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LETRA         

VIVA                                                                                                   
Festival da Poesia 

de Fortaleza 



 

Letra Viva - Festival da Poesia de Fortaleza caracteriza-se 
como uma iniciativa cultural que visa valorizar, divulgar, promo-
ver e enfatizar a cena poética e as/os poetas residentes na ca-
pital cearense, especialmente as/os que estejam em atividade e 
produzindo atualmente.       

Idealizado pelo produtor cultural e pesquisador cearense, 
Franciscus Galba, e pelo poeta, editor e produtor cultural cea-
rense, Talles Azigon, teve sua estreia, em 2017, trazendo como 
proposta a criação de um ambiente inteiramente favorável e des-
tinado à criação, fruição e difusão da literatura, nesse caso em 
específico da arte poética, configurando-se como uma ação iné-
dita na cena cultural da capital Fortaleza, bem como do Estado 
do Ceará. 

Em suas edições, procura sempre reunir e integrar o má-
ximo possível de agentes culturais que compõem e fazem esta 
cena, não apenas para ler, declamar, comercializar ou experi-
mentar poesia, mas, também, para pensar possibilidades de in-



centivo e fomento para esta linguagem que tem tanta ferti-
lidade na cidade, na perspectiva de promover a circulação 
e produzir visibilidade para essa cena. 

Assim, fomenta a expressiva produção contempo-
rânea que existe em Fortaleza e estimula o debate em 
torno de temas, como as políticas públicas de fomento e 
questões relativas à valorização, promoção, difusão, am-
pliação e fortalecimento da respectiva cena. Também con-
tribui com a promoção da economia da cultura na cidade.   

Com foco na diversidade e visando contribuir com 
o fortalecimento de direitos culturais, bem como com o 
acesso democrático à bens e produtos culturais, todas as 
atividades de suas programações são sempre gratuitas e 
abertas à comunidade em geral, sem quaisquer restrições 
de idade, gênero, classe social, origem, credo, raça ou cor. 

A primeira edição aconteceu nos dias 19 e 20 de 
julho de 2017, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, 
reunindo, de forma democrática, poetas, editores, escrito-
res, promovendo debate e palestras, traçando estratégias 
e apresentando dois grandes saraus com poetas mulhe-
res, homens, negros, brancos, LGBTQI+, jovens, idosos, 
adultos, das periferias e de outros lugares, alguns já con-
sagrados e outros não conhecidos, oferecendo à cena 
cultural de Fortaleza uma verdadeira mostra de uma de 
suas maiores riquezas: a arte poética. Na ocasião, foi lan-
çada a segunda edição do jornal impresso, intitulado “Mei-
-Pão”, inspirado no órgão de imprensa (jornal) da Padaria 
Espiritual, “O Pão”, contendo uma coletânea de poemas 
das/dos poetas participantes do Projeto, com distribuição 
gratuita.

Já a segunda edição, além de uma programação 
cultural com Seminário, Feira Literária, Sarau e Perfor-
mances Poéticas, traz como novidades: 
• A criação, publicação e lançamento do website - www.



poesiadefortaleza.com.br - a primeira plataforma virtual 
que tem como objetivo organizar, promover e divulgar a 
produção poética da capital cearense, sendo disponibili-
zada ao público em geral, de forma gratuita; 
• Produção, edição, publicação e lançamento do livro “An-
tologia do Festival da Poesia de Fortaleza”, contendo uma 
coletânea de poemas das/dos poetas participantes do 
projeto, bem como uma amostra do universo poético da 
cidade “que escolheu ser poesia”. 
• Também será elaborado, produzido, publicado e divulga-
do um documento, intitulado “Carta dos Poetas de Fortale-
za”, contendo informações atualizadas e propostas para a 
melhoria, promoção e difusão da cena poética da cidade. 

As atividades da programação são gratuitas e acon-
tecem nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, respectiva-
mente nos seguintes equipamentos culturais: Biblioteca 
Pública Municipal Dolor Barreira e Centro Cultural Bel-
chior. Vale destacar que a Convocatória para a participa-
ção na programação recebeu 107 (cento e sete) inscrições 
de poetas da cidade, um número bastante expressivo.   

Assim, LETRA VIVA - Festival da Poesia de Fortale-
za mais uma vez movimenta a cena cultural de Fortaleza 
e mostra que tem potencial e muito a contribuir, ao longo 
de suas próximas edições, com o crescimento da cena 
literária da cidade, em específico a cena poética, e, com 
isso, agrega valor ao calendário e à cena cultural da capi-
tal cearense como um todo. Por consequência, repercute 
na própria cena cultural do Estado do Ceará. 

“Letra Viva - Festival da Poesia de Fortaleza - II Edi-
ção” é uma realização da Letra Viva Cultura Inteligente, 
tem a parceria da Editora Substânsia e apoio cultural da 
Prefeitura de Fortaleza / Secretaria Municipal da Cultura 
de Fortaleza - SECULTFOR. 
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B
aticum é poeta 
desde cedo. 
Nascido nas 
bandas de 

Caucaia, criado pelo 
Dom Lustosa, Alto do 
Bode e Antônio Bezerra, 
vive em estado de poeta 
permanente. Realiza com 
uma craniada a Okupação, 
onde existe uma Biblioteca 
Comunitária, o sarau 
Okupação e o Slam da 
Okupa que movimentam 
a perifacentro. Articula 
com uma ruma de gente 
o Encontro de Saraus do 
Ceará, a Bienal Itinerante 
de Poesia e a Escola Livre 
e Itinerante Periferia Vive.
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A Cura

A cura para a morte É a vida 
A cura para o ódio É o amor 
A cura para o luto É a luta 
E a festa é a cura do terror.

Tudo tão óbvio
Nada mais nítido

Ainda temos homens miseráveis 
Que cada vez mais querem o poder 
E para conseguir tal feito 
Celebram tudo de ruim 
Preferindo as pessoas adoecer.

Tal pastor 
Tal fiel 
Tal doutor 
Tão cruéis

Espalham mentiras
Contadas um milhão de vezes 
Virando verdades justificam as fezes 
Ou melhor, as merdas que são feitas

Eu vou sim apontar o dedo 
Não vamos nos esconder atrás de orações, rezas ou pre-
ces

Estou podre por dentro, por fora, de tantos erros 
Não vou dispensar os dos outros, ninguém merece
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Cresce
Cresce
E aparece
A escolha pelo fim dos tempos

Annnn, que história é essa de acontece? 
Nos entupimos de entretenimento, drogas e máscaras 
Querer pagar de moral Usando entre aspas 
É mopaia oh

Não foi bem isso que eu quis dizer 
Mas foi dito Repito 
E o índio... quer apito?
 O que significa ser catequizado, civilizado... 
Oh, é mesmo oh, assassinado, exterminado....
E o fascista quer o quer?

Se escondendo em nossas atitudes, seja nos governos, 
nos inteiros ou nos partidos...

Mito
Mito
Mito
Mito

Estrangulam a voz 
Nos resta o grito

Estão proibindo o que era proibido 
Vamos proibir a proibição 
Proíbam os que proíbem

Lulalivre é o caraí 
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Povolivre Sim Sim 

Dou o maior valor Aí aí
Antes poeta que é sal

Eu morro de medo 
Ei foi mal
Pra você é pedo
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Doente de Brasil

Soco no patrão 
Fogo no racista 
Pedra no opressor 
Faca no fascista

Plantaram ódio 
Colheram golpe
Amam um ditador
Pensando que resolve

O ressentimento tomou conta da sociedade 
É muito recalque seu fracassado, você é um covarde

Tua inveja Bate 
na minha luta

Puto preconceituoso 
Muda tua conduta

Vai ter um infarto
De tanto se frustrar

Fica moscando na minha história 
Saí da minha aba, sai pra lá

E se eu ainda tô vivo
 Minha missão não acabou 
Me formei bacharel 
Pra muitos sou doutor
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Mas um diploma 
Mais uma vez universitário 
Sigo no bonde sem ser cosplay 
Inspiração libertária

Elegem à doença 
Esperando a cura 
Não estavam rezando
Apenas fizeram pacto com a ditadura

Torturador é o herói de vocês? 
Cristo não vai voltar Pois será crucificado outra vez 
Aí eu pergunto e por quem será? 
Se olha no espelho a resposta está lá.

Aqui o fechamento não é pra otário 
Assino daqui por diante 
Pela minha família Baticum Proletário
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Meu Xapa

É a periferia meu xapa, aqui se nasce com um alvo nas 
costas, um alvo nos peitos 
E por mais que você tenha direitos vão negar isso sabe, 
dizer que é privilégio,
que o que tu conseguiu com muito suor e ralando bas-
tante são benefícios 
Aí tu tem uma vida toda de sacrifícios e pá Perdeu brô 
Era uma vez tua casa, uma vez alimentação, uma vez 
emprego
caímos no velho conto de fadas ou aceitamos o presente 
de grego. 
Tô falando de eleição, escolher entre mito a ou mito b e 
se fu...

Mas periferia não é só sofrimento, é vida além de tudo.
Apesar de nos decretarem morriveis, ou seja, aqueles 
que podem ser mortos, massacrados
Estamos tentando viver!!! Viver mah! sabe o que é isso? 
É ser vivo além de sobreviver. 
Saber que pra tudo tem jeito e pelejar bastante, apesar 
das dificuldades e não se entregar 
e ser vivo a todo instante, se conscientizar que não po-
demos ser fracos e também nem fortes 
a todo momento, mas ei cara, só por tu tá vivo, e não se 
deixar desviar, 
não ser um homem bomba, ó, tu se garante! É isso en-
tende? 
Periferia é marcada pra sofrer mas nós estamos vivos, A 
gente tá fazendo A-con-te-cer 
Se movimentando na atividade, tá interado? 
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É a periferia pvt o certo aqui é pelo certo mesmo As 
práticas são o nosso discurso 
Nós somos essa missão não estamos a esmo é cada um 
realizador na sua função 
Tamojunto, tamoperto 
Perainda sociedade não fecha teu coração 
Abre os teus braços e me dá um abraço irmão 
Ei cidadão, ta vendo isso? Periferia vive! Apesar dos 
lutos, nas lutas nós insistimos 
Tô nem vendo pros falador
Se nós cai todo dia levantamos 
É periferia que vai seguindo
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rasileiro, 35 anos, 
natural da cidade 
de Itapajé-Ce 
e residente em 

Fortaleza-Ce. Bacharel 
em Direito-UFC. Mestre 
em Políticas Públicas do 
Ensino Superior. Servidor 
Público da Universidade 
Federal do Ceará. 
Estudante informal da 
palavra, pratica poesia 
desde os 18, atualmente 
com produção voltada 
ao projeto musical Vento 
Mareia.
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Trabalho 

Nem astronauta 
nem músico 
nem bombeiro 

quando crescer 
quero ser 
estrangeiro 
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Autoanálise

Estranho essa forma com que me vejo 
Buscando em mim, em cada gesto e ato 
O padrão sensato de cada feito 
Como se houvesse algum padrão exato

É como ler-me em poema estreito 
Ou ver-me em filme que ainda é filmado 
Tornei-me tenso por causar-me o efeito 
De achar que estou a ser sempre vigiado

Cruel tal deus que pode ser capaz 
De despejar tamanha maldição: 
Deixar-me ser meu próprio Capataz.

Por fardo, busco em cada pincelada, 
Ainda que não deva ser buscada, 
A linha incerta rumo a Perfeição
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Mucuripe Chernobyl

Jangurussu, Fukushima, Maremoto 
Titanic, Iracema, Mucuripe,Chernobyl

palavra inchada que arrebenta boca e couro 
nem tudo que brilha é lodo em cada pedra que 
pariu

lata chumbada faz crescer vidro no solo 
chora o chorume de óleo escorrendo do 
navio

Jangurussu, Fukushima, Maremoto 
Titanic, Iracema, Mucuripe, Chernobyl
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N
asceu em 
Fortaleza-CE 
e é na mesma 
cidade em que o 

poeta reside. Cedo sentiu 
grande atração pelas 
artes, desde a música ao 
teatro, fotografia e, claro, 
a literatura. Participou 
de cursos voltados para 
a formação do artista e 
começou sua jornada nas 
linguagens poéticas na sua 
adolescência. Atualmente 
formado em Letras, 
Lucas Doth ensina nossa 
língua, literatura e arte, 
além de passear pelas 
expressões artísticas, 
tendo trabalhos que 
envolvem teatro, música, 
performance e poesia. Em 
seus poemas Doth adota 
assuntos variados como 
a natureza, o misticismo, 
a favela e a boemia, 
pois procura traduzir em 
sua escrita as vivências, 
impressões do cotidiano 
e seus sentimentos mais 
profundos. 
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O sol também se põe na favela

No céu da favela também surge a lua cheia
Iluminando as casas empilhadas
As calçadas irregulares
O asfalto esquecido
Mas o sangue colore de vermelho a vida
Das pessoas que só queriam sorrir
Tranquilas.
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Preciso de mar e lua

Preciso de mar e lua
Para ter força
Eu preciso de terra e estrela
De nuvens e céu aberto
De rio, cachoeira e muitas folhas.
De animais alegres no mundo
Preciso de fogo e pedra
Não preciso de coisas empilhadas
Ou esquecidas fazendo muros
Nas minhas paisagens
Nem de automóveis atropelando
Os pedestres...
Preciso de pássaros voando alto
Ou pousando onde querem
Sem medo de gaiolas
Preciso do homem a pé
Pisando a terra e sentindo
Os pés no chão
Preciso da canção que sai
Da embriaguez dos sentimentos
E corta o silencio da televisão
Não preciso de roupas
Ou gestos que me mascarem
Preciso da humildade dos que
Querem de verdade apertar a minha mão
Não preciso de cidades
Quero a estrada
O esmo
O córrego
O abandono das casas esquecidas
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E colinas adormecidas
No remoto tempo perdido
Quero o caminho escondido
Que leva ao paraíso
Que ninguém imagina
Ou espera
Eu quero o precipício.
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A Lavradora do Cotidiano

Ela colhe os pratos
E lava as folhas
Brancas de louça.
Limpa os garfos
Na fonte divina
De uma pia.

Ela enxuga as mãos
E serve a mesa.
Depois repousa
Exausta de lavrar
O cotidiano com
Mãos antigas.
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rofessora, 
pesquisadora, 
cozinheira e às 
vezes, escaladora. 

Concentra os trabalhos 
com ênfase na área 
socioambiental. Na escrita 
literária, possui crônicas, 
contos e poemas. Dedica-
se a retratar o óbvio de 
uma forma diferente 
e traduzir o diferente 
como semelhante. Desta 
maneira, é possível 
notar em sua produção 
referências ao lado 
científico, poético, 
feminista e lgbtq+.
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Vinho branco

É tu que bebe nessa taça
Que me enlaça
Com seu olhar
Festivo
E eu
Que não nego
Pra aliviar teu tédio
Enquanto
Nós ali
Aqui
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Tuas manchas

Desmancham
Na minha pele macia
Meu encanto
Favorece
É dito, prece

Te acho tão bonita
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País equatorial

São as linhas, não são?
Que definem onde estamos
Que transformam
Que localizam
Que afirmam

Você e eu
Países distintos
Mas
Olha só
Olha só, por favor
Estamos na linha do Equador
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É 
artista visual e escritora. 
Graduou-se em Artes 
Visuais pelo IFCE e 
concluiu Mestrado em 

Artes pela UFC, com pesquisa 
dedicada ao desenho partilhado 
com jovens skatistas de mapas 
de seus percursos em Fortaleza. 
É autora de «mensagens 
enviada enquanto você estava 
desconectado» (Editora 
Substânsia, 2014) e co-autora 
de «danza» (nadifúndio, 2018). 
Integra a «Antologia de contos 
LiteraturaBR» (Editora Moinhos, 
2016) e a coletânea «As cidades e 
os desejos» (2018, Selo Editorial 
Aliás). Tem ilustrado vários livros 
de literatura infantil, além de 
coletâneas de contos e poemas. 
Participou do Projeto UrbanoArte 
BR em 2017/2018, através do qual 
realizou projetos de intervenção 
urbana em Fortaleza. É autora 
convidada para a edição de 2019 
do projeto Arte da Palavra - Rede 
SESC de Leituras. Mantém a 
página na web corposonoro.
tumblr.com
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retrato

não sei o que há no seu rosto
que tanto conheço e me faz
marejar
mais além
há também toda a porção
desconhecida e você nubla
quando passa a mão
no cabelo baixa o queixo
ou machuca minhas coxas
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leite

nunca antes havia me deparado com a floresta
do alto as copas das árvores se propagam
cerradas umas às outras num tecido infinito
enquanto largas serpentes de água barrenta
contornam ilhotas e demarcam praias doces
diferentes das minhas onde tudo é salgado
inclusive o beijo a nuca o suor dos amantes

o homem que quero é meu conterrâneo ele sabe
bem do que estou falando quando menciono
o gosto salgado de certas coisas algumas até
de tão duras podem explodir leite na minha boca
como a seiva das seringueiras que junto ao medo
da seca seduziu nossos antepassados cearenses
a emigrarem para o norte do país
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ícaro

você remava entre os barquinhos no mucuripe
apertava os olhos para enxergar apesar da luz
derramada do fim de tarde a cor laranja entrava
pela esquina do olho suas pernas dobravam-se
para que eu me sentasse no seu pau o mar
era tão liso e eu tropeçava no amor
que se rendia por você
paralelo às águas
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apatão, negra, 
cearense, 
educadora social, 
ativista feminista, 

artista plástica e escritora. 
32 anos em que água de 
sal esculpe sua existência, 
de suor, gozo e lágrimas, 
rios que escorrem pro 
(a)mar em Fortaleza. 
Compõe o grupo artivista 
Tambores de Safo, onde 
performa algumas de suas 
poesias. Teve dois poemas 
publicados na antologia 
poética Elas Escrevem 
da Editora Andross, e, 
publicou o livro ECDISE 
pela padê editora. Palavras 
são matéria prima para 
corporificar sentidos, 
histórias, acasos, fatos e 
transbordamentos. Palavra 
é ponte, meio para partilhar 
com as suas aquilo que se 
cultiva dentro.



48

SANKOFA

Nas entranhas da memória,
Remexe um fato insistente
Sei que, se meu corpo chora,
Ou, a minha mente, mente
Preciso ficar no agora
E ter fé no pra frente
Pra semear outra história
E o futuro gerar semente!

Chorei jorros pra dentro.
Obriguei a rotina a parar.
Havia tanto sofrimento,
E, coisas fora de lugar,
Que o meu maior intento
Era não deixar-me matar

Deixei escoar a dor
Banhei ao sol, senti o vento,
Um tempinho, e vi uma flor,
Brotar rompendo o cimento:
Uma crosta que formou
A substância do sofrimento

A flor chamei esperança
Passado, chamei a parte quebrada
Esgotei e canalizei a lembrança
Que no tempo gerou terra adubada
E o futuro sorriu: criança
Pois a vida não se rende por nada!
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Saboeira XG

Aquele conto de fadas
Todo feito de padrão
simulacro perfeito
de uma prisão
Não tem na coloração
Nem no tamanho xg
Capaz de me caber
Preta-gorda-sapatão

Se quiser até soletro
A palavra solidão
Mas ela não é a síntese
Dessa inadequação
Que não requer salvação
E se quer mesmo saber
Desse modelo de poder
Faz tempos que abri mão

Poder e amor eu tenho
Livre da escravidão
Da paródia da dependência
Onde qualquer emoção
Se vive em meio à tensão
Em vez disso existo e ajo sem medo!
E posso contar um segredo?
É isso fazer sabão
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MEMÓRIA EM PRETO

A história se repete, isso é um fato,
Que não podemos aceitar jamais
Se antes haviam capitães do mato
Hoje existem os policiais

Se ontem nos navios negreiros
Nos levavam, após nos arrancarem
Do nosso chão,
Hoje é em nome da lei
Que nos arrastam dentro ou fora do camburão

Somos centenas, milhares de Amarildos
Somos diversas, incontáveis as Claudias
Que fomos pela PM desaparecidos
Ou tivemos os corpos arrastados pelas praças

Se nos retrataram como animais
Na história escrita e formal
Hoje quando aparecemos nos jornais
Quase sempre é na seção policial.

Mas iremos sim transformar a história,
Para um dia, oxalá, poder gozar de direitos
Não daremos um descanso pra memória,
Pintaremos a história de preto!
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asceu em 
Itapipoca 
(CE). Cursou 
Pedagogia. Em 

2014, foi premiada com o 
Livro Jaci, a filha da Lua 
no Edital Paic, Prosa e 
Poesia. Em 2015, lançou 
Movimentos Intransitivo. 
Recebeu Menção Honrosa 
em dois certames: no 
XVIII Prêmio Estadual 
Ideal Clube (2015) e no 
Prêmio Carlos Drummond 
de Andrade, de Brasília 
(2017). Em 2018, Lançou 
o livro Micropoemas e 
foi premiada com o Livro 
Pedro, o menino do mar 
no Edital Mais Paic da 
Secretaria da Educação. e 
foi destaque no XX Prêmio 
de literatura do Ideal 
Clube, Prêmio José Telles 
com o poema Tessitura 
Poética.
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Desenho de um olhar

Não era feio
Tinha cabelos que pareciam planta
Galhos grossos, armados de tempo
Tinha grosso modo de existir
Fincado no chão feito planta
Os cabelos tomavam-lhe as feições
Essa mania que eu tenho
De querer ver os olhos.
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Estranhamento

Mesmo colada em mim
Por vezes me estranho
Um susto do que não sou
Um cisco que me absurda
Um corpo que me reduz
Um olhar preso em distância.

Mesmo colada em mim
Por vezes me estranho
Um caminho que me furta
Um luar que me oculta
Um senão que me confunde
Uma palavra que cai morna.

Mesmo colada em mim
Por vezes me estranho
Um vazio do que não sinto
Um tempo que me aprisiona
Um andar que me sufoca
Um hoje que só me trai.
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Paisagem

Acompanho o movimento da cidade
Que me aparece da janela
Mas sou crepúsculo
Ainda que asfalto
Sou sonho
Ainda que destino
Sou silêncio
Ainda que barulho
Sou futuro
Ainda que presente.
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É 
assistente social e 
escritora. Lançou 
em 2013 o livro 
de contos inéditos 

mais feliz dos silêncios, 
pela editora Substânsia. 
Participa também 
de antologias como 
Encontos e desencontos”, 
MassaNova (2007) ; O 
cravo roxo do diabo – O 
conto fantástico no Ceará; 
(2011), “O olho de Lilith 
– Antologia erótica de 
poetas cearenses” (2019), 
além de revistas como 
Pindaíba, Revista Coletiva, 
Caos Portátil e em blogs 
de Literatura como “Blog 
de Leituras da Bel”. Mais 
em: https://aylaandrade.
journoportfolio.com/
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CRIVO

Algumas cicatrizes servem para nos lembrar do que não 
repetir. Outras nos dão vontade de sangrar novamente.
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AGORA QUE ME ENFEITAM                                  
OS GIRASSÓIS

agora me visto de morta
agora que a casa é penumbra
agora caminho lento
observando os pés e o andar
antes tinha pressa
antes tinha fome
antes tinha 
as manhãs cheirando teu cheiro
as tardes cheirando à elas
as noites cheirando à álcool
os dias foram tantos
parei de contar o que era dia e era noite
parei de dizer o que em mim canta teus olhos
parei de sentir o que no peito engasga de feliz
parei de cuidar do que em mim é jardim
e floresce girassol
parei de correr com o relógio
parei de correr com o carro
parei de correr com as palavras
parei de correr com os meses, ainda
agora me visto de morta
agora que a casa é penumbra
agora que me enfeitam os girassóis
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AGORA VISTO SEU PIJAMA                                                                                 
E SUA PELE HABITA EM MIM

Agora visto seu pijama e sua pele habita em mim e
me arrasto entre as horas como se relógios fossem ob-
soletos
Meus dias não se guiam em horas, mas no uso que da 
casa faço
Como no banheiro, durmo na sala, escrevo na cozinha
mantenho as compras no jardim e banho-me no corredor
subverto com precisão a ordem do lar
As horas não me dizem se é noite ou dia:
eu anoiteço por mim mesma quando cerro os olhos
eu amanheço por mim mesma quando dói
Desmaio por tardes inteiras, remontando histórias mal 
contadas
fazendo delas um fiado meu, com meu fôlego de peixe:
prendo a respiração e o mar me abraça
fundo, abissal quase como aquele beijo embaixo da 
chuva
Repito minhas preces incessante vezes para que as 
divindades
não se confundam como eu me confundi
para que as palavras, fixas no céu do quarto, caiam dian-
te de ti
quando da sua presença em minha cama
estrelas-palavras-meninas-imberbes para o desfrute des-
se gosto que é seu 
Visto seu pijama e sua pele habita em mim
e me assombro com a pergunta:
O que, quando nos momentos de silêncio
o que, quando deitado no travesseiro, no escuro da noite 
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a dentro
o que, quando no suspiro último antes do sonho
é enleio, é idílio e sou eu na sua memória
o que, quando a sua carne reflete o que tem dentro da 
ostra
o que é real e se conhece pelo cheiro
Porque suas mãos suam, seus olhos vidrificam
e sei que de lá não sai palavra que me explique

resposta que me seja dada
para o que meu coração quer saber
E meu coração é cavalo torto
que de rédeas não tem conhecimento
Meu coração é cavalo torto
que não aprendeu a dividir
Mas ainda assim 
Vem porque mesmo o cavalo mais torto
busca direção para não caber no precipício
Vem porque mesmo o cavalo mais torto
sabe que para tanto precisa de montaria
Vem porque há tempos descobri que
cavalgo melhor com teu enlace e dureza
Vem porque mesmo o cavalo mais torto
é capaz de ter no peito um coração de criança.
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S
ou graduada em 
Licenciatura em Teatro pelo 
IFCE, tenho especialização 
em Mímica e Teatro Físico 

com a Cia Luis Louis; em dança 
com Marcelo Evelin, Michelle 
Moura, Adriana Grechi e Cena 
11; e Performance com Tânia 
Alice, Coletivo Dodecafônic’o e 
Desvio Coletivo. Nesse caminho 
me abri para experienciar poesia 
por meio do meu corpo, buscando 
formas de ritualizar e transmutar 
processos de vida, com as ações: 
PET, Pachamama, Descarto-me, 
Descarto-me em coro, Exposição 
Descartável, Resistência, Aparência, 
Impermanência, A Morte da 
Bonitinha (o texto desta experiência 
performativa, foi publicado no livro 
Imaginários Urbanos) e Cavalgada 
Selvagem. Nesse caminho 
encontrou a escrita como forma de 
relatar suas experiências físicas ao 
sentir os efeitos no corpo que virou 
poeira cósmica. https://nataliacoehl.
wixsite.com/coehl

N
a

tá
li
a

 C
o

e
h

l



62

FURACÃO

Entre as possíveis descobertas que meu corpo consegue 
sentir em minha materialidade
Apresento-me em estética, como um corpo que se faz 
presente na melodia do sopro
Que me move para uma dança sem contagem
Inesperada e entregue a si,
Tocando os encontros como a fohagem toca o corpo após 
um vento leve e delicado.
De repente um furacão.
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ERVA DANINHA

Entre o céu e a terra resistem pessoas
E algumas árvores e bichos

Enquanto vivo o mundo é preenchido
Por um vazio, vazio.
Enquanto piso nesse chão eu sinto nada.
Quer dizer, me sinto muito padronizada.
Desse asfalto não nasce nada.
Nada.

Só ervas daninhas, que brotam das fissuras das calçadas.
Elas vão invadindo, preenchendo, ocupando os espaços 
vazios da cidade
Enquanto eu observo as cores da verdade
Eu sou uma erva-daninha
eu sou
Me deixa viver.
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COMO VIREI POEIRA CÓSMICA

Saltei no abismo
Abro os olhos, vejo raízes.
Elas flutuam sem se agarra a nada.
Em mar aberto é difícil alcançar o fundo.
As raízes boiam na superfície a procura de terra firme.
Desconectada de mim, sinto a impermanência do mundo 
me puxar pelo redemoinho.
Essa matéria virou poeira cósmica.
Sinto escorrer por entre os dedos tudo que achei que um 
dia era meu, restando apenas a
presença nesse vazio.
De cara com a minha não materialidade percebo os espa-
ços de expansão!
É difícil se abrir…!
Pois assim escancaro as minhas vulnerabilidades, como 
você as suas.
Revelando esses seres e suas questões.
O universo de dentro é imenso!
É um buraco negro, a deformação do tempo-espaço.
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Bacharel em Direito e 
sócio- fundador do Instituto 
Brasileiro de Direitos 
Culturais.
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Austeridades         
ou como se diz eu te amo

Quantos pratos azuis saltaram
tudo por conta dessas palavras:
eu te amargo

eu te amargo:
voz no silêncio, escraviza

eu te amargo:
boca seca salivando nome

eu te amargo:
instante de ordem
que cria necessidade
em uma liberdade obrigada,
diminuindo estados

eu te amargo
feito praga
porque eu te amo é insustentável
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Mara Hope II

A cidade tem labirintos fantasmas
flutuando no Atlântico
onda pós onda
naufragamos no sal
banhados de areia e azul
como barco solitário
como Sol sob a Ponte Velha
quedamos
corpos em ciclo de decadência
nessa Fortaleza
estagnados, corroídos
onde a esperança é a última que Mara
mas Mara



68

Brilhantes

Despidos de qualquer bandeira
esgotados, suados e de
peles pretas prateadas
rabiscadas de América do Sul
uivamos pra lua
e temos a certeza:
Não, a lua não é norte americana
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asceu em Natal-
RN, em 01/09/65, 
com vivência em 
Fortaleza-CE e 

Linz-Áustria. Empreendedora 
social. Escreve desde a 
adolescência, após oficinas 
de escrita terapêutica 
na Central de Escritores 
em Fortaleza Ceará, sua 
escrita se fortaleceu no 
coletivo Mulherio das Letras 
Europa, com participação 
em algumas coletâneas 
e antologias no Brasil e 
Europa. Seu primeiro livro 
individual será lançado 
em setembro de 2019 no 
Brasil. Sua escrita brota 
das inquietações da alma 
humana e das vivências do 
cotidiano. Escrever é como 
respirar através do papel.
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A POESIA é o novo evangelho

A POESIA!
é o novo evangelho
Sendo escrito pelas mãos dos poetas.
Num novo tempo onde o amor parece líquido escorrendo 
entre os dedos.
Poetas ! humanos se transformando em letras.
Letras vestidas de humanos.
Palavras se fazem vivas
Anunciando boas novas.
Transcendendo esses universos de múltiplas culturas.
Somos homens palavras
Eternizadas no papel editado
Chamado livro.
A POESIA!
é a palavra de Deus uno a passear entre os humanos da 
nova era.
É preciso resistir
e se fazer Poesia
entre versos e reversos.
Reinventando um novo tempo.
A palavra se fez homem.
O homem se faz palavra.
Assim somos POESIA 
O melhor que há
na alma humana traduzida.
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AQUELE BEIJO

Aquele beijo
apertou a minha face
como quem deseja
abraçar com a boca.
Como quem quer sufocar
uma saudade.
Como quem com fome
abocanha um amor.
Senti o macio da sua boca
Entorpeço.
O seu perfume me condena
A mente vasculha o passado.
E a razão diz com saudade
não se brinca.
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REENCONTRO

Pedi mais uma garrafa de vinho
Agora pode ser qualquer rótulo, safra ,estado ou país!
um tira-gosto?
Não, não tira nada
Acrescenta
Aprofunda
O tato
o fato
e o adeus!
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Lourdes, nascido 
nas quebradas do 
“não se pode dizer 

de onde viemos” esquina 
com a vielas do “bairro X” 
do lado do “bairro Z” Poeta 
insurgente, ator, artista nas 
mais diferentes linguagens 
e educador social. Sempre 
de frente nos corres dos 
Saraus e resistências 
periféricas, um dos poetas 
do livro “Ruma”, a antologia 
dos saraus, lançado na 
XIII Bienal do livro, autor 
do zine Espelho Caótico. 
Aos 27, já tem noção 
de que a luta é diária e 
costuma aniquilar primeiro 
os menos favorecidos. 
Já atuou em diversos 
coletivos pela cidade, 
hoje vem ajudando a 
construir o Slam da oKupa, 
sarau da oKupação e 
somando firmemente com 
a biblioteca comunitária 
Okupação na rua do amor.
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Autran do bode

Tem fogo no rabo de joana!
Gritou minha vizinha aqui do lado.
Ei menino, não cutuca o cú do cachorro,
Eu escutei de passagem.
-Essa praga só vive embriagada!
Disse minha mãe quando eu voltei do rôle.

No Alto quando chovia tinha enchente!

Ai você pensa...
Que triste que deprimente.

Mais o que eu via mesmo era as pessoas saírem para 
tomar banho de chuva.
-Ei menino traz shampoo e sabonete que essa bica aqui 
tá rocheda!
E ai você vê que além de sofrer a pariferia também é 
lugar de vida e felicidade.



75

Guarda chuvas (Fortaleza bipolar)

Eu não uso guarda chuvas!

Gosto mesmo é de sentir a agua tocar minha pele
E escorrer em uma dança frenética , dividindo
Espaço com o meu suor, que outrora era radiante.

Eu não uso guarda-chuvas!
Prefiro molhar minhas roupas

E sentir que estão mais pesadas que no comum.

Eu não uso guarda-chuvas.
Não uso não!
Não uso mesmo.

E se reparar de mais eu ainda quebro o teu
E te puxo pelo braço e te levo comigo
Para sentir o prazer que é tomar um banho de chuva.
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Resistir

Tenho sede de conhecimento e sabedoria

Nasci nas quebradas
Me criei na periferia

E lá o gatilho sempre está a meio-fio para disparar!

POW! POW! POW!

Mais uma família de luto
para eles era só mais um preto vagabundo

Já vai tarde, ouvi dizer
Era envolvido? Ouvi perguntarem!
Até arma para forjar flagrante eu já vi implantarem!
E essa é a realidade que assombra a periferia
O preto morre e leva tiro todo dia.

A carne mais barata do mercado é a carne negra...
A carne mais barata do mercado é a carne negra...

Já dizia a saudosa Elza Soares

Que desde o tempo dos quilombos e de zumbi dos pal-
mares
A carne preta tem um preço que está a negócio.

E como eu disse, tenho sede de conhecimento!
Sei que o branquinho gosta de um preto
Mais é para outro fundamento.
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Roubam a nossa cultura e vestem com uma roupa padrão
Não podem ouvir nossa música que querem tremer até o 
chão!

Não!
O povo preto tem vez!
Quer se comparar com a gente ?
Tenta nascer outra vez!
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participou de festivais de 
poesia. Escreve letras de 
música (foi classificado em 
terceiro lugar no I Festival 
da Música de Fortaleza, 
no ano passado, 2018) e 
já trabalhou com textos de 
publicidade. Nasceu em 
Itapipoca, em 1961.
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A TUA LEMBRANÇA

A tua lembrança é uma faca cravada no crânio
É um demônio rugindo no calabouço da minha historia
Memória em frangalhos
Atalho perdido
Gemido abafado
engaiolado
Calado
A tua lembrança
Dança entre as palavras
Entremeia o dia a dia
riacho entre as pedras
queda permanente
requebra na praia
Paira onipresente
Veio que não seca
Eterno estribilho
Cantiga de grilo
Apito de trem
saindo dos trilhos
Porta rachada
Que reivindica
e grita entre as trilhas
Herança maldita da paixão
Canção anônima
Imagem irrefletida
Ida sem retorno
Adorno fútil
Fogo inútil
espírito sem corpo
beco sem saída
a tua lembrança
ainda
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ERA TARDE

Era tarde
quando desapareci
lentamente
me despercebendo
nublando-me ao esmalte da noite
sumindo devagar
pouco a pouco
fade out...
até estabelecer-se-me um silêncio
sem embaraços
manso
covarde
era tarde quando estancou o último passo
tarde demais
noite adentro
madrugada afora
tão tarde era quase dia
e ao invés da fome
do cansaço
e da dor
era o calor que me enchia a alma
beirando o amanhecer
era eu de novo
me chegando
renascendo a esmo
por todos os lados
acontecendo
remoendo as lembranças
removendo tristezas
remontando esperanças
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respirando
era eu de novo
vindo de todos os cantos
de lugares tantos
de tão longe

e há tanto tempo
que quase não me reconheço
a luz do riso
e o sal das lágrimas
era eu de novo
despindo o manto
inflando a pele
inflamando o sangue
preenchendo o corpo
a esperar por mim
perscrutando a vida
respirando um sopro de saudade abandonada
era eu ainda
apesar de toda a distância
a mesma pessoa retomando sua infância
retornando à consciência
eu ainda era a mesma criança
encontrando o fio da meada
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ONDE MORA A POESIA

Acordo no meio da vida
segurando a tua mão
numa situação qualquer
perdida
num momento banal do dia-a-dia
entre as compras no mercado
descubro você comigo
aflita com a rotina
e as contas do fim de mês
num suspiro de ternura
te amo profundamente
por entre as mercadorias
cartazes de promoção
e de toda aquela gente
teu olhar é um lago aceso
onde pesquei um leve sorriso
eu não sei,
mas,
talvez,
aí mesmo,
no meio da correria
dos boletos e esquemas
planos
perdas e danos...
haja sonetos
nasçam poemas
quem sabe,
aí mesmo
é que more a poesia
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e das artes, acredita que 
tudo e todas(o) estão em 
conexão. Ama a natureza 
e os animais, gosta de 
beber cultura e aprender 
sempre coisas novas, 
se entrega as danças, 
sorrisos, abraços e 
energias. Seu estado de 
Poesia se chama Sofiia, 
que por vezes é uma 
personalidade e por vezes 
é um pseudônimo. Sofia 
ainda não tem definição, e 
talvez seja melhor assim. 
Sofiia é e está sendo.
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Desejos

Desejos tão intensos que são cuspidos para fora de mim
Como uma forma de satisfação, eu me forço a cumpri-los
Porém, sinto falta do natural
Pois o querer forçado não me preenche
Só me sacia
E apesar de gostar muito da água
Consigo sobreviver a sede!
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Carícias

Toco teu corpo com meu olhar
E a energia que sai de mim
Tem um breve porém intenso encontro com a energia que 
sai de ti,
Estamos em conexão
A existência do toque não pode ser definida somente em 
contato, nos conectamos e
estamos conectados.
Quando tu vem, sinto arder em mim tua chegada
E a cada passo dado em minha direção
O arder se tornar mais intenso
Pego fogo!!
Dando espaço a bela contradição
O QUE QUEIMA MOLHA
Venha e sacie a sede do pensar, o ato nós espera amor, 
você vem comigo?
Somos hoje dois corpos a beira de um colapso
Nada além disso
Do ato que é “pecado’’
Carícias já se deram em pensamentos.
Então...
Que o julgamento ocorra!!
Vamos nos molhar.
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Tu overdose

Mesmo sabendo o mal me faz 
Te trago todos os dias 
Mesmo sabendo a falta que me dar 
Te trago todos os dias 
Mesmo sofrendo por te querer demais 
Te trago todos os dias
Mesmo te querendo distante 
Te trago todos os dias 
Mesmo não te confiando o meu coração 
Te trago todos os dias 
Mesmo querendo cuspir- te para fora de mim 
Te trago todos os dias 
Mesmo te tragando todos os dias 
Não te trazer é o que me mata 
Todos os dias!
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13 de julho

Um braço de distância,
três dias talvez,
e a certeza de que não.
Relva fina sobre a razão
olhos e pele de índia:
Vontade e promessa de mar.
Corremos as mãos pela noite
como se fosse infinita.
E o corpo pelo corpo.
E o coração pelo coração.
Quem mais poderia
enfrentar a solidão,
Abrir o peito apertado
de saudade
e se lançar?
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Migração

Pensei não dar para flores
nem caracóis. Mas dei:
Floresci com Abdias.
[e como foi longa
aquela primavera]
Mas Shiva não perdoa:
Arrancou-me uma por uma
as folhas e as azaléias.
Desbotou-me o juízo e a paz.
Afogou-me em mentiras...
[e então chegou o inverno
em meu coração]
Abdias demorou, mas entendeu:
Norteou com os pássaros
e nunca mais voltará.
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∞

Como uma folha
vencida pelo vento
e como vento
perdido em neblina
meu coração de amar
lentidões e bater poesia
amanheceu desfeito.
Agora eu canto
com a ponta dos dedos
nas almas ocas dos meus antepassados
E meu calcanhar retumbante
está a dois passos de qualquer esquina.
Eu sou o som infinito do mar
e o silêncio salgado na boca do peixe.
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