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“Eu murmúro baixinho: Nunca mais...
Estou resignado, estou.

Estou resignadíssimo, afinal.
Indiferente a vida, ao sonho. á arte,

ás duas faces do bem e do mal.”

Carlos Drummond de Andrade

Trecho conforme Fac-símile do livro original: 
“Os 25 Poemas da Triste Alegria”, publicado pela 

Cosac Naify em 2016



APRESENTAÇÃO
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A ascensão de um pensamento político de extrema 
direita que menospreza e destrói conquistas tão arduamente 
conquistadas, cria um alerta de tempos sombrios futuros. 
É notável o clima de ameaça constante aos direitos das 
minorias já conquistados, ao direito à liberdade de expres-
são e aos direitos humanos. E mais do que naturalmente a 
livre expressão se manifesta na arte, em todas as suas for-
mas. O artista como a voz de uma sociedade emudecida, é 
mais uma esperança de que a luta dos heróis mudos possa 
ressoar novamente.

Este livro foi criado para ser atemporal. Não dizemos 
isso para exaltá-lo, mas com a triste constatação de que os 
temas aqui abordados serão ainda por muito tempo pujan-
tes no debate político-social. A Editora Mondru publica esta 
coletânea com poemas selecionados dentre mais de 800 
poemas recebidos em defesa dos direitos humanos e das 
minorias. São 24 autores contemporâneos que emprestam 
sua voz em prol da luta constante do existir em um mundo 
de injustiças e disparidades.

A Coletânea foi intitulada “Como se eu fosse um poeta 
resignado” em referência a um poema do escritor Carlos 
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Drummond de Andrade, presente em seu primeiro livro não 
publicado: Os 25 Poemas da Triste Alegria. Ler e escrever 
poesia é um ato de rebeldia, e que os poemas aqui trans-
critos nos façam menos resignados e mais sociais. Que a 
poesia se preocupe menos com a forma e as flores, e mais 
com a fome e os fatos. Lutamos por uma poesia social e 
com impacto, uma arte que possa transformar realidades 
e dar ressignificados a símbolos de guerra. Uma arte que 
seja manifesto em sua essência e luta em seu significado. 

Agradecemos aos organizadores dessa coletânea, que 
trabalharam arduamente na seleção e composição desta 
obra: Tamy Ghannam, Leonardo Triandópolis Vieira, Juliana Ma-
tos e Jeferson Barbosa. Agradecemos ao poeta Antonio Moura 
que nos explica o porque da poesia ser também resistência 
no prefácio dessa obra e a Drª Ida Alves, professora titular 
de literatura portuguesa do Instituto de Letras da Universi-
dade Federal Fluminense-UFF, que no posfácio dessa obra 
comenta sobre repostas de poetas resistentes.  

E agradecemos, principalmente, a todos os autores 
que pacientemente aguardaram por essa publicação: Bruno 
Fidalgo de Sousa, Diêgo Laurentino, Diego Martins de Paula, 
Elieni Caputo, Enzo Fuji, Eugênio Borges, Felipe Santiago, 
Felipe Só, Guilherme Carvalho, Henrique Cesar Cardoso do 
Couto, João Schlaepfer, José Rodrigues, Leon Idris, Luis Pa-
rente, Matheus Saez, Oly Cesar Wolf, Rafael Tellini, Renata 
Penzani, Rodrigo Domit, Solange Santana e Tatiane Araujo.

Jeferson Barbosa
Mondru Editora
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PREFÁCIO

Antônio Moura tem doze livros publicados, nove no Brasil 
(cinco de poesia, quatro de tradução) e três no exterior (poe-
sia), Reino Unido, Catalunha e México. Poesia: Dez, edição 
do autor; Hong Kong &amp; outros poemas, Ateliê Editorial; 
Rio Silêncio, Lumme Editor; A sombra da Ausência, Lumme 
Editor; A outra voz, Editora Patuá. Tradução: Quase-sonhos, 
Jean-Joseph Rabearivelo, Lumme Editor; Traduzido da noite, 
Jean-Joseph Rabearivelo, Lumme Editor; Contra o segredo 
profissional, César Vallejo, Lumme Ediror; Este gesto-nuvem, 
Isabelle Lagny, Edições do Escriba/Edições 1/4. Tem sido 
publicado em diversas revistas e antologias no Brasil, EUA, 
Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha e França.
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Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur

Monotone

Os versos acima, que, mais exatamente, constituem a 
primeira estrofe do célebre poema Chanson de D´Automne, 
Canção do outono, de Paul Verlaine, (1844/1896), entrou 
para a história da Segunda Guerra Mundial, como muitos 
devem saber, numa ação que se tornou decisiva para o 
desenlace do conflito.

O trecho inicial do poema de grande refinamento 
lírico, espantosamente, foi utilizado como uma poderosa 
ferramenta de guerra ao servir de senha para a invasão da 
Normandia, norte da França, pelas tropas aliadas, no ano 
de 1944, episódio que ficou conhecido como o Dia D e que 
marca o início da vitória contra o nazismo.

Poesia, existência, 
resistência
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Os versos foram transmitidos pela BBC de Londres para 
o povo francês, particularmente aos membros da Resistência 
Francesa, como um aviso de que o desembarque dos aliados 
na costa da Normandia estava sendo preparado.

A primeira parte da estrofe Les sanglots longs des vio-
lons de l’automne foi transmitida a partir do dia 1º de junho 
como uma mensagem de mobilização para a Resistência 
colocar em andamento um sistema de sabotagens como 
parte integrante do plano de invasão. Já a segunda parte 
Blessent mon coeur d’une langueur monotone foi transmi-
tida no dia 5 de junho para avisar que a ordem da invasão 
havia sido dada.

Este fato épico da historia recente da humanidade 
ilustra os tipos de relação que, de uma maneira ou de outra, 
podem haver entre poesia, história e sociedade, mesmo que 
às vezes ela se dê das formas mais incomuns, inesperadas 
e quase fabulosas como no caso deste grande episódio, um 
poema extremamente lírico atuando como aliado na luta 
contra um  monstro que devastava tudo o que via e o que 
havia pela frente. Reflete também a ideia e o fato de que 
poesia e resistência sempre estão ligadas de um certo modo, 
pois mesmo quando isso não se dá diretamente associado ao 
campo do social e do político, até, porque, embora a poesia 
não deva, principalmente em determinados momentos his-
tóricos, fechar os olhos para estes aspectos da vida coletiva, 
estes não são, em primeira instancia, seu objeto principal de 
observação e ação, pois se assim fosse a poesia deixaria de 
ser uma arte verbal para se torna-se uma espécie de ramo 
da sociologia, da antropologia, do discurso político panfle-
tário, abrindo mão de sua rica complexidade polissêmica 
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para se reduzir a um didatismo a serviço dos mais variados 
interesses. Portanto, a relação entre poesia e resistência, 
independentemente de qualquer contexto histórico e político 
específico, começa no campo da linguagem, a considerar que 
na poesia a palavra deixa de ser apenas uma ferramenta de 
comunicação ou proselitismo para adentrar num universo 
estético que envolve, além do conceitual, também o plásti-
co e o sonoro. Tanto o telescópio quanto o microscópio da 
poesia, em suas lentes que abarcam o macro do mundo e 
micro da vida, estão voltadas para a linguagem

E é justamente por não abrir mão deste principal ali-
mento que a sustenta, que a arte da poesia deve ser a mais 
difícil de ser cooptada pelo mercado, por sua recusa a 
prestar-se a fins objetivamente utilitários, como o de apenas 
propagandear uma ideologia ou adequar-se superficialmente 
ao “gosto” do público e assim conquistar o seu acesso a um 
maior número de “consumidores” ou ainda de seguir certas 
“tendências”, que se aproximam mais de estratégias de mar-
keting e de artefatos da indústria pop do que de um projeto 
poético, embora encontre-se alguns “poetas” que aderem a 
este canto de sereia e por ele são mais facilmente alçados 
a uma certa e imediata notoriedade, sobre a qual o tempo 
se encarregará de dar a última palavra. Os que agem des-
sa forma o fazem sob a premissa da contemporaneidade, 
quando na maioria dos casos é, simplesmente, o apelo aos 
recursos mais fáceis que torna “o produto” mais digerível e 
mais acessível, um tipo de adequação que os faz em vez de 
contemporâneos apenas datados. Não que os poetas não 
queiram ser lidos, sim, querem, mas não a este preço. A poe-
sia não pode ceder a isto porque tal procedimento incidiria 
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simplesmente na perda total de sua liberdade e densidade, 
que passaria a ser mais um produto sujeito às leis de consumo 
em vez de uma voz do ser e uma voz coletiva que também se 
faz necessária. Para que a poesia, sem se aviltar, chegasse 
a um público maior seria preciso ressignificar certas coisas 
como, por exemplo, a relação com o tempo. A poesia tem 
como primordial o ritmo, o ritmo é tempo, o tempo é vida. 
A poesia é uma reafirmação do tempo, uma reafirmação 
da vida. Em um mundo em que as pessoas dizem que não 
têm tempo, portanto não têm vida, a poesia é uma forma de 
resistir a este estado zumbi, pois ler um poema é, ao contrá-
rio do que nos é imposto, um desprender-se no tempo, é ir 
além da sobrevivência, é uma vivência, é experimentar uma 
forma de existência em um tempo sem amarras.

Por sua própria natureza a poesia é uma forma de se 
contrapor à corrente anti-humanista, de se opor aos signos 
velozes de uma guerra híbrida que opera no sentido de 
entronizar regimes de ultradireita como no Brasil de agora, 
de onde se avista um horizonte de retrocessos, ataques aos 
direitos e um massificante antiintelectualismo por meio do 
qual a burrice torna-se mais convincente que qualquer ar-
gumento fundamentado. O que notabiliza uma violência e 
um prejuízo incalculável ao país, não só em termos políticos, 
econômicos e sociais, mas em termos civilizatórios.

Se, em particular, a poesia brasileira precisa de resiliên-
cia, elasticidade, abrir-se cada vez mais para pluralidade de 
vozes que a compõem, já que por um longo período seguiu na 
busca de um caminho hegemônico que me atrevo a chamar, 
na  falta de outro termo, de “construtivismo ortodoxo”, ao 
tentar admitir apenas – não a concisão, um longo poema 
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de Walt Whitman, por exemplo, pode ser considerado con-
ciso – mas sim a máxima redução de elementos e a frieza 
em detrimento das possíveis e diversas formas de versos ou 
não versos, é preciso que a poesia brasileira esteja também 
agora na resistência, mesmo que de forma transversa – aliás, 
como sempre está – por meio da transgressão da linguagem 
padronizada ou até como uma arma involuntária de luta, ao 
modo do poema de Verlaine que aqui me arrisco a traduzir 
– tarefa malograda como quase toda tradução de poesia 
– na tentativa de manter a proximidade com a sonoridade 
original do poema, já que para o próprio Verlaine poesia é 
“a música acima de tudo” e “o resto é literatura”.

Os soluços longos

Dos violões

Do outono

Ferem minha dor

De um langor

Enfadonho
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Enzo Fuji nasceu em 2000 em São Paulo. Escreve poesia, 
mas não se considera poeta. Vencedor do prêmio da editora 
Lamparina Luminosa em 2017, junto a mais nove autores. 
Publicou, em 2018, aos 18 anos, o seu livro de estreia pela 
editora Patuá, depois que seja tarde antes que seja nunca. 
Tem poemas nas revistas literárias Mallarmargens, Ruído 
Manifesto e também no Kotter Editorial.
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protestar

quem há de entrar 

entramos então na rua,

pedimos licença a quem se

encontrava desajustado,

quase pouco integrado, parte oca, 

dissemos-lhes, é aqui

um protesto com suspiros,

um protesto de respirar,

com flores, de flores.

entramos na rua com roupas

de revolução,

indelicadamente,

sorrindo aos outros,

como se um sorriso fosse

indelicado, 

ah, mas era.

como que se entrar fosse

atravessar um território, uma

fronteira, boca sobre boca,
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atravessá-las, pedimos licença

a quem tinha olhos a gente,

dissemos-lhes, será rápido,

é um protesto com suspiros,

um ato de respiração.

perguntaram-nos, que desejam.

dissemos-lhes, é pouco, custa

pouco, respirar como se fosse

ainda a única coisa que nos resta.

suspirar ainda quer dizer alguma coisa.

suspirar é ainda uma grande arte.

e respondeu-nos, deve de ser

uma crítica ao governo. e era sim.

um protesto com suspiros, e os outros

começaram a suspirar como quem

amigavelmente começa a nutrir

um respeito.
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Elieni Caputo nasceu em 1981, em Tanabi–SP. Publicou 
em 2006 o livro Poema em Pó, pela editora 7 Letras, e em 
2018, o livro de poesias Casa de barro, pela Editora Patuá. Foi 
premiada em concursos literários nacionais e portugueses, 
com destaque para o poema Despedida, que obteve em 
2012 o primeiro lugar no Concurso de Poesia da Biblioteca 
Municipal de Condeixa – Portugal. É graduada em Letras 
pela PUC-SP e está cursando o mestrado em Literatura e 
Crítica Literária na mesma universidade.
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cidade

Na face da prostituta corre um choro pálido. 

A criança abandonada, em prantos, ensaia a ]      

   [ volta ao ventre perdido – 

Cede ao encanto da morte.

Templos centenários elevam-se ante a fronte em prece. 

A alma se apaga nas luzes da cidade. 

O som da sirene fere as canções de ninar.

– Viajantes sem vestes, escalamos rumo ao vazio.
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Diêgo Laurentino, nascido em Pombos, no estado de 
Pernambuco, em 1994, onde ainda vive a maior parte do 
tempo, com exceção das frequentes idas ao Recife. Revesa 
os estudos acadêmicos com a escrita de prosa e poesia, 
por onde busca desacostumar o olhar das pessoas para as 
mensagens e significados importantes das pequenas coisas 
do cotidiano que parecem comuns demais para chamar a 
atenção. Já publicou em algumas coletâneas de poemas 
e pretende organizar um livro em breve.
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A Guasca

Passaram pedras e cimento,

depois asfalto em piche,

a cidade de concreto,

mas em uma de suas rachaduras:

uma guasca flori tímida.

É inverno e chove sempre,

mesmo agora tendo estiado um pouco.

As pessoas passam apressadas,

dando um passo enquanto pensam no seguinte

e a guasca se exibe na sua pequenez.

Alecrim dourado

que nasceu no campo

sem ser semeado,

guasca, o que pensava?

Não pensava.

Quem pensava pôs as pedras e o cimento,

depois o asfalto em piche

e a cidade de concreto.

Guasca, ora-pro-nóbis.
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Eugênio Borges nasceu no Rio de Janeiro. Médico apo-
sentado. Tem mais de 90 prêmios literários. Vencedor do 
prêmio Talentos da Maturidade 2011. Publicou em 2012 
um romance juvenil. Medalha de prata da UBE–RJ 2013 
em romance. Vencedor livro de crônicas no Prêmios Lite-
rários Cidade de Manaus 2014. Vencedor livro de crônicas 
do Prêmio Literário Dalcídio Jurandir 2015 – publicado. 
Vencedor do Campeonato de Escrita Criativa em 2017 em 
Portugal – publicado.
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Grito

Sou do tamanho de todo o mundo,

Apesar de ver esvaziadas de conteúdo minhas manhãs ]

   [frescas de liberdade

De sentir meus horizontes cerceados pela injustiça]  
   [do desemprego,

De me corroerem as carnes e os meus olhos cegarem ]

   [perante tamanha ignomínia social,

De me doerem as entranhas na fome do pão retirado da ]

   [minha mesa.

Sou do tamanho de todo o mundo que acha que o não sou,

Tenho minhas certezas expostas na rua das verdades]

   [escondidas,

Modificadas, transmutadas em leis pela plutocracia]

   [vigente,

Minhas dimensões são iguais à vida que nos abarca,

Minha vida é tão importante como a do opressor,

Respiro o mesmo céu que abriga a opulência corrupta,

Que destrói as aspirações esquecidas.

Somos um povo que acorda com o dia posto,
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Um povo que grita um não uníssono]

   [contra os apagadores de sonhos,

Somos o grito da verdade calada, 

escondida, pintada de cores diáfanas nos jocosos]

    [programas de TV,

Somos um povo sem chão, 

mas que brada por justiça,

Um povo obstruído, repisado, esmagado,

Mas somos do tamanho de todo o mundo.
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Guilherme Carvalho nasceu no ano de 1982, em Cei-
lândia, Distrito Federal, onde vive. Domestica demônios e 
os esconde debaixo da cama, até que venham comer seus 
pés de noite, desaprendendo toda a lição imposta, desde os 
13 anos, registrado todo o processo em www.poesificando.
com. Tem uma mania crônica de misturar conhecimento 
e matéria poética, sentipensando que tudo é poesificável, 
inclusive esse mundo torpe e suas fleumas. Publicou seu 
primeiro livro de poesias chamado “IA” em 2018.
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Oração ao Corpo Pleno

Antes que nos peçam a outra

quebremos o templo

Antes de multiplicar o templo

andemos nas águas

Antes do fim das águas

sejamos as taças da ira

Rabo de arraia e martelo rodado

facão riscado no chão

orí aberto e borí feito

corpo fechado por Xangô

E pelo fim das colônias de palavras

de balas, de açoites

de bits
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Porque é tempo de romper

os quilos nos ombros

de findar os relhos-cassetetes nas costas

é tempo de novos quilombos

As batidas que conduzem doem

nos ouvidos dos boçais

e batemos estacas e tambores até tremer o chão

A marcha é difusa e rizomática

axial morada de Exu

é avante e progressiva

Como ceifar os campos pelas daninhas

derrubando toda transgenia

Ceifar os falos autoritários

acolhendo toda a transgeneridade

Ceifar as cores-poderes hereditárias pela

libertação das que foram estigmatizadas

E depois do cetro e da coroa

e da toga da injustiça

Depois da faixa e do colarinho

e dos anúncios nos meios e intervalos
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Depois dos títulos de nobreza

e das medalhas nas fardas

Faremos a comunhão

entre o pai, a mãe, os filhos, as filhas e eguns

derramando sangue apenas para lavar a terra

e lavrar a terra

Feito ferro diluído a adubar as próximas gerações
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Solange Santana nasceu em São Paulo (SP). É mestra 
em Ciência da Informação. Graduada em Letras e Biblio-
teconomia pela Universidade de São Paulo, organizou a 
antologia “Passos Andantes” (2010) e publicou o livro de 
poesias “O chão em que piso” (2017). Também participou 
de coletâneas literárias, entre elas, “Entrelinhas” (2008), 
“Próxima estação” (2011), “A matriz da palavra: o negro em 
prosa e verso” (2015), “Beco dos poetas” (2016) e “Eu sou o 
samba” (2016). 
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Raízes

Um menino caminha.

Em suas negras mãos 

carrega uma semente

negra.

Semente negra

para ser semeada

como se semeia a lua

como se semeia o sol.

É na terra vermelha 

que a semente negra

cai

floresce

e renasce.

Renasce a semente 

dos que deram voltas

ao redor dos baobás

dos que se jogaram ao mar
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dos que sobreviveram à salgada travessia

dos que marcaram com suor o chão das lavouras

e com sangue o tronco.

Renasce a semente 

Dos que protegeram suas crias junto ao peito

dos que tiveram as crias arrancadas dos braços

dos que tiveram os gritos abafados

e os cantos silenciados.

Renasce a semente 

dos que foram calados por amargas balas

dos esquecidos nos quartos de despejo

dos injustiçados, 

arrastados pelas ruas.

Renasce a semente

dos que fazem existência resistência. 

Eis que, repentinamente,

o menino para.

Suas negras mãos estão envelhecidas

- Já não é um menino

e a negra semente 

se fez 

raiz.
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Leon Idris  nasceu em 1989, no Rio de Janeiro. É mestre 
em Literatura Comparada e bacharel em Letras. Em 2015, 
publicou seu primeiro romance, “O deserto dos meus olhos”, e 
iniciou a divulgação do livro com a criação do canal literário 
Prelúdios, no Youtube, onde hoje produz resenhas, leituras e 
ensaios em vídeo. Em 2016, com o romance “Minha sombra 
cabe ali”, ficou entre os três finalistas do 1º Prêmio Kindle 
de Literatura, cujo júri foi composto por Carlos Heitor Cony 
e Geraldo Carneiro.
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Sobre aquilo que faz 
manhãs

Não posso me permitir

pensar que o mundo escureceu

de repente

numa hora marcada

ele sempre foi escuro, lá fora,

onde a luz já não alcançava

Escuridão não transita

simplesmente é e

sempre está

o que transita é a luz,

que só se ausenta pouco a pouco

com seus avisos

Se perdemos os alertas

e não preparamos o fogo

para resistir à noite

só o alarme mais forte nos acordará

quando o vento frio

nos despertar trêmulos
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Tem quem encontre

nessa noite

um amanhecer

pois a luz que transita

e faz manhãs

essa nunca está lá fora

lá fora foi sempre escuro

tem quem anoiteça na própria noite

e no escurecer se esqueça

que a luz de há pouco

não viera de fora

nem dali, do outro

A luz esteve na sombra

e ainda está

numa sombra inquieta

que cintila o sinal claro

daqueles que a projetam

e continuam sonhando.
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(r)existir

Há de se romper com a pele

Não se cria um corpo pelo lado de fora

O casulo está dentro, à espera de uma renúncia

Há de se romper com a pele

À espera das asas de uma desistência,

pois há poder em renunciar-se a uma outra parte de si

Há de se romper consigo mesmo,

por um outro, que jaz sob a pele,

dormente, resistindo em sono inocente.
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na coletânea de poesia “Sarau Brasil”.



55 

As folhas não são verdes 
afinal?

Um centauro encarando um mictório.

O pescoço no laço e os pés na cadeira,

de um só pé, corroído por cupins.

A esperança é capim

que cresce num pasto seco e morre.

As folhas não são verdes afinal?

Varremos os quatro cantos,

mas nem todo o perfume da guiné

suprimiria o egoísmo humano.

Não há porto para a loucura e seu cabelo de serpente,

bebendo sinais de luz e comendo regras suicidas.

Espelho não é escudo e não reflete

o sorriso dos deuses,

refletido no vidro do fusca
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onde mataram o professor.

Nossa bússola está bêbada de sal,

não passamos de calos nos pés dos furacões,

sedentos por sombra ou por um pouco qualquer

daquilo que os Mongoiós plantavam

em couro e passos ritmados.

Mas é tarde.

Quem inventou os bonecos de chumbo?

Quem nos inventou?

Um grito na Síria, um estupro na Índia, um]

   [Pataxó assassinado,

um Sudanês mutilado, um tiro na Rocinha,

não é mais importante que a final do campeonato.

Não é mais importante que o último capítulo da novela.

Não é mais importante que a festa de]

   [aniversário temática.

Ainda assim, as mangueiras

continuam carregadas,

insinuando alguma esperança amarela.

Mesmo que eles prefiram fumaça de motor

e pessoas de mentira.
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Cantos incessantes resistem nas copas dos chorões.

Pena não ser pau de tinta

para pintarmos nossas almas de vermelho

e descermos a ladeira da vida,

rumo ao sol agreste,

pisando de olhos fechados

em nuvens de poeira.
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previsão do tempo

entrada de frente fria

ares densos

temperaturas pouco amenas

tempo encoberto

elevado risco de tormentas

forte presença de picos

torrentes de gritos

possibilidade de pancadas

em caso de chuva de balas

inundação de rancor

atenção especial para fechar as janelas e

tirar as peças vermelhas do varal
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já se faz tarde 

 [tic-toc

nunca mais começa a revolução

 [tic-toc

toca na rádio a Insatisfação

 [tic-toc

Vila Alva, Vila Alva

 [tic-toc

o ditante pede calma

o ditante pede calma

mas nós temos alma

isso sim

alma das ruas

temos soldados armados

e empoleirados nos tanques

temos as almas nuas

temos Vila Alva

Vila Alva

temos outro tempo que não o do mundo

 [tic-toc
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flores, tragam mais flores

ditante na rua, tiros de paz

vamos, na vanguarda

saímos à calçada da nação

e agora, que se faz?

que tocam os sinos e treme a cidade

que os enfermos choram e a flora arde

debelam os pobres à flor da idade

 [tic-toc

outro ponteiro

 [tic-toc

espingarda em punho

 [tic-toc

segurança primeiro

 [tic-toc

é num jogo de batota

o rato não sai da toca

nem o gato o enfrenta

o comando acrescenta

 [tic-toc

faz-se tarde, temos sono

o jantar é cordeiro e o vinho dá fome

guardem as máquinas

a munição pesada fica na caixa

livros? 
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que é isso?

dá-lhes uma achega

 [tic-toc

mas qual tic-toc?

já chega !

vamos todo para casa

não notam que o sol já tarda?

os cravos não murcham

até para o ano, camarada
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Anauê 

“Nation légère & versatile! jusqu’à quand 
les noms te tiendront-ils lieu des choses?” 
Jean-François Varlet

I. Ah, Brasil…

Ah, Brasil, um tal falso cantar de um futuro melhor,

nacional, desumano, progresso no cano apontado]

   [e tão frio de um fuzil,

teu nublado futuro, teu mito pueril, teu dizer sanguinário,

que como uma canção de ninar embala, abala, resvala,]

   [transpassa o peito, o pulmão,]

   [o leito, a mão

daqueles que compram e se embebedam de]

   [teu ébrio enganar,

crentes em discursos vazios e bastardos homicidas]

    [com sede de mandar.
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Ah, Brasil, tuas cores de brasão real me dão náuseas,

teu hino é o som diabólico das risadas de empresas] 
   [multimilionárias,

lobbies, hobbies, débeis bancadas de bíblia,]

   [bala e boiada,

tuas matas estão mortas e prensadas na maconha]

   [barata de ‘muricans bronzeados,

teu lema é punchline de piada,

teu futuro é duro, um furo e um tiro no escuro, dura,]

   [duram os mesmos nomes no poder.

Ah, Brasil, você não é nada além de ilusão,

um nome na boca dos mendigos mortos de hipotermia]

   [e afogamento às seis da manhã,

um jogo de xadrez entre aristocrata, militar e burguês,

uma sentença de morte aos sem-terra, aos sem-teto, ]

   [aos sem-comida, aos sem- esperança,

uma anedota lúdica numa aula de economia,

um mar de fome, drama e lama onde morrem]

   [as tolas poesias.

Ah, Brasil, tua porra de ilusão nacionalista,

tuas palmeiras sem sabiá,

morto na tortura anticomunista,

é a morte e a dor de todo maldito dia.
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II. a festa

Deus vincit: abençoado seja o povo das ruas, das]

   [cidades e das luas brasileiras

que corta sua própria garganta com baionetas,

que bate a cara nos escudos de tropas de choque,

que glorifica e condena a marcha fascista enquanto]

   [marcha como um fascista,

que se sacrifica às máquinas que rugem lotadas de]

   [desespero e às chamas de Moloch,

que quebra estátuas de falsos ídolos com falsos]

   [ídolos nas mãos,

que comemora laico a bancada evangélica,

que aplaude genocídios, chacinas, humilhações,]

   [carnificinas,

que se pergunta e se devora como uma esfíngica]

   [quimera idiótica,

que se engana, que sofre, que morre, mata e é morto

porque tua luta, tua verdade e tua falcatrua são, na]

   [festa, convertidas em sorriso]

    [samba amigo

até que alguém entoe “pega ladrão” num grito.
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III. acabou

Em tua imobilidade, parece até cúmplice da atrocidade

como aqueles macaquinhos que cobrem a boca, os]

   [ouvidos e os olhos

para não ver nem ouvir nem soprar o fogo que consome]

   [o picadeiro, mas, ah, sabem que,

nas chamas do tribunal, arde tua carne]

   [como um churrasco,

no controle do imaginário, teus braços e pernas]

   [revoltados permanecem estáticos,

no palácio do planalto, entoam cantos a um deus]

   [macabro de um olho,

na favela do teu lado, soldados destroem]

   [barracos e infâncias.
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IV.

As luzes da festa já se apagaram há tempos,

Toma para si esse torturado lamento

E quebra o violão naquilo que é teu tormento,

Não terá outro jeito de alento.

Quem é tolo o bastante

para ter fé em você, Brasil?
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Bücherverbrennung 

Sem sentido os nossos esforços…

Todos, todos…

Queima a Alexandria Tupiniquim

E Totônio Rodrigues, morto há muito,

Não gritou “Fogo em São Cristóvão”

Na noite fria.

Queimam as raízes

Do fracasso de um povo.

Queimam máscaras,

Vestes, utensílios,

Fósseis, teses,

Descendentes perdidos…

Queima o esforço

De vidas e mais vidas

Que suaram e sangraram

Por duzentos anos

Sobre a madeira carcomida
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Das lembranças perdidas.

Pátria bastarda,

Ignorada,

Salve a si mesma

De si mesma,

Inimiga da humanidade,

ISIS anti-ideológica.

Nem lógica você tem,

Valha-me Alá…

O debochado dito diz

Pra plantar uma árvore,

Escrever um livro

E ter um filho

Se quiser ser lembrado

Depois da inescapável.

Mas, ora, veja, que piada!

Árvores, dia após dia,

São cortadas

Pra fazer a mesa de quem,

Na canetada,

Esquece a derrubada da Amazônia.
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Mas, ora, veja, que piada!

Teu filho com a cara ensanguentada

Não chegou aos vinte

Porque a pax brasileira

É bala no pente

E faca na caveira.

Mas, ora, veja, que piada!

Nossas bibliotecas com goteiras

À beira de incêndios

Ficam esquecidas

Pra queimar a memória

Quando for conveniente.

Mas, ora, veja, que piada

Sem graça.

O Brasil é o único lugar

Onde se morre

Completamente,

Com “m” minúsculo,

Sem certidão de óbito

Nem duas linhas de comentário no jornal.

Onde se morre

E ninguém pergunta
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“Por quê?”.

Onde se morre

E ninguém pergunta

“Do quê?”.

Mata Marielle,

Mata José,

Mata Diego,

Mata Letícia,

Mata Gabriel

E ninguém pergunta “Quem matou?”.

Todos sabem quem matou.

O Brasil matou.

E queimou os arquivos,

Como queima museus,

Universidades, teatros, livros…

O Brasil matou e queimou.

Poupe Pompeia,

Verde-amarelo Vesúvio…

Mas queime a bandeira,

Queime a constituição,

Queime o presidente

Antes de queimar Luzia,
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Santa Luzia,

Tão morta que data este poema.

Na noite abafada,

As quadrilhas de Nero

Assistem o resultado

De seu trabalho bem feito.

Reforma até a previdência,

Mas não os museus…

Marque os brasileiros,

A imprensa fascista

E a classe média escravocrata

Com o número da besta.

E quem tiver juízo o calcule,

Pois é: 1199.

Ah, Brasil,

Se até quem te deu tudo,

Hoje é cinzas,

Eu, que te dei um poema ruim,

Serei o quê?

Ah, Brasil,

A Lava Jato me deixa sentimental…

Ah, Brasil,

Tão pouco pau te resta
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Que se pinta de vermelho com fogo e sangue.

Ah, Brasil, deixa pra lá…

Sem memória, sem esperança.

Acho que já escrevi

Esse poema antes,

Mas a culpa é tua,

Não minha,

Por se repetir tanto,

Tantas anedotas de abandono e negligência…

Enquanto arder o passado

E o presente e o futuro,

Não vou te escrever

Mais nenhum poema além desse aqui…

Porque teus incêndios, Brasil,

São criminosamente

Evitáveis,

Mas tua negligência é tanta…

Queimem-me como Kafka

Quando eu morrer

Para que ninguém veja

Esses viciosos cantos
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De um mundo caduco.

Queimem-me como Kafka

Ainda em vida

Para que não envie nem espalhe

Esse meu lixo

Na máquina do esquecimento e da antileitura…

Queimem-me como Kafka

Para que não receba mais

Menções honrosas da honra

De ser um lixo e de não ser bom,

De não ser bom o bastante.

Queimem-me como Kafka

Numa fogueira da opinião

Puta dos cidadãos de bem,

Horrorizados com meu horror

E feridos por meu fracasso.

Queimem-me como Kafka

Para que eu nunca seja lido

Nem ouça no túmulo

As análises literárias

Ou os lamentos conservadores.
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Queimem-me como Kafka

E acendam um cigarro na pira,

Com a satisfação

De ver minha alma na pilha

Porque, nesse país, todo esforço é vão.

Um dia, alguém perguntará

Quem foram os desgraçados que habitaram

Nessa terra que nada dá

E tudo tira.

A resposta estará nas cinzas:

Bastardos sem nome, indigentes

Enterrados numa cova comum e rasa,

Que desapareceram na brisa.

Por isso, queimem-me.

Vai que sobro por acidente

E sirvo de memória

Pr’esse país inexistente.

Queimem-me,

Conhecido ou não,

Para que não haja

Qualquer explicação

Para todas as merdas que engolimos.
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Queimem-me feito um museu

E deixem o país sumir em paz,

Cantando, nós dois, um funk

E virando poeira espacial

Num trem pras estrelas.

Queima-me em tuas praças, Brasil,

Mas saiba que a bruxa é você.



84 

Henrique Cesar Cardoso do Couto nasceu em Belém 
do Pará. É psicólogo e mestre em psicologia, ambas as 
formações pela Universidade Federal do Pará. Atua como 
psicólogo clínico no Instituto de Assistência ao Servidor 
Público do Município de Belém (IASB) e no contexto de 
clínica particular. Enxerga na literatura não somente uma 
fonte de recreação, mas também um importante instrumento 
de análise e reflexão acerca da complexidade dos aspectos 
sociais, culturais e psicológicos que nos cercam.



85 

Naqueles dias 

Já foi trivial tecer poesias nessa câmara.

Naqueles dias o anil testemunhava as galhofas das alvas ]

   [metamorfoses.

O sino virtuoso clamava pela redenção dos]

   [pecados arraigados na carne.

As chaminés da padaria atacavam o nosso ozônio.

Naqueles dias palestravam sobre o ozônio

Enquanto os pirralhos atuavam os jogos de poder e sub-]

   [-missão.

Naqueles dias o rio seguia para o mar

E ninguém pensava em desviá-lo.

Talvez por medo de afrontar o divino construto

Talvez por indolência

O velho padre, porém, antecipava-se à motivação

E insistia em renovar seu chamado.
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Naqueles dias as mãos eram instrumento do Grandioso

E traziam à matéria as mais profundas verdades sobre os]

   [mundos que somos,

Quase nunca inteligíveis aos olhos pechosos,

Amantes teimosos de ablepsias.

Mas algo mudou.

Ao olhar para o alto, ainda vejo variadas ]

   [conversões de al-viceleste.

Sigo a escutar os graciosos badalos da Casa de Deus

Enquanto o cheiro de pão do dia me aguça bem]   
   [mais de um pecado.

Já não sei se ainda temos ozônio,

Mas os infantes ainda se alternam ]

   [democraticamente entre os papeis]

   [de polícia e ladrão.

E apesar dos desvios, as águas discordantes morrem no]

   [abraço impetuoso.

E apesar das barricadas, o poeta teima em desembrulhar]

   [palavras que seu irmão não quer ler.

É cômico, é desgostoso

É óbvio, é turvo.

Aqueles dias ainda estão aqui

Mas já não estou naqueles dias.
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GENTE DE BEM 

Em ares de retorno

presenciei senhoras de respeito

diante do altar

clamando aos ventos do inverno,

dantescos,

animalescos,

que a toda essa gente

viessem açoitar.

Em ares de regresso

escutei homens tão zelosos

no sagrado lar

berrando às ondas da tirania,

estúpidas,

violentas,

que a toda essa gente

viessem afogar.

Em ares de incipiência

testemunhei mulheres de saber

com hóstia pendular
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implorando ao Triângulo de Afar,

sísmico,

maníaco,

que a toda essa gente

viesse derrubar.

Em ares de atrocidade

cassei profetas parlamentados

Excelentíssimos senhores e Excelentíssimas senhoras,

no alto do Altar

declarando ao Patrono dos Céus,

colérico,

estrepitoso,

que a toda essa gente

viesse incinerar.

Em ares de barbárie

escutei Milordes do ouro,

Herdeiros do trono e Princesas macilentas,

no protegido lar

salutando aos ancestrais Arianos,

puros,

limpos,

que a toda essa gente

viessem eliminar.

Em ares de loucura

Avistei falsos Messias,

Lobos acima de tudo e Egos acima de todos,
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com crucifixo Czar

rezando ao Deus da Maioria,

falso,

odioso,

que a toda essa gente

viesse desonrar.

Contra os ares de ignorância

Acompanhei homens e mulheres,

irmãs e irmãos,

amigos e grandes amores.

Contra os ares de repulsa

lutei por Judas e Barrabás,

Joanas e D’arcs,

Marielles e Môas.

Gritei por meus

camaradas-acusadores:

tão cegos,

tão surdos,

tão faladores.

Contra os ares de idolatria

assisti ao nascimento de Mínimos mitos,

a Deuses de amor serem esquecidos,

mutados,

transfigurados.

Contra os ares de idolatria

assisti ao Filho do Homem ser deposto,
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para na cruz a qualquer um dar lugar,

a qualquer sujo herói

que agora esteja lá.

Em ares de retrocesso

presencio defensores de valores,

santíssimos rebanhos,

sobre o mais épico altar

gritando ao monumento antigo,

leproso,

raivoso,

que proteja somente a eles:

a toda esta gente de bem.
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Nós 

quando eles caminharem

que sintam nas pontas

das botas grossas

pequenas pedrinhas pontiagudas

que perfuram os mindinhos derrotados

de seus pés.

quando eles falarem

que sintam secar o gogó

na mucosa desértica da guela

a falta da lubrificação atônita

que emudece as vozes obsoletas

de suas bocas

quando eles respirarem

que sintam os pulmões cortarem

com a fumaça óbvia do ar

dos resíduos cruéis que eles deixaram



96 

lamentável obra do olfato pútrido

de seus narizes

quando eles pararem

que sintam nos ombros

baixo as fardas pesadas

o peso da frivolidade de suas causas

que massacram os ânimos torpes

de suas idades

e nós

quando pararem, marchemos

enquanto respirarem, lutemos

enquanto falarem, gritemos

quando caminharem, lembremos

deles e de nós
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triunfo 

Não tenho a voz

embargada por emoções

não grito

não resisto

estou certo da derrota

tanto quanto da impermanência

– tenho em mim

a serenidade dos prostrados

E contento-me com pouco

cultivo revoltas

em fogo brando

e rumino ideias fixas

certezas impassíveis
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como nuvens de tormenta

eles passarão

e nós ainda estaremos aqui

sobre as ruínas

– triunfantes
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Oly Cesar Wolf nasceu em 1974 no município de Campo 
Largo PR, onde vive até hoje. Na adolescência começou a 
escrever pensando em compor letras de música, mas com o 
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e logo na primeira tentativa, obteve a primeira colocação 
no concurso Cataratas de Literatura.



109 

Quermessy 

Eu vi as bandeiras desfraldadas, 

Como muralhas de fraldas sujas,

No meio da pracinha de guerra, onde, 

No domingo, morno como sangue, 

Crianças tomavam sorvetes e balas. 

Eu vi a bandinha paramilitar

Soprando nas flautas de ossos,

Um réquiem que escorria do coreto,

Como hemorragia do amanhã ferido.

Entre bombas, o coração bombeava

Pânico e medo, para as fibras tensas do corpo.

Músculos tensos, tendões distendidos

Como cordas de viola quebrada.
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Sirenes e aves trinavam trítonos,

“Diabolo in Musica” nas paradas de sucesso. 

Na confusão do corre-corre dos ratos

No meio da pirotecnia esfumada

Minha vontade era correr também

Mas minha vontade já não era minha

Nem minhas pernas, nem nada.
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De-Rei (UFSJ). Foi finalista do Prêmio Malê de Literatura 
para Jovens Escritor@s Negr@s em 2016, tendo seu conto 
‘Avião’ publicado pela editora na coletânea Letra e Tinta. 
Além disso, teve poemas reproduzidos em publicações 
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Insônia 

os carneiros já foram contados

recontados

categorizados

por cor

tamanho

idade

mas os olhos não se pregam

estão sempre à espreita

tentando prever

de que lado vai vir

a próxima lança

o próximo soco

de braços

que já me abraçaram

mas se cansaram de fingir

que suportam

a minha existência
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José Rodrigues nasceu em 2001, em Jacarepaguá, no 
Rio de Janeiro. Interessando-se pela escrita durante a ado-
lescência, há cerca de cinco anos escreve poetas e contos, 
sendo premiado em concursos literários nacionais e também 
participando de antologias. Aborda temas como a psico-
logia humana e problemáticas sociais contemporâneas.
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QUE DEMOCRACIA O 
ABENÇOE 

Afagar-te-ás, criatura, em minhas asas.

Torno-me a genitora em missão, crio-te atenta,

Vindes, sei, de vísceras apodrecidas; jazadas.

Outorgue-me Democracia e abençoo-te opulenta.

Irmãos teus fizeram-me, em repressão, desalmada.

Torturavam, antropofágicos, sanguíneos em oposição.

Desfaço-me de mágoas pretéritas, anistio-te cálida.

Amadrinho teus frutos, garanti-los-ei cosmovisão,

Em ótica Lamarkista passo-lhes perfeita empatia.

Não grite, lhe peço. AFASTE-SE DE SESSENTA E QUATRO!

Enganaste-me, ainda és o mesmo vil a me causar azia.

Não matarás filhos meus, maldito, lanço-te o azar inato.

Sangro internamente como outrora, afrontaste minha fúria!

Reverencie-me, sua Democracia una e]

   [onisciente, sem injúria.
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Itália. Escreve também poemas, contos e tudo o que couber 
no gesto de sentir pela ponta dos dedos
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Profilaxia 

Um poema que proteja contra os raios UVA

que seja livre de agrotóxicos

orgânico, rico em fibras

Um poema macrobiótico

Um poema que fale baixinho,

não atrapalhe o trânsito

contribua com o meio-ambiente, separe o lixo

Um poema sustentável

Um poema que sacie a fome

melhore a circulação

mastigue 32 vezes antes de engolir

um litro e meio de água por dia

Um poema diurético

Um poema que saiba o que dizer

em situações mudas

fique embaixo da língua, grudado no braço esquerdo
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que goteje – nunca inunde – palavras macias

Um poema homeopático

Ao contrário:

o poema está descalço,

–  até ele, imprevisivelmente mudo – 

no meio da rua pede qualquer coisa como uma palavra 

Tem uma pedra em cada mão

e com as duas faz malabarismos

Tudo pra chamar a atenção de quem passa.

Ainda assim, 

o poema civilizado

não usa as pedras 

para nada mais.
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Terceira pessoa do plural

O poeta me ensinou

que somos iguais em tudo na vida

que morremos um pouco por dia

de fome ou de frio

mas

fome eles não conhecem 

o frio já ouviram falar

para eles não precisa existir

primeira pessoa do plural

porque não somos iguais

- muito menos em tudo na vida.

eles não querem que 

se pratique ensinamentos 

que vêm dentro de um poema

e o que ele diz - ele, o poeta -

repousa esquecido

numa pasta que amareleceu 

no tempo 

de uma propaganda de cartão de crédito
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O poeta me ensinou

que somos iguais em tudo na vida

que morremos um pouco por dia

de fome ou de frio

mas para Eles é perigosa

a percepção 

- sobretudo

aquelas 

que vêm dentro de poemas

e se pretendem importantes

como se dissessem sobre o mundo

alguma coisa de verdade.

detestam miudezas - Eles, os grandes.

aquelas que vêm disfarçadas 

num verso 

curto demais para ser fundo.

mas o que pode a poesia contra Eles

senão remar com braços humildes 

na contramaré torcer 

por essas canções escritas

que de repente nos salvam.

embrulhar porcamente 
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umas palavras

nesse papel transparente

papel-manteiga fatigado do discurso de tanta gente 
que já quis dizer

sobre o mundo alguma coisa de verdade 

à mão de qualquer um que passe

e de repente desvie o olhar

do umbigo
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Diego Martins de Paula, filho de nordestina que veio 
ao Sudeste tentar uma vida menos cruel e morador de 
periferia quando criança e adolescente, Diego Martins de 
Paula nasceu em São Paulo em 1985, tendo ficado na zona 
sul até o início de sua vida adulta, quando se mudou para 
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JUS PUNIENDI

A urna eletrônica confirma:

A elite vive em torres de marfim

E elege com seu voto quem legisla

A fim de haver direito de punir.

A plebe faz conforme a norma dita

E ocupa as cadeias mesmo assim.

Sem culpa, segue as leis da burguesia,

Mas perde seu direito de ir e vir.

A classe média pensa prevenir-se:

O crime está na capa das revistas

– protejam de Paris seus suvenires!

E a classe baixa tenta resistir:

Alvejam-na as balas da polícia

Apenas pela cor de sua íris...
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Gerais em uma cidadezinha de nome Matutina. Sua paixão 
pela escrita começou aos quatorze anos escrevendo cartas 
para suas amigas, após isso começou a se aventurar em 
outros gêneros e se apaixonou perdidamente pela poesia. 
Desde então busca através das palavras transformam o 
mundo.
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Cortaram minhas asas

Cortaram minhas asas

Arrancaram meus pés

Tiraram meus braços

Calaram minha voz

Taparam meus ouvidos

Não suportaram ver luta em meus olhos]

   [e eles me cegaram

Por fim tomaram meu sangue como um copo]

   [de vinho depois de uma comilança.

No fundo tiveram que me engolir para me calar!
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Em 2012, foram divulgadas no site da Rede Internacio-
nal LyraCompoetics respostas de diversos poetas ao inquérito 
“Poesia e Resistência”, que apresentava as seguintes questões: 
“A poesia é uma forma de resistência? Sempre, por definição? Ou 
apenas em determinados contextos – sociais, políticos, culturais? 
Como pode resistir a poesia e a quê?”1.  As interrogações eram 
provocativas já que, por todos os lados da sociedade con-
temporânea, a literatura considerada mais exigente parece 
ocupar um lugar retirado do movimento do mundo, com 
recepção muito restrita, pouco frequentada em relação 
ao consumo de uma produção cultural ruidosa, deleitável, 
que alivia as tensões da vida diária, para satisfação de um 
mercado de entretenimento diversificado e vasto. Nesse 
contexto mercadológico, a problematização da poesia, um 
nicho ainda mais restrito de interesse,  como forma de resis-
tência  soa  como certo romantismo anacrônico. No entanto, 
quarenta e quatro poetas de língua portuguesa responderam 
(21 brasileiros e 23 portugueses, de idades bem diferentes, o 
mais velho nascido em 1928 e o mais novo, em 1985) e isso, 

1  Para acessar diretamente o inquérito, visitar http://www.lyracompo-
etics.org/pt/poesia-e-resistencia/

SOBRE RESPOSTAS DE 
POETAS RESISTENTES1 

1  Este artigo foi originalmente publicado na revista eletrônica  
E-Lyra, no número2, 12/2013: 25-36 – ISSN 2182-8954, da Rede 
LyraCompoetics, com sede no Instituto Margarida Llosa, da Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto.
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já por si, é significativo, pois, para esses escritores, o tema do 
inquérito provoca uma reação, a vontade de expor um ponto 
de vista. Nosso objetivo então, neste artigo, é refletir, ainda 
que de forma inicial, sobre o conteúdo dessas respostas e 
suas implicações, já que demonstram, na sua diversidade, 
como alguma poesia de língua portuguesa compreende, na 
atualidade, a questão de resistência  Analiso as respostas 
na perspectiva de um leitor interessado, limitando-me a 
confrontar o que dizem esses  poetas que continuam a pro-
duzir poemas mesmo num ambiente de indiferença e que, 
apesar dessa indiferença, ainda encontram leitores para 
seus livros. Importa pensar que ideia de resistência circula 
entre essas duas pontas, poeta e seu leitor. Talvez valesse a 
pena que a Rede Lyra fizesse outro inquérito sobre o tema, 
mas dessa vez seria a vez do leitor comum e do leitor crítico 
responderem: “Ler poesia é um gesto de resistência? Por quê? O 
leitor comum resiste à poesia?” 

 Como sabemos muito bem, a palavra “resistência” 
tem largo uso na língua portuguesa, em diferentes áreas2 . 
Em estado de dicionário significa “qualidade de um corpo 
que reage contra a ação de outro corpo, defesa, contra-a-
taque, força que se opõe ao movimento, ato ou efeito de 
não ceder”.  Na etimologia da língua, o substantivo, com 
circulação a partir do século XIV, foi derivado do verbo re-
sistir, do latim resistère, “ficar firme, aguentar”, formado por 
RE-, “para trás, contra”, mais sistere, “ficar firme, manter a 
posição”. Na Física, no campo da mecânica dos sólidos, é 
entendida como “a força resultante da aplicação de uma 

2  As definições que se seguem foram colhidas em dicionários e 
enciclopédias on line, como http://www.dicionariodoaurelio.com/
Resistencia.html , wikipédia e sites afins.
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força sobre um material. É a deformação do material que 
gera essa força, na medida direta de seu módulo de elas-
ticidade”. Na engenharia, a resistência mecânica de uma 
estrutura é a sua capacidade de suportar as condições 
externas sem que estas venham a lhe causar deformações 
plásticas. Resulta do atrito criado pela fricção entre dois 
objetos (de igual ou diferente material), com uma dissipação 
de energia. Na ecologia, é a capacidade que um sistema 
apresenta de manter sua estrutura em funcionamento diante 
de um distúrbio. Na política, com uso mais generalizado, é 
o conjunto de iniciativas levadas a cabo por um grupo de 
pessoas, que defendem uma causa, um ideal. 

 Essa ampla circulação linguística, através dos séculos 
e em áreas diferentes, reflete, de um lado, a necessidade  
de nomear constantemente ações de enfrentamento de 
movimentos de ataque,  práticas de destruição, formas 
de oposição, ou, de outro, no campo do trabalho humano, 
indica as relações de atração ou incompatibilidade entre 
materiais diferentes. Termo, portanto, largamente usado,  
foi no século XX que recebeu, a partir da brutal experiência 
das duas grandes guerras, uma forte dimensão ideológica, 
significando a luta  política e moral contra uma realidade de 
opressão, violência e horror responsável pelo inenarrável de 
nossa história moderna e contemporânea. Passou de fato a  
nomear um movimento (a Resistência francesa, por exemplo) 
que defendia uma posição social e  filosófica  de não aceitar 
uma ordem indigna, inumana.  Foi no bojo desse tempo que 
se constituiu de forma mais sistemática e mais evidenciada, 
em diversas espaços, a função de resistência para a  escrita 
literária, como tratou, para citar apenas um nome, Sartre,  
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em sua obra tão célebre Qu’est-ce que la littérature (1948). 
É claro que bem podemos dizer que já Camões resistia com 
a pena na mão e noutra, com a espada, aos trabalhos das 
batalhas, aos ouvidos surdos da sociedade de seu tempo, 
metida na ganância do vil metal, 

Um ramo na mão tinha...Mas, ó cego,

Eu, que cometo, insano e temerário,

Sem vós, Ninfas do Tejo e do Mondego,

Por caminhos tão árduo, longo e vário?

Vosso favor invoco, que navego

Por alto mar, com vento tão contrário,

Que, se não me ajudais, hei grande medo

Que o meu fraco batel se alargue cedo.

Olhai que há tanto tempo que, cantando

O vosso Tejo e os vossos Lusitanos,

A Fortuna me traz peregrinando,

Novos trabalhos vendo e novos danos:

Agora o mar, agora exprimentando

Os perigos Mavórcios inumanos,

Qual Cânace, em que a morte se condena,

Nûa mão sempre a espada e noutra a pena.,

(Lus, VII, 78 e 79)
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mas o fato é que nunca se falou tanto, como no século 
passado e agora,  de resistência e seus termos correlatos. 
Faz sentido que assim seja.

 A maior parte dos poetas que responderam ao in-
quérito amadureceram  exatamente nesse período de “en-
gajamento”, dos anos trinta a sessenta, e, em decorrência, 
foram marcados também por uma compreensão da lite-
ratura como ação sobre o mundo, como ato de luta ao 
autoritarismo, ação de denúncia e inconformismo. Para 
alguns  poetas portugueses, então, que experimentaram as 
várias décadas de salazarismo, a realidade lhes impunha 
de forma mais concreta essa demanda de combate como 
se formulou num movimento como o Neo-Realismo, o qual 
ainda mexe com certas sensibilidades críticas e provoca 
reações acaloradas, pois, de um lado, ficou ligado, nas suas 
piores realizações, a uma arte sufocada pelas orientações 
de partido, e, de outro, com seus melhores escritores, proble-
matizou a relação entre escritor, palavra e mundo, gerando 
atrito, repensando a coisa literária e a função “escritor” em 
relação às demandas da sociedade, dos seus leitores.  Assim, 
logo de início, na análise das respostas dos poetas portu-
gueses, percebe-se a preocupação de separar a ideia de 
resistência do ato poético da ideia de resistência a regimes 
que movimentou certa literatura anterior. Para os brasilei-
ros, isso não ocorre da mesma forma, é claro, mas também 
querem se descolar de qualquer visão passadista de poesia 
engajada e ideologicamente marcada. Buscam todos como 
paradigma uma produção poética que tem em Carlos de 
Oliveira, Sophia de Mello Breyner Andersen, Jorge de Sena, 
Eugénio de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, João 
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Cabral de Melo e Neto e alguns outros fortes poetas, vozes 
independentes que não se omitiram frente ao autoritarismo 
e à indiferença social.  Fazendo essas ressalvas, de que re-
sistência falam esses poetas que estão aí, vivos, publicando 
em nossa contemporaneidade tão informe, tão híbrida em 
termos de valores e tantas vezes tão descompromissada em 
termos políticos e sociais?

 Ora, o exame das respostas colhidas até o momento 
demonstra traços comuns: os verbos mais utilizados pelos 
poetas são enfrentar, resistir, recusar, questionar, não aceitar, 
participar, reagir, denunciar, amotinar e subverter;  todos conti-
nuam a considerar, ainda que alguns disfarcem com certa  
ironia, que o ato de escrever poesia é inevitavelmente  da 
ordem da resistência e que cabe ao poeta enfrentar (e cito 
os termos utizados) medos e fantasmas, a morte, contextos 
políticos indignos, a degradação, a corrupção da lírica, a lírica 
consumível, a negação da vida, os oligopólios de comunicação 
social, o empobrecimento da experiência, a massificação, o abas-
tardamento e a banalização da linguagem, a degradação do verbo;  
para os poetas mais velhos, a poesia é sobretudo  um ato 
de insubordinação, sinônimo de liberdade, é uma sobrevida; 
para os poetas mais jovens a própria ideia de resistência 
encontra-se desgastada, embora o escrever possa ainda 
ser uma atitude possível de oposição ao consumismo das 
multidões e aos espetáculos pseudo culturais, uma forma 
de existência na contramão do cotidiano.

 A noção de resistência transita também, nessas res-
postas, do conteúdo para a forma, ou seja, se para os mais 
velhos há uma mensagem a ser transmitida a partir do 
trabalho exigente sobre a língua, para os mais novos, não 
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há mais mensagem útil e o compromisso com a linguagem 
é problematizado ou polemizado. Uma consideração mui-
to repetida  é que o trabalho poético atua sobre a língua 
como uma força sobre uma determinada matéria, criando 
atritos, fazendo pressão para responder à força contrária 
da banalização e da utilização mecânica. Há uma perspec-
tiva muito acentuada de estarem produzindo poesia num 
tempo que lhes exige novas formulações do literário  para 
dar conta de questões contemporâneas como os efeitos da 
comunicabilidade, a força da indústria cultural, o hibridismo 
de formas, a narratividade de experiências cotidianas, a 
espacialização virtual. É pena, porém, que não tenhamos 
nesse “inquérito”  respostas de mais poetas de outras línguas 
e culturas (até o momento, há somente a contribuição de 
poetas espanhóis), para verificarmos se há modos diferentes 
de entender a produção e circulação de poesia hoje.  Situo, 
então, nesse espaço estrangeiro ainda porco ocupado, um 
poeta francês e também pesquisador do lirismo moderno e 
contemporâneo,  Jean-Michel Maulpoix, o qual tem signi-
ficativo reconhecimento de crítica e de público, mantendo 
inclusive um website3 sobre seu trabalho de e com a poesia. 
Em seu livro Le poète Perplexe (2002: 37), escreve:

Conceber a poesia como um espaço de língua re-
sistente não significa de forma alguma configurá-la como 
refúgio (contra as dificuldades de uma época), mas sobre-
tudo como corda sensível, agulha de sismógrafo, câmara 
de ecos e posto de observação. Um poeta contemporâneo é, 
de início, “um contemporâneo que escreve poesia”. (Wallace 
Stevens). O trabalho que o poeta efetua na língua o mantém 

3  Ver http://www.maulpoix.net/index.html
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no centro de seu tempo, transporta-o aos seus extremos, e 
o separa, destaca-o.4

O poeta lembra ainda um outro aspecto da resistência 
da poesia quando diz que “o poema é uma casa para o sen-
tido, ele é também para a língua um abrigo. Uma memória 
e uma experiência humanas resistem aí ao esquecimento.”5 
(p.67). Usa uma imagem interessante ao dizer que a poesia 
“é o estado presentemente crítico da língua. Sua contempo-
raneidade, pode-se dizer. Poema, esse fragmento da língua 
que se encarna: ele  pode fazer sofrer, como uma unha.”6 
(idem, p.260). Essa imagem do poema como unha encravada 
é boa o suficiente para nos afastarmos completamente da 
ideia pacificadora de poesia como refúgio, como equilíbrio 
entre o homem e o mundo. Pelo contrário, ela é o espaço 
da intranquilidade, da tensão, da insatisfação. Mais “larvai-
re que sublime” (rasteira que sublime) (idem, p.261), explora 
o prosaico e o comum, para pressionar a língua de todos, 

4   “Concevoir la poésie comme un espace de langue résistante ne 
signifie nullement la constituer en refuge (contre “le tunnel de l’épo-
que”), mais plutôt en corde sensible, en aiguille de sismographe, en 
chambre d’échos et en poste d’observation.Un poète contemporain, 
c’est d’abord “un contemporain qui écrit de la poésie”. (Wallace 
Stevens). Le travail qu’il effectue dans la langue le tient au centre 
de son temps, le transporte vers les extrêmes, et le décroche (o 
separa), désenchainé (o destaca). ( Maulpoix, 2002: 37)  Tradução 
em português nossa.  As próximas citações traduzidas também são 
de nossa responsabilidade.

5  “Et si le poème est une demeure pour le sens, il est aussi pour la 
langue un abri. Une mémoire et une expérience humaines y résis-
tente à l’oubli.” (idem, p. 67).

6  “est l’état présentement critique de la langue. Sa contemporanéité, 
pourrait-on dire. Poème, ce morceau de langue qui s’incarne: il peu 
faire souffrir, comme un ongle.” (Maulpoix, op. Cit, p.260).
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abrindo lacunas e desautomatizando relações e sentidos, 
pois, “Se o lirismo é ainda possível hoje em dia, é antes de 
tudo como uma questão que não passa. Uma questão que 
a literatura põe a si própria no interior da poesia. Uma 
questão também que a poesia faz à sociedade, a esta vida, 
a nossa.”7 Em síntese, “Le lyrisme ne se résigne pas.” (O lirismo 
não se resigna.) (idem, p.264). Cita, por exemplo, um outro 
poeta, nascido em 1925, Lorand Gaspar, o qual, em 1978, 
escrevia: “O poema não é uma resposta a uma interrogação 
do homem ou do mundo. Ele não faz senão que aprofundar, 
agravar o questionamento.“ (apud Maulpoix 2002, p. 264).

 Ora, voltando às respostas dos poetas de língua 
portuguesa, vemos que eles  também exploram a ideia de 
resistência em sentido amplo na relação homem, linguagem 
e mundo.  Muitos expressam  a ideia de que a poesia atua 
como um freio ao movimento impiedoso de massificação, 
consumismo e banalização. Muitos também preocupam-se 
em enfatizar que a questão da resistência passa neces-
sariamente pela relação tensa entre poeta e linguagem 
no processo de renovação estética e ruptura de padrões 
rotineiros de comunicação. É interessante perceber como 
todos, no fundo, se encontram numa defesa da poesia como 
espaço de respiração e de singularidade,  de não submissão 
ao unívoco, ao utilitário e ao apagamento de certos traços 
estéticos e éticos. São  palavras-chave: desassossego, inquie-
tude, inconformação. Os poetas  não descartam a validade 
de suas existências em sociedades indiferentes ao poético, 
pelo contrário, frente  a isso, acham-se mais necessários 

7  “Le poême n’est pas une réponse à une interrogation de l’homme 
ou du monde. Il ne fait que creuser (aprofundar), aggraver le ques-
tionnement.” (apud Maulpoix, p. 264).
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ainda.  Um poeta chega mesmo a dizer que fazer poesia é 
uma espécie de “cataquese”.

Após esse quadro geral, faço um  recorte: enfatizo 
somente certas respostas produzidas por poetas-críticos, 
ou seja, daqueles que exercem a crítica de poesia de ma-
neira mais sistemática na Universidade, como professores 
de literatura, ou em livros de contribuição teórica reco-
nhecida por pares. São eles os brasileiros António Cícero, 
Paulo Franchetti e Marcos Siscar,  e os portugueses Manuel 
Gusmão e Nuno Júdice.

 Como era de prever, essas respostas são mais con-
ceituais e elaboradas do que as demais. Nelas, o poeta cede 
espaço maior ao crítico e à reflexão sobre o poético. Cada 
um enfatiza uma face da escrita de poesia e, no lugar de 
resistência, assumem uma outra noção para compreender 
o que faz a poesia na contemporaneidade. Assim António 
Cícero fala de perversidade da poesia, já que “o que a poesia 
pode fazer e efetivamente faz é usar a linguagem de um 
modo que, do ponto de vista da linguagem prática ou cog-
nitiva aparece como perverso, pois se recusa, por exemplo, 
a a aceitar a discernibilidade entre significante e significado 
[...]”. É para ele também que a poesia exerce uma função 
específica: a frenagem frente à “aceleração desembestada” 
que marca nossa época. Defende a inutilidade do poema 
“A rigor, o poema não serve para nada”, como sua recusa 
a uma lógica de produção e de valoração da sociedade 
de consumo. Portanto, para este poeta a resistência é hoje 
uma prática consciente de desaceleração, de exigência de 
lentidão que a leitura pode assumir.  Aliás, sobre essa pers-
pectiva, no campo poético português, é bem interessante 
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pensar como certos poetas exploraram, sem nomear, essa 
frenagem, quando insistem numa linguagem densa que 
exige um leitor atento, como  vemos especialmente, por 
exemplo, na poesia de  Carlos de Oliveira, Gastão Cruz,  Fiama 
H.P. Brandão,  Luiza Neto Jorge, Ruy Belo e Herberto Helder, com 
versos que se constroem em torno da ideia de ler de-vagar, 
explorando camadas densas, tensas de sentidos, lentamente 
elaboradas na leitura.

 Já o posicionamento de Franchetti é chamar a aten-
ção para a “resistência à ideia ou bandeira da literatura como 
resistência”, colocando em cheque a poesia desde seu interior 
na relação com o leitor. Esse poeta discute a validade de 
uma certa expectativa de resistência como traço valorativo 
do que seria uma poesia forte. Ao fazer isso, questiona a 
própria formulação das perguntas feitas e considera que a 
“resistência” se torna um valor elástico ao ser encontrado 
em tipos muito diferentes de objetos literários “que julgo 
interessantes ou que estão sacralizados pela tradição”. Ou 
seja, discute até que ponto resistência não se torna um va-
lor prescritivo de alguma crítica e, frente a essa imposição, 
caberá ao poeta a não submissão a esse crivo qualificativo.

 Marcos Siscar, em sua resposta, discute a noção do 
irresistível, deslocando-se da ideia comum de resistência. 

Para encurtar, proponho associar a poesia ao irresis-
tível. É o que me parece estar em jogo, quando se pensa a 
resistência como ponto de partida: tanto a resistência da 
poesia quanto a resistência à poesia. Explico.

Em primeiro lugar, a poesia é uma forma de suportar 
o drama do apagamento do irresistível. Dizendo de outro 
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modo (para torná-lo mais imediata aos nossos ouvidos), 
poesia é aquilo que explicita o drama da resistência, o drama 
do descompasso entre o que decidimos e o que queremos, 
entre o que julgamos e o que podemos ver.

Poesia é o suporte que resiste ao apagamento daquilo 
que é irresistível. Ela está atenta para as implicações daquilo 
que é da ordem da “intuição”, da “inspiração”, do impulso, 
do deslumbre, da surpresa da adesão, da explicitação do 
pressuposto, das frases vindas de “lugar algum”, da sedu-
ção e do terror sublimes, de tudo aquilo que se apresenta 
como tal, antes mesmo de qualquer decisão consciente ou 
estratégica. Resistir ao apagamento desses irresistíveis me 
parece ser uma tarefa da poesia. O irresistível não deve ser 
denunciado nem louvado. Trata-se apenas de constatar 
que ele é um elemento necessário para o pensamento da 
resistência, qualquer que seja sua modalidade. E isso se vê 
em poesia, como poesia.

Essa explicação do irresistível une-se, no pensamento 
poético de Siscar, à ideia de crise, que ele considera, em livro 
publicado em 2010, Poesia e crise,  “um dos elementos fundan-
tes de nossa visão da experiência moderna” (p.10).  É muito 
instigante o modo como o ensaísta aborda esse elemento, 
questionando a retórica  apocalítica que trata a literatura 
(e a poesia) contemporânea como em estado terminal, sem 
reconhecimento de que a crise pode ser o necessário índice 
de dinamismo e renovação da linguagem estética.  A crise 
é, então, para esse poeta-crítico a condição exigida para 
a relação consequente entre poesia e mundo, a afirmação 
do seu estado “irresistível”.
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Do lado português, Manuel Gusmão explora, no lugar 
da resistência da poesia, a  resistência do sujeito no poe-
ma, reagindo ao “vasto simulacro de uma voz sem sujeito 
de uma cultura mediática de massa, que esborrata, apaga 
e evapora o complexo e rude som da fala entre homens”, 
numa cultura informe dominante. Gusmão valoriza assim 
a elocução e o co-mover, equilibrando sujeito e receptor,  
para defender a dimensão dialógica da poesia – “Não con-
sentir que ao mundo imponham a ausência/ de palavra; porque 
o mundo em nós e fora de nós/ é o que nos faz falar segundo o 
desejo.” (GUSMÃO, 2007, p.75). O gesto escritural é assumido 
como uma prática de convívio e de partilha do sensível, na 
direção do que pensa Jacques Rancière: “Porque é um fazer, 
a poesia é […] a invenção de possíveis verbais que supõem uma 
apropriação para que funcionem – ou a produção de gestos 
verbais que desenham figuras do humano é uma prática e uma 
ética: uma po-ética.” (GUSMÃO, 2010, p.146). Em sua escrita 
poética e ensaística, Gusmão nos lembra constantemente 
de que “o mundo é nossa tarefa” e atribui à poesia o lugar de 
um “diálogo resistente”  (ver GUSMÂO, 2007 e 2010).

Em direção a esse diálogo, também  se encaminha 
Nuno Júdice quando escreve que “Associo então a resistência 
em poesia à presença do sujeito na escrita”, defendendo a 
sua liberdade de elocução, a sua não submissão a normas 
exteriores ou a expectativas programáticas. Notemos que a 
presença do sujeito na escrita tanto se refere ao personagem 
da linguagem que é o poeta como o seu leitor. O poema 
torna-se, portanto, um campo de vozes, um lugar vagaroso, 
também, que permite o encontro de subjetividades que têm 
como ponto em comum a necessidade da palavra  fora do 
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circuito pragmático e comunicativo cotidiano, fora da ex-
periência do consumível. Nega a conotação ideológica do 
termo (o aspecto político, o engajamento), mas também se 
afasta da conotação esteticista de que a literatura deva ser 
uma busca permanente de originalidade e de diferença. Para 
o nosso tempo, escrever um poema é “uma continuidade da 
relação primordial entre a palavra e o sujeito que constitui 
a sua razão mais profunda.” Portanto, o poeta busca o en-
contro, o reconhecimento de vozes em experiências comuns 
do mundo circundante.

Em suma, esses quatro poetas-críticos deslocam a no-
ção de resistência por outras duas noções fortes: frenagem 
e elocução: outra experiência do tempo, outra presença do 
sujeito em estado de diálogo. Trata-se, portanto, não da re-
sistência da poesia mas da poesia resistente, porque crítica 
da linguagem e da subjetividade, problematizadora de si 
própria e da vida, em permanente estado de alerta ou do 
irresistível ou de crise. Resiste no ato de escrita e no ato de 
leitura, solicitando do poeta e do seu leitor a disponibilidade 
de fala e de escuta.

O inquérito, portanto, torna-se um material bastante 
interessante e em movimento  (já que continuamente aberto 
a receber respostas e leituras) para pensar a escrita de poe-
sia hoje.  Se, percorrendo as diversas respostas, vemos quão 
variada pode ser a concepção de resistência, percebemos 
também que, aos poetas, importa, mais que resistir, insistir 
num fazer e num pensar poéticos com plena consciência de 
sua precária condição de existência.
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