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Apresentação

Os tempos em que vivemos são tempos de verdadeiros Tsunamis, a 
complexidade do sistema do capital se fortalece cada dia mais. Ainda 
lutamos por acesso universal aos mínimos básicos de vida, ainda há 
gente sem ter o que comer, onde morar e o que vestir. Há gente sem 
gente, sem a gente, indigente. 

São tempos de extremo fetichismo, as aparências são o tesouro dos 
tempos atuais. Vivemos a tipificação do ser, a mercantilização da vida, 
e nesta grande onda burguesa, vivemos ainda um forte incentivo da 
produção de cultura mercantil, conservadora e empobrecida das poten-
cialidades humanas. Mas nesse mundão grandão tem muita resistência 
e lutas que se expressam nas ruas, avenidas, praças e cantos por aí. 
Lutas via greves, passeatas, mobilizações, paralisações, formação po-
lítica e luta via arte, e é sobre esta que nós viemos falar. 

É sobre a luta que transforma a realidade, seja ela vestida de qual for 
situação, em palavras que fortalecem e dão sentido a mais um dia. 
Palavras que falam sobre o dia a dia da militância e do prazer de ser 
uma voz coletiva ou apensas das entrelinhas de experenciar a vida; 
palavras que juntas compõe o mais belo verso que acalenta as mentes 
e corações em meio a tantos desmedidos. 

Com o objetivo de socializar a produção de companheiras e compa-
nheiros que estão na luta e que nos oferecem formas diversas de ob-
jetivação humana, através da expressão artísticas, a Coordenação Na-
cional da ENESSO apresenta o Caderno “ENESSO Em Versos”, com 
poesias e poemas, escritos por nossos militantes e que vêm reforçar 
nossas forças, nossa alegria e nosso amor a nossa causa!

COORDENAÇÃO NACIONAL DA ENESSO 
GESTÃO 2013/1014 “FAÇAMOS NÓS POR NOSSAS MÃOS”



DO AMOR AO MESS
Um amor diferente
Que nasceu de repente
Da imensa insatisfação,
Da vontade de mudar.
Foi tomando proporção
Querendo tudo transformar.
Aos poucos fui conhecendo
E, logo, percebendo
Seu jeito de lutar
Me fez, por ti, apaixonar.
Sua bravura e seu encanto
Me fez de novo sonhar
Com um novo mundo possível
Mas difícil de concretizar.

Meu rosto já não é só meu
Minha voz não é só minha!
Sua garra me conquistou
E agora, cá estou
Nesta busca árdua e incessante
Mas doce, forte e militante!

Ousando ser livre
Ousando ser crítica
Ousando buscar mais
Querendo fazer mais.
Não apesar, mas para além dos 
olhares
Dos cochichos e rótulos
Das mentes que ainda não en-
tendem
Caminhando e lutando logo
Nem sempre com sorrisos
Mas com coragem e fé em nós
Sabendo que não estamos sós
Sabendo que mesmo em meio à 
multidão
Nossos sonhos sobreviverão!

bianca ribeiro
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gerson santos

A poesia gritava...
...Enclausurada
 comportada entre as linhas
 queria gozar fora da folha
 gemido sem dor
 queria romper ligamentos léxicos
 perverter encontros consonantais em pura lascívia-poética
 Puta poesia antropofágica
 pulou a cerca depravando vocábulos
 verbos sem camisinha
 assim uma verdadeira orgia entre as letras ocorreu
 combustão ortográfico-libidinosa
 rescaldo de incêndio linguístico-concupiscente
 semântica-libertina
 metonímia-tântrica.
Sintaxe-dionisíaca filha da pauta que após gozar no dark-room
 das linhas de um caderno promíscuo irrompeu o hímem da folha,
 veio ao chão, rastejou e se pôs de quatro para mais-gozar diante
 de quem a escrevera.



giovanny simon
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subverso
Há versos escritos aos que estão 

acima
e há versos dedicados “aos de 

baixo”.

O subverso não é um verso 
inferior,

mas um verso vindo do interior,
de dentro do subúrbio subjugado.

Subserviente e subordinado,
subconsciente, subornado e 

cooptado.

Capturado pelos de cima, pela 
ordem

e pelo subentendido.
Ordem do subdesenvolvido,

aquele que tem a vida subtraída
da grande soma de riquezas.

Ordem essa que produz
a subsunção do ser humano,

o subumano coração.

Nesse grande suburbano,
às vezes de súbito,

erguem-se de forma subseqüente
subversos de repente.
Esses são suprimidos

sistematicamente.

Entretanto,
os de cima subestimam

os de baixo.

Porque o subalterno
tem na sua substância

o subversivo,
porque os que estão abaixo da 

ordem
ainda serão 

os que colocarão a ordem abaixo.



marcelo michiles

Este dia é tão curto para um pás-
saro sem asas
E tantos problemas para resolver 
antes de tentar voar
Nesse céu azul não há relógios e 
há muitas chances
Sou apenas um garoto achando 
que é cedo demais para arriscar 
ou talvez tarde demais
Se somos crianças não há medos 
que vençam a nossa vontade de 
voar
 
E o relógio bate a hora de voltar 
para casa
Mas meu rosto diz que se lançar 
no ar vai me trazer o mundo de 
presente
E alguns cigarros caros e bebidas 
coloridas nunca serão suficiente
Para minhas sombras que lutam 
para se libertarem de mim
Se somos crianças não há medos 
que vençam a nossa vontade de 
voar
 

Tentar tantas vezes nunca foi 
parecido com fracasso
E bastava um doce para repor 
todas energias para lutar
O sol não queima tanto quando o 
vento me faz imaginar o mar
Acima de mim eu vejo um novo 
mundo longe de toda dor
Se somos crianças não há medos 
que vençam a nossa vontade de 
voar

Crianças sem medo de voar



A Arte De Escrever
Às vezes, a caneta desliza sobre o papel, guiada pelo pensamento, 
pelo coração e pela mão... 
Consoantes e vogais dançam ao som das emoções viscerais e criam 
uma coreografia que, por sua vez, representa a minha pessoa. 
Muitas vezes, os sonhos, são descritos como realidade... mas quem 
se importa?!?!?!?! 
Às vezes são lembranças alegres, ou até mesmo deprimentes. 
Por vezes, sentimentos, positivos ou negativos ... 
São sentimentos tão fortes e convincentes, que deixam pegadas 
claramente visíveis, no asfalto do meu “pequeno livro da vida” onde, 
quando eu quero, eu posso ir para ler e reler ... 
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letícia elis

 
Para o carnaval, o Brasil está em 
luta!
Já se cansou desta labuta
de se matar de trabalhar
E trabalhar pra nem tirar o ga-
nha-pão
Parcelar a vida no cartão
E sortear a conta que vai pagar
E vai pagar pra não ter nada
Necessidade negligenciada
Ver o mercado nos matar
Se não tem dinheiro não pode ter 
acesso
Eles nos culpam pelo nosso insu-
cesso
Enquanto inventam novas formas 
de nos explorar
 
Para o futebol e preste atenção
Professor, aluno e população
Queimando o Clube Militar
Pra cobrar a conta e fazer justiça
500 anos de cobiça
Que só serve pra nos espoliar
O latino americano, superexplora-

do trabalhador
Luta em conjunto contra sua dor
Este é o poder popular!
 
Larga a coca-cola e o MC lanche 
feliz
Tira a bola vermelha do nariz
e vem pra avenida você também 
para marchar
e a cada passo uma esperança
a cada grito, uma cobrança
este é o poder popular!
E cada grito gritado em conjunto
Deixa bem claro que estamos 
juntos
Este é o poder popular!
A sua causa é também a minha
Sua luta não está sozinha
Este é o poder popular!
 
Marcha avante, poder popular
Marcha avante, que a história não 
pode parar
Marcha avante, poder popular!
Temos um mundo todo por trans-
formar!

Marchinha Subversiva
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maria roseli
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Prato de Lata
tudo dói!
gira e bate,
geme e rói!

bato a colher
no fundo do prato
de lata.

ninguém
estende um
pedaço de pão.

miseráveis!

que fazem com tanta
fartura que receberam?

como um cão esfomeado,
vago pelas ruas
solitárias e escuras.

faminta e friorenta
me enrolo nos pedaços
de página do sol,
que ainda sobraram.

vou morrer nesta pocilga
de vida, que me condenaram,
os que não sabem
compartilhar amor!



Flexibilização
Flexibilizam a produção 
Também a reprodução
Relações de trabalho ou de amor
Não fogem dessa operação

Trabalho precarizado
Amores meio precários
O ritmo é intensivo
E se repete o itinerário

Contratos temporários
De emprego, rolo, namoro ou 
casamento
Não há carreira, não há planos
Logo estarás ao relento

Muitas funções terceirizadas
E @s terceir@s sempre valem 
pouco
Mas aliviam uma angústia
Pra que não fiquemos louc@s

Nesse amor toyotista
É equipe contra equipe

E você ganhará o prêmio
Na medida em que participe.

Somos associados? Colabora-
dores?
Funcionários!? Vestimos a cami-
sa!
(De força?) Da empresa, da 
relação
Que oculta nossas feridas sob a 
brisa.

E se nos rebelamos? É greve!
E lutamos contra a dor
Fazendo parar o capital
E esse amor que não tem amor.

E lá na nova sociedade
Trabalharemos pela vida
E amaremos plenamente
Com todas as mãos estendidas.

davi perez
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O Canto da Boêmia
Quando enfim escuto o ranger da boemia, percebo que nada aqui é 

tão igual,
Ela parece-me estar distante demais para os passos tão sofridos 

daqueles que um dia lutaram
Pensamentos se confundem diante de uma liberdade que jamais 

existiu
Eu só queria ouvir aquela música, pois quando as cordas do 
cavaquinho se confundem, parecem deslembrar o despotismo 

daqueles dias tão iguais àquelas grandes guerras
Quem sabe o ritmo provido daqueles versos tenha sido alento para 

continuar na conquista da causa
Então se gritava pela reforma agrária faltante...

A fumaça do charuto era alimento nas vivendas de debates
A poesia fugida dos escritores pareciam labaredas de provocação
O discurso do povo representava o anseio de equidade para esta 

humilde nação
Tão obstante, não faltou coragem...

No entanto sonhos foram dizimados...
As canções perderam a oralidade, as falas foram roubadas, o povo foi 

atacado...
A luta não se perdeu, mas é necessário altercar com o mercado a 

aderência do povo aos movimentos
Aquela boêmia, e a ousadia do povo um dia farão querela no país.



maria roseli

Mendiga
que foi que fiz
prá merecer a rua
da amargura?

nasci no dia errado ?
outros nasceram diferente ?

por que ????
por que todo mundo
assim - em trapos -
me abandonou?

nunca ninguém
se importou...

as traças
já me corroem
as roupas;
ratos me
arrancam pedaços,
dos pés;

preciso de comida !

não vejo nenhuma
mão estendida.

nenhuma.

que horror !

faminta, lavo sozinha
minhas feridas,
miserável,
costuro eu mesma
os cortes de dor.
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Libertei-me.
Libertei-me do sistema

que pressiona
sem sair do lugar,

Libertei-me da angústia
que açoita

não deixando
voar,

Libertei-me do medo,
que se esconde,

oprime,
não podendo pensar,

Libertei-me do quadrado,
se entende que não

pode sair de lá,
Libertei-me do mal,
fui embora pra fora

sem dizer tchau,
compreendi que posso

mesmo que grão de areia
na imensidão,

lá fora fui buscar
o que de dentro aflorou

hoje sim vou flutuar...



marcelo michiles

Inverta 
 
Esse espetáculo que você assiste são vidas, são prisões, são esco-
lhas de morte
Essa arte que você consome é a própria fome, é o próprio fim, é a 
desgraça colorida
Essa crítica vira arte, vira show, vira nada mais uma vez, enquanto 
arte e vida não for o mesmo
Enquanto a vida não for arte, só enquanto e só, só quando o amor 
tiver que vir de fora
Então se levante de vez e faça do espetáculo sua verdade, uma revo-
lução com dança
 
Tem que ser com amor nos dentes, tem que ter troca de fluidos, tem 
que ter força
Liberdade, gozo, prazer, tem que ser com fogo, tem que ser todo dia 
antes de dormir
Tem que ser com uma vontade de ver a rebeldia virar qualidade e o 
valor se destruir
Prazeres, sem joelhos no chão, sem bandeiras, sem fronteiras, onde 
o amor não precise se esconder
Então se levante de vez e faça do espetáculo sua verdade, uma revo-
lução com dança
 
Vai haver mil maneiras de te desviar, de te enganar, de te punir e de 
te controlar
Chefes, líderes, policiais, supervisores, conselheiros, economistas, 
administradores
Se enterrando e enterrando filhos e tudo mais, sorrisos brancos e 
dores a controlar
Remédios, mercadorias, confortos, trabalhos, intelectuais em nome da 
produtividade
Então se levante de vez e faça do espetáculo sua verdade, uma revo-
lução com dança
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Em torno de mim
É uma mistura de sombras,

sons, luzes e tudo o que
engana o ponto de vista,
o fluxo de ar do tempo...

... que a mente não alude.
Pelo menos assim, o pensamento vai, onde luzes e sombras já pas-

saram,
mas eu sei que, mais cedo ou mais tarde, retornarão.

Às vezes, a realidade é muito cruel.
Sentimos-nos atacados

e retiramo-nos dentro de nós mesmos. Vozes cruéis vêm de fora.
Nós não esperamos que

respondam nossas perguntas.

Não há precisão de profundidade.
Devemos sempre levar em conta a terceira dimensão.

E, quando necessário, a quarta.
Sem ter medo...

Engana-se quem acredita,
que o fluxo de ar do tempo

não alude a mente.

Pelo menos assim, o pensamento vai,
onde luzes e sombras já passaram,

mas eu sei que,
mais cedo ou mais tarde,

retornarão.



A Juventude que ousa Lutar
Aos que jogaram flores

Àqueles que caíram, mas para isso levantaram-se
Àqueles que ainda lutam

Aos que lutaram e deixaram seu legado
Àqueles que são capaz de se indignar...

Inertes? Não!
Juventude, luta!
Juventude grita!

Juventude questiona!
Aos que foram capaz de desconstruir o que estava colocado como 

uma regra, uma ordem...
Aos que nos disseram: é possível

Àqueles que acreditam
Não existe opção, é lutar ou lutar.

Aos companheiros feridos, aos camaradas presos...
Certeza não!

Apenas uma compreensão a partir do materialismo-histórico-dialético
De que revivemos no país os reflexos de uma democracia que nunca 

foi conquistada...
Ou melhor, o reflexo de uma democracia burguesa...

O que nos cabe?
Sermos protagonistas da história!

ellen caroline
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Incalável 
 

Tantas palavras duras, mas inocentemente verdadeiras
Tanta explosão de voz, mas sincera, de coração

Tanta lagrima impedida , tanto tempo se desprendendo da mão
Insurreição solitária na mesa de refeição da família, mas a rebelião é 

incalável
 

Tantas frases ditas com naturalidade, com falsa leveza, na verdade a 
maior agressão

Tanta gente para defender algumas violências e legitimar sofrimentos
Tanto resquício de verdade, que só sobra o silencio, angustia e 

resistência
Insurreição solitária na mesa de refeição da família, mas a rebelião é 

incalável
 

Tanta vontade de viver até a ultima fração de segundo do fim
Tanta gente viva que quase sabe a velocidade do fim

Tanta gente vagando por aí, morto sem saber
Insurreição solitária na mesa de refeição da família, mas a rebelião é 

incalável



maria roseli

Lepra de Vida
me empurram num canto.
tapam de sombras,
me cobrem de dor.

lazarenta!

descasco minha pele
e só faço chorar.

o bálsamo da vida
me é negado,
e meu destino
é a morte
dos sem ninguém.

arrancaram meu mundo,
consumiram meus castelos,
e destruíram todos
sonhos que ali plantei.

nada me resta!

peguem meu caixão!
a mortalha negra
que me cerca,
também a tomem!

já morro, num
deserto sem sol.
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Amor é COMUNismo
Os corações são tão vermelhos que nem conseguimos identificá-los 

de outra cor se não essa que nos afugenta e acalma, nos desperta e 
nos aperta

É algo tão grande que nem nos cabe
É tão grande que não cabe dentro de mim

É um acreditar menos ingênuo e sempre tão real
É um possível, é um igual

A gente pulsa no mesmo ritmo
A gente grita no mesmo tom

A gente abraça no mesmo aperto
A gente sente na mesma mão, no mesmo corpo, nos mesmos pés
Vamos traçando um caminho que não é meu, nem seu... é nosso!

Aí você descobre que o nome do “nosso” é o amor
Percebe que gritar por igualdade e fim da exploração corresponde ao 

sentimento mais lindo e mais puro, o AMOR

É o amor que nos move, não são desejos individuais... é o amor, é a 
ele que atribuímos o nosso ser comunista. 



aline testasicca

Vamos embalsamar o General
É tarde, muito tarde de qualquer dia de março. O país desponta verde 
pelo espaço e um pouco pálido no amarelo desbotado.
 
A favela revela a cara de um país sem nenhuma razão de existir. 
Soube-se pelo jornal que alguma coisa acontecerá amanhã e que 
nunca mais seremos os mesmos.
 
Pintaremos a cara ossuda de um vermelho de guerra onde quem está 
mais armado empunha um bastão de madeira e uma faca enferrujada 
de cabo de marfim. Os elefantes deixaram de existir em alguma tarde 
do ano passado quando nem mesmo as estrelas da farda do general 
souberam o que era brilho.
 
O jornal não deu qualquer notícia nem mesmo tendenciosa.
 
Vamos amanhecer colados na bandeira de um país sem razão e ap-
enas supomos que a vida deixara de existir ou estará em suspeição 
quando alguns de nos armamos de cacos de vidro jogamos moedas 
no canal poluído da vila que hoje não mais existe.
 
Vamos repetir um hino de pouca nacionalidade com certa irritabili-
dade.
 
Deixamos de adquirir os documentos que fazem de nós hábeis – hu-
manos livres.



6

marcelo michiles 
20

Viver 
 

Tenho que correr atrás de algo que já nasceu na minha frente
A partida foi dada e eu já estava a mil quilômetros para trás

Tenho que ter prazer, mas eles querem que eu tenha que merecer
Eu já mereço tudo por estar aqui, mas para eles eu tenho é que sofrer

Se estou afim fico bem louco, mas para eles toda loucura tem que 
acabar

 
Eu penso em destruir um pouco as coisas que já nasceram prontas 

para me enforcar
Mas para toda desobediência tem uma prisão, um juiz, um pecado e 

um inferno
Então que seja bem vindo o seu inferno, tenho muito tempo para 

perder
Sei muito pouco sobre você , tão pouco quanto você sabe de si

Se estou afim fico bem louco, mas para eles toda loucura tem que 
acabar

 
E se o teu bolso está tão cheio, eu conheço o bar inteiro

Se teu carro está no lava jato eu tenho no amor meu ultimato
Se as leis vão dizer o que fazer eu faço novas leis para poder viver

Se as tuas penitências são tua liberdade, ela está encarcerada
Se estou afim fico bem louco, mas para eles toda loucura tem que 

acabar



aline testasicca

Hoje um homem vem a público, 
na praça, dizer que não há cor-
rupção no governo.
 
Hoje este mesmo homem afirma 
que o governo está sempre certo, 
independente do que pensa o 
povo.
 
Hoje estão dizendo que o gov-
erno está aberto às críticas e que 
os que mais atrapalham são as 
críticas irresponsáveis da imp-
rensa.
 
Algumas vezes isso pode ser 
verdade, mas sabemos que nem 
sempre verdade e governo an-
dam juntos.
 
Hoje o último dos homens lúcidos 
deste país reclama novamente de 
um governo omisso e de inter-
esses obscuros.
 
Haverá a qualquer momento, em 
cadeia nacional, uma declaração 
oficial oferecendo a nação algu-
mas considerações. A despeito 
de se publicar falsas declarações 
sem base nenhuma.
 
O povo já está cansado e na fila, 

desfila numa fatia de pão desem-
pregado de manteiga, recebendo 
a esmola do subsídio acintoso: 
um seguro que não segura e 
causa insegurança.
 
Uma afirmação falsamente firme 
na posição (que não segura nin-
guém), qualquer posição horizon-
tal estimula o homem a dormir e 
não morrer.
 
Uma injustiça, justifica o justi-
ceiro, e os homens, os mesmos 
que sobrevivem, podem contar 
quantos palitos existem em suas 
mãos.
 
O sonho atravessa rente o 
pesadelo. E qual será seu peso?
 
A encomenda pode se transfor-
mar em um país, mais cedo do 
que se imagina.
Seja como for, esta lei favorecerá 
a quem?
 
Tateia-se hoje um escuro esbar-
rando em substâncias decompos-
tas.
 
E apenas um homem, que fala 
por parábolas na praça.

O câncer do Governo: Corrupção



Moradora de Rua
agora virei três.

duas flores e um broto,
que ousou despontar.

o sol rebate
e parte,

fazendo metades
de mim.

vago sofrida
pelas sombras.

me faço de forte,
mas noites

me sugam os trapos
os panos e as latas.

- lixo humano!
sobra de pó!

é o que me gritam,
cada vez que levanto
o corpo para andar.

nem pro albergue,
os políticos

mentiram me levar.
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