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“Em tempos de caracteres, emojis e me-

mes, Bráulio Bessa explora toda a po-

tencialidade do nosso vocabulário. Não 

poupa. Cada palavra tem textura, as rimas 

têm sabores, as estrofes são coloridas, a 

poesia de Bráulio ganha vida e convida 

para uma passeio até as entranhas da 

alma. Um deleite intenso! Aí, é se deixar 

levar sem receio. A métrica do cordel é a 

certeza de que a próxima parada terá liga-

ção com a anterior, mas sem a previsibili-

dade sonolenta. Eis a genialidade da obra 

de Bráulio: simples como uma xilogravu-

ra e erudita como o Renascimento. 

Bráulio Bessa é a personifi cação da nor-

destinidade. Sem estereótipos, mas com 

essência. Um sentimento que afl orou em 

nós, nordestinos, mas que não se restrin-

ge a limites do mapa. A poesia de Bráulio 

transcende e se esparrama, como barra-

gem que transborda. Não se impressione 

com a imagem, é motivo de festa no inte-

rior do Nordeste. Como também a lógica 

de que tempo feio são nuvens carrega-

das. Aí, está bonito para chover!

Se o cearense é conhecido pela recepti-

vidade, Bráulio faz mais. Aqui ele convi-

da a sentar na calçada de casa, esperar 

o vento do Aracati e trocar um dedo de 

prosa. Na mesa, não faltarão café e cus-

cuz. Nada mais íntimo e despido, como 

a poesia de Bráulio Bessa.” – JUSSIE 

CUNHA,  jornalista

“O caminho pra tocar a alma das pes-

soas é  mistério do bom pra todo artis-

ta. Transformar o que se sente bem fundo 

em palavra versada e poesia requer, além 

de sensibilidade, ternura e afeto. Com 

“Toda poesia é libertadora, e Bráulio Bessa comprova isso, da 

maneira mais total e poética: liberta a própria poesia das estantes 

altas e empoeiradas a que o povo não tem direito de alcançar, e faz 

chover poesia no território nacional, maná com gosto de rapadura 

sobre nossa fome de beleza.” – PEDRO BIAL , jornalista

Depois de conquistar o coração dos brasileiros com sua Poesia que 

transforma e passar mais de um ano entre os autores mais vendidos 

do país, Bráulio Bessa volta a nos brindar com poemas que, como de 

hábito, nos fazem pensar e nos fazem sentir. 

Sempre fi el às suas raízes, mas trazendo novidades, em Um carinho 

na alma o poeta cearense amplia a gama da sua poesia, indo além do 

cordel tradicional – mas sem jamais abandoná-lo. Seus versos falam 

sobre os temas que pontuam sua obra, como o amor, a esperança e a 

amizade, mas também a seca, a injustiça e a falsidade, produzindo as 

rimas inspiradas que nunca deixam de levar um sorriso aos lábios.

Além de poeta, Bráulio é também um grande contador de histórias. 

Por isso, além dos poemas, o livro traz relatos de sua infância em 

Alto Santo, da vivência com a família e os amigos, e de suas andanças 

de norte a sul do Brasil, abraçando e falando com o povo que tanto 

lhe prestigia.

Ilustrado pelo artista cearense André Nódoa, Um carinho na alma é 

um livro para aguçar a sensibilidade e aconchegar o coração.

“Bráulio é um artista raro, de uma sensibilidade muito tocante. 

Com sua voz afetuosa ele nos transporta para outros mundos e 

reeduca nosso olhar.” – LÁZARO RAMOS, ator

todas essas ferramentas, Bráulio sabe o 

atalho mais simples pra bater fundo no 

peito da gente!” – JULIANA PAES, atriz

“Bráulio não é somente um simples poeta 

ou cordelista, ele é um ativista da cultura 

nordestina, da nossa cultura. Suas rimas 

quase cantadas ecoam como alimento 

intelectual que devoro insaciavelmente a 

cada leitura.” – PAOLLA OLIVEIRA, atriz

“A poesia de Bráulio Bessa é dengo, cafu-

né, cheiro no cangote, aconchego, namoro 

na rede, sustança e alento. Com rapadura 

e afeto, o poeta tem a arte de resgatar a 

delicadeza perdida em um mundo em-

brutecido.” – XICO SÁ, escritor

“O poder de transformar sentimento em 

palavras, de eternizar emoções em for-

ma de poema! Essa é a arte de Bráulio 

Bessa.” – MAÍRA AZEVEDO, jornalista e 

humorista

BRÁULIO BESSA é um poeta de Alto 

Santo, Ceará. Em 2015 passou a frequen-

tar a casa dos brasileiros toda semana, 

por meio de suas participações no pro-

grama Encontro com Fátima Bernardes, 

da TV Globo. Incansável divulgador da 

cultura nordestina em geral, e em parti-

cular da poesia de cordel, Bráulio é autor 

dos livros Poesia com rapadura (2017), 

Poesia que transforma (2018), e Recome-

ce (2018). Ele vive em Fortaleza com a es-

posa, Camila, e os cachorros Tião e Ted.
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