
or
ga

ni
sm

o 
/ n

º 1
0

carlos arouca
e lubi prates

(orgs.)





Adão Cunha 
André Capilé 
Carla Kinzo 
César Sobrinho 
Cuti    
Daisy Serena   
Diego Ribeiro   
Edimilson de Almeida Pereira 
Eddye Kiske 
Francesca Cricelli 
Hilda Virgens 
Janaú 
Jarid Arraes 
Jober Pascoal 
Júlia de Carvalho Hansen 
Luanna Belmont 
Luiz Carlos Coelho de Oliveira 
Marcelo Ariel 
Marcia Wayna Kambeba 
Maria Dolores Sosin Rodriguez 
Miriam Alves 
Neide Almeida 
Nina Rizzi 
Oswaldo de Camargo 
Renata Rocha 
Renato Negrão 
Ronald Augusto 
Rosângela Reis Borges 
Sandra Andrade 
Santiago Fontoura 
Tatiana Pequeno 
Valeska Torres 
Vânia Mello 
Sobre os organismadores





apresentação

Não nos pareceu uma tarefa fácil apresentar, através de alguns nomes, o que 
é a poesia contemporânea brasileira. Principalmente, porque independente do 
eixo que usássemos para fazer essa seleção, o resultado seria - felizmente - 
incompleto, inconclusivo, pela riqueza da produção poética atual.

Como disse a grande Wislawa Szymborska, “somos filhos da época e a época 
é política”. Dessa maneira, nos guiamos por nosso posicionamento político 
e buscamos representatividade racial, de gênero, orientação sexual e terri-
torial. Esse posicionamento, fez com que essa edição fosse rica também por 
sua multiplicidade de vozes, linguagens e estéticas. Essas vozes, por sua vez, 
experimentam momentos diferentes em sua carreira literária. Diversos poe-
tas presentes nessa edição já alcançaram um estágio de estabilidade no meio, 
como é o caso de Oswaldo de Camargo, Cuti e Miriam Alves, entre outras/
os, que tem seus nomes escritos na história da poesia brasileira, e há também 
poetas que ainda não publicaram livros ou que não vemos nos grupos “bada-
lados”, mas em quem precisamos prestar atenção para, no 

mínimo, brincar de previsões sobre como será a produção poética daqui a 5, 
10 anos.   Estes “novos” nomes também nos fizeram pensar que dizer produ-
ção não significa, necessariamente, dizer publicação. Há um mundo de possi-
bilidades quando a poesia salta da boca, não apenas papel.

Apesar de não ter sido uma tarefa fácil, foi prazerosa. Pensar a poesia e a 
literatura, a Cultura, de maneira geral, neste momento do Brasil, nos parece 
urgente. Por isso, agradecemos a Organismo por nos possibilitar isso e às/aos 
poetas por aceitarem o convite!

Aproveitem estas páginas! Que o novo ano que abrimos seja, no mínimo, 
gentil.
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nem pense em me tocar esta noite.
dormirei com os olhos no sonho de
igualíssimo cenário.

sempre aquela praia de entrada estreita
e onda enorme de velocidade congelada,
que nunca quebra em minha corrida de dobrar
lentamente os joelhos.

de repente, as mesmas ruas de casas com muros baixos
e plantas repousadas que completam as trepadeiras
(perco-me onde sempre estive).

despertar deveria acontecer neste exato momento
do ataque da ave negra com cabeça de macaco.

mas não é bem assim. a ave não me devora
nem você me toca.

no sonho, tenho uma reserva de mim: um
que caminha por dentro, outro que me guia
por fora.
o de dentro, assusta-se com a noite que cai
repentinamente. o de fora assiste ao corpo que
se desloca.
e reza uma reza silenciosa. desconhecida dos deuses
e do seu abraço, que congela ondas e a ave sabota.





sonhos flácidos

lembro de uma lágrima.
uma lágrima de menino

escapulindo no instante
da fotografia
3x4.

uma lágrima se propondo eterna
esfera líquida, apreendida como
numa invenção impressionista.

abre aspas os que
com lágrimas semeiam
com júbilo ceifarão fecha aspas

mas, para minha surpresa,
não saiu na foto
a lágrima.
escorreu, pulando
da ponta do queixo.
suicidou-se.

a lágrima, na foto,
é o rastro brilhante

na maçã do rosto.
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faz da roda, amunã — vai beber da cachaça, 
o mel; farinha e dendê, melanja : mavile. 
gargalha — transtorna o sorriso. não redunda
em caralho, a foda; e o barro, o mais metonímia. 
hermes, o do pinto menor, nem para a entrada. 
o divórcio entre o costureiro e o alfaiate.
senta no formigueiro e a cabeça tropica 
no céu. não se dá com porrete por moral
— e mais : desdenha dos corcéis de carrossel. 
mensageiro volante do destino — corre 
caminho e encruzilhada — o senhor, giramundo 
das mais largas molduras, que dá por início
o que começa e começa de novo, veste 
a tabatinga e vai dar curso à existência.





Urubu

um bicho 
avançado na corda
come 
o necessário íntimo 
o bicho
se encosta ao acessório 
suspenso eu
um bicho 
assumo o risco 
de ver o arrepio- 
bicho
que nenhuma perna 
enganada vai dizer 
cínico
o gelado do ritmo 
de bicho

avançado na corda
atento ao frio 
feito um bicho
que escorrega 
feito um verme
rói a parede ciã 
da carne virada 
da fruta intestina 
rói 
e rói mais
larga os ossos
os cabelos
o peso do morto 
não menos 
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e não menos bicho
torna 
ao fio de corda 
panço 
sem precisar medir o equilíbrio
eu
não mais me sei 
sequer um bicho
me sei talvez o bicho
que na corda é hábil 
e leve pássaro 
rapace bicho 
ave-quê 
é tronco e ninho

*

pouco mudei, desde a última 
vez que nos vimos. na moita,

ouvi dizer, estamos em guerra. 
não presta dançar na pista, cara.

jogamos nossa pequena morsa; 
não há comendas. nem a cantiga,

de resto, canta a publicidade. lanças 
passavam por perto; não pega nada.

relaxa, que vida maior, é tudo nosso.



a distância entre duas pessoas pode ser medida
em metros, centímetros
pode ser atravessada por uma ponte
e pode ter o nome de um mar
pode ainda não caber nas horas
em que nos curvamos sobre selos, carimbos
de cartas que não sabem dizer
dos territórios que percorreram
fronteiras, meridianos
linhas sobre mapas
ou desta tarde de sábado
em que me oriento em sua direção
sem endereço, sem bússola

*

resta largada entre estações
essa imagem que não se forma
nódoa caída na plataforma
mas que cruza a cidade ao meu lado
o que segue comigo me escapa
a palavra árida no interior
da palavra
talvez por isso tenho muita sede
mesmo em dias de chuva
ando agarrada
a uma garrafa d’água

*
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as dinamites estão dispostas
em dois ou três andares do poema
entre pilares, entre vigas
no fosso do único elevador
telas de proteção para estilhaços
cobrem as janelas, pronto
agora é esperar a faísca
a fagulha final, início da fúria
a levar tudo aos ares ou melhor
tudo ao chão: o poema que cai
vertical, cortina desatada
do teto desaparece
no lugar onde a mão afunda
atrás do que brilha
entre cal, cimento, pedras



papai, veja! um preto.

não sei se dormem
se morrem
homens negros nas calçadas
do meu país

não sei se comem
não sei
se-homens-são
esses negros nas calçadas
que se somem
em qualquer país

descalço, ainda me levanto
o canto, grito escondido
esses negros do
meu país

que para alguns talvez nem
sejam homens,
são a própria fome,
mas nome
eu sei que eles têm
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flora

não quero vender culpa pra comprar perdão

a fora
o afro
o faro avaro

nada arvora
em
mim

pensei ter terminado meu trabalho diário

meu trabalho sem descanso
meu emprego dos tempos
meu resquício antigamente

pensei ter recuperado as vozes que se encerraram

meu discurso sem espectador
meu silêncio cativo
meu desejo de outra sorte

pensei reconquistar meu passado de nós

meu dia na ausência de sol 
meu encanto pelas coisas do leste
meu refúgio nas canções da moenda

aqui
em pensar meu poema 
plantei
as palavras que suspeitam 
minha cor.
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ouça bem o que parece silêncio
e sinta a unha, o punho, o porrete
o corte, a forca, o soco
na nossa vida vibrando há séculos
aqui
ouça bem o que parece silêncio
e sinta a dor, o frio
o penetrante gemido
que nos picota as entranhas
e para saber melhor
entre
afaste do nosso rosto
o cipoal de desprezo, sarcasmo e disfarce
que nos puseram na porta bem posto
e seja bem vindo
ao nosso quarto de gritos achados e perdidos
tenha bondade
sente no meio da mocidade
ou se quiser
não se acanhe
sente no meio dos velhos e antepassados
ouça bem o que parece silêncio...
o choro da cantiga de ninar a dor.....
ouça bem...
e pergunte se há racismo no brasil.





Diasporáfrica

minha áfrica mítica é herança de travessia
pelo mar da morte, da violência, da asfixia
minha áfrica mítica é construção de valentia
do abafado porão ao quilombo que se erguia
ventania de sonhos, segredos de camarinha
agonia desembestada no navio que se avizinha
enguia nadando mistérios no corpo da ladainha
magia de ir vivendo como quem nunca se alinha
sabia: áfrica mítica era somente minha, que saí
com o cérebro e coração dos palmares zumbi
herdei a longa saga a me desafiar na estrada
ousada roda de mártires a se reunir em poesia
queria africanos soubessem dessa trilha semeada
ritmos e saberes que vender não se podia
harmonia não do passado minha áfrica mítica
resistente, bela e presente é quem frutifica
o sonho de liberdade que até hoje na caminhada
cospe no mercador seguindo mesmo enlutada
encantada esta áfrica não é de africana parida
nascida de mulher marítima no meio da travessia
não vendeu e nem vende filhos ou escraviza
dentro dos guetos a revolta prepara e prioriza
áfrica mítica minha de energia deu-me um oceano
por isso quilombola, negro-preto, não sou africano.
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Eternútero

vinícius e suas ipanemenses pálidas
me desculpem
conteúdo é fundamental
na vera homem quer mulher por dentro
além do trivial
por isso a penetra em busca do encantamento
do gratuito refinamento que se perde no aviltamento
de uma cultura banal
se o vazio é com quem se depara
deságua para cumprir a tara
mas chora em segredo
(que disso homem não fala!)
seu medo
a dama da foice
apontando-lhe o dedo
desde sempre
à espreita
no centro de seu eixo
abismo adentrado
encontrou aconchego
oásis-miragem do primeiro endereço...
desapego:
– pode mulherizar-me
eu deixo.
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quando um acauã canta em mim

entre o futuro pousado em meu seio
- farto d’um leite só nosso -
e o passado que me foi negado
onde fica a coragem?
terei a força necessária
para erguer as pernas
como fossem espadas?
uma trás outra
em frequência ritmada
parece fácil demais
pra ser verdade
formar os passos
anunciará nossos destinos
mais do que esbarrar
nos dados?
terei o ímpeto do pássaro
que te dei por nome?
flanar cerrados
nos confins do agora
fazer paragem
no invisível dos mitos
buscar perguntas
que ficaram na
língua do ontem
trazer verão
na cosmologia
do bico
hat-mehit

não é fácil equilibrar um cardume
sobre a cabeça de um coração
movediço
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desterra e deságua

em sequências tão absurdas
que o plexo enredado casi
num da conta acompanhar

parece esquece que seu peito
é um sol de ascendente mercúrio

pede vagar no que é três vezes
muito de peixe

pede fluir coração tranquilo
no ritmo da jangada
rumando ao mananciala
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Ode a Mário de Andrade

Foi preciso um sete seguido de zero
(a faca de Exu e o amarelo
ovo de Oxum) para nos devolver
tua palavra. O esfíncter
dos senhores que prenderam ao cais
tua obra (leia-se:
mãos no cofre dinheiro e prestígio)
arde agora. Agora, sem litígio,
teu pensamento desce no corpo:
adeus, platonismo. Tomamos de assalto
tua liberdade, no fundo da mata
que sabes. Voltas à casa
onde – despido, eras três.
Tua face, teu sexo, tua mercê
com o obscuro país. Foi preciso
que ao não-toque o ovo
se abrisse e devolvesse – dádiva –
a curvatura à faca.
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A mãe de Benjamin Moloise

No azul dessa tarde a consciência de estarmos
vivos, embora o gesto conciliador ainda não
se erga.
A cabeça separada não deveria ser esta, nem as
vísceras, nem o corpo adiado.
Nessa tarde – as gerações que em mim e em ti
reclamam: há números para tirar o sono ao

inimigo.
E cálculos que se transformaram em exílio.
Sob o céu dessa tarde – a fossa, a peregrinação,
a consciência de estarmos vivos. E para
sempre mortos.

*

Ser trezentos e cincoenta: utopia. Não-ser depois
de cento e onze disparos: há um desafio aos
decentes
– como explicar a preferência da morte por esse
mesmo corpo?
ou o preparo dessa ordem para ferir o ponto
humano da noite?
Ser trezentos – um segundo antes da afronta. Ser
um
quando os farejadores rosnam sobre a própria
bílis.

*

No escuro dessa manhã a urgência de pedir ao
músico “não toque por alegria o que vem de
nossa dor”.
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Não dorme em paz a alma de benjamin – não
dorme.
O som de cento e onze disparos tensiona a corda
em nosso pescoço, mas não faz o mesmo
com tua alegria
à porta de um solar que festeja o capital.
Meu filho não pode adormecer, nenhum de nós
poderá – enquanto o sino for esse corpo ao
vento.



Iniciação

Este sol não pode esmorecer,
sob pena de irmos com ele.

Este sol não pode degenerar
sob o jugo. Ainda

que tudo nos leve ao abismo,
é dessa lida

(sol versus sol – labirinto)
que se nutrem as mãos.

Com elas, põe-se o alguidar,
tira-se a pele

a este assombro, que forja,
na esquina,

um assalto e entre os lençóis
um deserto.

Este sol, este e nenhum mais,
não pode declinar,

sob pena de elegermos o caos.
Este sol,

que gira o mundo no alguidar.
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Pilão de pau

Minha poesia
 é lâmina na boca
dos assaltados
é acidez gástrica
contemplando
o desencanto
de uma vida pacata.
Indignada
reluz nos olhos
do preto velho
e reivindica
a memória de um povo roubado.
É nanica, mas valente
acorda às quatro da manhã
e mesmo assim
é taxada de preguiçosa.
Minha poesia
imperativa, nordestina.
É pau de pilão
Que mói corpo do cidadaão,
mas edifica o seu caráter.
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Raízes da África

Hoje, aqui no meu terreiro,
Tambores, agogôs e ijexas.
Roda de capoeira, pois
Maria preta mandou chamar.
Sou eu contra o mundo
surgindo no meio da poeira
e quebrando a ignorância no braço
Doutrinas não me enlaçam
nenhum carrasco me circunda
Pois quando piso nesse firmamento de ideias
sou múltiplo, arredio, touro no cio
fenômeno nascido no cangaço
rifles, religiosidades não me abatem
Sou cipó caboclo, som do tambor varando a madrugada.
Águia renascendo no rasgar da própria carne
poeta de corpo fechado
nenhum tirano me engabela, pois também sou besta-fera
crio redemoinhos, arranco árvores nos dentes
E faço do meu corpo, Quilombo dos Palmares.
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Epppure resta
che qualcosa è accaduto, 

forse un niente
che è tutto

Eugenio Montale
nada mais do que
uma
linha imaginária
divide da reserva a superfície

o silêncio caudaloso
alimenta as cisternas
tudo que o céu devolve
corpo recolhido
entre as margens

O que resta incrustado
no côncavo da memória?

luz refletida sobre o Arno?
som de córrego?
lua cheia colorindo as artérias da Amazônia
ou o Tietê putrefato?

Só
o hipnótico
incessante movimento
diz:
‘nem tudo termina por aqui’
há tanto curso
até o mar,

nossa existência aquática



há sempre um rio
para medir a sede
do mundo

levo sob os pés
o lençol freático da ausência



Do you know God?

protege toda uma cidade o Esja
como ninguém
como mais nada
protege
dizes
anteparo para o mais cortante dos ventos

mas há algo de contorno ou travessia no dia
salta além da parede rochosa
vem do mar
vem e corta o rosto
vem e traz o sal aos lábios

um degelo demorado pode nunca se avistar ao horizonte
o céu leitoso acachapado cresce como capim sobre as nossas cabeças
eu não alcanço suas raízes aéreas
não desfaço com os dedos o branco
pesa-me sobre o peito o incolor
e os meus olhos anzóis
e os olhos dele

poços de sal e mel
por trás das jabuticabeiras
poços de sal e mel
ele ama o seu amor e a ausência dela como ama-se Deus
diz
do you know God?
mas se não creio como sabê-lo?

crês?

sei que a dor não se desfaz
não há Penélope possível
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nem novelo ao revés

e se destituíssemos os anteparos
e fôssemos de novo intempérie?

crescem-me, por dentro, as asas
como aquelas que carregam os pássaros da Islândia
plumas azuladas que brotam escápulas adentro
e dizem
é no voo que se refaz a crença
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Aprender  com as crianças 
É sempre uma grande lição
As suas palavras mágicas 
Sempre dão uma direção
Do lugar onde tudo é possível 
Com a certeza de que todos podem chegar 
A  palavra mágica Acreditar 

No corre, corre, no esconde, esconde
Pula, pula, ciranda e amarelinha…
Depois de um dia bem agitado 
É possível dormir e sonhar 
E a palavra mágica movimentar 

Quando as coisas estão complicadas 
Que parecem não ter solução 
Umas abraçam a outras 
A palavra mágica é união

Quando as coisas parecem monótonas 
Até os brinquedos pararam de animar 
Aí vem  o faz de conta entra em ação 
A palavra mágica é invenção 

Se hoje adultos e crianças se entristecem 
 E perdem a alegria de se encantar 
É preciso voltar ao lugar da infância 
Buscar a palavra mágica brincar 





Sonhar d’origem

se o limite dos continentes
desenha uma pele em nós
como subir uma cordilheira
fazer falar esse vazio

***

Minha avó
brotou em mim
ontem à noite
y hoje revelei
ao espelho
a nova ruga
que habitava
aqui

Com ela
nasceu em mim
a fuga
do ocidente
da alma

Eu rompi essa
fronteira
para chamá-la
mar
inaugurei um oceano

partido
fiz um barco cantando
a madeira que o encarnava
y rumei rumo ao norte
à minha linha do Equador
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onde não há latitudes
suficientes
para segurar
bandeiras
ou países

Ali fiz uma revolução
recrutei as folhas
do tempo
y da maresia do ventre
fiz uma torrente
regurgitar
memória
y cantei todas
todas as canções
dos meu ancestrais

Ilhas
são a mais nova invenção
dos encantados
ancoro em cada uma
serpentes
o legado
de mis abuelitas

***

desejo o norte do Sul
a umidade amazônica
das Ycamiabas



fábula

desistir é coragem difícil
somos programados
para tentar
deslizando aos barrancos
a pele das pernas
esfolada
os pulsos marcados
pelos rosários
é preferível morrer
sorrateiramente
em gorduras
açúcares
refluxos
pedras nos órgãos
no peito
mas desistir
essa é uma coragem
que todos
não temos
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vocação

um corpo que carrega
um útero
é submetido ao decreto
da incondicionalidade
é submetido ao destino
de um útero

os grandes sacerdotes
e os pequenos
as figuras de autoridade
como as telas
como os corredores brancos
todos ensinam
o percurso do útero

que haja vida
porque um útero crescido
- às vezes nem tanto
deve fazer brotar vida
pernas braços olhos
espírito

um corpo que carrega
um útero
precisa de um espírito
que o preencha

o espírito forçado entre as pernas
enfiado enfiado enfiado
obrigatório

um útero é um sarcófago
de uma mulher
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é a máquina
inquebrantável
de uma mulher

uma mulher é um útero
que carrega algo
há dias em que gente
há dias em que chumbo
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A minha dor não tem final 
Nasce como um estouro 
Desce da noite tranquila
E desata ao temporal

A minha tristeza é intensa
Come as minhas distâncias
Digere as minhas saudades
Engole as minhas lembranças

Tudo punge nesse campo
Tudo atravessa o lamento
Quanto ao que canta em mim 
Nunca resolve em silêncio

Se essa febre é profunda
Se sempre tarda o encontro 
Morro dizendo ao vento 
As minhas notas de pranto.





Casa Velha

Faz uma falta esta casa
Não essa casa em que moram 
Os livros e a correspondência 
De luz, de água e telefone.

A casa em que moram os sonhos, 
As muriçocas e o mosquiteiro,
A radiola e a agulha arranhada, 
O cheiro materno de cigarro
E a voz de meu pai, embargando 
Histórias de lavadeiras e tanajuras.

Nesta casa, em que moram avós,
Bisavós e outras tantas sombras.

Nesta casa, em que falha o reboco,
Restam vivas as marcas do candeeiro 
E outras visagens sobre a cumeeira.

Qualquer dia ainda sacudo as pétalas
Amarelecidas sobre a toalha da mesa...

Qualquer dia ainda volto a embalar 
Esse berço de lembranças vadias…
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Orí

O corpo-cor em bananeira, Um cheiro em verde oliva, Arco e flexa, asa e 
lira Umbigo e mata de Oxóssi, Cabeça feita de meu reino.

Das águas cheirosas de fulô 
Um choro molhado da Iyá 
Que tanto me nina,
Tanto me acaricia.

Senhora das águas de

Quem tanto choramos, e Dentro de mim, um choro Em alfazema e benjoin.

“Edé é santo menino

Que velho respeita”. 
A planta de meu orí. 
A parte e contraparte
Do homem e da mulher.

Edé, orixá menino,

Que senta no terreiro 
Pra catar tristeza
E sopra as alegrias 
No rio que guarda 
E enfeita meu axé.
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Vem por baixo da base a tua presença.
A tua presença me ativa a kundalini
alcançando a elevada onisciência
de uma xota quente
até a lombar pulsando.
Eu te sinto como um reforço
caído do céu pra me ajudar a ser quem sou.
Eu poderia me esforçar e te chamar de verão
mas você é a magia do vento combinado com o calor
rangendo o zinco dos telhados velhos desse bairro.
É o anjo de fogo que você desata em mim
o gatilho é o incêndio seu olhar, a vespa
zunindo em cima do capim.
O corpo todo intencionado
arrepio na coluna ondulando
pra dentro do casulo
só consegui me acalmar o suficiente
escrevendo mil páginas
na primeira pessoa do plural
que se enrola de muitos modos
e se atém a tantos
nós.





Rainha

Calma comigo
tempestade
sou teu abrigo.
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Cílios

Entre nós a dimensão que importa
é o tamanho dos teus cílios
e como eles se curvam
conforme você ri ou se preocupa
eu estudo tanto cada gesto — cada passo
consulto tudo que eu posso
vejo sinais em tanto — colho indícios
contudo espero o instante
em que algo ou tudo pode sair do lugar
alguém quebrar os dois tornozelos
perder o timing do spaghetti
e o macarrão ficar molenga
ou uma abelha zunindo no cabelo
fascinada pelo açúcar no café
num acesso de vertigem
todo eu é ruidoso
porque eu vivo
e você também
e o que é vivo
se descontrola.
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o corpo lúcido

das tantas coisas de que não
é fácil tratar no diagrama 
da língua está a crença às cegas
no poema
é preciso acreditar no poema
que ainda não existe
para que ele vingue
como no fim da manhã de domingo
acreditei
sem anteparo filosófico 
na pele negra incensada
da moça rechonchuda do posto
de gasolina
por causa dela, naquele instante,
eu era a donatária dos dramas
perecíveis do mundo 
é certo que em torno da moça
cruzam-se
como numa cama de gato
(mas e daí?)
circunstâncias sociais arriscadas
superpostas
numa trama inescapável de
evidências 
a linha negra trançada com a linha feminina
fazendo ângulo estreito com a carestia
de meios e fins e de todo o resto
tensionadas, por sua vez, no fio urbano
que enlaça tudo isso 
num zigue-zague tonto entre os braços
as pernas, dividindo os peitos fartos
a vagina e as nádegas da moça,
suspendendo alto pela esquerda
alguns gomos do seu cabelo rastafari brilhoso
e bem cuidado, linhas transversas
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pressionando o nariz
em direção à face direita
passando por trás do pescoço 
até comprimir a axila dando voltas pelo
ombro, cotovelo, antebraço, tirando
assim um pouco, às vezes muito,
do movimento espontâneo da moça
puxando-a ora para cima ora
para o lado contrário ao de suas intenções
mais íntimas, 
a moça frentista de posto de gasolina
uniformizada sob tecido grosso impróprio 
para o nosso verão, mas próprio 
para lidar com combustíveis não renováveis
fumaça e poeira de carro quente, 
a moça de pele tão negra e tenra em que
eu acreditei inadvertidamente
como na estocada de um poema forte
nas minhas entranhas,
o meu corpo leigo e hostil às amizades
e às relações peremptórias, o meu
corpo feito apenas de hipóteses
mais ou menos duráveis 
e que, vez ou outra, encontra diante de si
essas certezas agudas
com que é obrigado a lidar
(no escuro)
***
às vezes me esqueço de chorar
é quando me nascem uns furúnculos
                 de que eu cuido 
     são minhas anêmonas-do-mar         
brilham no escuro
só o peixe-palhaço e eu somos imunes
     à sua toxina
ele solta um muco 
          eu chego bem perto e espremo
até não doer
demora



dia puro

jamesy nasceu num avião
             se ele mentiu nunca ouvi
mentira mais bonita
     jamesy gosto de como a sua
                  língua lambe
a minha língua      com gosto de marijuana
então perguntei de onde você é
         olhando o crachá do uniforme
do posto de gasolina
    eu era uma mulher pura 
ali abastecendo o meu carro branco e puro
                e senti a sua língua       gostosa
defumando a minha
          de onde você é jamesy
no fundo no fundo eu perguntava
                 que espécie 
que espécie!
                             de milagre é você
dentro do meu dia puro 
demais
rapaz negro me abastece 
                      de escuro e rapto
          há sorrisos mesolíticos
erráticos
                sorrisos tirados da pasta
de couro 
                       na hora apropriada do silêncio
jamesy sorriu uma esmeralda
             e disse nasci no avião
  diante do tremor precisei reformular
        pra onde você estava indo quando
nasceu
               pra onde estamos todos indo
quando nascemos jamesy        responda
               em que latitude sobre o mar
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em que costa
         sobre qual arquipélago coordenada
     prancha perdida      entre que rios
que frase sendo dita enquanto
                 que rua atravessada
sobre que cordilheira nascemos
           uma esmeralda
quem nasce no avião escolhe onde quer
           ter nascido explicou
subversão da vontade sobre o tempo
                    a identidade é um
deslocamento     aprenda
jamesy jamesy    me dê mais uma
        esmeralda   
  todo o seu estoque
de pedras verdes onde caiba 
a pedra
do meu
           espanto
jamaica     ele escolheu
                    sou jamaicano
não não jamesy    você é meu 
plano de escape meu cilindro
        de fonemas estranhos 
meu sexo
tântrico        sem pressa sem pressa
você disse       e eu estava mesmo
pura apurada demais
                  jamesy você nasceu 
subterfúgio entre subterfúgios
   no meu poema encontrado na rua 
onde sempre os procuro
na minha língua 
                 a coisa mais impura
         onde só existir é possível



alcachofra

repousa a palma
da tua mão na minha?

pode ser que as linhas
tornem-se rabiscos
os dedos a trançar um cesto.

*

falar por tesouras
como se fosse a lição

uma escola de aspas
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pirâmide

o tirano
ânsia de fustigar formigas
se esquece dos vespeiros
sobrevivemos por eles

teste
perversa fragilidade das certezas
sempre há nova maneira
de forçar as barragens
a carrapeta deseja estremecer a base

uma ocular à espreita
o sono leve do grampo
toda armadilha se disfarça aberta e íntegra
e quando se sabe vai em uma só direção

o crocodilo dorme inteiro
não espera nada em troca
nele o susto repousa em velocidades incontáveis

vendeta
o preço da fome e o uso capião
efeito da atmosfera presente
o massacre a autodefesa
muitas formas de apressar a justa divisa

de migalha em migalha
cada miserável chega
à musculatura de um atlas
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“Gostava de ficar horas à beira do rio, 

ouvindo o coaxar dos sapos e vendo a luz, a

claridade, os reflexos do Sol na água. 

Tentava compreender aquilo tudo.

Consegui sentir compreender não compreendi: mas 

aquilo ficou em mim e ainda hoje,

carrego comigo um bocado de todo aquele 

alumbramento” (João Gilberto).



Nascer é um incêndio ao contrário

Não há rosto possível para mim
nada se oferece à deriva deste segredo
a possibilidade de um gesto no escuro
estando a sós com o infinito
me escoro numa travessia de sede
e aprumo aquele gole d’água de que o poeta
falou, longínqua no percurso da palavra
que oferece senão a ganância da expressão
encontro nos olhares o exílio correspondente
àqueles que trazem o barro de sua terra perene
tão vívido quanto a nudez do agora
para os que já não se afiguram à paisagem
para os sem território
para aqueles deitados no poente
que sabem a noite e o marcapasso
tornei a cortar meus cabelos
a encarar no espelho a ruptura diária
diáfanos dias, como a lágrima que
em sua salinidade e transparência

perscruta uma emancipação
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“Gostava de ficar horas à beira do rio, 

ouvindo o coaxar dos sapos e vendo a luz, a

claridade, os reflexos do Sol na água. 

Tentava compreender aquilo tudo.

Consegui sentir compreender não compreendi: mas 

aquilo ficou em mim e ainda hoje,

carrego comigo um bocado de todo aquele 

alumbramento” (João Gilberto).



não há desenho de onde estou
não há silhueta que me recorte
não há fora nem há dentro
não há viagem
me abrigo entre os sem voz
os sem esperança
os que continuam a vagar
cansados deste sonho lúcido
vívidos de outra ordem
entregues aos vestígios de uma vida
que escorre e lança seus peixes
numa entrega sem aras
porque também já não se encaixam
nos mecanismos de nenhum sonho.
Sem rosto, me despeço
do não lugar que rejeita a marca
dos meus passos, ouso pensar
a folha seca como um mapa
e o mundo inteiro
como filho da nuvem
e do orvalho

Povoada de abismos
lenta é minha queda até a aurora
poroso e etéreo como a visão
em sonho já contaminada
pela memória do despertar
assim é minha hora
A árvore seca
e sem sombra me ilumina
como o cadáver da infância
esculpido no silêncio
do copo, no lado opaco do espelho
onde meu olhar encontra
não mais ‘a semelhança’



mas o eco de um segredo
misterioso e cúmplice
meu corpo segue, estranha fidelidade
ao jardim que será coberto pela vegetação da Serra
se levanta, come, bebe, sorri e erra
até que diante do clarão
se dissolve na chama,
do que jamais se encerra

(Escrito com Roberta Tostes Daniel)





Adeus à línguagem

Para os sobreviventes da Aldeia Tekoá Pyau

Sim ela é fascista
todos sabem
que o real é impossível com a linguagem,
ela não é como o ar
e seus anjos
que sobrevivem através da invisibilidade
como os moradores de calçada
obscuros e transparentes
como o espírito:
A linguagem é um outro
tipo de demônio
e a verdade,
esta falsa ontologia
do silêncio,
não o inacessível
mas algo que já foi tão belo quanto…

o veludo-pétala de um bebê guarany
na luz dos olhos que sabem sem razão
e conhecem o halo
que mora no terror-tremor
que não se dissolve no tempo
carapaça que a língua não
cansa de tentar decifrar

como a luz da lanterna
do caçador

no amarelo da neblina

iluminando
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um carro encoberto por folhas , raízes e galhos

assim termina

a Vida das palavras

na impotência

do dizível
longe de suas terras
como esta índia sentada na calçada.



Meu Canto

Eu só te digo uma coisa:
Menino vem cá!
Senta que eu vou falar,
Meu canto é de resistência
Eu canto pra vc gravar 
A língua que tua alma sente.
Não quero aplausos, 
Palco, muita gente.

Quero ouvir um curumim recitar 
Com seu canto me emocionar 
E a resistência há de prolongar. 

Não busco aplauso 
Busco consciência 
Não tô preocupada com afinação 
Quero fazer uma desconstrução 
De um pensar equivocado
De um povo visto como atrasado
Que precisa por ele alguém falar.

Não, temos boca e voz 
Pra gritar em coro ou a sóis 
Sou vento, sou terra,
Matinta teus olhos 
São meus faróis. 

Não quero a voz mais fina
Quero seguir minha sina
De ser águia ou sabiá,
Que voa e canta 
Um canto que diz pra ti
Meu canto é de identidade
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Canto de liberdade,
Canto de aldeia e cidade
Canto de território e lugar. 



O lugar do meu rio

E chega a tardinha 
O sol reluz nas águas
Brilha a estrela 
Na pele dos curumins.

Desapercebidos 
Aquecidos na canoa 
Conversam risonhos
Gargalhadas que ecoam
Nas profundezas do coração.

Retrato de esperança 
Na pureza de ser criança 
Territorializam esse chão
Que cansado e abusado
Segue sendo morada da nação.

Corre manso
No mormaço
O rio do meu lugar

Minha canoa refaço 
Na remada o compasso
Desse rio a ensinar.
Ti bum! Ei chuá! 
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Água

Ouvi de um boto 
Que na água se abriga 
Uma história triste 
De destruição que se avista  
É que nem veneno
Se beber dói a barriga. 

Envenenada a água 
A vida dos animais 
De sede a natureza 
Se despede e se desfaz
Pede socorro aos gritos:
Reduz essa sede voraz!

O homem ganancioso
Pelo lucro da ambição 
Mercúrio, lixo, poluição 
Despeja pelos rios 
É peixe comendo plástico 
É plástico virando rio. 

Menino não pula n’água 
A lata cortou teu ser 
Coração que sagra afoito 
Da água que vai morrer 
Virando barragem ou não 
Agoniza sem poder correr. 

Amazônia mãe de todos 
Seu ser encantado pede
Paz e proteção.
Amazônia da biodiversidade 
Pare com a maldade,
Queimadas e devastação. 
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Água que mata a sede
É vida que brota
Quero viver o amanhã. 
Amazônia minha verde Amazônia
Respire o mundo amor de cunhã. 
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Fela Kuti era um gênio
e 
agredia
as
suas 
27 
esposas
negras

por que ninguém
vê humanidade
em minhas 
contradições? 

ou ainda:

haverá alguma
mulher negra
(gênia talvez)
que poderá 
fazer assim um tanto
pra que digam que ela 
é 
uma 
mulher 
negra
humana?





Um dia, eu sonhei com Aline Cristina

nesta supremacia,
“standard” quer dizer 
“branco”
 
standard
 
seja o inglês,
o francês
ou a variação padrão urbana 
do português
 
standard
 
assim como
a forma
como funcionários brancos 
das companhias aéreas
tratam pessoas negras
no Brasil
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75% das vítimas de homicídio no país são negras

me parece intrigante que todas as pessoas troquem os dentes
a rara sensação de um dente caindo é
a
rara
sensação
de
um
dente
caindo
gosto de sangue no meio da boca
dizem que sonhar com dente caindo é lampejo de morte
no meu país, a cada vinte e três minutos,
alguém sonha com um dente caindo
gosto de sangue no âmago da boca
me parece intrigante que algumas pessoas
percam tantos dentes todos os dias
a
rara
sensação
de
uma
torrente
de
sangue
gosto de vida no âmago da morte
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Bem-vinda de volta

Estivera perdida
entre novelas globais
beijos de plásticos e tapas ensaiados
mocinhas loiras
galãs de olhos azuis e verdes

Estivera perdida
entupida pelo olhos das mesas cênicas fartas
entre tantos desjejuns jantares e farfalhar de seda
da falsa realidade da TV que não lhe vê

Achei que nunca mais voltaria
encarcerada que estivera olhando o brilho nas telas
cada vez maiores e reluzentes

Ainda bem que resistiu
trouxe notícias
emoções sensíveis que toca

Bem-vinda de volta
poesia
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Tracejado

Ainda temos sonhos
mesmo que balas tracem trajetórias
desencontradas
no horizonte das esperanças acuadas

Sonho
Trilhas
Sonho
Vida que trilho

Vivo pesadelos dos livros escolares
saem algemas e correntes
desfilam na tela da minha sala 
(minha casa minha vida)
exibe-se jovens negros algemados

troféu da mídia inquisitorial

Regurgitam em mim as lembranças
com cinco mil pares-orelhas-troféus

Nauseada
construo sentenças inteiras
palavras substantivas

traço nas entrelinhas
a fuga
corro para o sem fim
o infinito me acolhe
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Vou longe

Vai alta a lua viageira
com ela os sonhos

Leva num rastro de prata
o ouro que o verso lavrou

Vai alta e ao longe
lua viageira

Vagueio pensamentos insanos
pouso borboletas noturnas
em asfalto molhado

Vai alto o pensamento viageiro
procura abrigo repouso
na noite prateada em insônias

Resvalo com as pontas dos dedos
Lembranças

Vai alta a lua
voo pensamentos ao longe
vejo-me melhor
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Travessias

Minha mãe
sempre teve medo
do mar.
Intrigada me pergunto:
o que a ameaça?
A imensidão poderosa
das águas?
Ou a ancestral memória
da longa travessia?
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Meus quilombos

Em volta tudo é montanha
escuros braços que amparam
protegem, aquecem
mas não prendem.
Liberam
libertam.
Dentro tudo pulsa.
Tambores inundam o peito,
a pele
desaguam nos pés.

Em volta e de longe
tudo é calmaria
silêncio
água mansa.
Dentro e no fundo
tudo é movimento
intensidades
correntezas.

Em volta tudo é murmúrio,
palavras que brotam de gargantas
antes interditadas.
Dentro tudo é vozerio
brados de resistência
coro de insubmissões
que rompem cercos
círculos de ocultamento.

Em volta tudo é gesto que se desenha no ar
Dentro tudo é punho que se ergue
braços que sustentam
mãos que garimpam, lapidam

transformam
(re)inventam.
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Ojô

Onde se esconde o silêncio
firmo o olhar mais profundo
E nas escuridões
me deixo atravessar
por rezas, por cantos aos meus orixás.

Onde intuo o silêncio
não chego sem me banhar
com água de alfazema
tomar água da quartinha.
Só depois, sem mistério,
me deixo ficar.

Onde habita o silêncio
entro de pés descalços
reverência.
E de corpo inteiro
me ponho a escutar.
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na minha quebrada ninguém leu
a última lista
de poetas que marcaram época

sinto diante de tudo que:
minha história individual não importa
a história coletiva
é a história do menino de catorze anos
um corpo negro um corpo à margem
baleado pelas costas
tiros certeiros na cabeça
dados pela polícia e seu estado
são todos assassinos

eu olho para a minha história
plantações de café que plantei
museu do café onde trabalhei
terras improdutivas pelas quais lutei

eu olho para a história que estudei
para o curso de história
onde não tinham as disciplinas

história da ásia
história da áfrica
história indígena
história do povo

eu olho pra estes prédios
padres, faraó, sapa inca, cortéz, jfk, fhc, nguema
eu olho os quatro cantos de um planeta redondo



tiros tirania barbárie tiros

eu queria ser uma poema-bomba
e incendiar este auditório nesta noite
com cada um de vocês
que gritam luta-livre e cruzam a calçada

omissos demais
cúmplices demais

na minha quebrada ninguém leu
a última lista
de poetas que marcaram época

estavam ocupados
coitados
sendo mais pobres que eu
mais pobres que continuam sendo meus irmãos
- preso por tráfico
- foragido por receptação

estavam ocupadas as mães

lendo no obituário que hoje não
hoje não foi mais um filho meu
tentando não ser bicho
conseguir algum pra comer

fomos obrigadues a descer no seco goela abaixo
escritores brancos proprietários héteros
da parte baixa do país

não lembramos de nenhum

estamos fazendo nossa própria época
escrita a bila



escrita a sangue
‘querendo vocês ou não isto é literatura’
voando livre como um curió um carcará
incendiando tudo
cuspindo fogo no túmulo de vocês

***

estou numa lã-rause;
andei procurando cartão de telefone
e não encontrei nenhuma banca (no centro)
vou ficar por aqui cerca de 40-45 minutos.

passei um final de semana péssimo;
bateu-me uma tristeza (melancolia, pra você)
tão braba que nem passei na locadora
pra devolver &quot;o passado&quot;. braba mesmo
não só por sua ausência. por tudo.

o muro e a comida cada vez mais cara.

não encontrar a banca e não ler os jornais
é um prémio de consolação, divide comigo.

como vc está (acabo de descobrir que
a tecla da &quot;interrogação&quot; não está funcionando).
como foi em canindé [int.].
como foi o seu dia ontem [int.].
como está o sexo [int.].
tanta vontade ainda de te abrir a flor
te cheirar e te lamber inteira
como um país por conhecer e descobrir sozinha
vc ainda quer morar num sítio comigo [int.].
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não dá mais pra esperar
o sistema vai me derrubar em minutos
não tenho nem mais um real.

o sistema nos derruba a todas
vc já viu quantas as gentes mortas [int.]

gostava que passasse em casa mais tarde
há tanto o que não deixar se perder
a alegria mais pequena, se agarrar em nós
mas me contento com uma cartinha
mesmo que em branco, tipo caiofa.
tchau. beijo. te amo.



crepúsculo sobre a iracema

sobre meus olhos, umidez.
sobre meu sexo, uma flor.
acredite, nos labirintos, umidez e uma flor.
[ancestral. negra, negra.
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Ainda vamos embora, vamos embora,
viver na terra do Congo!
Vamos embora, malungo, vamos embora,
batendo a palma no bumbo
do vento que nos ampara
nas suas hastes de sopro.
Vamos embora, sem nó
no pulso que só doía,
vamos embora moendo
a cana que nos moía,
vamos voltar para a terra
amada do nosso Congo!

Bandeiras, fogos, o estrondo
do jongo de encontro à lua;
vestida de brisa fina,
samba e ri a preta-mina.
Leocádia já nem sabe
se cabe na sua mão
a semente que lhe deram...
Hasteado o estandarte,
o negro come a extrema
fatia do antigo medo...





Presença

O hálito da Melancolia alargava-me
o peito, vi suas horas cinzas
mijando sobre mim, ergui-me, obscuro,
ante o último pilar desta esperança:
desvendar o que fui entre o meu povo.
Gravaram-me, então, na testa: “Eis o estranho!”

Estou deitado há muito tempo, sou culpado:
minhas mãos semearam cafezais onde me enforco
lembrando...
Do que fizemos já falaram: claro
é o contorno de nossa rota em torno dos engenhos,
o vaivém de nossos braços ninando-vos os nenês
de tez amanhecida.
Estou aqui.
Duro de ser quebrado, pois a tristeza
passa a enrijecer-me, e já me dispo
do pouco que enfim me atribuístes.
Eis me aqui!
E convoco a vossa herança para um grande incêndio,
pois que ouso mirar-me, e já inicio!
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Alegria
   Para A.N.

Ontem, quando você passou,
acompanhada de um cortejo de tristezas,
eu quis saltar até as nuvens
e pedir que a socorressem
com todas as boas lembranças
que haviam recolhido aqui da terra.
Mas você nem me viu,
entrou na sua paisagem escura,
esquecida de que não existe noite extensa
que alcance amordaçar o clarão de uma estrela,
esquecida de que rodamoinho algum de vento doido
consegue envilecer a nobreza do silêncio.
Escute:
para mim, você podia ser Helena,
entretida em amansar os arredores de Troia,
a ruiva Heloísa, escapulida, por curto tempo, do ardor de Abelardo,
ou qualquer mocinha caminhando veredas ensolaradas
de certas páginas de livros de História.
Mas eu... eu sou – doce vulgaridade! -- só um homem
contido por um rosto estreito e negro
que a Alegria acaba de afagar com um ramo , ainda verde,
porque novamente te vi!
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Santa, misericórdia 

De mil e quinhentos pra cá
Muita coisa aconteceu
Os portugueses aqui chegaram
Uma “bondade” se estabeleceu

A santa casa da misericórdia
Por aqui apareceu
“Ajudando” os necessitados
Separando o seu do meu

A verdade é que os provedores
São muito dados a caridade
Para essas gente de posses
É um perigo a equidade 

Enquanto os nossos morrem
Eles pousam na vaidade
Pagando seus lugares ao céu
Com tanta bondade ou maldade?

E para mudarmos essa rima
O que podemos fazer afinal?
Juntar a força da nossa gente
Sugiro que assistam Bacurau
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meu corpo exausto
meu corpo meu exaustor
meu corpo é meu metro
meu corpo é meu metrô

meu corpo é minha menina
meu corpo minha mina
meu corpo meu cio
meu corpo é minha sina

meu corpo minha guerra
medida de relação
espaço tempo
código imagem ilusão

meu corpo é meu corpo
meu corpo e meu corpo
meu corpo é meu
eu não sou eu
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Inflame

o dilúculo
influi
magenta no pântano
e a última estrela intensa
incensa luz
ao único sapo molhado no olhar
que intenta vê-la
a úmida e fria
atmosfera
solta
a cadente wega

e o sapo
coaxa
que se fora

salta
do brejo para a estrada
atropelado
lusco-fusco
murmura

um koan acende
velado
por vagos lumes

***

no meio do caminho tinha um renato
tinha um renato no meio do caminho
tinha um renato
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tinha um renato no meio do caminho
nunca irei me esquecer desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas
nunca irei me esquecer que
no meio do caminho tinha um renato
tinha um renato no meio do caminho
tinha um renato
no meio do renato tinha um renato
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para kant não podemos coisar as coisas como elas são
se o alemão tivesse sido contemporâneo de moacir santos
talvez a coisa não fosse bem assim

o filósofo do idealismo ainda teria de sacar alguma coisa de música
afinal, isso é coisa de negro:
“basta colocar um piano na frente deles”(de um modernista de 22)

mas quando duke se viu cara a cara com um piano, disse:
“isto não é piano, é sonhar, ouça...”
assim moacir santos com a boca em seus sopros

já que a tormenta essencial do corpo,
a música: graus de identidade em
impenetrável insubsistência





cohab pestano

onde é pelotas, afinal de contas?
uns concordam que é no laranjal.

ou que é ali no mercado e suas imediações
a biblioteca o quindim de nozes.

os doces negros dos negros de pelotas
muitos juram que é onde pelotas.

têm aqueles que vão convencidos
de que pelotas é algo dos ramil.

de que pelotas agora é outra
que é outra onde angélica freitas.

onde é giba giba, afinal, pelotas?
é ainda pelotas ao final de tantas?

pelotas até cohab pestano
onde extremo o aeroporto é pelotas.

esgoto a céu aberto
onde o pestano a contragosto é pelotas.

onde é o povo negro no pestano
a poeira das ruas de terra e chão.

o ir e vir do povo do pestano
onde afinal é pelotas, a que eu sei.
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oriki de ogum

o ogum a quem devoto
um ou outro oriki
não empunha espada, não
nem é espadaúdo
tal qual os semideuses
da marvel entretenimento
nem tem a musculatura
de estopa dos grandalhões
do cinema mudo

rabo-de-lagarto, pontuda
planta de mosqueado verde
quando é dita de ogum
grossa, com borda de ouro
quando é dita de iansã
é o análogo com que ogum
se deixa conceber a quem
exige que pose com espada
premida na palma em brasa

ogum não se paramenta
de soldado medieval
o vermelho e o verde
sabem sempre a ogum
elmo, guante de dragão
são saliências de cristão
com que ogum não se arruma

bananeira de pendão rubro
um galo e seu esporão de ferro
uma folhagem escarlata
chamejante que estala
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uma figueira e seus galhos
de tenazes o ferrão da bigorna
onde ogum faísca
onde ogum limalha



Matiz

Inacreditável!
A pele recobre tudo o que nos iguala: ossos, carne, sangue..
E, se deixa à mostra, exposta, ao críticocínicolhar 
Que teima em não enxergar: o prazer, o sentir, não são diferentes. 

Por endeusar a aparência, a pele é só o que vê
No reflexo, da superfície narcisa, dos olhos abertos.
Cerra suas vistas e verá: A camada fina é a que anima,
Homens e mulheres a epiderme negra, repudiar.

A tez domina e dita, se somos negros, o nosso lugar.
O que dizer, o que seremos, e como devemos usar os cabelos.
Cego! enxerga o que há dentro. E, compreenda que a diferença
Do pelo e tom da pele, estar no olhar

Estamos descerrando a porta para um novo futuro.
“Y ou “X” coressomos. Não seremos o que o outro determina,
Não importa a matiz, juntos teceremos uma forte camada.
Chega! de tanto repúdio à melanina!
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Passado, presente, futuro

Levo à boca o copo, o vinho trago.
E trago comigo dependurado, 
Na corda pendendo no espaço, o passado...
Outro trago e o nó que trava meus passos, desfaço.

Trago palavras ocultas que há muito não digo,
Quando trago o vinho que desfaz o laço.
Presente da vida que deixo escondido...
Trago, e a outra do sono indolente acorda e suspira.

Do seu lugar ainda duvida por isso procura
O copo mais cheio, esvaziar, sorvendo ligeira.
Trazendo alegria, à sua maneira, querendo ficar. 

Porém, é tarde, sol já não há, a noite invade,
O vinho, não mais satisfaz. Sem pressa levo a outra,
De volta ao futuro que o trago me traz.
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A pele
 
Arranquei do corpo a pele
A qual cobriam-me os costumes
Restou-me apenas aberta a ferida
Que ainda dói 
Como quem a descobre todos os dias
O sentimento de estar perdida
É impossível agarrar o passado
E torná-lo vivo
Como aquela risada que ainda ecoa
Nos meus ouvidos

Como o cheiro que ainda tenho vivo
Impregnado nas narinas
A voz que ainda fala-me baixinho
O aconchego que ainda sinto.... frio

A pele que me desfaço é dor intensa 
É estar eternamente em carne viva
Como a crença que jamais
Será revestida
Como quem despida anda
Sem ser vista
Como quem só chora
Escondida

A decisão me pertence
A solidão me abraça 
A falta de chão
O corpo nu
Como quem exorciza a vida
Que pulsava todos dos dias
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Hoje
Morta-viva.

***
 
Os pés deslizam no barro seco
O corpo não dança,
flutua a saia sobre as pernas molhadas

Daqui de dentro da roda, o corpo curva
E a saia vermelha ondula

Os ombros que envergam, elevam os braços
Daqui do santuário
Dança-se ...

A roda
O canto
As palmas
A reverência

Os pés ainda pisam o barro batido
O corpo se retorce
A alma se mistura
Sons de caboclos

***

Os pés esquentam o barro seco
A saia desenha as rodas 
O barulho das  pulseiras ecoam no ar
O suor escorre sob o peito
O vermelho e os patuás brilham
Sou eu, rainha dos sete cruzeiros 
Corpo quente que sorri



E pede um trago

E os pés ainda dançam
No barro seco
O corpo que roda
Espiralado
Na consonância dos tambores que ainda tocam

Eparrey, Oyá!





da paisagem

a infinitude do mar 
é mero retrato 
nenhuma paisagem 
quando não há vestígio 
do mais sublime 
ou infame humano traço:
reedição de navios piratas,
legalizados navios mercantes,
pequenas embarcações 
que deslizam imóveis no cais,
plataformas que demarcam
uma nova linha de horizonte.
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taboca                                                     

mesmo longe, 
o timbre me atinge 
os nervos
e chego, sem demora, 
à janela porque, incontido, 
aquele som dispara em mim 
o desejo de sentir na boca 
– uma vez que seja – 
o suave (quase inexistente) 
sabor da frágil e tísica taboca 
que o renitente triângulo 
anuncia rua adentro 
e me desespera 
essa teimosia: o advento 
de uma novidade 
sempre eterna.
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contra o álcool-gel

todo ato sexual é sujo.

repleto das fraquezas da alma, 
não há coito imune à moral, 
aos bons costumes.

sexo, quando ainda preso 
nos escombros imaginativos do desejo,
é mais indecente do que a majestosa pose
de defecar como se dominasse um reino.

lodo, sebo, corrimentos e fezes
são meras materializações 
de impurezas que estão, sim,
relacionadas ao entrelace dos corpos.

(litros de álcool-gel derramados 
não destroem nem contaminam
uma construção de séculos).

tudo o que na vida social 
sabonetes e perfumes,
eficientes, camuflam,
no sexo, é o que nos determina.

sa
nt

ia
go

 fo
nt

ou
ra





ta
tia

na
   

pe
qu

en
o

silente
não sei como deve ser fundar uma vila
chegar entre mata muito fechada ou
ir ao encontro da natureza inviolada
dos terrenos e das clareiras mais sagradas e puras do mundo
sei apenas dividir meu cabelo, partir o pouco pão a que tenho direito,
gastar a cor das sapatilhas com que ando 
não sei
recuperar a luz dos dias mais bonitos
e escrevo neste lugar temente
de que de repente tudo finde
e nós não tenhamos testemunhado
quase nada sobre a beleza daquilo
que vimos e não pudemos guardar.

***

joice é gorda e é chamada de porca
as feministas não ligam porque
a farm é estreita e a passagem
pequena
joice é repugnante mas não devia
ser chamada de porca
porque as porcas são rosas
e gordas
joice é escrota
mas não é porca
é gorda
as feministas não gostam de gordas
os homens intelectuais também não gostam
de gordas
só de pequenas moças com vaginas rosadas
em geral depiladas
como crianças
que animal seria a mulher escura e gorda



se não fosse a joice
seria um desenho?
os risos incidem sobre as porcas
nem tão rosas ou gostosas

como as feministas brancas
e os gays das academias
nem como as escritoras boas
o/as poetas pensam na saúde das gordas
por isso vibram em xingar joice de porca
porcas comem lixo
gordas são banidas para baixo dos pisos
elas têm pesos pesados e caminham ás
vezes como mamutes sagrados
mas ninguém se importa com a pisada
e a potência das gordas
nem as feministas das passeatas
todas magrinhas e fadas
sem suor ou lâmina afiada sangrando
entre os caninos seus dentes
na dúvida silencie as pragas
essa gorda precisa de nutrólogo
caia fora
vamos para a sessão de endocrinologia
hoje completamos - diz a notícia - seis mil
bariátricas
mulheres costuradas dentro e fora
nos leitos algumas vivem as
outras muitas que se foram
(mortas)
quando eu morri alguém me disse
- querida, você está desaparecendo
mas
há males
(para porcas sujas
não rosadas)
que vêm para o
BEM.



os móveis que trouxe de amargosa

dos móveis que trouxe de amargosa
restam
um aparador usado na cozinha
hoje no banheiro
uma cadeira de plástico em que
alguém escreveu o meu nome
abaixo de um adesivo de uma
campanha de dilma
em amargosa conheci uma mulher
com este nome
deitei com ela
ela deitou comigo
não posso dizer que profissão tinha

pois não quero magoá-la com esta
provável exposição
além da cama
nos víamos às quartas-feiras na
praça depois das dezoito horas
sentávamos nos bancos e não
falávamos quase nada sobre
nossas diferenças (escurecia)
apenas
ela me dizia pegando com
discrição algum cacho
é muito lindo o seu cabelo
& no dia em que o caminhão
saiu da cidade com a minha mudança
uma cama, livros, cadeiras, apara-dor
roupas, sapatos, panelas, discos
estivemos depois juntas numa esquina
dilma levou um envelope com o que
ela dizia ser uma lembrança, presente
e quando abri não havia carta ou palavra
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talvez fosse um modo de significar a nos
sa mudez
era um pequeno pedaço de seus
cabelos
e nesta época em que eu ainda não
podia amar
coloquei os fios entre as mãos
cheirei
e um vento vindo de brejões
levou embora sua dádiva
não houve lágrima talvez
um segredo trocado um
sussurro
algo como uma voz que
se desfaz no avançado
dos minutos e diz
- talvez não devêssemos mesmo
durar.



Apocalypse 2019

Há uma focinheira no focinho de um pitbull 
Acorrentado por duas mãos bexiguentas
Que pela foice
Rasgou a couraça do mundo

(O estalar dos tímpanos)

Descortina-se
a velha ceifadeira

Das bandas de sua coxa 
embalando
entre as tetas empedradas
bezerrinho banguela, 
engalfinhados os dentes de leite
no arrebento
florescendo na gengiva avermelhada

Da outra
o ronronar do serrote
que ainda teima 
em fuder com mundo
essa terra arrasada
resiste 
como o Cemitério do Murundu
que habita
todo lodo cadavérico 
que servirá de herança 
para os povos que governarão a noite.
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Sentença

o escapulário pendia sobre os ombros
das regalias; o único presente era sobreviver
penitência diante ao impuro de chupar boceta

o ato sexual contra a ordem da natureza
apedreja
e da penugem a banha carne viva
àquilo que não se tem opção
mas deseja

71 países
que cravam espinhentas unhas no útero do mundo
dos signos linguagens
subtraem-se palavras
restam-lhe o amor ao sangue

são tempos em que as ampulhetas racham
guerras por vir
em nome do mesmo deus que adora o ódio

das minerações, cavamos fundo

até o úmido das nossas corpas
que se encaixam
escondidas
dedo a dedo molha os lábios
até o fundo
da cratera vulcânica
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Dentro

Estou cansada, mas não tem derrota. 
Sou forte, tão forte! Mas estou cansada 
Ser forte o tempo todo cansa 
Um ser forte todo tempo alcança? 
Quero dança, quero afago, disparo:  
                        quero transa, trança, lança 
Não quero sorte, sou forte. 
Mas cansa! Quero alívios, suspiros 
Bálsamos do Velho, Cachoeiras de Mamãe
Quero flor, respeito, 
quero tudo que tenho direito!
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Baiana

Não me venha com outra farsa
Muito tempo já se passou...
Não acredito em mentiras!
Baianas não são só meninas
Somos cravo, somos rosa, somos flor
Aroma de fogo e esplendor
Cheiro de chuva brotando da terra, olor
Iansãs Vivas, Oxuns de Amor
Somos uma família
E nosso sangue é a cor de nossa pele
Te reconheço, me reconheces
Somos nossos povo.
Quem não é
não venha de novo
Porque sua história já foi contada
Não sou cinderela, e isso não é conto de fada,
Sou baiana e estou retada!
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Senhora

Eu não morri, só estou quieta
Eu pulso e me cuido
Amo e me renovo
Só olho pra trás pelo retrovisor.
Eu deixarei sementes pelo caminho...
elas se tornarão árvore como eu serei.
Um dia, darei frutos, criarei raízes,
abrigarei possibilidades...
Serei uma senhora que recita poemas,
que traz, em uma das mãos, uma espada
ajeitada com elegância, ao lado da cintura;
na outra mão, um Abèbè que espelha e protege,
torna fértil a vida e tem cheiro de flor.
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organismadores

carlos arouca

Poeta, simplesmente. Autor do livro “osso da 
palavra/palavra de osso”, publicado em 2017, pela 
editora organismo, e do blog: poeta de praça vazia.

As motivações para que eu participasse da cura-
doria deste número foram desde acreditar na pro-
posta da editora e a possibilidade de posicionamen-
to crítico à rede (teia) de poetas até a inclusão da 
produção de poetas que não vemos constantemente.

Penso que a editora organismo se preocupa em 
fazer um raio-x da poesia contemporânea, e, para 
além disso, fomentar a crítica à poesia, questionar 
seu público, seu deslocamento. 

Os leitores de poesia que vão aos lançamentos de livros de poesias se 
tornam os próprios poetas da teia do autor… Familiares com aparições fantas-
magóricas... Muitas vezes, percebo o incômodo em escritores atentos. Acre-
dito que quando ampliamos essa discussão, convidando um número maior de 
poetas fora da nossa teia, contribuímos para a oxigenação desse espaço, pois 
para tornar esse espaço democrático é necessário ter força para apresentar o 
inusitado, conceitos menos caricaturados.

Pensei em poetas cuja poesia é seu gingado diário, seu chão cotidiano, 
poetas que respiram poesia, que veste-despe poesia , e que, possivelmente, 
não seriam incluídos em muitos espaços literários por desprovimento de ro-
jão acadêmico, disposição para boa-praça. A leitura dos números 0-09 das 
revistas organismo me  confortou para requisitar a poesia dos poetas, então, 
selecionados e presentes aqui.

Agradeço a editora organismo pelo convite e a parceria de Lubi Prates 
nessa maravilhosa empreitada.



lubi prates
 (1986, São Paulo/SP) é poeta, tradutora, 
editora e curadora. Tem três livros publi-
cados (coração na boca, 2012; triz, 2016; 
um corpo negro, 2018). um corpo negro 
foi contemplado pelo PROAC com bolsa de 
criação e publicação de poesia e está em 
processo de publicação na Argentina, Co-
lômbia, Estados Unidos, Espanha e França, 
além de ter sido finalista do 61º Prêmio 
Jabuti e do 4º Prêmio Rio de Literatura. 
Tem diversas publicações em plaquetes, an-
tologias e revistas nacionais e internacio-
nais. Organizou os festivais literários para 
visibilidade de poetas, [eu sou poeta] (São 
Paulo, 2016) e Otro modo de ser (Barcelona, 
2018) e também participou de outros festi-
vais literários no Brasil e em outros países 
da América Latina. É sócia-fundadora e 
editora da nosotros, editorial, e é editora da 
revista literária Parênteses. Dedica-se à ações que combatem a invisibilidade 
de mulheres e negros. Atualmente, é doutoranda em Psicologia do Desenvol-
vimento Humano, na Universidade de São Paulo.



MINIBIOS
 

adão cunha 

é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia – 
(UNEB). Tem participações em coletâneas, organizadas pela Cogito Editora, 
como a Focus X, XI e XIII; Cogito Internacional v. II e III; Liberdade e Doce 
Poesia Doce, todas organizadas pela Cogito Editora. Também integrou a anto-
logia poética De Salvador a Bombarral, pela LITERARTE, Associação Interna-
cional de Escritores e Artistas. Participou do Projeto Pé de Poesia, aprovado 
pela Fundação Gregório de Mattos (FGM). O poeta soteropolitano costuma 
publicar seus poemas em comunidades literárias do Facebook, como Palavras 
da Alma, Corujão da Poesia, Poesia Viva, Família Literária e Comunidade 
Resenha Literária.

andré capilé 
(n. 1978) é licenciado em Filosofia pela UFJF, mestre em Literatura Brasileira 
pela PUC-Rio, Doutor em Literatura, Cultura & Contemporaneidade pela PUC-
-Rio. Publicou rapace (2012 -- Editora TextoTerritório), balaio (2014 -- Editora 
7Letras), muimbu (2017 -- Edições Macondo), rebute (2019 -- Editora Texto-
Território) e chabu (2019 -- Editora TextoTerritório). Traduziu The love song of 
J Alfred Prufrock de T.S. Eliot para a coleção Herbert Richers da Edições Ma-
condo, bem como publicou, na coleção de ensaios Camafeu, Paratexto (2019 
-- Edições Macondo). Atualmente age como editor da Revista Escamandro.

carla kinzo 
nasceu em São Paulo. Publicou Satélite (Quelônio, 2019 – II Edital de Publi-
cação de Livros da Cidade de São Paulo), Eslovênia (Megamíni, 2017), Cine-
matógrafo (7Letras, 2014), Matéria (7Letras, 2012 – ProAC Publicação/2011), o 
infantil Grão (Pólen, 2015) e a plaquete Marco Zero (nosotros editorial, 2018). 
É doutora em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela 
USP, dramaturga e atriz. Esses poemas integram o livro Satélite (São  Paulo: 
Quelônio, 2019), publicado com apoio do II Edital de Publicação de Livros da 
Cidade de São Paulo.



césar sobrinho 
é professor, tradutor, escritor, pesquisador e outras coisas afora estas linhas. 
Preto de Salvador, afia metáfora na lâmina da memória, por onde escavo 
palavras. Atualmente vinculado ao Programa de Doutorado em Literatura e 
Cultura, na Universidade Federal da Bahia, onde pesquisa a intelectualidade 
negra na Bahia.

cuti 

é pseudônimo de Luiz Silva. Escritor, mestre e doutor em literatura brasilei-
ra, foi um dos fundadores e membro do Quilombhoje (de 1983-1984) e um 
dos criadores da série Cadernos Negros, em 1978, na qual publicou poemas e 
contos em 40 de suas 41 edições. Com 20 títulos autorais, sua obra abarca os 
gêneros conto, poesia, ensaio e teatro. Somam-se, em coautoria, 5 livros e 1 
CD (poemas), além de textos publicados em várias antologias no Brasil e no 
exterior. www.cuti.com.br

daisy serena 

(São Paulo, 1988) é mulher, preta, mãe do acauã, ativista visual, escrevivente, 
pisciana, estudou sociologia e política na Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo (FESPSP) entre coisas-outras e coisas-nenhumas. Teve 
sua primeira Exposição fotográfica em 2016, dentro da Mostra de Criadoras 
em Moda: Mulheres Afro-latinas, no Sesc Interlagos : Tecituras de Tempo & 
Identidade. Seu primeiro livro - Tautologias - foi publicado em Novembro de 
2016, pela Padê Editorial.  Em Janeiro de 2018 teve fotos publicadas junto a 
26 fotógrafos na coletânea em homenagem a cidade de São Paulo, “São Paulo 
em Imagens”, da Aquarela Brasileira. em Outubro e Novembro de 2018 par-
ticipou da exposição coletiva Fotopreta, curada pelo coletivo Afrotometria.

diego ribeiro 

tem 33 anos e é baiano. Era designer gráfico.



edimilson de almeida pereira 
nasceu em Juiz de Fora, MG, em 1963. Leciona Literatura Portuguesa e Litera-
turas Africanas de Língua Portuguesa na Faculdade de Letras da Universida-
de Federal de Juiz de Fora. Na área de antropologia cultural publicou, dentre 
outros, o livro Entre Orfe (x)u e Exunouveau: análise de uma poética de base 
afrodiaspórica na literatura brasileira (2017). Seus livros de poesia mais re-
centes são E (2017) e Qvasi (2017).

eddye kiske

pseudônimo de Edvaldo Ribeiro da Silva, tem publicados: Geração Con-
vincente/Assepsia mental, livro de contos e poesias, lançado em 2017; 
Um carinho a mais com a ferida inimiga, livro de poesias, lançado em 
2019. Participou da coletânea de contos e poesias Rede de Letras, da Edi-
tora Albatroz, e da antologia poética Doce Poesia Doce, da Editora Cogito.

francesca cricelli 

é poeta, tradutora e pesquisadora. Cresceu entre o Brasil, a Itália e a Malásia. 
Publicou Repátria (2015,2017), 16 poemas + 1 (2017, 2018), As curvas negras 
da terra (2019). Suas crônicas de viagem e uma breve prosa de autoficção fo-
ram reunidas no livro Errância (2019). É doutora em Literaturas Estrangeiras 
e Tradução pela USP. Traduziu entre outros Elena Ferrante e Igiaba Scego. 
Vive em Reykjavík, a capital mais ao norte do mundo, na Islândia.(teatro). 

hilda virgens 

é mulher negra, mãe, poeta, educadora social, intérprete da língua francesa, 
gestora da Casa de Maria Felipa e da grife Kandake. Pesquisadora da his-
tória de Maria Felipa na Contemporaneidade. Idealizadora do Título: Maria 
Felipa da Contemporaneidade que há mais de 10 anos homenageia mulheres 
negras. Ativista ambiental, feminista. E-mail: hilvirgens@hotmail.com.br.



janaú
de ascendência Marajoara, nasceu numa madrugada de fevereiro na cidade 
do Rio de Janeiro. É poeta, artista-educadora e terapeuta holística. Publicou 
Atlântida (2019), Ed. Urutau, Verão Cinza (2019), Ed. Primata y Janaú, AUA 
Editorial (2019). Suas pesquisas recentes centram-se nas curas possíveis para 
o trauma colonial. Estes poemas compõem a zine Janaú.

jarid arraes 

(Juazeiro do Norte/CE, 1991) é escritora, cordelista, poeta e autora dos livros 
Redemoinho em dia quente, Um buraco com meu nome, As Lendas de Dandara 
e Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis. Curadora do selo literário Ferina, 
atualmente vive em São Paulo (SP), onde criou o Clube da Escrita Para Mulhe-
res e tem mais de 70 títulos publicados em Literatura de Cordel.

jober pascoal souza brito
 
é Mestre em Estudo de Linguagens pela UNEB/PPGEL, Doutorando em Litera-
tura  e Cultura pela UFBA/PPGLITCULT, licenciado e bacharel em Letras Ver-
náculas pela  UFBA, lançou recentemente, pela EDUNEB, o livro Encruzilhadas 
no coração de  Shirley, como uma das dobras de sua dissertação de Mestrado 
sobre o curta-metragem baiano, No coração de Shirley, da cineasta feminista 
Edyala Iglesias. 

júlia de carvalho hansen 
(São Paulo, 1984) é poeta e astróloga. Autora de livros publicados no Brasil e 
em Portugal, sendo o mais recente deles Romã (Edições Chão da Feira, 2019). 
É uma das editoras da Chão da Feira, coletivo editorial formado por mulheres 

editoras.



luanna belmont 

é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É bacharel em Comunicação So-
cial pela PUC-Rio, Mestre em Literatura Portuguesa pela UFF e Doutoranda em 
Ciências da Literatura na UFRJ. É autora de Sobretudo verde (2016), Um golpe 
de flor azul (2017), onde estão publicados, entre outros, estes três poemas, e Chi-
cago (2017), todos pela Editora 7Letras. É mãe do Lui, de um ano e sete meses.

luiz carlos coelho de oliveira
 
é professor, pesquisador e editor. Nasceu e vive no Rio de Janeiro. Publicou 
agulhas descartáveis em 2012. Integra o coletivo janga.

marcelo ariel

é poeta, performer e teatrólogo. Autor de Com o Daimon no Contrafluxo (Patuá, 
Ou o Silêncio Contínuo poesia reunida 2007-2019 (Kotter Editorial) entre ou-
tros, atuou como ator/roteirista no filme PÁSSARO TRANSPARENTE de Dellani 
Lima e gravou o disco de spoken word CONTRA O NAZISMO PSÍQUICO com 
o Projeto Scherzo Rajada. Estes poemas fazem parte do livro inédito Tambo-
ro Tekó Porã Tamboro y’ y’ / A beleza é para todos, a beleza é como a água.

marcia wayna kambeba

é do povo Kambeba do Amazonas, reside no Pará. Em sua formação é Mestre 
em Geografia, escritora, compositora, poeta, palestrante, fotógrafa, entre outras 
artes exercidas no cotidiano. Desenvolve pela cultura uma luta que tem na arte 
da palavra sua ferramenta para gritar ao mundo respeito a vida. Vida dos po-
vos, vida da biodiversidade, vida da Amazônia. Seu trabalho literomusical tem 
sido acolhido pelas escolas, universidades, aldeias e abraça um público diverso. 
Escreve para aldeia e para cidade com uma escrita educativa, informativa e 
ambiental já lançou dois livros: Ay kakyri Tama – Eu moro na cidade e O lugar 
do saber. 



maria dolores sosin rodriguez 

é uma artista negra da Diáspora, nascida em Saubara, criada em Feira de San-
tana, reside em Salvador. Professora e pesquisadora: Mestra em Literatura e 
Cultura pelo Programa de Pós Graduação em Literatura e Cultura do Instituto 
de Letras da Universidade Federal da Bahia; Doutoranda na mesma área e insti-
tuição. Atualmente, é professora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 
Professor Milton Santos da Universidade Federal da Bahia.

miriam alves 

é bacharel em Serviço Social, escritora integrante do Quilombhoje Literatura, 
de 1980 a 1989. Uma carreira de 37 anos, com seis livros autorais publicados, 
nos gêneros poesia, conto, peça teatral, ensaio e romance: Momentos de Busca 
(1983); Estrelas nos Dedos (1985); Terramara (1988) em coautoria; Brasilafro au-
torrevelado (2010); Mulher Mat(r)iz (2011), Bará na trilha do vento (2015) e Ma-
réia (2019). Co-organizou duas antologias bilíngues: Finally us, Contemporary 
Black Brazilian Women Writers (Texas, 1995) e Women righting - Afro-Brazi-
lian Women’s Short Fiction (Londres, 2005). Ministrou os cursos de Literatura e 
Cultura Afro-brasileira na Universidade do Novo México e na Escola de Portu-
guês de Middlebury College.

neide almeida 

é escritora, poeta, educadora e produtora cultural. Socióloga, mestre em Lin-
guística e especialista em Gestão Cultural Contemporânea. Pela Fio.de.Contas 
Produções promove ações e eventos; idealizou e realiza Projeto “Literatura à 
flor da pele”. Publicou a zine Nambuê (2017), pela MoriZines, e o livro Nós: 
20 poemas e uma Oferenda” (2018), pela Ciclo Contínuo Editorial. Participa de 
diversas antologias, entre elas Nossos poemas conjuram e gritam, organizada 
por Lubi Prates e publicada pela Editora Quelônio, 2019. Integra o Conselho 

Consultivo do Instituto Ruth Guimarães.



nina rizzi 

é escritora, tradutora, pesquisadora, editora e professora; promove laboratórios 
de escrita criativa com mulheres. autora de tambores pra n’zinga (multifoco, 
2012), A Duração do Deserto (patuá, 2014), geografia dos ossos (douda correria, 
2016), quando vieres ver um banzo cor de fogo (patuá, 2017) e sereia no copo 
d’água (jabuticaba, 2019). é editora das edições ellenismos e coedita a revista 
escamandro - poesia tradução crítica.

oswaldo de camargo
 
(1936, Bragança Paulista/SP) é poeta, contista, novelista, jornalista e músico. 
Tem diversos livros publicados, entre eles Um homem tenta ser anjo (1959), 15 
poemas negros (1961), O carro do êxito (1972), A descoberta do frio (1979), Oboé 

(2014) e Raiz de um negro brasileiro (2015).

renato negrão
 
é um artista da palavra e da imagem. Autor de Odisseia Vácuo  (Co-Ed. SQN 
Biblioteca) e Vicente Viciado (Ed. Rótula/2012). Atua com linguagens e suportes 
variados, do livro à performance, da letra de canção à fotografia. Investiga 
as relações entre palavra, imagem, som e pesquisa o viés pedagógico da cria-
ção artística. Formou-se em licenciatura em artes visuais na escola Guignard/
UEMG. Participou da curadoria do Circuito Literário da Praça da Liberdade e 
do Ciclo de Literatura Contemporânea/BH. Integra a antologia Retendre la cor-
de vocale anthologie de la poésie brésilienne vivante (Ed Maison de la poésie 
Rhône-Alpes/2016).

ronald augusto

é poeta e ensaísta. Formado em Filosofia pela UFRGS. É autor de, entre outros, 
Homem ao Rubro (1983), Puya (1987), Kânhamo (1987), Vá de Valha (1992), 
Confissões Aplicadas (2004), No Assoalho Duro (2007), Cair de Costas (2012), 
Oliveira Silveira: poesia reunida (2012), Decupagens Assim (2012), Empresto 
do Visitante (2013) e À Ipásia que o espera (2016). Dá expediente no blog www.



poesia-pau.blogspot.com e é colunista do portal de notícias Sul21: http://www.
sul21.com.br/editoria/colunas/ronald-augusto/]

rosângela reis borges

participou dos Saraus e Recitais, bem como Aulas de filosofia no CEPA (Centro 
de Estudos Pensamentos e Ação), do saudoso Prof. Germano Machado.  Partici-
pa do Movimento Exploesia de mulheres poetas da Bahia.

sandra andrade

é poeta nas horas não-vagas, jornalista, Mestra em Estudos de Linguagens 
pelo PPGEL-UNEB e eterna estudante da Literatura.

santiago fontoura 

(Salvador-BA) é escritor, escorpiano corrompido e filho de Xangô, pai de João 
e de Marina. Publicou dois livros de poemas: Leitura neon-reciclada (orga-
nismo editora, 2014) e poemas para performance (Editora Patuá, 2018); um de 
crônicas: Anticarta de Dona Lúcia – crônicas da fatídica copa do mundo no 
Brasil (Amazon, 2014); e um de contos: Adote um maluco (Editora Mondron-
go, 2017). Em janeiro de 2017, organizou com Daniela Galdino a revista orga-
nismo 2 (organismo editora), cujo tema foi poesia erótica. Assinou, por dois 
anos, o projeto Selfie Poesia (entrevistas com poetas), no youtube. Lançará, 
em breve, seu primeiro romance: Estático.

tatiana pequeno 

nasceu em 1979, no Rio de Janeiro. Tem três livros de poesia publicados: ré-
plica das urtigas (oficina raquel, 2009) e Aceno (oficina raquel, 2014) e onde 
estão as bombas (Edições Macondo, 2019). Trabalha como professora de lite-
ratura na Universidade Federal Fluminense, onde coordena grupo de pesquisa 
sobre a relação entre corpo, gênero, sexualidades e as literaturas de língua 
portuguesa. Contato: tatianapequeno@gmail.com



valeska torres 
é poeta e estudante de biblioteconomia pela UniRio. Nasceu no subúrbio do 
Rio de Janeiro em 1996. É autora do livro O coice da égua [Editora 7Letras, 
2019]. Publicou em diversas antologias, fanzines e plataformas digitais. Em 
2017, foi selecionada para a “Residência FIPR” na Argentina e no mesmo ano 
recebeu menção honrosa por sua participação no V Concurso Literário Profes-
sor Arnaldo Niskier com a crônica “Marlene”.

vânia melo 

nasceu e vive em Salvador entregue a Oxum e seus cuidados. Graduada em 
Letras Vernáculas e mestranda no Programa de Pós-graduação em Literatura 
e Cultura, ambos pela Universidade Federal da Bahia, é professora de Litera-
tura e Língua Portuguesa. Em 2011, publicou seus primeiros poemas na cole-
tânea Sangue Novo: 21 poetas baianos do século XXI. Especialista em Histó-
ria e Cultura Afro- brasileira e guardada por Benedito Preto Velho, teve, em 
2012, poemas inéditos lançados na coletânea afro-brasileira Cadernos Negros 
– vol.35. Em 2015, publica novamente poemas inéditos no primeiro volume 
da Revista Organismo. Em 2018, lança seu primeiro livro solo pela editora Or-
ganismo: Sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas e segue escrevendo. 
Escreve porque preciso abrir espaços, bordar caminhos com a palavra.
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