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 j.o.v.e.m ? 

autoria das poetisas e poetas da Oficina de Poesia: Protagonismo Juvenil 

Caminho pela superfície da água
não deixo meus pés afundarem
O amor não é algo concreto
mantenho meu corpo sempre alerta
Mas de vez em quando
deixo escapar alguns desejos ardentes

Na pressão da autocobrança 
me encontro preso aos teus braços 
entre amores e saudades 
me perco na imensidão de olhares e medo
e um pouquinho de coragem 
E então…
Encontro meu caminho 

Na pressão deste poema
O medo do caos 
Na (des)confiança da autocobrança
Encontro meu caminho 

Um caminho ardente
No mar do imediatismo
Medo
Mentiras
Caos 
Nesse mar de autocobranças
Afogo-me 
E sob a pressão do medo 
Encontro meu caminho. 



Ana Luysa Camolezi

Saudades e recomeços  

Tua caminhada ainda não terminou,
A realidade te acolhe
dizendo que pela frente
o horizonte da vida necessita
de tuas palavras
e do teu silêncio.
Se amanhã sentires saudades
te lembre da fantasia e
sonha com tua próxima vitória
Vitória que todas as armas do mundo
jamais conseguirão obter
porque é uma vitória que surge da paz
e não do ressentimento.
É certo que irás encontrar situações
tempestuosas novamente
mas haverá de ver sempre
o lado bom da chuva que cai.

Tu és jovem!

Atender a quem te chama é belo,
lutar por quem te rejeita
é quase chegar à perfeição
A juventude precisa de sonhos
e se nutrir de lembranças
assim como o leito dos rios
precisa da água que rola
e o coração necessita de afeto.
Não faças do amanhã
o sinônimo de nunca
nem o ontem te seja o mesmo
que nunca mais.
Teus passos ficaram.
Olhes para trás...
mas vá em frente
pois há muitos que precisam
que chegues para poderem te seguir.



Ana Luiza Santos 

Caminho Conflitante

No mar de esperanças
Me apego ao impossível 
Para sentir a bem-aventurança 
De estar juntamente contigo

É conflitante o caminho
Que carrego ao teu lado
Sigo perdida, caminho embaraçado 
Como um barco que naufraga
Em meio a viagem. 

Fogo ardente
Que queima meu coração 
Me afogo em teu corpo
Que clama por atenção. 

Família
Lugar acolhedor
Me sinto tranquila
Quando aqui estou.



beljack 

Um mar seco
Sempre cheio
Daquilo que me entregam

Um jovem
Branco
Vai a festas
Estuda o mínimo que pode
Desisti da escola
Seus pais os deserdam
Sua família o degrada
E o mesmo
Simplesmente acha seu caminho
Para as estrelas

Folhas, borrachas e lápis
Todos eles desgastados
Um ser cansado
E uma folha com
Mil significados

O tapete puxado
De lá a poeira se levanta 
Com essa essência
Se veem as maravilhas

Firme como tal
Alto como ninguém
Derrubado pelo vento

Arrumado, sempre as escondidas
Vendo o sol como algo
Que ninguém sente



Emili Stefani Magalhães Bezerra 

Sinto muito, sinto demais 
sinto de tudo, e um pouco mais. 

Que vida triste, 
não dá pra entender, 
se estou na borda, por que ninguém vê? 

Ando com angústia, alegria não sinto mais, 
ler poesias me traz paz. 



Felipe Vicente do Nascimento Rezende

Dueto com a morte 

Não imagino a morte sendo apenas ossos 
cobertos por uma capa preta.
Imagino um céu de arrependimento
com rosas secas espalhadas por um campo 
cinza
e um coração que não há mais sangue para 
bombear.
Ela traz o fim das lembranças
dos prazeres
dos desgostos
e da vida.
Há aqueles que gostariam de se encontrar com ela
antes da ampulheta esgotar sua areia.
O desejo de querer ver a penumbra,
talvez, o coração já não esteja vivo a algum 
tempo.

 
Afogado

Mergulhado nos meus 
pensamentos
nem percebi.
Aquelas rosas já estão crescidas,
quanto tempo eu perdi?

Preocupado com as marés 
deixei a melhor onda passar
Talvez nunca sentirei aquela 
adrenalina
sou medroso em frente ao mar.

Afogado em minhas lembranças 
cada ser, cada lugar.
Me lembra um córrego
onde estou prestes a pular.



Hrays Andrade  

Beijo Ardente

Conhecer-te 
Foi o fogo de meu libido 
O teu beijo  
Me desconcerto

Com teu toque 
Eu me estremeci
Com o seu beijo, então 
Eu me abri 

Seus olhos penetrantes 
Assim como teu beijo 
Me fazem estremecer 
Tuas palavras
Eu não entendo 
No teu beijo eu me contento 

Iago Petri  

Quem eu sou?
             Sou o mal ou sou o bem?
Verdade ou mentira?
             Tristeza ou alegria?
Ou sou apenas um jovem
Descobrindo sua
Verdadeira essência?

Quem Eu Sou?
   



Júlia Florentino   

Contrário

ódio, amor, nós
não te odeio, eu sequer consigo
eu tentei, juro que sim

mas afinal, eu muito te amei
e o contrário de amor não é ódio,
você agora me é indiferente.

a gente vê que não ama mais
quando não procura ou sente falta.
Pensei que um dia isso me mataria,
e então aconteceu, e eu não morri.

muito pelo contrário,
achei que tivesses me ressuscitado
mas depois de você, de nós, do fim
eu nunca me senti tão viva.

Liberta-me:
na prisão dos meus pensamentos 
você apareceu e me libertou
encontro meu caminho,
rumo a você.

teu olhar:
em ti achei os mais lindos olhos
e também em ti,
descobri que eles seriam capazes de me cegar.

esgotado.
o tempo acabou 
perdi-me em devaneios
a procura de certeza em momentos

para, respira
mas como?
não tenho tempo
não tenho forças

Firme, forte, sem honestidade
coração transpassado
fechei-me em muralhas
fingir até se fazer verdade.

Acontece
me sinto bem
mas sei que vai passar
e então quem?
ninguém foi capaz de ficar

cansei de esperar 
alguém chegar e ficar
então apenas me permito
que deixe o tempo falar

ciclos, fases e momentos
a vida é assim
tudo possui seu fim
e não precisa ser um tormento

Respira, se deixa levar.



Lauany de Oliveira  

Inconsequente

Ser jovem é ser inconsequente 
Viver sobre riscos e abismos 
Com vários amores e desilusões 

Me afundar em becks e copos de gin
Para aliviar todo o barulho que [ está na minha cabeça ]
Me escondendo da minha dor 

Muita das vezes subjugado
Por ser tão intenso 
Imaturo 
E frio 

Me deito em sua cama com vigor
Para no outro dia nem lembrar de teu  nome 
Sou jovem e imprudente 
Caindo nas armadilhas da vida



Mariane Coimbra 

Norte e Sul 

Sou soldado,
Ela herdeira
Sou do norte 
Ela do Sul
Sou um capitão que segue 
ao pé da letra as regras 
Mas por Ela, 
Cometi várias infrações
 
Eu estava prometido a um
casamento arranjado 
Mas acabei me apaixonando por você.

 AMOR

Por você
Eu pegaria todos 
os meteoros do céu 

Quando você estiver triste
eu tentarei te fazer feliz
com toda minha alma.

 



Nann

Contracorrente

Mergulhar em um rio
que não é feito de águas,
mas sim de vida

e correr o risco 
de se afogar 
na verdade

enquanto nada
contra a corrente,
paralisado.



Rhenan Maiky 

Abismo

em meio ao caos de um amor corrompido,
me afundo no sombrio dessa solidão
à procura da saída, do escape
por realidades paralelas.

copos de vinho, fumaça, êxtase
a euforia me consome todos os dias,
e vagando por este marasmo incompreendido 
complexo, distinto, me abstenho da dor.

antidepressivos sob à mesa
é o que me mantém aceso,
distante de mim mesmo.

distante do meu próprio monstro
de um amor represado, afogado
me retraio, sobressaio-me.



Sereia 

Nesse caos
Nessa bagunça,
Com o seu sorriso,
Encontrei meu caminho.

Na confusão e
Na incerteza me perdi 
Mas no teu abraço,
Encontrei meu caminho.

será 
que é normal
não ver beleza 
em mim mesma? 

será 
que é normal 
não conseguir achar uma qualidade...
em mim mesma? 

em mim mesma,
só existe a dor,
a cobrança 
e a tristeza.

ser jovem é ter que estar preparado pra 
tudo,
pra dor, pro amor, pra tristeza e pra 
felicidade.
é ter que lidar com muito em pouco tempo,
é cair na real e ver o mundo de verdade. 

ser jovem é ter que aprender coisas 
importantes:
a não se iludir fácil e a matéria do Enem.
a ficha cai a cada dia que passa, a pressão 
aumenta,
se você não se esforçar, não será ninguém. 

ser jovem é uma montanha russa,
é ter novos sentimentos, é se descobrir.
ser jovem é aprender que apesar de tudo, 
sempre vai surgir um motivo pra sorrir.



"Meia Nove" João Gabriel 

Ela, me chama de amor
Eu, lhe chamo de vida.
Ela me diz que é somente minha
E eu, retruco, dizendo que sou só dela.

Eu te vejo, o coração queima.
Eu te olho, e lhe aprecio.
Você é mais bela...
Mais bela que a estrela do amanhecer.



Thaciany Yanes  

Retomando a Poesia

Depois de tanto tempo
Aqui estou eu
Colocando o lápis no papel escrevendo
Depois de tanto tempo

Talvez eu tenha voltado
Apenas para dessilenciar os versos
Apenas para fazê-los gritar tudo que está
silenciado
Ou somente voltei para me despedir 
deles

A excitação de escrever palavras nesse 
pedaço de papel é tão grande
Me sinto animada, emocionada
Me sinto impulsionada

Eu nunca quis parar de escrever
Foi algo que o tempo fez
Algo que o tempo levou
Me tirou

O tempo às vezes é cruel, impaciente, é 
sufocante e assustador
A gente tem que ser paciente, ser 
corajoso
Porque crescer assusta
Te faz pensar demais

Mas mesmo com medo
Me sinto forte
Porque tenho em quem me sustentar, 
me apoiar

Esse tempo me fez amar as coisas mais 
pequenas
Me fez valorizá-las

Eu amo poder abraçar

Eu amo poder falar
Eu amo as pessoas em quem posso 
confiar
Eu amo simplesmente dizer eu te 
amo 
Eu amo conseguir admirar 

Admirar talvez coisas pequenas
Sem importância para alguns
Admiro meus cachorros, os 
passarinhos
Admiro as pessoas rindo, se 
divertindo

E talvez seja isso que me fez parar 
de me expressar com um lápis 
Porque eu comecei a me expressar 
de verdade
Expressar falando
Amando
Admirando
Não me engasgando

Talvez eu ainda tenha um pouco de 
dificuldade com isso
Mas eu tô tentando
Tentando melhorar

Confio mais eu mim mesma
Me amo mais
Tô de bem comigo
Eu tô tudo mais
Mais calma, mais feliz, mais amor 
com a minha vida
E eu amo poder amar isso



Wdson Hendrel Pereira Gonçalves

A imitação da Rosa 

Hoje lembrei, de uma bela rosa do campo 
De ver o vento entre suas pétalas 
me causar encanto 

Assim como as pétalas 
Aos poucos caiam 
Os dentes de leão se alegravam e sorriam 

Mas de repente, todas as pétalas caíram
O campo perdeu sua cor, ficou pálido e seco 
Só sobrou da rosa, espinhos e o talo seco 

Como pode sofrer tanto a rosa? E ser tão bela ?
Por que choras a rosa que tanto alegra ?

Na calmaria do campo, os dentes de leão choram 
E com a água dos teus prantos
molham o solo

Tendo a necessidade de alegria 
Mais uma vez as pétalas brotam 
Sobre a terra fria 

O campo retorna sua cor sem nenhum impasse
OS dentes de leão voltam a sorrir 
Mas lembre-se da rosa!
Ainda há espinhos ali. 



“ Sou mais um louco tentando fazer brotar uma flor no coração morto de alguém” 

Fábio   Brazza 
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