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— Severino, retirante  
muita diferença faz 
Dentre lutar com as mãos 
E abandoná-las para trás

— João Cabral de Melo Neto

A tradição de todas as gerações passadas é como um 
pesadelo que comprime o cérebro dos vivos 

— Karl Marx
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 9

Prefácio

Longe da maré–mansa dos conformados, dos golpes–
brandos nos cocos para pôr canudinhos, da inspirada 
“sôdade” numa paisagem de veleiros ao pôr–do–sol 
em tinta a óleo, dos mares abstratos com palavras 
transparentes que boiam na consciência sem se mis-
turar com o inchaço das carcaças. A memória dos que 
atravessaram o oceano de ponta a ponta e não viram o 
mar, em um porão sem escotilha e com os corpos pa-
rafusados às tábuas de madeira, não pode ser cantada 
pelas ninfas do Tejo, nem com o marulho constante 
dos decassílabos, o Om do ouvido grudado na concha, 
jamais entrecortado pelo som dos fêmures quebrados 
sob parafusos e grilhões. Como do navio negreiro, esta 
“negra nau” para quem as sereias não cantaram, escor-
reriam lágrimas de cristal? Assim, como haveria nos-
sa poesia de dar senão um cristal vermelho, com o sal 
inquantificável de Guiné–Bissau, poluição moral do 
mar, o bom sangue português dos marujos mandados 
à prancha, o sangue universal dos sediciosos da terra 
inteira? O olho carcomido pelo peixe não se dissolve 
simplesmente para o seio de uma natureza ideal, de 
onde todas as coisas brotaram e para onde todas retor-
narão. Murcha o globo da Terra sempre que o olho de 
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um menino negro de 10 anos é, como foi na data de hoje, 
perfurado por um cano de bazuca da polícia militar. Um 
episódio desse, não sabemos se uma catástrofe ou fato co-
tidiano, momento em que os ossos aparecem sob o tapete 
do mundo pseudo–unificado, devolve-nos a sensação de 
como continuam abarrotados os porões onde muitos olhos 
se fecham para sempre sem ter visto, algum dia, algum 
raio de “esp’rança”. Por isso é tão necessário que a perna 
da poesia esteja chutando, como num golpe de capoeira, 
os números dessa dança das estatísticas macabras. Sauda-
mos a poesia de Thiago Cervan e seu cristal vermelho, a 
desunificação do mundo a nado pelo refugiado sírio, com 
tantos outros foragidos do sistema econômico em naufrá-
gio de onde, se ouvi alguém falar em fuga, só se for sobre 
os cadáveres da escória almirantada de botas rangentes no 
convés como no céu, direto para o inferno. Uma avaliação 
mais precisa acerca do bem e do mal, respaldada na dura 
matemática da dominação material e sua contestação na 
ponta do lápis, envolve riscos, como ao se fazer uma po-
esia dita “objetiva”, fotografar a vida tal como ela teve a 
pachorra de ser, cuidar para que não surrupiem o poema 
as dicotomias laicas, tanto vistas em eleições quanto em 
golpes de Estado, até que o banqueiro se torne serpente e 
a sirene do camburão corneta do apocalipse, e no mesmo 
passo suster o fôlego criativo sem ordenar as emoções com 
motes desgastados. Este é um desafio poético que Cer-
van resolve com notável habilidade: começa por admitir 
que nenhum assunto é mais importante do que os conver-
sados, ponto de pauta a ponto de pauta, em assembleias 
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de trabalhadores e estudantes; participa com convic-
ção política, conquistando com a lida de militante um 
senso de solidez invejável, que não deixa sublimar o 
ódio em soluções fantasiosas, nem se dilacera na dor 
da boca que se oferece para receber o espasmo de todas 
as balas injustamente disparadas Estado policial afora. 
Derruba mas constrói, em puro tijolo e argamassa, der-
rocando grafiatos e bel–texturizações, com a violência 
da verdade mas com amor de foice e martelo. 
 

   

André Nogueira

[3 junho 2016]
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Dedicado à memória  
de Nicinha do Movimento dos Atingidos  
por Barragens (MAB)
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não existem rotas conciliatórias de fuga

O título do livro é uma citação de István Mészáros.
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seCulares

não há correntes  
nos calcanhares 
embora correntes 
arrastem embarcações 
abarrotadas de gente 
para o silêncio dos mares 
das impressões nas gravuras 
às capturas das lentes 
praias registram rastros 
de afogados e sobreviventes 
houveram embarcados  
à força do laço; 
outros, igualmente forçados, 
com passagens  
compradas previamente 
entre tempos díspares 
povos saqueados 
enfrentam as fronteiras 
da diáspora 
seguem em frente 
não nadam mais:  
no passo a passo  
forçam o rebentar 
das correntes
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uma PossÍVel agenda Para o Brasil

agenda brasil 
poderia ser 
mais uma linha
de produtos
de qualquer fábrica 
de materiais
para escritório 
mas é o título 
do plano do estado 
para nos meter
em mais 
um imbróglio

é claro e notório 
para os atentos
que vivemos
maus momentos 
e o aumento 
da repressão 
contra trabalhadores 
e movimentos sociais
evoca os medos 
mais abissais
pois o furacão 
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é cria do vento
e por toda a história
vivemos sob chibatas
carabinas
tormentos e ais

se 
a agenda brasil 
fosse papel 
escreveria 
nas folhas — 
vindas provavelmente
de alguma
floresta de eucalipto 
do interior de são paulo 
onde antes 
era a hera 
e a fera 
selvagem da vida
crescendo
sem bandeiras 
e bandeirantes — 
com letras garrafais 
e gritantes:
não passarão!

mas
os limites
da palavra
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e seu efeito temporão
impedem a empolgação
por isso silencio
e vejo calado
o anúncio
do pacote
de austeridade 
no tempo 
onde nossa humanidade
será posta à prova:
venceremos 
ou iremos 
à rasa cova?

em dias
como esses 
nos dizem
que os cortes
são inevitáveis 
assim como 
as ocupações
de fábricas, terras e escolas
serão incontroláveis
pois é chegada
a hora derradeira
o teste na estiagem:
morrer
como boi manso 
na pastagem
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ou estourar
a rebimboca 
da parafuseta 
da engrenagem
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HeranÇa

os detentores
daqueles 
que pensam vestir 
os eternos ternos do poder
continuam a receber homenagens 

nomes de ruas avenidas estradas 
rodoviárias hospitais viadutos
praças escolas universidades
títulos de cidadãos honorários

a cada nova nomeação 
os assassinos do passado 
são evocados 
e o macabro
se apresenta: 
furta o sono de quem
[desde tempos remotos]
busca um cochilo 
dentro da noite veloz 

ninguém dorme 
nessa porra
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Poema Brasileiro remix

no brasil 
de cada 100 indígenas 
mortos
40 são crianças 

no brasil
dos 30 mil jovens
assassinados por ano
77% são pretos

no brasil
a polícia
mata mais
do que em qualquer
outro lugar no mundo

no brasil
é onde há mais 
assassinatos
de travestis
e transexuais
[embora os casos
subnotificados
sejam incontáveis]
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no brasil
ocorrem
527 mil
estupros
por ano
[embora os dados
oficiais sejam
sempre menores
do que os números
reais] 

no brasil 
a população
carcerária
é a terceira
maior do planeta

no brasil
70% dos alimentos
são contaminados
por agrotóxicos
[o maior índice
do mundo]

no brasil
52% das casas
não possuem
tratamento de esgoto
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no brasil muitas crianças
indígenas pretas pobres morrem
todos os dias

antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade

cervan.indd   23 10/4/16   11:22 PM



24 

Janelas
para laura

olhos 
miram janelas 
 
a janela da câmera 

máquina 
de captar escapes

fixa
em primeiro plano
a janela sem vidro
da fábrica têxtil 
em ruínas 
destelhada

no segundo plano 
pela janela da fábrica
observa–se outra janela
 
a de um quarto abafado
com a ventana entreaberta
e uma fraca luz amarela 
sobre uma videolocadora 
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com o letreiro
de letras faltantes

as janelas 

[registro dos olhos
impresso em papel 
gramatura noventa
emoldurado na parede]

estão abertas 
para a visita da vista

a moldura

janela aberta 
ou portal

guarda 
janelas atemporais

faz a memória
abrir–se como se abre
a janela para o vento
levar o pó
circular o ar 
e relembrar janelas 
dentro de janelas 
dentro de janelas
dentro de janelas
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o aBC
                    em memória de daniel gianella jr

o professor comuna
tinha nome 
de profeta bíblico

daniel lecionava
na era mário covas 
e lutava sem anjo
na tentativa
de livrar dois ou três
das bocas ferozes

falava de zapatas
sandinos
e de amigos
sem enterros

daniel morreu
sem ver
a tal da revolução
de que tanto falava
mas dois ou três
o ouviram
e não temem 
rugido algum
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Pião

o corpo de madeira 
enrolado no barbante 
[feito balão 
       em nuvem
              circundante] 

não revela 
     o equilíbrio 
               do instante 

em que o bico 
             de aço 
                se expande no espaço
                  ao girar sobre o chão
                     o pião sem cansaço

                          liberto
                             sem laço 

                                 obra
                                  da mão
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uma Cena do Verão

mergulham na areia 
atracam com as mãos

após a captura
cruzam as asas das aves
colocadas na sacola de juta 

lavam com xampu sem sal

limpas são vendidas
para festas de casamentos 

ao fim das cerimônias pomposas 
as pombas voltam
à sujeira impregnada
da praia imprópria para banho

ilha do governador
rio de janeiro
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um raio

pode cair
duas ou mais vezes
no mesmo lugar

e como rachadura
na terra quebradiça

ou raiz buscando
nutrientes
entre cascalhos 
e pedregulhos

imprimir do céu ao chão
a luz partida
[rasante de
elétrons e íons]

riscos 
descargas
tensão
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Paisagem BoliViana

no deserto
[perto do céu]
as pedras do início
[gigantes insensíveis]
testemunham o tempo

o tempo
[bruto silêncio ermo]
desgasta as pedras
com a broca do vento
fura

relativiza a existência
anuncia a pequenez humana 
do alto 
de seus quatro mil metros 
e medidas incertas

sob o ar rarefeito 
os corpos de pedra
formam um coral árido 
como a vida árida
das plantas raquíticas 
e rasteiras
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insistentes em nascer 
e contrariar 
o sol
o frio 
a areia
o vento
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muiTas esTaÇÕes
pegar o trem é arriscado

rzo

a fotografia em pb 
traz o sambista sentado 
em um banco de estação 
a esperar
quem sabe
o trem das onze 
               [da manhã]
 
o trem 
não está na imagem
está em outras paragens
talvez a cortar 
os girassóis da rússia 
ou a levar 
trabalhadores da periferia
ao centro ou, ainda, 
parado na bahia–minas
estrada natural
que ligava minas
ao porto
ao mar
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o trem

natureza férrea
transformada
em extensão

vaga na imensidão
longe das fotos
dos poemas

percorre 
linhas ausentes
descarrila
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*

sem água
a rua ferve
fumaça na fuça
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desPeJo 

somente
pedras e paus
versus escudos
capacetes, dozes 
e a legitimidade da força

a posse possuída
pela necessidade
desintegra–se

nem as crianças 
são café com leite
na manhã de móveis
nas calçadas sem chão
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CenTro de deTenÇão ProVisória (CdP)

aguarda 
o peso 
do martelo 
junto a outros 
cujo elo 
a quantia
de melanina 
comprova 
a associação
ao trágico 
desde a
primeira 
remessa
com os 
primeiros 
exemplares 
da primeira
travessia
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*

cadeia de produção
produção em cadeia
produção de cadeia
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CHaCina
em memória às vítimas 

de osasco e barueri 

chegam encapuzados
em motos ou carros
de vidros fumês e
perfuram com tiros 
de ponto quarenta
e nove milímetros
a roupa e a pele
dos moradores
das zonas quebradas
[executam rendidos
encostados 
nos alambrados 
da quadra]
na esquina
cápsulas 
e sangue da chacina
mancham a manhã 
da fala calada
ninguém viu
ninguém sabe de nada
mas sei 
que os batalhões da morte
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de sul à norte tem direção:
fazer uma nova versão 
do aurora dourada
e enquanto 
as fotos das execuções
são disseminadas
pelas páginas da internet
por fascistas que digitam kkk 
em suas legendas
— remetendo às risadas  —
mães choram 
por seus filhos
sobre tampas lacradas 
penso ser uma
espécie de prece
proferida ao estado 
toda vez que algum 
desses apresentadorezinhos 
lê o teleponto e diz
que a execução,
na verdade, 
foi confronto
sinto ódio ao ouvir
que a morte 
por recorte de classe
realizada por grupos
de ex ou atuais policiais
é caso isolado
e não uma prática 
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de eliminar 
sistematicamente
explorados
a corregedoria afirmou
que todos os crimes 
serão investigados 
mas nenhum 
exame de balística 
apaziguará 
os horrores
desses dias 
de toques de recolher
e dicas
de rotas de fuga 
pelo whatsapp
para não engrossar
a estatística 
do xeque–mate
e mesmo atento
sei que não há 
lugar seguro 
sobre esse chão
escarlate
periferia 
síria 
iraque
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moiado 

não dá 
pra moscar
nem desenrolar
a barca ao apontar
na ponta da rua
faz a mão
dispensar
a ponta
e os braços
levantarem
ao céu 
sem gratidão 

[não há bênção
sob essa
extrema 
opressão]

puxada 
a caminhada
o bico embica 
e libera
com ira 
monstra
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o corpo ginga
na noite tensa

nada 
consta
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angu amargo

amarrando garganta

banzo batendo 
durante o batente

chibatas e chacotas
sobre costas escarificadas 

nu no poste
com amarras milenares
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morTe ao meio–dia

havia 
um corpo sem vida
sobre a calçada
e uma manta térmica
cobria quase toda
sua extensão 
[à exceção
dos pés calçados por 
sapatos gastos] 
refletindo os raios solares 
iluminando a morte
sem alarde 

agora não há mais
o corpo
sobre a via da vida
calçada em fim

caminham os vivos 
sobre a mesma calçada
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da lama À lama

a cantareira sem um mísero cântaro
o cântico duro da terra quebradiça
a ausência das aves o marrom nas torneiras 
os lençóis manchados as dores de barriga
e verminoses à mesa
a louça imunda à mostra
o esgoto incontrolável dos dias 
a draga sugando a merda a lama 
os ossos dos peixes os galhos
garrafas pet latas bitucas pneus
papéis de bala linhas parafusos barragens
a ferrugem dos carros submersos
papéis higiênicos o lixo hospitalar
órgãos apodrecidos e seringas usadas
os santinhos eleitoreiros a paciência
o sangue da desova de pretos e pobres 
o choro de mais uma mãe de maio 
e de todos os outros meses 
o volume morto enterrado
sem salvação sem reza sem cruz 
sem credo nem vela
não secaremos calados:
o fundo do poço transbordará
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*
para josé paulo paes

o torno
o turno
o túmulo
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CaCHorro loKo 

desce 
não como o canoeiro 
desce no ritmo do vento 
em meio aos movimentos 
entre braços
do rio

desce 
no equilíbrio veloz
entre a lombada
e o meio–fio
e em clausura
respira 
o ar comprimido:
gotas na viseira
zumbidos no ouvido

em dias chuvosos 
veste preto
dos pés à cabeça
e com seu capacete 
lembra um astronauta 
que não viaja
via nasa
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ao contrário
vive sem espaço
pensando em casa

na busca
por contratos
em escritórios 
é forçado
à entregar–se 
pelas ruas 
e marginais 

com capote
breque ou morte
o que importa
é o prazo
nada mais
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PoTosÍ

*
a prata 
da cidade da prata
da pátria sem praia
não reluz 
em solo andino
[em igrejas 
e cofres além–mar
o destino]

**
na cidade alta 
homens nas cavernas
trabalham sob a proteção
de el tio
o livrador 
da pedra na moringa
do estouro
do buraco
no buraco
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***
na cidade da mina
que mina
a força 
dos homens

homens 
de um metro e meio
empurram vagões
de uma tonelada e meia
entre entranhas 
da montanha

homens 
de olhos pretos
cabelos pretos
unhas pretas
dentes pretos
pulmões pretos
rostos pretos
explorados 
como os pretos 
foram [e são] 
por toda américa
habitam a umidade 
e a escuridão 
[escoram o medo
nas vigas 
de sustentação]
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****
na cidade 
de ar escasso
os homens 
nas cavernas
continuam a respirar
a abrir túneis 
e cavar passagens

mesmo 
escondidos sob a terra
soterrados pela memória
e esquecidos pelo sol
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o HaiTiano de são Paulo [no riTmo do aTaBaQue]

*
o preto de cá
foge da fome

o preto de lá
foge da fome

o preto de cá
tem tropa na rua

o preto de lá
tem tropa na rua

**

o preto de cá, lá,
é o preto de lá

o preto de lá, cá,
é o preto de cá
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o preto de lá
o preto de cá

refugiado 
em todo lugar
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o afogado do mediTerrÂneo 

*
em bote
abarrotado
lançado ao mar
[por capitães
do capital]

o fugitivo
de bombardeios
buscava
em outra terra
o que fora
destruído em 
seu quintal  

**
boia 
no velório 
das marés
coberto
por manta de sal 

cervan.indd   54 10/4/16   11:22 PM



 55

*

o agronegócio capa 
abre mata fechada

da mesa à soja à mesa
sua raiz é a derrubada 

rodeia com roundup 
a margem ribeirinha

faz secar macaxeira
sem casa–de–farinha

ceifa a seara no campo
[morte que gera o pranto]

dupont, basf, syngenta
e a sangrenta monsanto

exporta sementes, grãos
alterados: transgenia

bate recordes; produz
cânceres e leucemias 
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prossegue a devastação
seu avanço não para

faz do solo nativo
cemitério nhambiquara 
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CaÇamBa

no passo 
do possível

na rotina 
do arranque das pernas

o catador 
dirige o carro 
de tecnologia milenar
entre modelos importados
de muitos cavalos

as mãos
conhecem o alumínio 
sem brilho das latas
o pouco cobre 
do fio de telefone
[de que ninguém 
recorda o número]
e a leveza 
do papelão de baixo valor

passante
cata o descarte

cervan.indd   57 10/4/16   11:22 PM



58 

e no silencioso catar
acumula escassez 
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na anTiga ConsTruÇão

não se vê  
o grão de areia dissolvido 
na massa concreta 
 
outrora abrigo
agora abjeta 
feito objeto sem uso 
abandonado inconcluso 
[vide obras do pac  
e outros abusos]

os grãos  
sustentam a muralha 
ainda que pelos olhos
não sejam vistos 
e, quando vistos, 
sejam ínfima migalha 
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na CooPeraTiVa de reCiClagem

catadores
descarregam a catança: 
sobras de festas  
                       mudanças
na triagem da esteira 
mãos de mães ágeis 
separam matérias  
antes em lixeiras: 
potes diversos 
papéis, embalagens
de saída em saída  
o caminhão coletor  
(ao limpar e repor           
o baú da viagem)
pinga nas ruas 
de terra ou asfalto 
[em bairros abastados 
em horas noturnas] 
o chorume que une 
centro à margem  
às escuras 
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na fÁBriCa de BiCiCleTa

a linha 
de velocidade constante 

o controle 
na minutagem da feitura

a curvatura 
das costas ao limite do disco

aros a girar 
no anti–horário 

[raios sem luz
teto sem sol]

e a vontade de pedalar
[sem guidom]
pr’outro lado do portão
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Baixo madeira dePois de Jirau

a usina 
destroça o rio
como uma faca 
destroça um coração 

como uma motosserra
serra uma árvore centenária 
e mata todas as outras ao redor
[queda sumária]

a usina 
expulsa
os povos da floresta
onde a vida milenar cresceu
feito a castanheira frondosa
com meninas 
lambuzadas de cupuaçu
debaixo de sua sombra

o baixo madeira
acelerado 
pelas turbinas
e às margens 
da casa tomada
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por areia, arbustos e silêncio  
segue contaminado por mercúrio

é macaxeira
mirrada na roça

é alojamento
sem água

potência sem vazão 
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*                             
 para paulo leminski 

amar é um elo 
entre a foice 
e o martelo
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a ComBaTenTe de KoBani

*
o fim sob o sol 
nas manhãs fronteiriças
não aguça o temor

despedaçar limites
é bússola 
no caminhar arenoso

**
a firmeza da mão de mãe
maneja segura a hk

resgata o brigadista sem pátria
da espanha de 1936

***
o sangue sem holofote
da soldada de útero

grávida 
de sonhos praticáveis
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cavuca a possibilidade
de muros ao chão

depois da vitória
comunhão é dança na rua
e abraço nos seus
na ciranda bonita da praça
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inTifada 

talvez o jovem soldado
olhe a menina
de vestido aroma gasolina 
e pense em seu potencial 
ao recordar-se das vísceras 
da mulher–bomba grudadas
na estrela de davi
[já apagada]

caminha entre escombros 
garantindo pás 
para as palestinas cavarem valas 
e enterrarem suas filhas 

[nas entranhas
da terra escassa 
as mazelas brotam 
da faixa de gaza]

a pedra arremessada
pela mãozinha
em direção ao tanque
assusta o soldado
risca a lataria
convoca o levante
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a PeleJa dos meninos ConTra a ProPriedade 
PriVada da Água OU deixa o menino nadar

meninos não entendem
piscina cheia sem braçadas

nas casas não há água
pia abarrotada, banho de
caneca de volume morto

meninos grudados
na grade suam desejo 
frustração

vez ou outra 
meninos pulam 
a separação e nadam:
lavam a vontade

bedéis não gostam
de meninos. meninos,
dizem, são atrevidos
querem expulsão

piscina só pra sócio
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meninos não reconhecem
autoridade e ficam
e nadam e riem

mostram dedo médio
submersos de rebeldia
mergulhados na razão
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TianduCHeng

é uma cidade chinesa

tianducheng foi
construída para ser
réplica da cidade luz

em tianducheng
existe uma cópia
da torre eiffel
 
em tianducheg
não é possível
encontrar pão francês
com facilidade 

em tianducheng
o francês sequer 
é idioma oficial

tianducheng
foi projetada 
para abrigar até 
dez mil pessoas
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em tianducheng
há ruas desertas 
não existem camelôs
e os apartamentos
estão fechados

em tianducheng
há bulevares 
e lindas fontes 
sem casais apaixonados
sendo visitados pelo 
pôr do sol chinês

por isso 
não vou–me embora
para tianducheng

lá e cá
sou inimigo
do rei
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na faVela da PrainHa

a torre metálica paira
sobre os telhados quebrados
como robô gigante 
a ignorar a profundidade
e o lodo do mangue
onde estruturas frágeis 
erguem-se ante
navios mercantes 
[mesmo com o risco 
do despejo constante] 

contêineres 
de continentes distantes
chegam ao porto
carregados por trens 
[que perpassam 
as moradas de frestas 
não planejadas]
onde se lê
hamburg sud
maersk line
capital
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paredes de madeirites
trepidam 
crianças mergulham
misturam-se às águas 
com o óleo 

marcas 
da superfície 
pré-sal
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Homs 

erguer-se
dos escombros 
sobre sombras 
de paredes escoradas
e cravejadas de chumbo 
em meio
aos destroços dos ossos
depois do baque
dos ataques aéreos
no bairro de prédios tombados
[como os corpos tombados 
enfileirados nas calçadas 
onde cachorros 
dormiam antes 
de  chegarem aos pratos]
erguer-se 
e sustentar-se 
entre os vãos sem vigas
e os próprios ombros
com o temor do esmagamento
[como se fosse formiga]
erguer-se:
tarefa daqueles
que resistem
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mesmo
sob ofensiva
genocida 
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TiWuanaCo

o enigma — 
das pedras

trazidas
de léguas
e léguas

pesadas
na balança
de montanha

cortadas
com navalha
desconhecida

[construído
por mãos
dissolvidas
no altiplano]

está 
no encaixe
da pedra 
sobre a pedra
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e nas brechas
[entre pedras] 
empedra — 

não quebra
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