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APRESENTAÇÃO 

 

Esta e-zine, na forma de antologia, nasceu do processo de reflexão sobre a arte feita 

por mulheres diversas, que vem sendo ceifadas dentro do sistema patriarcal. Unindo 

essa diversidade do feminino em sua mais plena expressão, renunciando o silêncio e 

explorando a máxima potência criativa; manifestando e assumindo a luta pela liberdade 

das mulheres e da natureza. 

A elaboração dos capítulos norteou-se pela perseguição que mulheres, animais e a 

natureza em totalidade sofrem. O primeiro foi referente a nutrição artística assim como 

as raízes; o segundo pela liberdade de exteriorização de qualquer temática leve assim 

como a folhagem; o terceiro na perspectiva da produção com abundante energia vital, 

erótica e prazerosa como as frutas; o quarto na esperança guerreira que cava a própria 

terra e refloresta a dor germinando emancipação das suas histórias. 

Em suma, a obra é um convite para aterrar nossas ações e constituirmos os passos 

possíveis para uma existência sem medo. Que sejamos o solo da revolução, afirmando: 

juntas somos uma árvore frondosa! 

 

Ninguém cortará nossa fúria!  

 

Com amor&poesia, 

Vanila Celestino e Maria Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Revisão da Obra: Considerando a liberdade de expressão e a licença poética, as organizadoras 

do projeto optam pelo mínimo possível de interferência em toda produção textual, sendo essa 

forma consciente de manifesto pela autonomia soberana de cada autora. 
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Mãos 
Maria Ávila 
@mariamariapoesia 

 

Você tem em mãos 

Algo maior 

Do que a tinta da minha caneta alcança 

Você tem em mãos 

Algo melhor 

Mais vivo 

e quente 

Do que o pixel  

E a energia pouca 

Desse eletrônico-vitrine-mundo 

Ao qual segura 

“Mãos de um espírito antigo” 

É o que diziam as mais velhas 

quando observavam as rugas 

das minhas mãos de criança 

A mão que agarra a raiz da vida 

Como gancho suave de sensibilidade 

A mão jovem  

Bailando no ar 

Perdida na delícia de uma dança 

A mão madura 

Que se aventura 

Desbravando o fruto proibido 



 
 

Que guarda entre as pernas 

A mão-mãe 

Gestando a semente-vida 

No solo do amanhã 

Fazendo com que todo esse fogo 

Só arda em fertilidade 

A mão de mulher 

De luta 

Segurando o machado 

E decepando qualquer vestígio patriarcal 

Você tem em mãos, outras, 

que ousaram escrever 

 

Segure-as. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Escrita Patriarcalmente Incorreta 
Vanila Celestino 

@vanilacelestino 

 

Como gozar libertação 

nas palavras masculinizadas? 

Atravessar o alfabeto 

como uma flecha sem ternura, 

beijar as curvas das mãos 

que possuem a caneta, 

escorregar a língua 

pelas orações com crueza, 

não temer o orgasmo 

lírico da poesia,  

gemer a rouquidão  

da sinestesia, 

tornar a escrita 

uma filha, uma mãe, 

uma bisavó, uma santa, 

uma ‘‘histérica’’ desesperada,  

uma puta mal-amada, 

uma ordinária-recatada,  

uma desajeitada, uma ousada 

e uma carne qualquer encorpada 

que não renegue o prazer de ser. 

 



 
 

 



 
 

Quarentenada 
Dia Nobre 
@dia.nobre 

 

Sete dias sem dormir direito. Como uma infecção, daquelas que só vão embora com 

antibióticos pesados que demoram a fazer efeito. O corpo dói, se mexe na cama, 

inquieta, agitada. O jornal avisa que é domingo e ela pensa, desde que isso começou, 

todo dia pra mim é domingo. Um dia que cheira a roupa de cama suja e fleuma, que não 

te prepara para a semana que já começa cheia de remorso e incumbências.  

 

Esses domingos cotidianos se dividem em: os de ansiedade em que não faz nada e 

sofre; os dias em que, compulsiva, faxina a casa; os dias em que consegue escrever. 

Parou de se prometer coisas: amanhã eu escrevo um texto; amanhã eu gravo um vídeo; 

amanhã eu estudo. Está tudo travado na ponta da caneta como uma tinta ruim que não 

sai mesmo sacudindo bem forte.  

 

Abre uma garrafa de cerveja e engole dois comprimidos. Voltou a beber depois de três 

meses. Se olha no espelho com ódio, mas não sabe bem por que se odeia naquele 

momento. Talvez seja a falta do que fazer. trabalho, tem bastante. Acumulado em cima 

da escrivaninha. O calor, o tédio e a obrigação de fazer não a deixam trabalhar. Não 

sente mais prazer em trabalhar. Não sente mais prazer em nada.  

 

Anda pela casa de pijama. Pega a biografia da Virgínia Woolf que abandonou em cima 

da mesa de cabeceira. Acha sua personalidade muito parecida com a dela, deve ser por 

conta da depressão. Leu que ela publicou seu primeiro romance em 1915 aos trinta e 

três anos, depois de ter passado oito anos trabalhando nele. Se caso eu não estivesse 

tão preocupada em sobreviver nestes anos todos, será que eu já teria publicado o meu? 

Virgínia aparece do seu lado da cama, nariz pontudo e cigarrilha entre os dedos, as 

cinzas caem no meio do assoalho. Eu também costumava ter crises horríveis de insônia, 

diz, olhando-a de cima. Parece que os remédios estão fazendo efeito, pensa, fechando 

os olhos. 

 

 
 
 
 
 



 
 

Infinitamente 
Jéssica Oliveira 
@jessamusica 

 
Metade de mim é desejo 

e a outra metade também. 

Metade de mim é angelical 

a outra metade, porém, 

é treva caída na terra 

no âmago do meu próprio viver. 

Sou anjo, 

sou demônio, 

sou guerra, 

sou paz. 

Sou o que preciso ser. 

E soou com a voz que me cabe, 

que a minha vaidade é ser inúmeras versões de mim. 

Na carne humana o gosto do sangue da criação, 

e na alma o espírito livre que voa pela imensidão. 

Imensidão que sou eu, 

que é você, 

que somos nós, 

que é o mundo inteiro e o universo. 

Sem começo, nem meio ou fim. 

Infinitamente. 

Porque metade de mim é pra sempre, 

e a outra metade também. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Até eu começar escrever poema 
Mô Amorim 
@mo.amorim  

 

Algumas mulheres só são ouvidas quando escrevem.  

Madame Gritaria 

Demorei pra entender que o grito  

perturba mais quando é escrito. 

 

Foi assim que me tornei 

a poeta militante e 

violei o que parecia sagrado: 

o modelo de amor que me ensinaram. 

 

Que ilusão mortífera me tomou: 

romantizei a violência  

pensando que era amor. 

 

E o que parecia romance de novela 

em terror, logo se transformou: 

virei objeto do meu predador. 

 

'Finja-se de morta e mire a porta' 

passou a ser pensamento gotejante 

desta mulher que era chamada de louca e irritante. 

 

E escondida do homem que se imaginou meu dono 

ensaiei um belo plano: congelei os sentidos para, 



 
 

abaixo de zero, confundir o inimigo: 

Fingi-me de morta e mirei a porta! 

 

Corri sem saber para onde ir. 

Aqui fora, ninguém me esperava  

e é sempre assim. 

“Bem-vinda à ala das mulheres libertárias!” 

Dizia o letreiro imaginário na beira da estrada. 

 

Depois veio o grito, 

mas ninguém me notou 

até eu começar escrever. 

Mulheres, ouçam o que eu tenho a dizer: 

Façam perguntas umas às outras. 

Desativem o poder patriarcal com as melhores perguntas. 

Perguntas são sempre chaves de abrir masmorras. 

Exortem a mulher boazinha! 

Convoquem as irmãs protetoras do desassossego! 

Exibam o rosto d’algum Barba Azul nas soleiras das portas 

e espalhem este grito para que 

tantas outras mulheres não sejam mais mortas. 

 

- Eu fiz este poema pra salvar você 

 

 
 



 
 

* 

Sara Vieira 
@pazsarinha 

 

Liberdade 

está na saga cidade de voar longe 

e mesmo assim 

se manter dentro de si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Deusa do Prazer 
Anna Maduro 
@annamaduro 

 

Mulher, 13 anos, parda. Cidade: Santos, São Paulo. Categoria: Acompanhante. Altura 

e peso: 1,56cm e 49kg. Sou novinha, mas muito experiente. Discreta. Não atendo em 

casa. Nickname: Deusa do Prazer. É assim que a menina-mulher Edonê, de treze anos, 

é vista pelos adultos. Não todos eles, é claro, mas pelos homens em busca de sexo na 

Baixada Santista. 

O serviço é oferecido nos quartinhos minúsculos localizados no segundo andar de um 

bar do subúrbio. Uma espécie de drive thru para deleite dos indivíduos necessitados, já 

que as camas são escassas e o desejo é enorme. Por ali passam solteiros, viúvos e 

mal-amados. Homens carentes que descontam suas vidas-problemas nas profissionais 

do sexo. Tudo acontece num lugar imundo, onde o pó é tirado diariamente pelos 

próprios corpos nus que a medida que se esfregam, limpam a sujeira. As camas velhas 

com estrado abrigam colchões de segunda mão carregados de manchas diversas. 

Gozo. Sangue. Lágrima. 

Edonê, a moça dos olhos e cabelos cor café, começou a se prostituir aos onze para 

ajudar a avó, que criou a estudante desde pequena. As duas moram sozinhas em um 

barraco na periferia. Repetente, a aluna da quinta série já está nessa classe há dois 

anos. É uma estudante apática e, às vezes, nem a própria chamada ousa responder. 

Sua atividade preferida é dormir sob os cadernos, afinal, ela precisa estar descansada 

para atuar no período noturno. 

Quase não fala. Nem em sala, nem fora de sala. É tímida, discreta, independente. Só 

anda sozinha. Discursa pouco, mas é boa ouvinte. Vai à escola por obrigação, já que 

tem medo de criar problemas entre a segunda mãe e o Conselho Tutelar, ou melhor, 

gerar mais desgaste entre ambos. Seu sonho? Ser aeromoça e finalmente voar para 

bem longe dessa vida. Pensa também em ser pintora e, um dia, colorir esse mundo 

pálido.  

No fim do primeiro trimestre, a professora da menina Edonê procurou a diretora da 

escola. Gestora nata, negativista, a mulher revirou os olhos e disse baixinho como se 

contasse um segredo a si mesma: 

– Coisa boa não deve ser, afinal essa escola nunca traz boas surpresas.  

A dirigente tinha fama de durona por solucionar problemas de toda a natureza. Não era 

um lugar fácil de administrar, afinal muitos estudantes cumpriam o semiaberto e o prédio 



 
 

da instituição de ensino ficava ao lado de uma boca de fumo, ou seja, era como cuidar 

de uma bomba-relógio. A cada dia um novo risco de explosão. E explodiu! 

– Edonê anda se prostituindo a um real – disse a professora da quinta série.  

A diretora emudeceu, os conselheiros se sobressaltaram e a avó continuou focada em 

limpar a bolsinha cor salmão carregada de papéis, de comprimidos e de problemas. 

Durante a reunião com os gestores da escola e os representantes do Conselho Tutelar, 

a senhora de 65 anos estava só de corpo presente. A cabeça pertencia a outro espaço 

físico ou plano espiritual.  

Durante as 3h em que os homens e as mulheres ficaram trancafiados em uma salinha 

de 30 metros quadrados, a segunda mãe da garota-problema só fez um comentário. Um 

questionamento descabido: 

– Mas ela já virou mocinha, senhora diretora? Tem certeza?  

Durante a conversa, os envolvidos perceberam que a mãe-avó queria convencê-los de 

que não havia qualquer possibilidade de uma futura gravidez. Contudo, a conversa não 

era sobre isso. O assunto ali era amparo, proteção e diálogo. O objetivo era uno: mudar 

a realidade de uma menina de 13 anos que se prostituía pelo preço de uma caixa de 

lápis de cor.  

No dia seguinte, os profissionais da educação começaram a trabalhar para reverter a 

situação daquela família. Ninguém dormira direito, pois todos sonharam com o pedido 

de socorro da pequena provedora da casa. Sim, era Edonê quem sustentava a família 

com seu trabalho-esforço. Era Edonê quem colocava comida na mesa. 

Prostração, notas baixas, dificuldade de socialização. Essa era a ficha da estudante. 

Uma ficha “criminal” de um delito cometido contra ela. Os culpados? Uma sociedade 

machista, a omissão de uma avó negligente somada a um contexto social degradante. 

O reflexo de uma criança sem pai, sem mãe, sem amor, sem perspectiva. 

Meses se passaram e a morosidade também virou réu no caso Edonê. Apesar dos 

esforços dos profissionais da educação, nada foi feito e a sina da deusa do prazer 

prevaleceu: atender aos desejos alheios. Os seus anseios, portanto, nunca foram 

atendidos. Sua liberdade nunca fora conquistada. Suas notas jamais reparadas. A 

menina-mulher chefe da família, a menina-mulher que queria ser mãe, a menina-mulher 

que queria viajar pelo mundo precisou morrer para alcançar o seu livre-arbítrio.  

No dia 25 de dezembro, na noite em que nasceu o menino Jesus, morreu Edonê Maria 

dos Santos. No chão. Sozinha. Após uma pancada na cabeça. Mais uma vítima de 



 
 

feminicídio. Mais um número para as estatísticas brasileiras. Mais uma lápide. Quem a 

matou foi um covarde que jamais teve a identidade revelada. Ela, no entanto, saiu morta 

na capa do jornal. Morre a deusa do prazer. No quartinho minúsculo. No colchão velho 

e amarelado. Gozo. Sangue. Lágrima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Poem’alma 
Jullie Veiga 
@jullie.veiga 

 

Vai, alma 

vai ao poema 

fica nele que me passeia e me sangra 

e vai vertendo palavra 

queima a ferida-verbo 

alma-poema 

poem'alma 

língua-delírio 

provando 

bebendo 

abocanhando 

meu ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Da grade pra cá. 
Maria Vitória 
@a_estranhamente 

 

Os dentes rangem como chiclete sendo mascado por bocas infantis. Entre o silêncio 

dos passos e o abrir e fechar de cadeados, as mãos ávidas em cliques se esparramam 

sobre um mouse de apenas um botão funcional. 

 

Faz calor, ponteiros e corpos marcam 37° graus Celsius.  

 

Uma sirene toca, uma ambulância se aproxima.  

 

Mais uma vez os dentes rangem. Cadeados se abrem. Chinelos se arrastam por um 

chão de cimento queimado.  

 

Um senhor de setenta e sete anos, com um ferimento aberto no pé esquerdo, é 

depositado do lado de dentro das grades. Junto com ele, uma sacola de supermercado 

abarrotada de roupas urinadas e cagadas. 

 

Moedas caem pelo chão, alguém diz em voz alta e rouca: "trinta e cinco centavos". 

 

Dentes rangem. Dentes rangem. Dentes rangem como quem procura uma saída para 

sair de si próprio. 

 

Um homem vestindo camisa de time se aproxima dos dentes e diz: "Para com essa 

porra de ranger os dentes mulher".  

 

Os dentes riem e depois se silenciam.  

 

O velho a pouco depositado, pede por um café quente.  

 

Um carro com legumes e frutas é estacionado do lado de dentro das grades. 

  

Um homem com botas pretas se debruça sobre uma mesa de plástico. A mesa se 

quebra. Os dentes que tanto rangiam, agora sangram junto com gengivas feridas. 

 

Passos, passam, pelo chão queimado. Uns não usam mais chinelos. 



 
 

Dengo 

Danuza Lima 

@kryshnalima 

 

I.  

 

é sobre o que se inicia mas 

há sempre nuvens e sombras nos ombros  

           olhos de sono  

           portas e janelas que se abrem  

aquele momento grosso em camadas  

 

lembranças 

           vocais visuais 

           táteis  

 

(e o seu sorriso é toda canoa ancorada) 

 

quem se banha num mar  

                        deve saber dos mistérios. 

 

 

II.     

 

estar em meio às estrelas  

como se o céu abaixo dos pés  

                                           estivesse  

é ter este olhar na retina  

onda maré baixa  

pedras miúdas  

 

            quem já sentiu conchas nos pés  

            sabe o sentir sem estar  

                                               a ver 

 

o mar guardado  

para além do sal 



 
 

inscrito em presença 

ali. 

III.  

  

teremos embaixo das unhas  

areia úmida de não se plantar? 

fiapos e feitiços  

 

(que histórias novas são gatos ao sol)  

 

esticam lambem os pelos 

se deixam ficar.  

 

 

IV.   

 

Dizer 

que águas têm memória 

solução possível 

 

 pois elas registram  

 quando do último toque 

 a cabeça pensa 

 água registra 

 

e agora 

tomo banho contigo 

regaço gostoso  

 

-  frieza  -   

 

dos dedos enrugados 

 

(mas enquanto você não vem) 

 



 
 

passo entre as plantas 

invento rituais de escuta 

me visto 

me lambo 

me bebo 

 

somente as paredes me têm 

água tem memória 

e te esperam 

aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Dear águas sagradas 
Colagem de papel, 2018, Fortaleza, Ceará. 
Patrícia Gomes 
@mulecolagista 
 

 

 



 
 

Atlântica 
Ma Njanu 
@ma_njanu 

 

Eu sou sobrevivente de outros naufrágios, recolhi cada pedaço, escolhi seguir:  

o caminho, uma fenda que eu mesma fiz: tudo é proposital.  

de alguma forma /  

passagem de luz y ar.  

Eu sou essa válvula, desvio, o deslocamento - não uma geografia apenas. O que me 

cria. São estradas impossíveis de visão.  

Eu sou atlântica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Jéssica Oliveira 
@jessamusica 

 



 
 

 



 
 

*Ilustração no filtro de café 
Kemmy Fukita 
@no.filtro 

 

 
 



 
 

ilhas 
Eduarda Vaz 
@vazdu 

 
i 

há mais areia 

do que poros na 

minha pele 

 

acabei de traçar 

o centésimo trigésimo sétimo risco 

na árvore 

(daqui a pouco não vai 

ter tronco para tanto dia) 

 

a praia a ilha e eu 

em baixo relevo 

 

um pouco menos do que metade  

de mim 

quer ficar 

e um pouco outro  

quer sair 

 

mas 

há sempre mas 

 

tudo ao meu redor 

é afogamento se não uso 

máscaras 

e as que tenho aqui 

mal aguentam o início da  

viagem até a próxima ilha 

 

então  

eu fico 

com a vontade de ir 

 



 
 

esperando que alguém invente 

um barco à prova de afogamentos 

se eu soubesse já teria feito 

um barco 

mas só sei escrever em raízes e galhos 

 

não é deserto 

porque tem mar 

mas é a água do oásis 

a que eu quero 

e me vem feito miragem 

chamando meu nome 

com o mesmo tom da sua voz 

 

há mais areia 

do que poros na minha pele 

 

(do que os seus) 

 

ii 

houve mais poros 

do que areia na 

minha pele 

 

a espera me ensinou 

a tecer máscaras 

com acervo de oxigênio 

para cruzar ilhas 

ir e voltar 

mas a sua tecnologia 

só permite poucas viagens 

 

essa foi a primeira 

 

acabo de traçá-la  

como pinta na  



 
 

ponta dos meus dedos 

(pois não posso perdê-la 

em outras ranhuras 

de troncos de árvores) 

 

fomos 

eu  

ilha 

a outra 

ilha  

escultura de açúcar e água 

 

dois terços de mim quer voltar 

um terço outro sabe que  

ainda é tempo de relembrar 

 

mas  

há sempre um mas 

 

e tudo ao meu redor 

é chiado de concha aberta 

de outra ilha 

que interpreto feito oráculo 

me convidando a ir 

 

não há chuva 

porque há sol 

mas vejo poça 

no meio da praia 

me acordando de que posso 

sempre limpar o corpo 

em águas doces 

 

houve mais poros 

do que areia na  

minha pele 

(como os seus) 



 
 

Calada por nascer 

Érica Zanotti 
@escritosdeporai 

 
Entra por desejo. 

Dói,  

arde,  

incomoda,  

(o corpo e a alma). 

  

Seis anos.  

 

Por que eu nasci assim? 

E essa coisa que cresce dentro de mim? 

Me dá enjoo,  

ânsia de vomito, 

me dá raiva. 

 

Só quero por pra fora!  

Acabar logo com isso! 

Tem um remedinho? 

Tem vida própria?  

 

É uma criança? 

E o que sou eu? 

 

Choro! Grito! Sinto dor (outra vez)! 

Só quero ser ouvida, só uma vez! 

 

Foram 4 anos sendo calada,  

sendo forçada.  

 

Mas é só uma criança... 

 

E, eu? 

 

Meu grito está preso, 



 
 

minha raiva não passa. 

Outra vez obrigada? 

 

Ei, eu tenho voz.  

No mundo da oratória,  

alguém tem ouvidos? 

 

O que houve? 

Ninguém me ouve? 

Sou invisível? 

 

Como isso veio parar dentro de mim? 

 

Eu estava brincando de boneca,  

como eu vim parar aqui? 

 

Qual meu crime?  

Ter nascido mulher? 

Foi?  

Foi ter nascido, mulher? 

 

Olha pra mim! 

(choro, grito, me bato) 

Quem sabe assim cessa todo esse ato, e alguém me entende de fato! 

 

Esse crime não é meu! 

Eu só nasci assim, e nem isso eu escolhi.  

 

Adulto, você poderia tirar de dentro de mim esse relato? 

de 4 anos de abuso, de dor, de invisibilidade… 

 

Alguém me ouve? Eu estou aqui! 

O que houve?  

Eu só nasci!  

E nem pedi… 

 

 



 
 

Uma personagem em busca do autor 
Bárbara Rosa 
@barbararosaescritora 

 
Vou começar me apresentando, sou conhecido por alguns como narrador onipresente, 

para outros, como escritor, já os mais espiritualizados me chamam de Deus. Estava 

tranquilo criando minhas histórias, quando Dolores começou a se intrometer e palpitar 

em sua própria história. Tentei explicar para ela, que os personagens são apenas uma 

invenção da minha cabeça, mas Dolores não entendeu, quis me provar que é viva e que 

tem vontades. 

Desde menina, Dolores ajudava a mãe. Não lembro de nenhuma vez ter apanhado, 

porque desde pequena ela era impecável. A roupa dela parecida de boneca, nenhuma 

amaçado. Ao contrário das outras crianças que eram descabeladas sem vento, nenhum 

fio de cabelo saia do lugar. Minha protagonista era perfeita, parecia um robô, 

extremamente limpa e organizada. Com onze anos, já cozinhava e arriava panela como 

ninguém. A coleção de bonecas só sai das prateleiras para serem higienizadas. Suas 

tias sempre falavam: “tão boazinha Das Dores”. 

Quando não estava nos afazeres do lar, ia na missa, toda comportada na primeira fileira. 

Enquanto as outras crianças corriam do lado de fora, cochilavam, cochichavam ou 

choravam. Dolores cantava com louvor. Ajoelhava, rezava o terço inteiro. Chamava-me 

tanto que tinha hora que ficava cansado. “Deus, por favor preciso tirar dez na prova de 

física”. Confesso, que nem ouvia todos seus pedidos e agradecimentos. Ela arrumava 

tempo para ajudar os mais necessitados, ia nas casas dos pobres levar comidas e 

roupas arrecadas. E não tinha um padre e um monsenhor que não comentasse: “tão 

boazinha Das Dores”. 

Na escola, era chamada de puxa-saco, Dolores fazia todas as lições com esmero, a 

caligrafia era a mais bonita da sala, lia os textos complementares. Nunca desobedeceu 

a uma ordem, nem por má influência das coleguinhas. Nunca correu, nunca caiu, nunca 

bateu em ninguém. Na feira de ciência seu vulcão era impecável, ganhou até prêmio. A 

partir desse dia, passou a ajudar outras crianças com dificuldade. Todos repetiam: “tão 

boazinha Das Dores”. 

Na adolescência me surpreendia com o tempo que gastava para ser a mais bonita da 

festa. Primeiro, passava o descolorante nos pelos nos braços. Depilava a perna e a 

virilha, tirava a sobrancelha. Colocava um creme verde na cara, um hidratante nos 

longos cabelos loiros. Também fazia regime, quanto aparecia um doce, sempre eu que 

ouvia, “Deus, me livre”. Exercício físico fazia todo dia às sete da manhã. Ida ao salão de 

beleza toda semana nas sextas-feiras. Sempre pedia roupas novas ao pai e ele sempre 

dava, afinal “tão boazinha Das Dores”. 



 
 

Nessa época, conheceu seu marido. Ele era perdidamente apaixonado por outra moça. 

Estavam até noivos, acreditam? Mas Dolores não teve que se esforçar muito para 

conquistá-lo. Ela era calma, recatada e discreta. Teve paciência para esperar. Ela era 

feia, muito feia, mas se arrumava bem, usava roupas novas, maquiagem, fazia regime 

e exercícios físicos. A outra moça era muito mais bonita, isso é verdade. Só que de 

pouquinho em pouquinho, foi “tão boazinha Das Dores”. 

Acabaram se casando, Dolores de branco, virgem, pura e casta. Antes do casamento, 

não teve beijos, nem mão na bunda. Ela sempre soube que homem gosta mesmo é de 

mulher difícil. Cada um ficava de um lado do sofá. Obviamente ela recusava seus 

olhares. Depois do casamento, a coisa mudou de figura. Se informava com todas as 

amigas e em todas revistas, sobre como ser boa de cama. Para agradar seu homem, 

ficava até de ponta cabeça. Fazia empadão de frango, almoço, jantar e ovos no café da 

manhã, levava a cerveja dele no sofá. Ele sempre falava para os amigos: “tão boazinha 

Das Dores”. 

Depois vieram os filhos, uma menina e um menino. Dolores amamentou, trocou frauda, 

pintou um quarto de azul e outro de rosa. Contava histórias para dormir, dava banho, 

levava na escola, ajudava na lição, ensinava as crianças, passeava no parque, fazia 

curativos quando machucavam, levantava no meio da noite quando tinham pesadelos, 

ia nas reuniões escolares e às vezes até cuidava dos filhos das vizinhas. Não tinha uma 

vizinha e uma criança que não falava: “tão boazinha Das Dores”. 

Além disso tudo, Dolores também trabalha. Eu sei que você já está cansado. Eu também 

estou. Mas acontece, que o marido dela foi despedido. A crise econômica afetou a 

todos, principalmente a classe média. Aí Dolores colocou uma roupa limpinha e foi em 

busca do primeiro emprego. Conseguiu como cuidadora de idosos em um Asilo. Dava 

banho, sopinha na boca, colocava os velhinhos no sol. Nossa, ela é tão queria! Seu 

chefe mesmo diz: “Dolores nunca fala não, tão boazinha Das Dores”. 

Ela sempre foi minha protagonista preferida, mas um dia voltando para casa, ao invés 

de fazer o caminho programado por mim: casa – trabalho – trabalho – casa. Dolores vira 

em uma rua escura, faz um novo caminho e entra numa rodovia. Para piorar começa a 

falar comigo. 

Primeira reclamação: afirma odiar o seu trabalho como cuidadora de idosos. 

Principalmente, Seu Antônio boca suja. Eu tento acalmá-la dizendo que logo Seu 

Antônio irá morrer.  

— Três meses Dolores, só mais três meses e ele morre. 

Mas não adianta Dolores acelera para o litoral. 

— Pensa nos seus filhos Dolores, eles precisam de você.  



 
 

Ela fica histérica, diz que Luísa, agora adolescente, só que saber das amigas e 

do namorado. Lucas depois que se casou, só tem olhos para Marta.  

— E seu marido?  

— Ele que arrume uma empregada, para me substituir, aquela desgraça! 

Nunca vi Dolores falar daquele jeito com ninguém. Achei que ia morrer sem falar um 

nome feio. Fiquei pensando que talvez ela descobriu a traição de 1994. Mas achei 

melhor não me aprofundar muito no tema. Depois de outro palavrão enorme, faz a 

segunda reclamação: Por que tão feia? Por que na hora de descrevê-la não coloquei 

menos amor no coração e uma bunda um pouquinho maior? Confesso, fiquei sem 

resposta. Até porque Dolores tinha um coração de ouro, mas era feia. Era esforçada, 

arrumadinha, mas feia. 

Ela chora por ter sido criada, enquanto dirige feito uma louca a sessenta 

quilômetros por hora. Eu berro com ela: 

— Pare Dolores! Pare! 

Ela me xinga de um palavrão enorme, que eu prefiro nem repetir para vocês. Falou com 

todas as letras, que meu roteiro é uma bosta. Dolores foge de sua história. Afirma que 

não quer mais ser boazinha, que prefere Brenda.  

— Esse gênio não é coisa de Deus Dolores! Com certeza não é coisa minha! 

Afinal, quando a criei era “tão boazinha Das Dores”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ilustração 

Helô Rincon 
@helorincon 

 

 

 

 



 
 

Sobre o dia mais triste 
Stéfane Silva 
@stenrsilva 

 
Ninguém termina um casamento assim, você me disse. Mas a grande verdade é que 

nosso casamento não terminou “assim”. Foram anos de questionamento sobre se ele 

deveria sequer ter começado, sobre o quanto não importavam os esforços, a sensação 

de inadequação permanecia. 

Não havia nada de excepcionalmente falho, maldoso ou violento na nossa relação. 

Apenas duas pessoas que decidiram tornar tudo sério demais, cedo demais. Talvez um 

pouco de medo e insegurança para temperar tudo. A verdade é que nosso 

relacionamento teve bons momentos, mas algo sempre pairava. Algo que mantinha, em 

mim, a sensação de que tudo era temporário, que esse dia eventualmente chegaria... 

como ele chegou, misturando lágrimas e leveza, tristeza e libertação. 

A verdade é que eu não sou mais a pessoa com a qual você se casou... Não... a 

verdade, mesmo, é que eu nunca fui a pessoa com a qual você se casou. Eu sempre 

me senti duas, uma superficial e outra profunda, interna. Mas eu tinha muito medo dessa 

mulher interna e a sufoquei. Ou pelo menos tentei sufocar, porque, agora entendo, cada 

crise de ansiedade, cada choro sem explicação eram tentativas dela de me mostrar que 

aquilo era um erro. Ela precisava sair para que eu pudesse respirar. Então os anos 

foram se passando e a luta entre ela e eu chegou a um ponto em que eu não conseguia 

mais, estava exausta. 

Percebi que, na verdade, não somos eu e ela, eu sou ela. Todo o resto não passa de 

uma fachada que construí para me sentir segura porque eu tinha medo dela, medo de 

mim. De não ser o suficiente. Da solidão. Eu tinha medo de mim mesma porque 

considerava que meus desejos eram inferiores e rebaixados. Acreditava que, se me 

permitisse, eu seria só um fracasso. 

Mas eu não sou um fracasso. Eu sou capaz. Estou aprendendo a me amar. 

O problema é que você se apaixonou pela minha superfície e eu trabalhei arduamente 

para cumprir o meu papel enquanto representava aquela personagem. Eu abaixava a 

cabeça e fingia concordância, o tempo todo, apenas para evitar conflitos. Conflitos com 

você e conflitos comigo mesma. 

No último ano passei por um grande processo de reflexão. Eu tive tanto, tanto medo. 

Foi chocante e doloroso quebrar a imagem “perfeita” que havia criado para mim mesma. 

Porém, quanto mais eu me permitia entrar em contato comigo, quanto mais eu entendia 

quais foram os eventos e os sentimentos que me trouxeram até aqui, menos eu 

conseguia afastar-me de mim. Menos eu conseguia fingir ser outra. 



 
 

Do mesmo modo, quanto mais eu deixava de ser aquela pessoa idealizada por você e 

por mim, pior o nosso relacionamento ficava. Tivemos, os dois, a mesma decepção 

comigo. Eu vivi o luto da minha superfície e entendo que você também viverá o luto de 

tudo que sonhou e acreditou que a vida seria com aquela pessoa que não era eu, pelo 

menos não totalmente. 

Eu só entendi de verdade que não havia como continuarmos, quando percebi que, 

quanto mais me permitia expor aquela eu interior, mais você se incomodava e menos 

nós tínhamos em comum. Mais você ficava triste, preocupado, ciumento, assustado, e 

mais eu me calava, até que cheguei a um ponto no qual sequer ouvia suas palavras 

quando conversávamos sobre qualquer assunto tamanha a força exigida para controlar 

a ansiedade ao fingir que nada havia mudado. 

A verdade é que eu me sentia muito culpada em não ser feliz apesar de toda a 

“perfeição” que emanávamos ao mundo. 

Houve um momento em que tentei te dizer que as coisas seriam assim dali em diante 

e, por um momento você me convenceu que eu estava errada. Quase desisti. Mas, 

tendo passado tempo e lágrimas, percebi que não havia volta. Se eu me silenciasse 

novamente, por você e por meus medos, me ressentiria de nós dois. E o que sobraria, 

no final das contas? 

Eu quero ser leve. Quero viver sem esse sentimento de dívida e tristeza. Quero ser meu 

próprio norte. Você não é culpado por nada disso, eu não sou culpada. O ciclo é que se 

encerrou. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Solitude 
Alzira Cunha 
@doispontosprafalar 

 

Em estado pleno  

comigo me encontro 

e lavo de mim todo veneno 

que vinha me rasgando por dentro. 

 

Num desses momentos de pausa 

contemplo o meu próprio silêncio 

a minha própria presença 

e a serenidade que em mim eles me causam 

e observo toda gente que agride o seu licencio 

deixando sua liberdade sem pedir licença. 

 

Assim, imersa em mim mesma me descubro 

em mim mesma me acalento 

em mim mesma me envolvo, me cubro  

e vejo que eu mesma sou meu tratamento. 

 

Aprendi comigo  

que sou minha melhor companhia 

serei sempre meu lar em qualquer desabrigo 

não importa qual seja a ventania 



 
 

eu me regenero e novamente,  

e entrego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

Reunião 
Tássia Veríssimo 
@tassiaverissimo.escritora 

 
Na biografia de Rosa Luxemburgo  

Paul Frölich fala que  

aqueles homens velhos  

não conseguiam tolerar a fala firme de uma mulher  

Mais de século depois  

homens velhos (ou não) 

seguem não tolerando mulheres que falam forte 

Bocas e pernas abertas apenas se for para o prazer (deles) 

Nos querem submissas  

As que se posicionam são como moscas 

que incomodam na sopa dos privilégios  

Pinschers nos calcanhares do patriarcado 

Indóceis 

Sejamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Casa comigo? 
Ana Priscila 
@analuzquereluz 

 
Você, consciência móvel,  

aceita meu eu rígido  

para amá-lo até 

nosso desvairado fim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

O lar que não foi 
Olivia Haes 
@olivia_haes 

 
Foi numa tarde de domingo, enquanto conversávamos, por telefone, sobre como a 

aventura de bicicleta pela Califórnia tinha fortalecido nossa relação que ele sugeriu 

morarmos juntos. Aceitei na hora, agarrada à insegurança eufórica que sufocou a 

cautela sugerida por minha voz interior. 

Convite aceito, fomos procurar nosso canto. Escolhemos um apartamento espaçoso o 

suficiente para comportar toda tralha que ele precisava tirar do subsolo da casa do pai 

– mais um sinal que ignorei. Eu tinha poucos bens; ele, muita bagagem. 

De caixa em caixa, o apartamento ganhou vida. Foi uma sensação prazerosa costurar 

cortinas, pendurar prateleiras, montar móveis. Mas, para mim, bom mesmo foi descobrir 

a delícia dos beijos de bom dia e boa noite. Sem falar em como eu curtia combinar quem 

iria fazer o jantar e ter sempre alguém para compartilhar as refeições no fim do dia. Por 

uns meses, me senti num sonho. Mas, num piscar de olhos, ou quem sabe num não 

mais adiável despertar, o sonho virou pesadelo. 

Mudanças no tom de voz, nas palavras, na postura. A mão, antes carinhosa, passou a 

ser censora. Não havia dissidência que pudesse ser resolvida com uma conversa. Tudo 

era grito. Tudo era minha culpa. Não havia diálogo. Na divergência, qualquer tentativa 

de comunicação era violenta. E como conciliar-se com alguém cujo lema era “se não 

pode convencê-los, confunda-os”? Todas as discussões terminavam com uma porta 

batida em minha cara, inúmeras seguidas por dias de desaparecimento e até ameaças 

de chamar a polícia para me denunciar, sob o argumento de que eu era a desvairada 

latino-americana, incapaz de lidar com minhas emoções. 

Naquela casa, até as paredes gritavam de dor, agredidas com socos, talheres e pratos. 

A tentativa de me atingir com a colher de pau, suja de molho de tomate, ficou registrada 

na cozinha e na alma. Assim como o empurrão dissimulado, que me fez cair do sofá. O 

horror de ouvi-lo dizer que eu era um demônio na vida dos meus pais até hoje me faz 

querer vomitar. Em meio a tanto lixo, não há como eleger a pior agressão. Toda 

agressão é suja. Seja física ou não. Toda agressão é horrenda. 

Infelizmente, nem toda morada é boa lembrança. Precisei de muita força para perceber 

que a loucura era dele e não minha. Daquele apartamento, saí com menos pertences 

do que entrei. Decidi dar meus poucos móveis para uma família de refugiados e criar 

meu novo lar sem memória material. O maior desafio, entretanto, foi – na realidade, 

ainda é – remediar o dano psíquico causado; um exercício de superação e amor-próprio 



 
 

que me enriquece a cada dia. Espero que a cicatriz deixada por essa relação doentia 

me ajude a nunca mais aceitar o inaceitável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Notas sobre um passarinho 
Liliane Neves 
@lilitchika 

 
“Um pássaro que repousa em uma árvore nunca teme que seu galho quebre, 

porque a sua confiança não está no galho, mas nas suas próprias asas.” 

Autor desconhecido 

 

O fino do voo é o bater das asas 

nem nas piruetas... nem nas distâncias... 

Mas na infinita possibilidade de galgar, 

sobre a matéria de amparo dos ventos, 

muitas alturas de um ponto de vista. 

 

No fino do voo é que as asas batem 

intuídas pelo existir passarinheiro 

o entendimento profundo de que destino 

é o chegar de uma escolha 

nas mãos de quem precisa tomá-la. 

 

As asas não batem porque chegam, 

as asas só batem porque vão. 

E o partir-ficar do pouso dado 

é o passarinho sustentado 

na generosidade de outras mãos. 

 

Não há morada para quem já voou, 

alguém que um dia suspeitou saber 

que no vazio sentido de andar na brisa, 

o estar e o voar confundem-se no que é ser. 

 

Não há temor em alguém de nós 

que se reconhece à saga de um passarinho: 

O que se tem é efêmero e no tempo voa 

O que se tem é um hino, um cântico que entoa. 

 

 



 
 

...O passarinho  

sustenta as asas  

que sustentam  

o passarinho... 

 

O afã do ser em si se encerra 

quando viver é pousar  

à sombra de outras primaveras 

apenas para conferir a elas 

ainda mais um significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Janelas Abertas 

Maria Luiza Franco 
@escritoramarialuizafranco 

 
Eu quero voltar para casa 

Eu quis voar para longe 

Não apenas para planar como águia 

Mas para bater asas incessantes como o beija flor 

Eu quis rasgar a couraça 

Não só para mostrar a pele 

Mas para caminhar carregando a leveza 

Quis desertar do meu país 

Deserdar-me dos meus 

Não só para ser suficiente 

Mas para retornar sem merecer o banquete 

E o anel do filho pródigo 

Mas agora 

Eu quero voltar para casa 

 Vulgarizei minha existência 

Quis Ocultar minha história 

Passei pela experiência 

Da solidão estrada afora 

Eu quis rasgar os meus escritos 

Esvaziar minha gaveta 

Incendiar os meus livros 

E não doar palavra alguma 



 
 

Quis inventar amigos 

E quando se tornaram verdadeiros 

Patenteei minha invenção e fui embora 

Joguei fora meus cartões de aniversário 

Roubei ideias ridículas 

Não acreditei no amor 

E fiz sexo por pretexto 

Entreguei o corpo 

Machuquei a alma 

Procurei o espírito 

Não acreditei em Deus e perdi a calma 

Mas agora, agora 

Eu quero voltar para casa 

Dei poder para as intrigas 

Decepcionei minha mãe 

Contei os segredos de minha irmã 

E tive inveja 

Desejei o topo sem galgar o monte 

Emborrachei os degraus da escada 

Amei sem ser amada 

E dei risada da minha dor 

Seja como for 

Agora 

Eu quero voltar para casa 



 
 

Contei as horas e me esqueci dos dias 

Passei noites em claro e acordei ao meio dia 

Tive alucinações 

E acreditei nos contos das mil e uma noites 

Mas agora 

Eu quero voltar para casa 

Sorri para os cínicos 

E virei o rosto para os amigos 

Dormi em paz quando ouvi histórias da carochinha 

Disse às crianças que os contos de fadas eram macabros 

Mas agora, mais do que nunca  

Eu quero voltar para casa 

Perdi meus versos 

os reencontrei sem rimas 

Perambulei pela noite sem companhia 

Senti frio na primavera 

E me esqueci como se anda de bicicleta 

Mergulhei em águas turvas 

Senti as dores do parto 

Amamentei sangrando 

E vi a tristeza nos olhos de meu pai 

Ouvi o primeiro choro 

Presenciei o silenciar do último fôlego de vida 

Assentei à mesa para comer com as mãos 



 
 

Paguei muitas dívidas com a moeda do sofrimento 

Faxinei o coração  

Joguei os ressentimentos fora 

Aprendi a ser mãe ensinando a atravessar a rua 

Aprendi a ser filha dando o braço para o mesmo fim 

Por isso agora, urgentemente 

Eu quero voltar para casa 

Desta vez 

Vou costurar cortinas leves 

E deixar as janelas abertas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conversos 
Angélica Amarante 
@anjo.lirico 

 
Universo inverso oculto 

Universo em verso exposto 

Unir de versos, 

Viver incontroverso 

de encontro ao verso.  

O poder de observar  

e versar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dona Neuza 
Lilian Gonçalves 
* 

 
Dona Neuza tirou os olhos da televisão e foi para a varanda carregando o menino. Olha 

lá a mamãe! Ele disse apontando. Do oitavo andar, ela via a patroa e vários outros 

moradores do prédio aguardando para começarem a passeata, todos vestidos de verde 

e amarelo.  

O patrão que saiu do quarto, foi até lá e pediu a ela que preparasse blood mary e alguns 

aperitivos. O irmão iria visitá-lo. Dona Neuza seguiu com o menino para a cozinha.  

O patrão que era advogado, pediu sua carteira de trabalho a três anos e nunca mais a 

devolveu. Quando ela deu entrada nos papéis para fazer uma cirurgia de varizes, 

descobriu numa agência do INSS que não poderia ficar afastada. A carteira nunca fora 

assinada.   

Planejava sair desse emprego no início do ano, mas o filho, a nora e a neta se 

encostaram em sua casa. A nora ainda corria atrás, fazia unhas o dia todo pra ganhar 

uns trocados. Já o filho, andava acomodado, voltara a andar com más companhias, não 

procurava mais emprego. 

A manifestação começou e dona Neuza voltou para a varanda. Em meio aos gritos de 

ordem, vários cartazes e faixas com letras garrafais “CONTRA A CORRUPÇÃO” eram 

içados. Aquela multidão vestida de verde e amarelo confundia a visão.   

Dona Neuza foi novamente chamada. O patrão pediu que ela abrisse a porta. O irmão 

chegara. 

Os dois passaram a tarde bebendo. O menino mais novo dormiu, o outro ficou o dia todo 

no quarto, em frente ao computador. O protesto não podia mais ser visto da sacada, 

mas ouviam-se seus ecos. 

Mais tarde, lá pelas 19 horas, dona Neuza começou a ficar preocupada. Domingo era 

um dia difícil de voltar pra casa por causa do horário do ônibus. A patroa ainda não havia 

retornado. Os homens pediram mais blood mary. Dona Neuza pegou a jarra e a pôs sob 

a mesa de centro na sala quando o irmão do patrão gritou "Ei, serve a gente!" Ela pegou 

a jarra e passou a servi-los. O homem, muito bêbado, mexeu o copo enquanto ela o 

servia e caíram algumas gotas da bebida em sua calça. "Faz as coisas direito, sua preta 

suja!" ele disse.  



 
 

O restante da bebida voou na cara, na camisa, na calça e em parte do sofá. Dona Neuza 

pegou a mochila na cozinha e foi embora. 

Chegando em casa por volta de 22:30 deu com o filho sentado próximo ao portão 

conversando com alguns rapazes. Eles a cumprimentaram. Ela não respondeu. "Qual 

é, coroa?" disparou o filho. Dona Neuza arrancou a mochila das costas e deu com ela 

nas costas dele. "Saiam da minha porta, bando de vagabundos! Quanto a você, te dou 

uma semana pra sair da minha casa. Uma semana, tá ouvindo?" 

Ela entrou e foi direto para o quarto. Cochilou até a madrugada quando se levantou para 

tomar banho e comer. Depois voltou para cama e começou a rolar as postagens nas 

redes sociais. Sentiu o estômago revirar-se assistindo novamente ao verde e amarelo 

dos protestos.  

Como não tinha com quem conversar àquela hora, gravou um vídeo sobre tudo o que 

tinha acontecido no trabalho até aquele dia e postou no status do whatsapp.  

O telefone descarregou. Ela adormeceu. 

Pela manhã, a neta veio acordá-la. Dona Neuza se levantou e preparou o leite da 

menina.  

Enquanto coava o café, a nora apareceu arrumando a bolsa de esmaltes. Teria uma 

cliente dali a uma hora.  

- Onde está seu marido? perguntou dona Neuza.  

- Saiu cedo, disse que ia procurar serviço. A nora respondeu.  

- olha aqui, minha filha, se ele não for bom pai pra sua filha, nem bom marido pra você, 

não vale a pena, tá me ouvindo? Pula fora! 

A moça assentiu sem encarar a sogra. 

Dona Neuza passou o dia entre lavar as roupas e faxinar a casa. Ao terminar, dormiu o 

resto da tarde.   

Por volta de 18 horas enquanto tomava café, viu o filho junto da nora e da neta 

atravessando a porta da sala a dentro.  

O filho estendeu uma nota de 100 reais em sua direção.  

Ela deu-lhe um toque afastando sua mão. 

- Eu não quero seu dinheiro. Quero que você saia da minha casa. 



 
 

- Tá certo, mãe! Arrumei uma empreitada. Amanhã vou olhar um barracão. Ela não 

respondeu.  

Pegou a xícara de café e se sentou no sofá quando alguém começou a chamar seu 

nome.  

Ela foi até o quintal e avistou a cara da vizinha por cima do muro. 

- Menina, corre lá e abre o face... 

Dona Neuza foi até o quarto e ligou o telefone.  

Quando entrou no face, havia mais de 300 notificações. Abriu uma.  

Alguém postou o vídeo que ela enviou pela madrugada.  

Muitas outras empregadas domésticas faziam vários relatos de abusos dos patrões.  

Alguns advogados se prontificaram a atendê-la sem cobrar pelos honorários.  

Dona Neuza se sentou na cama com a mão na boca. Ficou rindo admirada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tantas 

Laiane Carvalho 
@laiane.carvalho.3958 

 
Tantas promessas 

não cumpridas 

Soltas nas mãos do vento 

em seu vem e vai constante 

leva o que um dia 

jurei. 

 

Tantas inconstâncias 

deixadas pela vida 

Rastros, 

sem nenhum registro de certeza. 

 

Tantas coisas para dizer, 

Mas me limito ao papel e 

às poucas palavras 

Deixo a imaginação invadir 

as massas cefálicas 

pensantes, 

abundantes e 

racionais. 

 

 

 

 



 
 

“Quartos de Despejo” 
Roberta Mota 
@umcactodeinverno 

 
Leve o seu coração aos "Quartos de despejo" escondido em cada cidade deste mundo.  

Dê o seu amor e compaixão a cada "João José", "José Carlos" e "Vera Eunice" que lá 

existem.  

Admire cada "Carolina Maria" que escreve em seu diário e  

Canta como as aves que cantam ao amanhecer.  

Deem não só pães aos catadores de ruas, mas também, esperança.  

Porque eles são, sobretudo, catadores de sonhos.  

Porque a realidade nua e crua é cruel de mais para com eles.  

Não leve para os "Quartos de despejo" críticas, nojo, reprovação e falsas promessas 

como os políticos.  

Mil novecentos e cinquenta e seis,  

Dois mil e vinte  

Não importa o ano.  

Sempre houve e, infelizmente, sempre haverá a seleção.  

Preto, Pobre, Favelado.  

Branco, Rico, Moradores da zona nobre.  

Carolina Maria disse: “A democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país 

tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os políticos 

fraquíssimos. E tudo que está fraco, morre um dia.”.  

Carolina era poetisa.   

Eu sou poetisa.  

E o poeta enfrenta qualquer coisa!  

Acorda num dia chuvoso e perde o interesse pela existência,  

Porque a vida é muito injusta para os que passam fome.  

Um dia é deplorável,  

No outro também!  

Mas um dia o Sol nasce, bate na janela do barracão e promete que o dia será um pouco 

melhor.  

Ao menos, dá pra ir para as ruas catar alguma coisa.  

Quantas Carolinas Marias você conhece?  

Quantas lágrimas já as viram derramar?  

“As lágrimas dos pobres comove os poetas (...) os  

 poetas idealistas das favelas” falou Carolina certa vez, observando os políticos na 

Assembleia.  



 
 

Deveria comover toda a Assembleia, não é mesmo Marias?  

Mas quase ninguém se preocupa com a barriga do pobre!  

Acham que vento os mantém de pé.  

Maria enfrenta muita coisa:  

Fome,  

Sede,  

Insultos,  

Humilhação  

E mais fome.  

O que mantém a Maria, as Marias Carolinas vivas são os sonhos!  

É a poesia! A leitura! O sonho de ter sua voz ouvida!  

Pois todos  

os dias, elas gritam!  

Gritam muito!  

Gritam alto por um socorro!  

Gritam por um Deputado que as escutem.  

Gritam por um Presidente que as escutem.  

Por uma amiga, vizinha, dono de um frigorífico: -- Me escute!  

Leve seu coração aos “Quartos de despejo” que estão bem à sua frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Destino 
Andréia Janecek  
@andreiajanecek 

 
A casa silenciosa. Vou acendendo alguns abajures no meu caminho até a cozinha.  

Pego na geladeira uma garrafa de vinho já aberta, despejo seu conteúdo numa taça que 

tiro do armário. 

Vou até a porta que dá para a varanda para fechá-la antes de me jogar no sofá, mas o 

ar quente da noite parece que me chama para fora. 

Verão. 

Olho, indecisa, para a pilha de revistas em cima da mesa de centro só esperando para 

serem lidas. Mas há tanto não passo um tempo na sacada... 

Está decidido: vou ficar um pouco ali fora vendo o movimento. 

Sento de pernas cruzadas na poltrona do terraço e apoio a taça de vinho ao lado da 

vela no chão. Vislumbro algo atrás da cadeira, meio escondido numa faixa de sombra. 

Tateio um pouco e acho um isqueiro. Não o reconheço. 

Resolvo que vou acender a vela. Aquela que, até então, deixava reservada para algum 

dia especial. Mas hoje acendo. Continuo com o isqueiro seguro na minha mão, tentando 

me lembrar de onde veio. 

Luz alaranjada e bruxuleante. 

Um cachorro vai apressado andando pela calçada, parecendo atrasado para um 

compromisso. 

Logo atrás dele passam duas mulheres que riem – talvez, assim como eu, achem graça 

do cachorro e de sua pressa. 

E, então, o vejo pela primeira vez.  

Ele pega um cigarro, coloca entre os lábios. Tateia os bolsos como se procurasse por 

algo. Não encontra. 

Corro pelas escadas, não há tempo de esperar pelo elevador. 

Na rua. Ofegante.  

Nos aproximamos. Ele me olha enquanto acendo o seu cigarro. E mergulho naquele 

olhar.  



 
 

No nosso futuro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Orquídea de calçada 
Camila Lourenço 
@camilalourenco_ 

 
se orquídea eu fosse 

nasceria na sarjeta 

prefiro viver à margem 

do que à cepa ficar presa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Esotérica 
Mônica Déda 
@monideda 

 
Acredito em mim. Acredito em sonhos que se desfazem na água e na inconstância dos 

dias. Acredito na agulha da vitrola tatuando música na gente. Creio em promessas com 

mindinhos feito nó. Nos cadeados que nos trancam para fora de nós. Acredito em vida 

após. Aceito a morte das coisas. Gosto de tardes e de quando é tarde da noite; acredito 

em tudo que é dito de madrugada. Me apego às preces dos mais velhos. Piso em ovos 

de olhos fechados. Prefiro bichos que mordem a mãos que se escondem. Admiro os 

que abrem a boca. Acredito em gerúndios e números ímpares. Em constelações 

deslizando pelos dedos. Em tudo que é pedido nas calçadas. Acredito no que escrevo 

em movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A menina que morava na lágrima 

Quel Póvoas 

@euquelpovoas 

 

Contaram-me, certa vez, que na lágrima de toda gente mora uma menina. 

Dormindo o sono dos bons, cada vez que uma lágrima corria pela face de alguém, a 

menina despertava dos seus sonhos e dava um sorriso. ⠀⠀⠀ 

Lágrima pode ser de todo tipo: alegria, tristeza, raiva, emoção. Para ela, não 

importava. Era hora de fazer seu papel.⠀⠀⠀⠀ 

A menina que morava na lágrima sabia que por trás de toda lágrima há alguém que 

algo sente. E sentir é coisa rara, hoje em dia.⠀⠀⠀⠀⠀ 

Então, a menina corria a botar sua melhor roupa, penteava os cabelos, passava um 

perfume de flores e via o mundo passar, enquanto aqueles riachos de água humana 

desciam até lugares que ninguém nunca pensou.⠀⠀⠀⠀⠀ 

Corriam para a terra e molhavam as plantas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Corriam para o peito e regavam o coração.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Era lindo.⠀⠀⠀⠀⠀ 

A menina que ali vivia tinha a responsabilidade de conduzir essas lágrimas aos seus 

destinos, garantindo que cada pessoa vivenciasse o sentimento que precisasse para 

ser alguém melhor, mais feliz, aconchegadinha com xícara de chá.⠀⠀⠀⠀⠀ 

Contaram-me, certa vez, que na lágrima de toda gente mora uma menina que 

ninguém nunca viu, mas sente.⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Então, toda vez que você chorar, não a impeça de fazer o seu papel: regar o existir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Anjos e demônios 
Joyce Láudias  
@laudiasempoesia 

 
Anjos e demônios  

lutam 

quando te vejo 

para que eu não me deixe levar 

de novo pelo seu interesse em me rasgar 

disfarçado de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Naturalmente 
Adriana Pereira 
@adriiikapereira 

 
De repente 

Algumas rugas 

Cabelos embranquecidos 

Mãos flácidas 

Ouvidos cansados 

Pernas vagarosas 

 

Memória 

Ah? 

 

De repente  

Alguma experiência 

Um pouco de paciência 

Força e competência 

Vozes de excelência 

Doses de sapiência 

 

Memória 

Ah! 

 

De repente 

Algumas belas histórias 

Uma complexa trajetória 

Muitas alegrias  

Tantas descobertas 

Grandes (des)aprendizagens 

 

Memória 

Ah... 

 

De repente 

Não mais que de repente 

Nem tão de repente assim 

Uma memória 



 
 

Naturalmente 

Seletiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Princípios 
Beatriz Messias  
@_beamaedorole 

 
Eu por princípio não lavo louça. 

Se eu quero escrever  

Não lavo louça 

Se eu quero sair 

Não lavo a louça 

Se eu tenho um trabalho pra fazer 

Eu deixo de lavar a louça 

Quando minha filha nasceu 

Fiquei três dias sem lavar a louça 

Quando eu fico doente 

Não gosto de lavar a louça 

No frio, não quero nem olhar  

para pia de louças 

Acho a maior perda de tempo 

lavar a louça 

Minha tia comprou 

uma máquina de lavar louças 

 

Quando se irritam comigo 

e me mandam lavar a louça 

Eu então lavo só de raiva, 

para logo em seguida  

depois de lavar bem rápido  

inventar algo melhor pra fazer 

mais produtivo do que lavar louça 

qualquer coisa que me faça sentir bem 

trabalho em projetos 

escrevo livros 

participo de eventos 

passeio sozinha 

conheço lugares novos 

compro com o meu dinheiro 

corto meu cabelo 

xingo os ignorantes 



 
 

e cada vez faço mais e mais 

e me sinto melhor muito melhor 

pois assim eu ainda incomodo 

dessa forma se mantém meu direito à rebeldia 

apesar da falsa obediência 

mas dessa vez com o orgulho de ter a pia limpa com as minhas próprias mãos 

pois ser autossuficiente me dá prazer maior  

do que deixar de lavar louças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Uma lágrima 
Maria Lucirene 
@lucirenefacanha 

 
No silencio do quarto, gavetas em desalinho. Lembranças esparramadas em 

forma de fotos, cartas. A rosa ocre de tanto guardada. O anjo bordado de lantejoulas. O 

amor primeiro. No tempo, único. O cartão do aniversario surpresa. Os sorrisos faziam 

cócegas no canto da boca. Guarda-os, para outras recordações, novos olhares 

sobressaindo, outros sentimentos a borbulhar instigando a revivê-los. 

Outra caixa, nessa o aroma traz uma lágrima que não consegue nem quer 

disfarçar. 

Anoitecia, as sombras se projetavam nas paredes movidas pelo lampião a gás e 

o vento. 

Ana pitava seu cachimbo, embalada pela cadeira, absorvendo o clarão da lua 

que iluminava o terreiro. Calava por instantes. Num momento só dela, seu prazer.  

A menina conhecia o ritual. Brincava com os outros irmãos, aguardando. O colo. 

Alisar as bochechas do rosto amado, onde o cheiro da colônia se misturava ao cheiro 

do fumo. 

Uma lágrima, envolve o cheiro e a lembrança tão presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Tornar-se negra 
Carla Brito 
@cb_taunina 

 
Me descobriram  

Expectativas foram criadas 

Nasci, me registraram como parda 

 

Cresço um pouco 

Na TV e nas bonecas 

Não era representada  

Não me reconheciam  

Nem eu me reconhecia como preta 

Afinal, parda é como estou registrada 

"Ah, negra tu não é, você é morena” 

“Olhe só, seu cabelo nem ruim é" 

 

Nos rolês, sempre fui a última a ser olhada 

Milagre era ser beijada 

Nem acreditava quando era cobiçada 

A criança gorda e preta 

Tornou-se a jovem preta e alisada 

Tentando se encaixar no padrão das capas 

Com a autoestima abalada 

Cheia de traumas 

 

Achava que tudo isso era só comigo  

Até perceber que esse lance é historicizado 

Esse lance que muitos dizem que não existe 

"Ah, o Brasil é miscigenado" 

Mas, na disputa por uma vaga de emprego  

Entre branco e preto 

O branco é o contratado  

 

Esse lance que arrastou  

Nossos ancestrais para a morte  

Acorrentados 

Escravizados 



 
 

Desumanizados  

Contando com a divina sorte 

Esse lance é o racismo estrutural 

 

Esse racismo que só me fez  

Como preta me identificar 

Após estar na universidade  

E nem por isso os fantasmas do passado  

Foram derrotados 

Cê acha que ficar empoderada é fácil? 

Que eu me olhei no espelho  

Minha pele brilhou  

E meus traumas sumiram? 

Todo dia é uma luta diferente  

Com a sociedade 

Com a família  

Comigo mesma  

Com o espelho  

 

Para perceber que eu posso ser  

A dona da porra toda 

Sou dona do meu corpo 

Da minha vida 

Da minha voz  

Dos meus sonhos 

Sonhos postos em xeque pelos outros  

Por isso, tenho que lapidá-los 

Como ouro 

 

Se não roubam  

Meus sonhos, meus sonos  

Minha voz, minha vez 

Meu copo, meu corpo 

Meu luto, minha luta  

Minha humanidade, minha dignidade 

Minha estima, minha vida 



 
 

E dizem que tudo isso é vitimismo  

A solidão da mulher preta é um abismo 

No mínimo, somos atravessadas  

Pelo racismo 

Machismo 

Classismo 

 

Vista a minha pele 

Vista a minha história 

Vista os meus traumas 

Vista as minhas memórias 

Pra um dia, talvez 

Você saber isso o que te digo  

Sobre que não é vitimismo  

O r.a.c.i.s.m.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Diários 
Caroline Ribeiro 
@srcaroline 

 
Achei uma chamada literária - porque estava procurando - em uma revista. Dizia no 

regulamento: “não queremos textos sobre um personagem que é escritor e está em um 

café refletindo sobre a sua produção literária, sofrendo com bloqueio criativo por causa 

de uma sociedade opressora, líquida e amarga como a pausa para o café que mina a 

sua sensibilidade e criatividade.” 

Escrevi no meu diário, aos nove anos: quero ser escritora. Minha irmã mais velha leu 

escondido, riu da minha cara, na minha cara, da minha dupla ousadia: querer ser 

escritora e escrever um diário.  

Não era daqueles fofos, diários de capa dura, caro como qualquer produto destinado às 

mulheres, era um mini caderno com pauta, então rasguei sem medo de levar uma surra 

por desperdiçar dinheiro.  

Estou acostumada a desistir. Sigo rasgando meus diários. Ser uma escritora é estar 

servindo café pensando em desistir. Eu agradeço por não precisar colher café como a 

minha mãe, que trabalhava o dia todo por oito reais. Ainda bem que faz tempo, porque 

hoje não daria para comprar nada com oito reais, nem um mini caderno, então eu levaria 

uma surra por desperdiçar dinheiro.  

Na verdade, não sei quanto custa um caderno. O que sei é que as coisas andam muito 

caras. Não posso me dar ao luxo de escrever. O arroz, o óleo, o feijão, a literatura e a 

goiabada são supérfluos, não estão na cesta básica. Preciso continuar servindo café 

para escritores atormentados com sua escrita.  

A caipora ou o curupira (mas prefiro que seja uma entidade feminina) engana as 

pessoas no mato, os pés dela ao contrário deixam rastros enganosos. Quem não quiser 

se perder na floresta deve levar presentes para a caipora. Cachaça e fumo. Rasgar os 

meus diários são os meus pés ao contrário, estou me perdendo ou enganando as 

pessoas.  

A matintaperera é outra com artimanhas. Quem não quiser ouvir seu assobio agourento 

precisa oferecer-lhe café e fumo. Não acho que me identifique com ela. Carrego 

esperanças dentro de mim. Meu canto não é tenebroso. Sou muito otimista.  

Outro dia, li que parte da obra inédita de Carolina Maria de Jesus, autora reconhecida 

internacionalmente, será publicada mais de 50 anos depois de sua morte. 

 

 

 
 



 
 

Despedida 
Luizza Milczanowski 

@lmiclzanowski 

 

Domingo, o último de janeiro. Domingo, o último no Porto. Domingo, noite de 

insônia. Domingo, ansiedade cansada. Domingo.  

 Há sol e nuvens. As nuvens me seguem enquanto o comboio segue. Olho bem 

para suas formas e texturas. O céu azul é tela em branco (azul). O comboio se 

movimenta, manchando as palavras. O comboio se arrasta sobre os trilhos – como 

explicar o som do trem sobre os trilhos. Como explicar esses aportuguesamentos no 

meu português brasileiro, cheio de vibrações.  

 Eu sou contra a partícula interrogativa. Ora, para quê. As palavras, por si, podem 

perguntar. Por quê. Porque sim. Quanto menos respostas damos ao leitor, maior é a 

liberdade da leitura. Eu quero que você decida se pergunto ou não naquilo que as 

palavras em si não podem perguntar. As palavras dançam na língua e escorrem no 

papel como o comboio corre os trilhos. A palavra acelera e desacelera como as batidas 

do coração na hora do amor. A palavra corre e para como a respiração sobe e desce.  

 Inclino-me mais sobre o papel para esconder o que escrevo. As pessoas sempre 

têm essa desconfiança: será que escreve sobre mim. Mas, o escritor, no fundo, só 

escreve sobre si. O escritor é criador e criatura, e mesmo quando pensa escrever sobre 

outro, escreve sobre si mesmo. O escritor se apropria das pessoas e do mundo e as 

transformam nas suas pessoas e no seu mundo. É um processo muito parecido com 

lembrar. O escritor lembra em palavras o que, em regra, lembra-se em imagens. É claro 

que primeiro vem a imagem. O escritor só verbaliza as imagens. Mas, a imagem, em si, 

está na imaginação do leitor. As possibilidades imagéticas são infinitas dentro da 

palavra.  

 O comboio segue. Olho para o interior do norte de Portugal. No ouvido, só um 

grupo de espanholas fala. Os portugueses não falam. Eu não falo. Nós, brasileiros, 

somos mais parecidos com os espanhóis – pelo menos socialmente – do que com os 

portugueses. Somos mais afetuosos, mais expansivos, mais sorridentes. Os 

portugueses, por outro lado, são mais travados, mais contidos. Já no cotidiano, gritam 

e brigam o tempo todo. Seus modos soam rudes, mas não é por mal. Enrijecem a língua 

como enrijecem a si mesmos, por isso é difícil perceber o português múltiplo e em 

constante movimento do nosso português brasileiro. Nosso português é de uma riqueza, 

uma fluidez e uma reinvenção constante, próprias do nosso povo. É engraçado como o 



 
 

português se mete na vida dos outros e de como gosta de arrumar brigas, mas como 

um simples sorriso e uma delicadeza o desarma completamente. Ao esbarrar em mim, 

o português já se arma para briga. Mas, ao ver meu sorriso (“não tem importância”), ele 

fica tão sem jeito e sorri de um jeito tão encantador, que é impossível levá-lo a mal. 

Existe uma simpatia cômica em seus modos rudes.   

 Riscos e rabiscos. A paisagem lusitana. O campo é verde lá fora. Há muitas 

hortinhas. Eu me permito penetrar pelas expressões portuguesas. O som do vagão 

percorrendo os trilhos. As nuvens brancas na tela-céu azul. Eu quero fazer aquilo: 

aprisionar o momento. É um vício implacável. Como escritora (artista ou qualquer coisa), 

eu sinto antes de sentir. Só de imaginar um sentimento, eu o invento tão fundo no peito 

que já escrevo sobre um sentir que não aconteceu ainda e talvez nem venha a 

acontecer. Eu me adianto nos sentimentos e escrevo. Chamo escrever antes de viver. 

M. D. diz isso: primeiro a escrita, depois a vida. Não é nem bom, nem ruim. É assim. 

Aprisionar a memória, reconstruí-la, transformá-la, por meio da imaginação e do 

esquecimento, em produto meu. Inventar, enfim, o mundo.  

 Por fim, o comboio chega ao seu destino. Saio da estação, um pouco 

desnorteada como qualquer pessoa que sai de uma estação em uma cidade 

desconhecida. A cidade é um pouco desbotada, em parte pela perda da memória, em 

parte porque qualquer cidade portuguesa parece se apagar e desbotar diante do Porto. 

Uma feira de antiguidades se estende pelo centro. Idosos, em sua maioria, vendem 

móveis, artefatos, moedas, livros. Os idosos são muito enrugados, pequeninos e 

calejados. Vasculho as lombadas dos livros usados em busca de alguma opção que 

valha a pena. Os livros são caros na Europa, mesmo os usados. Nenhum me interessa 

a ponto de me fazer carregar peso em uma mala que eu sei que terá de ser feita dali a 

pouco tempo. É assim se firmar com a certeza de que não é definitivo. Essa sensação 

tão palpável de que tudo é passageiro, por mais que tudo, na vida, realmente o seja. 

Ter a vida em duas malas. Um senhor vende pins antigos. Entre eles encontro alguns 

de Lenin e outros da Olimpíada de 1980, todos da antiga União Soviética. Um euro cada 

pin. Adoro olhar para aqueles objetos antigos, repletos de história. Me interesso menos 

pelos anéis, selos e moedas. Nunca tive sensibilidade para joias ou pedras preciosas. 

Olho a lombada dos livros e as velharias, as quinquilharias, as bizarrices. Tudo tem um 

passado. Quantas mãos não passaram em suas superfícies, quantos olhos não 

pousaram em seus corpos inanimados. Meus dedos percorrem seus corpos na tentativa 

de, pelo tato, entrar em contato com esse silêncio repleto de memória. Acabo por levar 

alguns pins e os guardo na carteira. É a mesma sensação de estar em um sebo, de 

carregar livros usados debaixo do braço – uma sensação de êxtase e fascínio por um 



 
 

desconhecido que nunca vem, por um passado misterioso e instigante. Poucas 

sensações são tão especiais e particulares quanto encontrar anotações, dedicatórias ou 

reflexões, papéis ou marcadores esquecidos em um livro usado. Quem foi aquela 

pessoa, o que ela pensava sobre esse livro, que importância teve para ela, onde o 

guardava, por que, enfim, deixou-o ir embora. São perguntas que permanecem sem 

respostas. São pistas que não levam a lugar algum. 

  Estou quase no fim da feira quando a vejo. Continuo a andar como se não 

tivesse visto, evitando o momento em que nossos olhos se encontrariam. Quando ela 

sorri, eu sei. Sorrio de volta. Primeiro olho para os seus lábios ressecados (não posso 

ver daqui, mas eu sei) e só depois para os seus olhos. Olhos amendoados, apertados, 

levemente estrábicos, grandes demais para uma esclera tão pequena. Eu sinto meu 

próprio sorriso se abrir – não como os dela, tímidos, de lábios – mas um sorriso de 

dentes, que preenche meu rosto quase por inteiro. Sou um grande sorriso inevitável. 

Nos abraçamos. O abraço é mais longo do que o normal. Nosso abraço é um sem fim. 

Quero dizer tantas coisas. Mas, não digo. Só meus olhos dizem, e seus olhos dizem de 

volta qualquer coisa que eu sei que respondem àquilo que eu gostaria de dizer e não 

consigo. Eu não consigo. Mas nossas mãos se tocam em meio aos olhos e ao sorriso. 

Suas mãos estão úmidas. Nossas mãos se tocam e se afastam. É um reflexo que 

adquirimos da infância, mesmo que não tenhamos compartilhado a mesma infância. 

Mesmo que tenhamos nos conhecido em um ponto tão tarde e distante das nossas 

vidas. Ela pede que eu não a olhe com esse olhar de fatalidade. É a última vez que 

estamos nos vendo, eu falo. Ela sorri. Mas é um sorriso diferente. Seu abraço já disse 

que sabe. Seus olhos já disseram que sabem. Suas mãos suadas sabem. O 

estremecimento do seu peito sabe. Ela não é de dizer com as palavras. Não dizemos. 

Eu mostro os pins que comprei. Não é do seu gosto, mas ela os observa com atenção. 

Seu olhar, como o meu, é longo sobre todas as coisas. Conversamos sobre qualquer 

coisa, porque a conversa se desprende do tempo, foge da memória. Eu apenas me 

lembro dos seus olhos e da boca e do sorriso e das mãos. Eu não sei o que ela veste. 

Eu não sei como é a cidade desbotada do norte de Portugal. Eu me lembro da feira de 

antiguidades. Eu me lembro do comboio e do som dos trilhos no comboio e da sensação 

sufocante e ansiosa do retorno. Eu me lembro como o fim do dia parece um impossível. 

Eu me lembro de como ela sorri um outro sorriso quando nos despedimos. Mas a 

despedida, diferente do nosso encontro, é quase como qualquer outra. Sinto que nos 

veremos no outro dia, na próxima semana. Mas não nos vemos mais. 

 



 
 

Sobre aprendizados de gratidão. 
Eire Silva 
@eire.irlanda 

 
Sobre aprendizados da gratidão 

Quero ser capaz de ser grata pelo o que cada pessoa é capaz de me doar. 

Principalmente àquelas que, aparentemente, não me doam. 

Aquelas capazes de me ensinar, pela dor, pela força, pelo inconformismo, pela 

compaixão. 

Quero ser grata pelos nãos, pelos defeitos, pela falta de reciprocidade, pelas injustiças, 

pela exclusão. 

Pois, cada vez que estas experiências surgem em meu caminho, me obrigam a 

aprender, a refletir, a sentir, a crescer. 

Me constroem, me moldam como ser humano, me dão sentido, ao despertar-me 

sentidos que jamais me seriam aguçados se essas pessoas não tivessem cruzado 

minha existência com essas vivências. 

Essa gratidão é um exercício diário, constante, me aproxima de uma paz inexplicável e 

jamais experimentada. 

Não é fácil sentir-se grato por algo vindo ou ocorrido por quem lhe ofende, quem lhe 

magoa, quem parte sem se despedir, quem lhe vira as costas sem agradecer, quem lhe 

rouba confiança, afeto, vida. 

Mas, sempre que isso me acontece, tenho buscado exercitar essa gratidão, esse olhar 

de aprender e não levar reações e comportamentos que me são dirigidos, pelos outros, 

como algo pessoal. 

Nunca é para você se não é sobre você. Consegue entender o significado disso? 

É sobre todo um contexto existencial do outro, vivências, sentimentos, traumas, forma 

de visão da vida, do mundo. Mas, não é sobre você. 

Isso é um pensamento racional, lógico e óbvio quando se exercita. Do contrário, nos 

mantemos reféns dos sentimentos. Que nos fazem sempre reagir instintivamente, como 

animais, dispostos a sobreviver situações à qualquer custo. Como tudo levado para o 

lado pessoal. 



 
 

Reagimos de forma imediata, inconsequente, imatura e ignorante. Sob as regras do 

mesmo peso e da mesma medida. 

Quando exercitamos a razão, um momento de conflito (sob gritos e ameaças de alguém, 

por exemplo), pode ser friamente reagido com silêncio, compaixão e gratidão (não sou 

estagiaria à anjo, nem louca..rs). E nem faço isso 100% do tempo, com 100% de 

eficácia, AINDA. Mas, em 80% das vezes já observo êxito e maturidade incalculáveis. 

Também percebo uma redução de conflitos à minha volta. As pessoas tendem a 

respeitar mais, falar mais, ouvir mais, refletir mais. Como reflexo das nossas reações e 

comportamentos perante elas.  

Deve ser isso que acontece com pessoas que exercitam a meditação, com os 

movimentos das constelações familiares, coaching, PNL e com outras tantas atividades, 

terapias e tratamentos que exercitam a racionalidade do ser humano. 

No meu caso, posso dizer que foi muita coisa junta e misturada, muitos perrengues e 

esperneios, muita cabeça batendo em ponta de prego, muita gota d'agua furando 

pedra... ahhhhhhhhhh... isso tudo aí, que eu sei que já deu pra entender. 

Aprendi a agradecer, por tudo (da minha forma e com minhas crenças e vivências), 

depois, descobri que é possível filtrar o que classifico como bom e ruim. Isso inclui 

entender que se algo de ruim me ensinou algo, me trouxe alguma coisa (isso sempre 

vai acontecer, observe com menos mimimi e mais raciocínio), perde esse posto de ruim 

e passa a ser bom por causa desse ou daquele motivo acrescido. 

E, depois de agradecer e entender que há algo de bom, em tudo, aprendi a exercitar a 

aceitação do que tenho, do que sou, do que vivo e do que os outros são capazes de me 

dar no momento em que estiveram e permaneceram presentes na minha vida. O que 

inclui muitos erros e acertos (também assim classificados como melhor lhe convir). 

Por toda essa riqueza, pela descoberta de enxergar as situações que vivo de forma 

panorâmica, pelo desenvolvimento e enriquecimento da minha capacidade de ser 

racional, sou grata à todos os que me contribuíram a enxergar o lado bom, a tirar 

proveito das mais improváveis e extremas situações. 

E, mantenho a consciência de que este tipo de pessoa vai continuar cruzando o meu 

caminho (e necessito que cruze, mesmo parecendo ironia), com a diferença de que eu 

estou aprendendo a melhor forma de extrair delas o que só tende a ser melhor para 

minha própria evolução. 

 



 
 

Fragmentos 
Mariah Moreira 
@mariahhmoreira 

 
O que você não se atreve...a pensar? 

A pensar eu me atrevo... 

Mas no subconsciente 

Dizer ultrapassar minha língua minha boca... 

Aí não... 

Porque se isso ocorrer 

Eu sei que me perco dentro de mim mesma 

Eu me perco e me quebro... 

Mas... Sei que me refaço 

Como já me refiz tantas vezes 

Mas não é tão fácil se quebrar e se refazer  

A casca intacta por fora e os cacos colados por dentro  

Por vezes mal colados e completamente danificados 

Se olhar bem dentro dos meus olhos 

Verá a tristeza que meu sorriso doloroso esconde 

Vivemos assim... entre mentiras faciais e verdades dolorosas e secretas... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Disputa 
Paula Campos 
@paulacamps_ 

 
Habita em mim o colonizado e o colonizador 

disputam um mesmo corpo e solo 

violentado pela sua fertilidade 

o primeiro reivindica o que lhe é de direito 

o segundo herda o direito à glória  

formam uma cor incerta 

fruto de violência 

um dia este corpo ganha voz 

uma voz calcada na de tantas outras, silenciadas 

de início saiu rouca, de tão presa 

ávida em percorrer caminhos 

recobrir sentidos inexplorados 

depois terna como mel 

de uma parte de mim  

que me salva de mim mesma. 

 

Minha mãe suspirou aliviada 

quando de dentro dela saí mais branca  

ela sussurrou no meu ouvido do tamanho de uma castanha  

eles serão mais clementes. 

 

Na segurança das nossas casas 

escutamos o choro das mães enlutadas  

e do que adianta fechar portas e janelas  



 
 

se os gritos penetram frestas, fissuras, brechas e poros. 

 

Inimigos do Brasil 

as balas encontram os mesmos corpos, 

negros 

corpos estes que encontram pouca vida 

a Morte sempre à espreita 

insaciável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Reflexo 
Maíra Luciana 
@loucurafalada 
 
uma face 

que se olha 

no espelho 

mas não 

enxerga 

validez 

no que vê 

 

e como 

poderia 

não doer 

desencontrar 

afeto 

no próprio 

olhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Respostas Evidentes 
Valéria Santana 
@mulheresdanarrativa 
 

Mesmo de longe você sustenta 

o espaço da minha intuição 

passo a passo, me seguro  

para além da ansiedade  

 

eu não devo me perguntar 

sobre sua volta. 

você ocupa cada pedaço 

da minha casa  

e dos cantos das ruas, 

desde os distúrbios  

até o próximo carnaval 

  

eu tento dilatar  

algumas noções da sua 

visão cotidiana 

impondo aspectos meus,  

como os de cruzar 

as pernas ou abrir 

a porta do quarto 

para você entrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Quando o mar a tomou 
Andréa Agnus 
@andreaagnus 
 

As flores rubras se destacavam em meio às brancas que circundavam todo seu 

caminho, dando a ela ideias que a deixava tomada de uma vergonha aprendida. Mas, 

aquele vermelho irresistível se misturava ao cheiro da mata silvestre e toda aquela 

paisagem de pura solidão a inundava de felicidade. 

Chegou ao seu destino e se encantou com a maré que recuava despindo seus 

bancos de areia a se mostrarem por quilômetros, mar adentro. A praia estava nua. 

Enfeitada por barcos que repousavam. A orla não tinha um só ser humano. Era como 

se aquela cidade inteira, de ponta a ponta, tivesse sido dada de presente para ela. 

Agora, tomada pelo cheiro enigmático da praia a vicejar desejos contidos, resolveu se 

dar para ele: o mar. 

Deixou seus poucos pertences no cestinho da bicicleta, recostada em uma 

jangada e, somente com roupas de banho, foi caminhando devagar. Apreciava a brisa 

que acariciava seu rosto, as águas mornas a bater nos seus joelhos e, à medida que foi 

se distanciando, a profundidade continuava a mesma. Subiu em um banco de areia e 

avistou a orla tão pequenina, tão efêmera. 

“Como podia, em plena manhã de sexta-feira, o mar ser todo dela? Fiel ao seu 

amor?” Ela pensou cheia de desejo. O vermelho da sua lembrança recente se misturou 

à visão do imenso azul. Aquela jovem nunca tinha se dado a nenhum ser do sexo 

masculino. Sua concupiscência era doada às mulheres. Sempre teve essa consciência, 

desde criança. Mas, por que não experienciar uma nova entrega, uma nova forma de 

amar? 

Deitou-se em uma poça d’água um pouco mais profunda, apoiou sua nuca em 

um macio aglomerado de algas marinhas, olhou para o céu límpido e também nu, tal 

como ela estava agora e se deixou ser tomada por Poseidon: as ondas tocavam seu 

sexo e seu corpo exibia uma perfeição que ela nunca tinha notado. Agora ela se via 

linda como uma semideusa e, enquanto acariciava a si mesma de infinitas formas, enfim 

declarou: “sou tua!”, a maré baixou completamente. 

Agora ela carregava dentro de si o mais absoluto segredo. A manhã onde ela esteve 

com o deus dos mares foi uma das mais felizes de sua vida. Ao findar o prazer deles 

dois, levantou-se solene e, como uma menina peralta, se pôs a correr o mais rápido que 

podia e gritou cheia de si: “Ele é meu! Ao menos hoje, ele é meu!” 

 

 



 
 

Pertencimento 
Beatriz Caldas 
@palavrenia 
 

Sou aquilo que sou  

E o que não sou  

Também  

Às vésperas de luas  

Cheias  

E luas magras 

O que vai  

E o que vem  

Sou de marés e  

Ondulações 

A quebra de estados  

E de sons  

Sou aquilo que não sou  

Pela falta de  

Pertencimento  

De onde vivo  

Aquilo que sou  

Deveria ser mais 

Do que isso?  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Permanências 
Mariana Reis 
@sobretudolivros 
 

o abandono do telhado 

espia entre o cinza 

das paredes rachadas 

borboletas brancas 

perambulam distraídas 

no jardim de ninguém 

o sol da manhã 

se apresenta no alpendre 

e para 

as janelas estão fechadas 

eu não estou. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Sutil tempestade 
Denise Maliska 
@denimaliska 

 
Sutilmente 

Escrevia versos  

Sobre política, chacina e sacanagem 

De um assalto aqui 

Carne e sangue pra lá 

Tudo se transformando  

Num redemoinho infernal 

Era o quartinho cinza 

E Dostoiévski já berrou 

Profanas intensas 

Aos que gritam 

Pânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Segredos para uma carangueja lamacenta 
Rafaelle Frota 
@rafa.artof 
 

Erre novamente disse ela. 

Acerta é fácil? 

A vida diz que não é fácil na prática. 

Sempre é diferente. 

Mergulhar no quê? 

Mergulhar pra quê? 

O céu aqui da janela muda de cor frequentemente. 

Céus mais indecisa do que meu corpo. 

Corpo não reconhece o próprio corpo. 

Amor toca em mim, 

Amor toca minha testa, 

Amor toca minha boca, 

Amor toca, apenas toca, 

Pra sentir e vê se isso é real. 

Pra vê se isso não é o meu imaginar devaneando. 

 

Não te quero mais perto. 

Não quero sentir isso por você. 

Sinto vergonha por estar te amando e não conseguir entender o porquê desse sentir. 

 

Quanto mais falo que não te quero, 

Mais eu quero este sentir platônico. 



 
 

 

Meu silêncio profundo de uma atriz que sabe fingir que não sente, 

Mas sinto. 

 

Só uma atuação como um escudo. 

Silêncio toma o corpo. 

As vezes aparece, para e some. 

Janela acessa como uma lamparina que se esvai, 

Apagando, 

Apagando, 

Aos poucos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jéssica Oliveira 
@jessamusica 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 



 
 

Uma lágrima em meu seio 
Débora Suelda 
@escritora.deboras 
 
Só de ouvir a palavra cisto, me arrepiava toda, sabia que algumas amigas tinham e 

imaginava que era algo como uma frepa no ovário, porém nunca pesquisei. 

Até que em um período menstrual, senti muita dor no seio, fiz um ultrassom e enquanto 

a mama esquerda era examinada o médico falou: “- Aqui tem um cisto.”  

Disse que não me preocupasse e me explicou que era uma pequena bolha d’água. 

Assim que ouvi essas palavras me veio a imagem de uma lágrima na cabeça.  

Então, pensei, tem uma lágrima em meu seio.  

Mas como é possível ter uma lágrima presa em meu corpo se eu já chorei tanto?  

Foi uma lágrima que eu guardei em algum momento quando não podia chorar? 

 Quando não pude me esconder em algum banheiro? Ou quando eu quis parecer 

absolutamente fria e calculista? 

Ou ainda estava envolvida na placenta e quis chorar? Chorar com minha mãe? Chorar 

depois de ouvir certas palavras? 

 Dizem que os bebês ouvem e sentem ainda no ventre. Eu não duvido.   

Talvez seja uma lágrima para o futuro. Alguma mágoa que não se dissipou e está como 

um cisto por aqui.  

Talvez, lá no futuro, essa lágrima saía de mim e encontre o mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Meu coração ardente 
Janis Camargo 
@jani.camargo_ 
 

Meu coração ardente 

Palpita, dança, grita 

Me desfaço em risos na sua frente 

Sempre fui minha 

Sempre serei minha 

Antes de ser de outro alguém 

Meu coração ardente 

Inflama, queima, derrete 

Nunca se cansa das aventuras e desventuras 

Nunca adormece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Poema pros poetas que já peguei 
Priscilla Cler 
@pricler 
 

Na estante que é o meu corpo, 

Bem perto dos romances, 

Está a prateleira dos poetas: 

Os poetas que já peguei. 

 

Percorro minha linha da vida 

E vejo, perdida, 

Marcas de falsos poemas 

De falsos poetas: 

Uns poetas que já peguei. 

 

Palavras pequenas 

Escritas sem pena 

Na enorme pilha 

De meus cadernos empoeirados 

 

Ainda assim 

 

Ainda assim pegaria 

Todas as pernas 

Todos os pedros 

E todos os poetas de Pernambuco 

 

Sei lá o porquê 

De tantos poetas 

E sei lá pra quê 

Que eu peno assim 

 

Qual o problema deles? 

E o que isso diz sobre mim? 

 

 

 



 
 

Ser mulher 
Luana Rachel 
@luanarachel87 
 
Ser Mulher, 

É o ser do ser eu, tu, ela, nós, voz.  

Cada uma no seu cada qual  

em sua montanha russa de emoções  

no sangrar mensal,  

está na correria de todos os dias 

no embriagar-se para fugir da rotina 

está presente no riso, 

no choro de felicidade e agonia. 

 

Ser Mulher,  

é ser EU no parir do primeiro filho,  

gerado por nove meses de enjoos 

bipolaridades, planejamentos e felicidade.  

E depois de tantas dores para expulsá-lo do meu ventre 

segurei-o nos braços sentindo-me toda contente. 

No decorrer de uma semana em meio à madrugada,  

peguei-me a chorar as frustrações das noites não dormidas,  

do não poder alimentar minha cria  

pois o bico do peito em carne aberta muito doía.  

Do dizer: "O que eu fui fazer?"  

e me sentir uma bruxa má  

ao ver aquele ser tão pequeno  



 
 

sorrir e me olhar. 

 

Ser Mulher,  

é ser TU que acorda às seis da manhã,  

lava a louça, leva os filhos à escola,  

trabalha o dia todo, volta pra casa, cuida do jantar, 

ajuda na lição de casa, coloca pra dormir. 

E as dez, sentindo o corpo cansado,  

pernas a pesar, coluna a doer,  

arrasta-se para o banheiro,  

liga o chuveiro e fica lá. Parada. 

Sentindo a água quente ou fria  

escorrer pelo corpo  

levando um pouco da tensão do dia. 

É ser TU que não vê divindade 

na maternidade 

e não quer que da tua carne  

nasça outra carne 

e todos dizem que será mulher  

pela metade. 

É TU que estuda pra caralho  

para conseguir o lugar de universitária.  

Ou TU saída da puberdade,  

nas descobertas do teu corpo,  

Dos teus gostos e desejos. 



 
 

Ser Mulher,  

é ser ELA que fode, mas fode mesmo 

sem se preocupar com essa sociedade machista  

que nos cataloga por nosso número de fodidas. 

É ELA que ama sem medo, se aventura, se masturba.  

É ELA que ama outra ELA  

e é julgada a cada passo por gostar da "fruta errada".  

É ELA que gosta DELE e DELA  

E é acusada de mal resolvida e mal amada.  

Também é ELA que se ver como ELE e  

ELE que se encontrou como ELA, 

e não são compreendidas. 

 

Ser Mulher,  

é sermos NÓS que apanhamos do parceiro  

e dizemos que caímos no banheiro por vergonha e medo.  

NÓS estupradas a cada esquina 

e ainda somos "culpadas"  

por não sermos "recatas" 

NÓS pretas, brancas, índias,  

mulçumanas, orientais, judias,  

crentes, cristãs.  

NÓS Marias, Joana d’Arc, Anita Garibaldi,  

Carmem Miranda, Chiquinha Gonzaga,  

Maria da Penha, Marielle.  



 
 

Somos NÓS da luta  

e por tudo nos chamam de PUTAS. 

 

Ser Mulher,  

é ser VOZ que canta, fala, chora, briga, protesta.  

VOZ que diz ‘eu te amo’, ‘te odeio’, ‘tá errado’, ‘faz de novo’.  

VOZ que geme quando goza,  

Que grita quando chora.  

VOZ que ecoa a VOZ de todas NÓS. 

 

Ser Mulher,  

é o ser de um ser 

que não é nada fácil ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ilustração 
Rayssa Medeiros 
@me.rabisque 
 

 
 
 

 
 



 
 

Primavera 
Alícia Oliveira 
@escritoraporacaso 
 

Guerreira, mãe, filha, tia, sobrinha. 

Professora, Médica, agricultora. 

 Entre tantas denominações somos primeiro, minha. 

Somos donas de si e das nossas escolhas. 

Somos a história viva das ancestrais que pulsam em nossas veias 

 E que aprofundam na sabedoria vívida das gerações. 

Carregamos a luta e 

A glória das suas conquistas. 

Se alguém um dia nos denominou como frágeis estava certamente enganado.  

Como podemos ser frágeis se somos tão fortes? 

Padrões? Não cabemos neles. 

A nossa voz precisa ser ouvida! 

Podemos ser e estar onde bem quisermos. 

Não somos objetos! 

Somos à flor do deserto. 

Brotamos quando convém a nossa primavera particular. 

Flores de múltiplas espécies, 

 Em toda beleza há seu próprio esplendor. 

Cantamos a mesma canção de liberdade entoando o uirapuru. 

Fazemos as sementes caírem serem espalhadas pela brisa leve que tiram pra dançar 

as flores despercebidas. 

Conversamos a mesma linguagem.  



 
 

Não estarão sós. 

Somos irmãs, 

 Viva a sororidade! 

Teu talento celebra as mulheres, 

Tua arte compõe história. 

É vida. 

Somos a expressão do amor. 

A terra fértil de conhecimento produz bons frutos e multiplicam a diversidade dos 

saberes. 

Descobrimos asas, 

Quando estávamos presas aos pequenos passos dos pés. 

Não há defeitos em você. 

Há novas lentes que demostram sua beleza em ser 

Única, sábia, 

Mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Baby it’s my love story 
Ingrid Aparecida/Rodrigues 
@ingrid_di_angelo 
 

Já sentiu aqueles estalos, como se acordasse de um sonho ruim, ou só de despertasse 

de uma noite de sono incompleta, aquela sensação de que alguma coisa está errada, 

que você não deveria fazer aquilo, a sensação de quando você está vendo um filme de 

terror e sabe que vai levar um susto? 

Esse foi meu momento de clareza, enquanto eu chorava encolhida no banheiro público 

da boate, tudo porque vi aquele idiota, que diz me amar, beijando outra mulher. Agora 

estou aqui nesse banheiro, me humilhando por ele. Deixei que o choro saísse por inteiro 

de dentro do meu peito, como um alívio para toda a dor que aquele idiota já me fez 

passar.  

“Oi moça, você está bem?”, uma voz doce e compreensiva soou do outro lado da porta.  

“Estou bem, obrigada”, falei com a voz rouca de tanto chorar.  

“Tem certeza, se alguma coisa tiver acontecido, posso chamar um uber para você, sou 

Tânia, a barman aqui na boate La bamba, posso pedir para o segurança te escoltar até 

o seu carro, ou até um táxi”, comentou calma, como se não fosse a primeira vez que 

fazia aquilo. 

Abri a porta um pouco envergonhada, pelos meus olhos inchados, as lágrimas e outras 

secreções que escorriam por meu rosto. Eu naquele momento era a personificação da 

derrota. Sorri constrangida para a mulher de cabelos loiros a minha frente que me olhou 

compreensiva, ela me guiou até a pia, lavei meu rosto, tirando junto a maquiagem, olhei 

para mim mesma, meus olhos cor de mel, minhas sardas, até algumas espinhas, coisas 

que ele falava que eram feias em mim, mas eu amava, sempre odiei usar maquiagem, 

mas por ele usava, só que agora, não mais.  

Cansei de ser a otária que faz tudo por um amor quebrado e distorcido, quero um amor 

inteiro e completo, quero alguém que retribua o meu carinho e compreensão, que me 

diga coisas bonitas do amanhecer ao anoitecer, quero uma história de amor, uma 

completa, que no final ninguém saia machucado.  

“O que vai ser moça, do que precisa?”, perguntou agora com um sorriso maior. 



 
 

“Pode me chamar de Joana”, sorri pequeno para ela. “Eu vou pedir um uber, e aceito a 

escolta do segurança até a porta.” 

“Ótimo, vou chamar o Marcos, peça o carro que já volto”, ela saiu só que na porta me 

chamou de novo “nome bonito, Joana é o mesmo nome da minha avó”. 

Sorri constrangida para ela, que no minuto seguinte já não estava mais na porta. Era 

sempre assim quando eu falava meu nome inteiro, ou era nome de tia, avó ou até bisavô. 

Nunca entendi onde minha mãe estava com a cabeça de me colocar um nome desses, 

até o dia que soube da história da minha avó, de onde herdei meu nome, uma mulher 

que fez de tudo pelos filhos, que merecia mais que uma neta ingrata com o seu nome, 

mas foi o que ganhou, eu realmente aceitei meu nome, até o conhecer, e ele falar que 

seria menos constrangedor para mim usar um apelido.  

Depois disso passei a ser conhecida por todos como "Jo", em vez de Joana, nunca 

desgostei do apelido, mas sempre tive o sentimento de estar incompleta com ele, sem 

meu nome.  

Alguns minutos depois, Tânia voltou, conversamos um pouco até o meu uber chegar, 

ela era uma garota legal, bem animada, perguntei por que me ajudou, ela disse que 

essa era a vocação dela, ajudar mulheres que precisam. Me deu um número de um 

grupo de apoio para mulheres vítimas de abuso, e o dela, disse para ligar se eu 

precisasse de qualquer coisa, meu sorriso agora para ela era mais feliz.  

O olhar dela, compressivo, lembrava o da minha prima. Ô Deus, quanto tempo que não 

falo com minha prima, isso tudo porque o idiota não gostava dela, mas agora as coisas 

mudaram. Cansei de aceitar flores, desculpas e suas mentiras.  

Tânia disse que já foi uma dessas mulheres que vai para o banheiro se esconder do 

namorado, uma mulher a ajudou e agora ela ajudava quem precisava também, não fazia 

somente como forma de retribuição, mas porque se sentia completa ajudando essas 

mulheres.  

Quando saí do banheiro pude ouvir a voz do meu agora ex-namorado chamando por 

mim, mas não tive medo e nem receio, tinha Tânia do meu lado, e o Marcos, o gigante, 

porém bondoso segurança da La bamba, que quando me viu, lançou um sorriso 

compreensivo e um olhar quase paterno do lado de fora do bar. Dei um sorriso tímido 

para os meus dois acompanhantes, me despedi e entrei no uber.  



 
 

Dentro do carro, sobrou para mim a reflexão, o deus, o que vou fazer, nem um lugar 

para morar eu tenho, o que me sobra, tornei aquele desgraçado o meu mundo, por que 

fiz isso, agora estou sozinha, sem ninguém, porque sei que não o tenho mais. Na 

verdade, acho que nunca tive. Estranhamente, constatar isso não me traz tristeza, 

somente raiva, por tanto tempo perdido em uma ilusão de amor, fracassada e dolorosa.  

Foi nesse exato momento que meu celular começou a tocar, desesperadamente, olhei 

no visor e o nome do desgraçado brilhou na tela do aparelho, pensei em não atender, 

mas o fiz. E entre muitos xingamentos e ameaças da parte dele, tive forças, para sorrir 

e dizer com a voz carregada de sarcasmo e indiferença.  

“Baby it's my love story, e você não faz mais parte dela”, era oficial, me sinto vitoriosa, 

pronta para a minha história de amor, com alguém que me ame tanto quanto eu me 

amo, nada menos que isso será aceito por mim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O ano de dois mil e vinte 
Cris Sales 
@cristinasales6012 
 

Esse ano começou com 

Promessas de vento forte  

Era o tal coronavírus  

Passeando de Sul a Norte  

Por isso estamos escondidos  

Pois matar e o seu esporte.  

 

Teve auxílio emergencial  

Para ajudar a nação  

Pobreza sempre existiu  

Sem muita preocupação  

O capitalismo é rei  

Auxílio vira boa ação. 

 

Governador e prefeitos 

Lutando no mesmo lado  

Para defender sua gente, 

Pede que fique isolado  

Mas a autoridade maior, 

Chamou-os de desocupados.  

 

A população indefesa  

Lá no meio do furacão  

Notícia má toda hora 



 
 

Da terrível destruição  

Da força do ser oculto  

Que quer destruir a nação.  

 

Morreu grande multidão  

Na briga com o inimigo  

Grande recomendação  

Para que fiquem nos abrigos  

Se cuide e cuide dos seus  

Pra não chorar seus amigos.  

 

Até a solidariedade  

Teve fortemente andando  

Artistas fazendo lives  

Com empresários doando  

Pela grave situação  

Que o país estava passando.  

 

A ciência e a tecnologia  

Trabalham de noite a dia  

Na produção de vacinas  

Que testam com alegria  

Em breve iremos dizer: 

Tem cura, então sorria! 

 

A saudade fez abrigo  

No coração do vivente  



 
 

E assim não poupou ninguém  

Nem ancião, nem inocente 

Esperamos receber, 

A cura como um presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O assumir-se 
Gaby Minchio 
@gabyminchio 
 

Sair do temido armário é necessário, sabemos, mas nem todos podemos e conseguimos 

 

“Você gosta de mulheres. É isso?”. O coração, que doía por motivos pessoais que 

envolviam minha descoberta e aceitação da sexualidade, palpitava e reverberava no 

corpo todo. A pergunta veio e a resposta, já óbvia, saiu em um choro de liberdade. 

Sabe a sensação de poder sair de casa, hoje, sem correr o risco de se infectar com o 

vírus da Covid-19? Ou quando está há tempos debaixo d’água e encontra a superfície 

em um respiro longo atrás de ar? Ou quando tira um espinho, que estava há um tempo 

incomodando? Então. O sentimento foi similar. Um alívio inenarrável. Parecia que minha 

mãe tinha me dado à luz novamente. Ali, nascia uma nova eu. A eu de verdade. 

Ainda bem. Tive privilégio. Apesar de qualquer empecilho no meu caminho, tive sorte 

ao me assumir. Mas por que e para que me assumir? 

Há uma discussão acerca da necessidade de se assumir “como você mesmo” — sendo 

membro da comunidade LGBTQ+ — em comparação à não precisão de se dizer 

heterossexual. 

Não é preciso alarmar sobre a heterossexualidade, porque, hegemonicamente, é 

desejado que o filho que espera, de acordo com o sexo biológico que vier a nascer, 

performe trejeitos e atributos “predestinados”. 

Desviar dessa normalidade é apontado como um ato de extrema imprudência. E quem 

ousará estar em oposição à massa? Portar-se de maneira que não é a considerada 

correta não é uma boa escolha. 

Portanto, ao se sentir diferente disso, a tendência é esconder-se de si e vestir-se do que 

dizem ser o certo. E é nesse cenário de disfarce como tentativa de se proteger da 

perseguição de quem aponta e delega o norte a se seguir, que a não-

heteronormatividade se invisibiliza. Já que não é vista, torna-se escondida. 

E, como eu, que não vejo ninguém próximo a mim que se assemelhe com gostos e 

desejos, irei levantar minha bandeira e gritar aos quatro ventos quem sou? 



 
 

O sociólogo, Richard Miskolci, em “O Armário Ampliado — Notas sobre sociabilidade 

homoerótica na era da Internet”, resume muito bem o porquê e como é estar no 

chamado armário: 

“Portanto, o closet não é uma escolha individual, e a decisão de sair dele tampouco 

depende da ‘coragem’ ou ‘capacidade’ individual. Em contextos heterossexistas, 

‘assumir-se’ pode significar a expulsão de casa, a perda do emprego ou, em casos 

extremos, até a morte. Por isso, historicamente, a maioria de homens e mulheres que 

se interessavam por pessoas do mesmo sexo viveu em segredo, o que lhes legava uma 

sensação de serem únicos e viver o fardo de um desejo secreto sem ter com quem 

compartilhar temores e sofrimentos”. 

Não considero comodismo, mas defesa. O processo da descoberta junto da auto 

opressão e o crescente sentimento de não pertencimento são angustiantes. A ideia de 

revelar e expor martela em constante luta entre o medo e a liberdade que podem surgir. 

E o se assumir depende, constantemente, de aspectos externos: o ambiente em que 

vive, a família a qual pertence, o grupo de amigos que faz parte, a condição econômica, 

social, física, racial etc. 

Além disso, não é simplesmente assumir-se como lésbica, por exemplo. É cobrado que 

os trejeitos do sexo feminino permaneçam. “Pelo menos isso”, não é mesmo? Apesar 

de não ser hétero, tem que performar de acordo com o ideal heteronormativo de alguma 

forma. 

Assumir-se pode acontecer em etapas. Não é fácil se abrir em qualquer ambiente. O 

estado de alerta em locais nunca antes explorados sempre fica ativado. “Será que aqui 

me aceitarão como sou?”. O armário pode ser aberto em alguns locais, mas em outros 

não. Se sentir qualquer ameaça, fecha-se. 

E quando saber qual o momento para tal ato? Não se sabe. Às vezes prorrogamos o 

tanto de tempo que nos cabe, porque se desnudar do disfarce é uma ideia tão longínqua 

que fica fora da realidade. Talvez depois da independência financeira. Quando estiver 

longe, quem sabe. 

A construção de tal negativa sobre não fazer parte do grupo dominante repercute e o 

silenciamento diante de qualquer ato que ressoe esses conceitos pré-concebidos há 

milhares de anos contribui para a ida ao armário. Ao considerar qualquer característica 

que venha a fugir da ordem heteronormativa, pode ocorrer repulsa. Há quem observe, 

de fora — como família, escola e igreja -, e não atue na tentativa de ajudar e acolher, 

mas repreender e satirizar. 



 
 

Tratar o gostar de outrem de mesmo sexo e/ou a não identificação com o sexo biológico 

como anormalidade fere de maneira inimaginável e muitos que passam por isso não 

aguentam tais acusações, a ponto de viver na marginalidade ou escolher por não viver 

mais aquilo. 

Ninguém quer correr o risco de que as pessoas que tanto ama descubram esse segredo 

que é “tão errado”, mas que não é possível de ser controlado. E não entende por que 

aquilo é dado como tão equivocado ao ponto de correr o risco de ser levado a psicólogos 

ou grupos religiosos para se curar. 

Não é uma escolha. Uma opção. É apenas uma forma de viver, ser e amar. 

Como já escreveu o escritor e juiz Rodolfo Pamplona Filho em seu conto de nome 

autodescritivo “Saindo do Armário”: 

“É muito mais 

do que um gosto, 

um desejo 

ou uma opção: 

é descobrir sua essência, 

sua alma ou 

sua vocação. 

Sair do armário 

é mais que uma metáfora: 

é tirar a sua máscara 

e revelar qual a canção 

que embala seu coração”. 

Existem ideais tão arcaicos no pensamento acerca do que venha a ser o ponto fora da 

curva que, mesmo ao se assumir em cenários familiares e empregatícios, por exemplo, 

ainda ocorre a necessidade de se esconder por motivos que tragam a sua orientação 

como algo errôneo que não possa se revelar como é para poder ajudar outra pessoa. 

Homens gays e bis, que se relacionam sexualmente com outros homens cis, se 

quisessem doar sangue, até o início de 2020, não poderiam se assumir, visto que a 

visão de que a sodomia era um pecado em séculos anteriores ao atual — no qual temos 



 
 

bancos virtuais, impressoras 3D, conversamos com pessoas que estão há distância de 

nós com apenas um clique etc. -, ainda permeava (e ainda permeia) os pensamentos 

de quem determinava ser proibida a doação de sangue por essa parte da população, 

dada como grupo de risco ao apontar que eles possuem maior possibilidade de ter o 

vírus HIV e/ou que já tenham a AIDS desenvolvida. 

Este é um comprovante do quão distante da realidade estamos. Já podemos enxergar 

o quanto estamos retrocedidos e o tanto que a dominância heteronormativa é instaurada 

em pontos que beiram o absurdo de tão inferiorizada que constroem que a minoria 

LGBTQ+ seja. 

Ouvimos bastante que somente agora existem mais LGBTQ+, porque antes não tinha 

“isso”. Não é bem assim. Estamos apenas, lentamente, sendo mais representados e, 

consequentemente, menos invisibilizados. Bem aos poucos! 

Ainda existem aqueles que se vão e irão por tanta pressão, outros que nunca saberão 

o que é estar fora desse disfarce normativo. Mas há quem tem o privilégio, assim como 

eu, de respirar fora da caixa e levantar a voz e a bandeira para que sejamos ouvidos e 

vistos. 

Eis que surge a grande importância de, cada vez mais, darmos vozes a quem pode nos 

representar. Precisamos ser enxergados para que o armário não seja um esconderijo 

por acharmos que somos únicos. Mudar a mentalidade de outrem é difícil, mas construir 

cenários e discursos que visibilizem a nossa comunidade é mais que necessário. 

Por isso, levanto a minha voz e a nossa bandeira. Façamos isso quando possível! 

 

 
Publicado anteriormente na Revista “Brado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aberração 
Juliana Sena 
@julianasena 

 

 
 

 



 
 

Cadência 
Valentina Danny 
@valentinadanny6 
 

Jasmim felina reinando, arranhando canto da cama. 

Ela me diz: delicia, queria fazer também! 

pedi: aqui, tô querendo meu bem! 

Ela quer e diz: vou ficar com dó. 

Ré em Mi 

Faz rock e forrózin. 

Fá, Sol, 

Toca em mim mulher, 

Pode ser o tom que desejar e quiser, 

Vem, vai Dj. 

Funk, pagode e trap, 

coco, samba, reggae. 

Lá, Si 

MPB, arrocha e rap, 

Compus esse verso pra ti, sou tua amorzinho, você tocando em mim começando com 

dó, me fazendo carinho. 

Nossa música fluindo, som rolando, enquanto ela respira pirando, 

A gente É tanta Querência, 

Nós duas vibramos na mesma frequência, nosso elo, nossa trilha sonora, cadência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nosso tempo 
Aline Nobre 
@alinesnobre 
 

as durezas 

as tristezas 

as marcas 

e os gritos 

de nosso tempo 

 

não nos matarão 

se juntas permanecermos 

 

eu vou doer no teu ombro 

você vai chorar no meu colo 

nos revoltaremos todos os dias 

com o que machuca e rasga nossa alma 

 

mas ainda assim haveremos de ser felizes 

haveremos de chorar de alegria 

e de nos sentirmos vivas em meio ao caos 

que hoje se instala em cada centímetro dessa cidade 

 

te levarei num rio tranquilo 

onde lavarei teus cabelos com água e algas 

você me levará num mar agitado 

onde lavará minhas feridas com água e sal 

 

e por alguns instantes vamos esquecer 



 
 

 

das durezas 

das tristezas 

das marcas 

e dos gritos 

de nosso tempo 

 

que doem e doem 

mas que não nos matarão 

se juntas permanecermos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Carne crua 
Alessandra Reis 
@alessandrareis.poetisa 
 

Vestida ou nua 

meu corpo é sempre alvo 

Objeto de desejo 

e de abuso 

de outro  

intruso corpo 

A penetrar-me 

com olhos  

garras 

fome 

armas 

Nessas falsas 

sentenças 

que pesam 

em minha 

existência 

 

Tudo o que sou 

resvala em nada 

nessa exigência 

fálica a me esvaziar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Corpos em chamas 
Rachel Mysia 
@rachelmysia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Eu sou a liberdade.  
Isabel Castella 
@sobcaos 
 

Eu sou a liberdade. 

Já sofri com comentários mal-intencionados direcionados à todas as minhas 

inseguranças. 

Já chorei sozinha à noite por medo de julgamentos errados relacionados a tudo o que 

eu sou. 

Sou mulher que deseja.  

Sou mulher que corre atrás.  

Sou mulher e vivo como eu quero. 

A sensação de brisa fresca acompanha meus passos à cada nova caminhada. 

A liberdade das bruxas corre por minhas veias e eu me permito sentir esse poder. 

Não aceito que me ditem regras. 

Não aceito que me critiquem por mentiras. 

Não aceito que duvidem de mim. 

Eu sou a liberdade que muitas buscam, mas ainda não conseguiram. 

Eu sou a inspiração para meninas que hoje crescem escondidas em becos escuros 

porque a sociedade tóxica as encurrala ali com todos esses padrões de uma perfeição 

que sequer existe.  

Eu sou mulher que grita, porque minha voz muitas vezes não é ouvida.  

Eu sou mulher que luta, porque muitos querem participar de uma batalha que não lhes 

diz respeito. 

Eu sou mulher, eu a liberdade. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Furacão Alicie 
Thays Thayllon 
@thays_1996 
 

Alicie, 

tu inundaste toda a superfície do meu corpo 

e a lama vermelha escorreu em minha face. 

Minhas artérias pelas chuvas foram levadas, 

despindo-me por inteira 

e me deixando no meio do nada. 

 

Acordei no meio do temporal, 

caída entre os escombros. 

Eu não poderia render-me 

enquanto as paredes do miocárdio desmoronavam. 

 

Lentamente me reergui, 

cansada, 

sozinha 

e machucada. 

 

O vento feroz denunciou a tua presença, 

segui triste 

fraca,  

solitária 

e sem crença. 

 

Teu ego estava sombrio, 

era perceptível no céu, 

faíscas elétricas saiam de seus ondulados cabelos pretos. 

 

A ventania diminuiu com a minha chegada, 

tamanha era ternura em meus olhos 

que a deixou apaixonada. 

Neste momento seu coração feroz amoleceu, 

e com o passar dos dias 

um arco íris no céu apareceu. 



 
 

Dez para às dez 

Ana Júlia Russo 
@naju_russo 
 
Organizei minha bolsa para ir ao mercado, inseri minhas chaves, dinheiro, lista de 

compras, celular quase descarregado e meus fones. Tranquei aquelas duas portas da 

entrada e coloquei qualquer música para ouvir no caminho, então optei ir pela avenida, 

considero mais seguro. Mas quem me garante que isso é mais seguro, quem me contou 

isso?  

A cada barulho de carro eu olhava para trás, contava até três, 1, 2, 3, alguém me 

olhando? acho que não. Porque eu tive preguiça de trocar esse vestido? acho que vou 

andar de braço cruzado para esconder o decote. Melhor guardar os fones, não vou 

conseguir ouvir se alguém estiver se aproximando de mim. Use a bolsa para esconder 

as pernas. 

Aí puta que pariu, tem alguém vindo, não consigo enxergar se é um homem, essa 

máscara não me deixa identificar, calma respira, tá tudo bem, finge estar tranquila mas 

fica atenta. Cadê a chave? segura ela caso aconteça algo. UM, DOIS, TRÊS, UM, DOIS, 

TRÊS, os passos vão acabando, UFA, é uma mulher e me deu boa noite, que alivio. 

Você reparou que do outro lado da rua tem um homem te seguindo desde a hora que 

você saiu de casa? Tenta andar perto de estabelecimentos acesos, presta atenção nele, 

acelera o passo mas haja naturalmente. 

Ufa, até que enfim eu cheguei, estou tão assustada, foram só 5 quilômetros, calma, 

anda pelo mercado, relaxa um pouco, pega a lista e vamos. Presunto, queijo, suco, uma 

bolacha, massa de lasanha e água, uma bem gelada por favor. E lá vamos nós 

novamente, pelo menos agora tenho peso nas mãos se caso alguém me puxar.  

Eu atravesso a rua e um homem me para pedindo comida, “moço por favor, estou com 

medo”, penso eu, mas digo, “fique com as bolachas, preciso ir para a casa”, lhe entrego 

e sigo viagem. Aí caralho Ana Júlia, olha lá, um grupo de moleques de bicicleta, puta 

merda, porque você não pediu um Uber? calma, é perto, NÃO HÁ CALMA, ESTOU 

COM MEDO.  

Anda, vamos lá, um, dois, três, um, dois, três, sinto um cheio de cigarro de longe, um 

homem parado na calçada por volta das dez e dez da noite, porra fala sério, eu não 

aguento mais essa tensão. Quatro, cinco, seis, corre, olha para trás por favor, eu já 

estou ficando sem ar. Não acredito, eu cheguei, estou bem, com minhas compras e viva. 

Abre logo essa porta, abre uma, abre duas e tranca, entrei. Sento no primeiro lugar 



 
 

disponível e me desmancho em lágrimas, puta merda que dor no peito, me sinto 

estagnada, congelada, presa, porque eu sou condenada a sentir tanto medo assim ao 

andar na rua? 

 

-eu só queria não sentir medo ao andar na rua a noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evocação 
Verônica Oliveira 
@vermosoliv 
 

As mulheres 

escrevem poesias 

como o homem do carrinho 

faz algodão doce 

giram a manivela 

das recordações 

derramam sonhos 

pelo funil dos dedos 

e vão tecendo palavras 

que, como ninhos de açúcar 

adoçam a nossa alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Liberta 
Juliana Almirante 
@ju_almirante 
 
A mulher livre estava dentro da jaula. 

Sim, você leu certo. 

A mulher era livre, 

Mas jaula era a opressão. 

“Fique quieta”. 

“Fale pouco”. 

“Cruze as pernas”. 

“Você precisa se guardar para um homem especial”.  

A mulher livre descobriu que tinha medo de sair da jaula 

E nunca mais ser amada. 

Até que ela percebeu que, dentro da jaula, 

Era ela mesma que se odiava.  

 

Entre o amor do outro 

E o ódio por si mesma, 

A resposta estava clara. 

Ela decidiu abraçar o próprio medo com ternura 

E quebrou os cadeados da jaula 

Com a mesma faca 

Que tentaram podar o seu prazer. 

Trançou o seu caminho a seguir  

Com uma ponte entre outras mulheres  

Livres e indômitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Assanhada 
Vitória Andrade 
@vitoria_andr 
 

Assanhada, voluptuosa, protetora dos licores advindos da chaga ungida. olho-te como 

quem deseja o inimaginável, o místico, o mistério da sombra que grita - recôndita, nua. 

cavalgo, em ritmos insólitos, em teu corpo molhado e eufórico. consumo o sabor dos 

teus dedos enquanto tu entras em meu abrigo embebido de desvario. unhas, língua, 

suor, fios de cabelo, movimentos vertiginosos, vaporosos, abruptos. é difícil dar 

descanso ao meu lume. tu aperta-me as nádegas e o meu relance te faz pulsar dentro 

de mim. eu, inteiramente eriçada, faço da tua língua poemas que deslizam em cada 

parte do meu corpo exposto. as paredes testemunham os gemidos, e a nossa enchente 

alaga o universo que ampara o gozo advindo de nós. uso os dedos para mapear meu 

corpo - te fazendo conhecer as minhas estradas e curvas sinuosas. meu dorso conversa 

com teus movimentos e a aurora da minha costela acende a prata. tenho a visão alerta 

para cada semblante causado pela jubilação de nossos tremores - então, se gemes 

olhando para o céu, observo os pelos arrepiados da nuca. minha boca é nômade, amor. 

percorro todas as eras e séculos do teu ser lírico. sou une femme apaixonada, escondo 

feitiços, uivo para a lua, sussurro o arcano, danço em ti como a terra dança com a 

galáxia. sou une femme de sabores, cheiros, tato. oriento-me pelos sonhos em que 

converso melodias com as deusas profanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Ápices de desejo 
Lais Eutália 
@lais.eutalia 
 
Minha língua ferina vibra 

nos teus pequenos lábios 

como dois sóis numa cama de solteira. 

Somos uma verdadeira tempestade num copo d'água! 

Suor, lambida da barriga aos seios 

Nos montes curvilíneos de ti 

Pele com pele, pêlos e aís 

Língua na boca  

sabor malte 

e um certo hálito cheirando a cigarro 

Arrepio na espinha, 

mordida nas costas 

 

Ápice do ápice  

Da poema e de nós 

quando pelas artimanhas do desejo 

Escorrem tuas águas por entre meus dedos 

... 

Precipitas-me 

Úmida 

Ofegante 

... 

Terra fértil. 



 
 

Jéssica Oliveira 
@jessamusica 
 



 
 
 



 
 

ABC da Deusa 
Stella Macedo 
@fala_delas 
 
Aquela 

bela 

castrada 

Deusa  

ela, cuja mãos estão juntas e os joelhos dobrados ao chão. 

Disciplinada para o alcance das alturas 

faz-se de rogada... 

Goza sem malícia... 

Horas infinitas passarão até que perceba a incongruência 

infeliz, cuja santidade e perfeição levam-na ao paraíso  

jaz na penúria dos mortais fazedores e adoradores das moralidades 

lamentável! 

Maturidade para moldura nunca foi para tantos. Confessa e perde-se, 

propositadamente, para o encontro de si. 

Noite adentro, longe dos claros olhos acusadores do dia, ela vai-se ou deixa-se ir. 

O orvalho serenoso faz o convite. Atenta-lhe a secura da boca em troca dum céu 

molhado, caminho das profundezas. 

Parte da premissa primitiva dos instintos menores e primeiros da sobrevivência. 

Questiona? Não mais! Muito prematura, pouco educada já estava. Subversiva 

Razão pela qual segue à espreita da presa, ataca! 

Selvagem, sacia fome e sede, impulsivamente. 

Tem em si o perdoável pecado da gula, ao menos aos ingênuos. 

Uiva feito loba desejosa sob a lua 

vai e vem com impaciência, ainda tem vontades outras, menos razoáveis, mais 

pecaminosas. 



 
 

X e Z conhecerá entre palavretes pouco sacrossantos ao ceder aos impulsos do sangue 

latente. Imprudente. 

Arde em brasa  

bruxa feiticeira 

cala-te! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

Em nome de mim 
Karol Vieira 
@ana_karacol 
 

O amor é um desastre natural 

registrado em cartório  

batizado em água santa 

com o meu primeiro nome. 

Nasci gente 

latente, urgente 

e, só às vezes, 

amena 

e por-tanto 

só sei sentir 

se for rasgando o peito 

e só me deleito 

inteira de mim. 

Tornei-me enfim, 

pra me começar, 

mulher! 

Torrentes, tremores, rompantes e 

terras se abrindo pra mim. 

o estrago tá feito! 

Hastearam a bandeira 

pra anunciar. 

E se eu fosse outro contexto 

outro universo, além 

aposto todas as pragas que já roguei 



 
 

em línguas que eu nem sonhava saber, 

toda coragem que não tenho 

e as partes do mapa astral que já entendi: 

o amor daria um jeito 

qualquer jeito 

de me tocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Unidas pela solidão 
Valéria Macedo 
@valeriamacedo.val 
 

Os meus anseios femininos são vários, todavia, gostaria de dividir a minha consciência 

sobre os dois grandes universos vividos pelas mulheres, ou poderia dizer, o antes e o 

depois da maternidade. É tão incrível compreender todo esse caminho, mas acho 

importante e de extrema responsabilidade registrar alguns momentos, quando estamos 

ainda na fase de mulher livre. Não conseguimos acessar os sentimentos, fragilidades e 

coragem de uma mãe, é só quando passamos a habitar esse novo mundo que tudo 

passa a fazer sentido, ora! Não quero nem de longe desacreditar quem ainda sonha 

com essa viagem, mas gosto mesmo é de deixar bem claro algumas coisas.  

A primeira é que a solidão chega muito rápido, quase que instantâneo ao feto. Se você 

cultivou amizades sinceras e que te olhem com afeto, essas vão se esforçar ao máximo 

para garantir seu bem-estar. Porém se em sua jornada a plantação não foi bem-feita, 

me desculpa, mas a colheita será vazia e não devemos culpar ninguém, como disse, é 

outro mundo - um outro tipo de vida - e nem todas as pessoas sabem lidar com isso. 

Mas a alegria e a presença daquele ser em seu ventre é magnífico, basta conectar-se 

com o crescimento e movimentos dele que os sentimentos mais maravilhosos 

florescerão e, talvez, a solidão nem seja sentida.  

Esse primeiro momento eu defino como a preparação para uma viagem, onde 

arrumamos as malas, sonhamos com cada detalhe do turismo e, sem perceber, vamos 

nos despedindo de algumas coisas importantes como festas e amigos. A produtividade 

é atacada pelo efeito colateral dos hormônios que nos desligam sem aviso prévio, 

hábitos que se perdem quando encontramos outros e isso, é claro, varia de mulher para 

mulher.  

Aí vai um segundo aviso muito importante! O parto é seu! Só seu! Não permita que a 

sociedade ou os que estão a sua volta interfiram em suas escolhas. Claro que você será 

submetida a decisões de especialistas, e nos dias de hoje, o que te empodera é o 

conhecimento do seu corpo, dos seus direitos e do seu bebê. Foi triste e assustador 

descobrir que algumas coisas são mitos para me tirar a força e coragem em assumir 

meu parto, (acho importante me posicionar aqui que apesar de ser uma amante do parto 

natural, eu defendo a vontade da mulher e o direito pelo seu corpo). Cada uma conhece 

seus limites! O nascimento reflete em cheio na vida adulta e é incrível saber sobre isso, 

nos faz pensar com mais carinho sobre esse momento que eu costumo chamar como 

"a grande viagem"... e que viagem!  



 
 

Para começar, ela não acontece sem dor e sangue, então, não existe muito romance. 

Não vai ter uma vista de vegetação para te distrair. Você não consegue nem estimar a 

duração desse passeio, mas o incrível é a recepção, você quase não acredita em todas 

as sensações que te acometem de uma só vez... isso mesmo! É arrebatador quando 

chega à alegria, gratidão, ansiedade, insegurança, força, fraqueza e por aí vai. Mas tudo 

se torna paz, quando você enfim segura seu filho nos braços e agora oficialmente é 

mãe! 

A partir daqui eu não tenho mais avisos, não existe mais o que dizer. Será apenas troca 

de informações, pois até hoje eu procuro entender qual é o jeitinho de mãe que as 

pessoas tanto dizem. A realidade é que em algum momento desejamos voltar dessa 

viagem, não por arrependimento, mas por necessidade de encontrar a mulher de antes, 

buscar os sonhos do passado, a vida livre e sem horários para seguir. Mas quando 

procuramos pela porta de retorno, percebemos que ela não está mais lá, se foi, 

desapareceu e ninguém te deixou outra opção.  

Eu não preciso dizer que a alegria de se ter um bebê é infinitamente maior ao desespero 

de não encontrar o caminho de volta e que amamos incondicionalmente nossos filhos. 

Muitas pessoas não entendem essas reclamações e é por aí que as injustiças começam. 

Você não encontra mais roupas adequadas para vestir e não pelo tamanho, mas porque 

algumas mães não reconhecem mais qual é seu estilo, outras estão tão exaustas que 

nem cogitam ficar escolhendo roupas e são julgadas por isso. O que mais me dói é ver 

mulheres tecendo comentários desnecessários. Temos que nos unir e quem sabe um: 

"que bom que você veio minha amiga" ao invés de: "nossa, a maternidade acabou com 

você né?”. De nada adianta responder uma mãe com a frase: "nossa, mas você sabia 

que ser mãe era difícil né?". Ela só precisa desabafar e de afeto. Toda mulher sabe das 

dificuldades de ser mãe e isso não nos tira o direito de reclamar e nos sentirmos 

exaustas, então uma palavra de incentivo ou apenas um abraço é o que desejamos 

nessa hora.  

A mãe precisa de momentos em silêncio, fazer uma atividade sozinha. Isso não quer 

dizer que seu pensamento não esteja conectado ao filho, pois está aí algo que nunca 

mais temos como fugir. Se vir uma mãe dançando e se divertindo tenha certeza de que 

ela já pensou algumas vezes em como o filho está.  E uma outra verdade é que estamos 

contando os minutos para voltar a encontrá-lo. 

O tempo e a paciência são as melhores opções, não de retornar à vida antiga, mas de 

nos encontrarmos em uma nova mulher. Alguns hábitos retornam, outros não fazem 

mais sentido. Pessoas novas chegarão em nosso novo mundo, não vamos nos aliar a 



 
 

pessoas com pensamentos medíocres, aqueles que nos derrubam e nos tiram o foco. 

Temos a fragilidade de uma mãe presente a todo momento dentro de nós e por isso 

devemos nos proteger. Mas a força, essa é gigante, vamos descobrindo aos poucos e 

quando percebemos, fica claro o porquê da outra vida não faz mais sentido. 

A maternidade é algo doce e genuíno, mas ela dói e algumas vezes ela é solitária. Então 

sejamos unidas pela solidão. O encontro acontece nos pequenos detalhes: sejamos 

atentas as nossas mães, as nossas amigas mães e principalmente, sejamos cuidadosas 

com a nossa maternidade, sem comparações, sem anseios desnecessários. Traga paz 

para essa sua viagem e se você, mulher que ainda não arrumou as suas malas ou que 

pretende ficar nesse outro mundo (maravilhoso também), fique! Não venha apenas 

porque a sociedade nos impõe, viva sua vida livre e, quando encontrar alguma mulher 

de mudança, seja delicada e, se possível, ajude ela a atravessar com mais facilidade. 

Nada melhor do que uma amiga para essa jornada! 

Às mulheres que de alguma forma não conseguiram se conectar com meus devaneios, 

eu peço que apenas sintam empatia pelas minhas palavras, elas representam o coração 

bagunçado de uma mãe recém-chegada a esse novo mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vão dizer 
Gabriela Bráz 
@ceudeprosa 
 

Eu luto por um mundo novo 

onde confiem no discurso da mulher 

onde possamos caminhar sem medo 

e onde eu me vista como bem quiser 

Mas a minha luta, irmã, vai levar um tempo 

porque eles ainda parecem não entender 

e por mais que não saiba do futuro, 

eu hoje prevejo o que eles vão dizer: 

Pois vão dizer que eu causei atrito, 

que eu bebi demais e me coloquei em apuro 

Vão dizer que é minha responsabilidade 

ter sido abusada num beco escuro 

Vão dizer que eu fiz por merecer, 

vão até rir e achar bonito 

Vão dizer que eu estou exagerando 

e com força, vão calar o meu grito 

Mas eu também garanto, eles não vão vencer 

Pois eu vou gritar, gritar até ficar rouca 

Com outras mulheres, vou mostrar meu poder, 

mesmo que ainda me taxem de louca 

E eles podem pensar que nossa causa é coisa pouca 

em uma opinião rasa, tão cheia de achismo 



 
 

Mas no país do feminicídio quem é o culpado: 

a minha roupa 

ou seu machismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Mil mulheres 
Aline Cabral 
@poesiadoefemero 
 

Ela se fazia de mil mulheres. 

Pela manhã, com o sol,  

era trabalhadora, dedicada, 

construtiva. 

Fazia acontecer. 

Fazia dinheiro, 

fazia inimigos, 

fazia chover se fosse preciso. 

 

E de tarde, quando a tristeza 

batia à porta, quando 

uma enorme angústia 

lhe subia garganta acima, chorava. 

 

Não chorava por isso 

ou por aquilo. 

Chorava porque uma ânsia 

de viver o que tinha 

para ser vivido, 

porque uma dor 

tomava conta pouco a pouco 

de cada pedaço de seu corpo. 

 

Chorava porque 

uma gastura, 

um nó na garganta 

lhe dominava e arrebatava. 

 

Então, tentava limpar 

o rosto e acendia 

seu cigarro. 

Sofria por alguns instantes, 

o tempo de o cigarro queimar. 



 
 

 

Tomava um café, 

colocava-se em frente 

ao espelho e ajeitava os cabelos,  

limpando os resquícios 

ameaçadores daquilo 

que havia tomado seu tempo precioso. 

 

Recompunha-se. 

Afinal, não havia tempo 

para se lamentar  

e ela não queria, não podia, chorar no ônibus. 

 

Em casa os filhos a esperar, 

o fogão a esperar, 

o marido a esperar. 

 

A angústia vinha 

do querer mais, 

do desejar mais. 

 

Sim, ela desejava mais. 

Queria não ter medo, 

nem vergonha 

de ainda desejar. 

 

Queria primeiras vezes 

outras vezes, 

um primeiro beijo 

outra vez. 

Queria conhecer 

um novo lugar, 

estrear algo, 

ter novas sensações 

dia após dia. 



 
 

 

Queria ar, 

não ser sufocada 

por aquelas milhões 

de exigências e obrigações 

como ser a melhor 

funcionária do mundo, 

a melhor filha do mundo, 

a melhor esposa do mundo, 

a melhor mãe do mundo. 

 

Queria pôr em prática 

as ideias que nunca teve 

coragem de realizar, 

se divertir fazendo 

coisas inesperadas. 

Ao chegar em casa 

escondia então o lado 

insatisfeito da vida, 

o seu lado transgressor, 

pois não podia, não queria 

chorar na frente dos filhos. 

 

Continuava seguindo sua vida, 

as vezes até se esquecendo 

de quem realmente era, 

do que realmente desejava 

no meio de tantas mulheres  

dentro de si, 

de tantas insatisfações, 

de tantas personagens 

que era obrigada 

a encenar dia após dia. 

 
 
 
 
 



 
 

Pretagonista 
Ana Clara Moreira 
@anaclaraam___ 
 
A moça dentro da pele escura. 

O papel e a caneta, cura. 

O amor que amolece a carne dura. 

Escrita. 

Não aceita ser descrita. 

Apenas lida.  

A então pretagonista 

não tem pontos finais.  

Mas se subjugam a menos, 

se levanta mais. 

E quando as palavras 

sobre ela DESISTEM, 

seus versos, 

RESISTEM. 

Não quer passar em branco. 

porque prazer, 

é pretagonizar seu existir. 

Quer ser lembrada. 

Por que não ser a principal? 

Ela disse: vou ser pretagonista. 

História baseada em fatos reais. 

Só não é inédita, 

porque muitas delas, 

já deram spoilers, 

sobre como é se sentir nelas. 

Um pretagonismo 

não quer desaparecer nas páginas dos livros,  

cenas de filmes, 

mídias e nem fingir que não foram vistas. 

É por isso, que são lar de poesia, 

para sempre sentidas. 

 

 



 
 

Auréola Urucum 
Ana Yanca 
@ana.yanca 
 
I. 

Que fome devora a poeta? 

Essa que carrega 

Auréola Urucum na cabeça 

Lambe ostras 

Ascende estrelas 

Que segura a cara do poema 

E alumia na fogueira 

Na língua navalha artérias 

E faz da queda 

Voo 

 

II. 

Na cordilheira de urucum viscoso 

Partejava poemas na língua 

Recebia das estrelas cadentes 

O batismo em sua fonte 

E aplaudimos aos brados 

Teu nascimento 

Meu parto 

Rito de passagem 

No ascender de tua auréola urucum 

 

III. 

Dentro do urucum 

A febre fulgurava 

O fauvismo: 

Lampejo incandescente 

Ramagens e sol 

Transfigura o nódulo vermelho 

Na ponta dos dedos 

 

De um parto 

fluente e espesso 



 
 

como um rio caudaloso 

vem a galope a poeta 

que põe a língua em risco 

aquela que goza o avesso 

e levita no abismo 

* 

Não há corpo fechado 

só o umbigo é tapado 

dedilhai 

todo e qualquer 

buraco 

o corpo é 

para atravessar 

e ser atravessado 

* 

Uma mulher levita 

seu gozo suspenso se amplia 

Ave mulher, dulcíssima 

É obsceno contemplar 

A plenitude disforme das tuas vísceras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estações  
Jéssica Sabrina 

@queridodiario210 
 

Dez da noite, a saudade acompanhava as gotas de chuva na janela, entreaberta, 

por onde, inerte, Helena assistia a vida passar, segundo a segundo. Havia se despedido 

de seu amor há, exatas, três horas, quando foi deixada, sozinha, na fria estação – 

inverno – de trem. Helena, segurava sua caneca preferida, comprada durante um 

passeio romântico de final de semana, enfeite da prateleira de lembranças, até agora, 

quando se tornou guardiã de um, ignorado, café gelado, que fazia, do objeto, reflexo de 

seu interior, meio vazio, faltava, exatamente, metade para ser completa, caneca e 

Helena. Alguns minutos se passaram, até que ela percebeu que já era tarde e não 

receberia a tão esperada ligação, se perguntava se Fernando estava bem, se teria feito 

boa viagem, se já estava acomodado, se havia se esquecido de recarregar a bateria do 

celular e, até mesmo, se pensava nela, segurando, despercebidamente, uma tradicional 

xícara de café gelado; o pensamento se perdeu e ela foi dormir, sobre a, precoce, 

saudade, que já sentia. 

No dia seguinte, pontualmente, as sete e quinze, Helena se levantou, sem ter 

muita certeza de que, realmente, havia dormido, passou a noite inteira criando 

desculpas, meios e finais para uma história que nem sabia se aconteceria, afinal, doze 

semanas não conferiam conforto e segurança; pegou o celular e lá estava, uma 

mensagem: “Me desculpe, a viagem foi cansativa e dormi, sem nem desfazer as malas, 

sei que é tarde, mas imaginei que estivesse preocupada e resolvi enviar notícias. Espero 

que, ao acordar, saiba que foi meu primeiro pensamento.”, sorriu, discretamente, sem 

nem se dar conta de que se sentia aliviada, pela primeira vez, nas últimas doze horas. 

Era manhã de sábado, o clima estava agradável e não havia muito que fazer, Helena 

planejou realizar suas tarefas ouvindo música, redecorar a casa que, para ela, 

significava trocar as orquídeas de lugar e ler, mas aquela mensagem a desestabilizou, 

completamente e nem ela entendia as razões; respondeu, sem demonstrar a real euforia 

e se viu, voluntariamente, presa, em uma conversa que fluiu, naturalmente, durante todo 

aquele dia; Fernando se organizava e ela se mostrava interessada em cada detalhe 

descrito por ele, até mesmo sobre o puxador quebrado, do armário velho, abandonado 

pelo antigo dono do apartamento alugado; em três meses, ela nunca se sentiu tão 

conectada e presente, especialmente, quando distantes. 

As próximas semanas foram melhores que o esperado, sempre que possível, 

partilhavam, criativas, demonstrações de afeto; a distância parecia ser madrinha da 



 
 

relação e se sentiam, a cada dia, mais ligados. Certa noite, após prolongadas 

gargalhadas, seguidas de um silêncio acolhedor, Fernando disse que a amava e, dessa 

vez, foi diferente, como se aquelas palavras a abraçassem e o trouxessem para perto; 

foi nesse dia, uma quarta-feira nada especial, que Helena percebeu que aquele era seu, 

tão esperado, “felizes para sempre”. Os dias transcorriam, naturalmente e Helena se 

preparava para visitá-lo, pela primeira vez; sentia um, inexplicável e adolescente, frio na 

barriga, só por imaginar o reencontro e ele, planejava a recepção, nos mínimos detalhes 

e com grande expectativa (...). Semanas depois, Helena se viu observando a chave em 

sua mão, havia acabado de trancar a porta e sentia que, ao se virar, entraria, 

instantaneamente, em uma vida que não era sua, mas já te pertencia; decidiu 

experimentar a liberdade de ser, completamente, mulher, não que precisasse de 

Fernando ou qualquer outra pessoa, nem que ele fosse a razão, mas por ela, não queria 

mais ser refém do medo e da insegurança, nem se prender em seu mundo inventado, 

proteção contra inimigos, inofensivamente, invisíveis; passou a vida inteira longe de 

quem estava perto e, agora, por ironia do destino, entregue a distância, se sentia 

abraçada a essência do afeto. Agradeceu, em silêncio e, em meio a, intraduzíveis, 

lágrimas se perdoou, por todas as vezes que se sentiu culpada, por todos os amores 

perdidos, pelos sentimentos negligenciados e seguiu, leve, foi encontrar a felicidade e 

o amor, que a esperava, já em um nova estação – primavera florida – daquele mesmo 

trem... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Natureza que sou 
Micleane Crispim 

@nocaminho_poesia 
 

Me reconhecer natureza 

é saber que possuo ciclos 

perceber que assim como os tempos externos 

possuo meus próprios tempos dentro 

aquieto e me fecho 

me nutro, me rego 

me cuido 

espero 

floresço 

refloresto 

há o tempo de folhas secas 

cansadas 

que caem sem precisar de fortes ventos 

entendo que o que já não me pertence precisa ir 

há o tempo de total desnude 

sensibilidade tamanha 

o mundo me atravessa 

nada passa sem ser sentido  

busco meios de proteção para afugentar o que me assola 

há o tempo de adubação 

fortificação das minhas estruturas naturais mais fundas 

sou fortaleza de mim 

me reforço 



 
 

há o tempo de calmaria 

descanso  

quietude 

reflexão 

planos e sonhos 

esse tempo parece espera 

é quando meus brotos são gestados e paridos 

há o tempo de crescer 

rasgar a terra ganhando espaço de ser 

sentindo toda potência que me habita 

sou natureza 

sou mulher 

sou cíclica 

tenho meus tempos 

os percebo 

os aceito 

os acolho 

os cuido 

os vivo 

morrendo e renascendo 

na constância de ser eu mesma. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Boa parte de mim vai embora 
Júlia Marquioli 

@derepentejulia 
 

Mãos atadas durante os dias, 

pensamentos descontrolados todas as noites; 

decidem por mim o que comer, o que vestir, 

decidem minha identidade, 

mesmo com uma luta de anos 

para construir minha própria liberdade. 

 

Enquanto as estações passam diante de nossas vistas 

já inteiramente cansadas de um vai e vem de desilusões, 

descubro muito mais do que imaginava saber e conhecer... 

mesmo vivendo presa no meu próprio limbo, 

mesmo encarcerada em minhas próprias moradas. 

 

Evito ser ingrata, 

mas já possuo a alma sugada 

por tanto obedecer... 

Sou fiel a todos, 

menos ao meu próprio querer. 

 

Uma boa filha, uma boa moça, 

garota exemplar, 

um modelo de pessoa! 

Ah... Se ao menos eles soubessem o que dizem meus demônios... 



 
 

Esses se contêm demais... 

Não seria um exemplo de vida para meus pais. 

Confesso que a conveniência me ajuda a não reagir, 

enquanto a grama verde não floresce para mim; 

essa bendita necessidade me afoga, 

e faz parecer que a minha maturidade feminina nunca baterá à minha porta, 

pois não tenho o meu próprio jardim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*  
Mirlane Braga 

@deixa_flor_ir 
 

Eu não sou uma mulher domesticável. 

essa sociedade insiste em nos padronizar 

tem dias que sou uma mulher flexível, maleável 

em outros sou firme, cacto, hirto 

Mandacaru de noite a desabrochar 

tem dias que me desfaço, me dissolvo, me desdobro 

para depois me edificar 

nada vai me manipular 

sou uma mulher que não tem rótulos 

dou cara a tapa, enfrento o que vier 

sou um livro de muitas páginas, várias camadas 

me leia eu sou sua mulher 

sai de perto, estou de tpm sim 

é o meu sangue que percorre, que pulsa e escorre em mim 

isso não é o fim, é o ciclo, é o recomeço, 

renasço, enfim. 

Sou aquela que ama borboletas, 

mas que não aprendeu ainda a beleza, 

a leveza de voar 

estou cansada, 

cansada de tudo que me limita eu nasci para voar. 

 

 

 



 
 

Os templos também falam com as deusas 
Karen de Alencar 

@karenalencar77 
 

Você atravessa anos 

buscando inspiração 

desejando criar mundos novos 

procurando nas paisagens 

um motivo para escrever 

sempre passando apressada 

pelo espelho 

até que um dia 

você cruza com ele e se olha 

d e v a g a r  

e seu corpo recita versos 

pra você.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ela(s) 
Cleidiane Ozório 

@cleidiane.ozorio 

 
Ela é querer 

conjuga esse verbo 

no tempo que quer. 

Ela quer… 

… ser feliz; 

independente; 

respeitada; 

amada. 

Melhor que querer é poder! 

E ela pode 

… estar onde ela quiser, 

fazendo aquilo que quer 

com quem ela bem entender. 

Pois ela? Ah… ela é só dela! 

Se dar o respeito não irá, 

porque o respeito é seu por direito. 

Querer, ir, conquistar, realizar… se libertar! 

Pelos becos, ruas, vielas ou nas avenidas famosas; 

o machismo não irá lhe intimidar; 

muito menos, dominar. 

E se alguma das várias formas de violência a encontrar; 

sua voz não conseguirão sufocar; 

porque ela não anda só. 

Afinal, ela não é só mulher, 

é MULHERES! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aves Marias 
Patrícia Cacau 

@patricia.cacau 
 
Enquanto somos vendidas pelas contas dos rosários 

muitas das Marias estão sendo mortas 

 

A Maria é morta 

A Rosa é morta 

A Inês é morta 

 

Marielle, morta 

 

Salve todas as Marias que estão vivas, lutando, resistindo 

para que outras Marias não sejam mortas.  

 

Viva Maria! 

Vivas Marias das aves que voam livres na terra e no céu. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Reza contra males do assujeitamento normalizador 
Nathália Coscrato 

@sentidoresdomundo 
 

Um assujeitamento normalizador medroso, com síndrome do pânico de qualquer 

diferença, que corta o que eu tenho de único, que apaga as minhas e todas as 

individualidades, que vê no diferente um erro que deve ser eliminado, que deixa de 

aprender com o outro, que quer sempre segurança, que quer sempre o igual. Que não 

ousa, não confia, não mistura.  E torna a palavra normal um desejo comum de morte de 

qualquer diferença. Faça, meu Deus, com que meus olhos e pele estejam mais abertos 

a aprender com horizontalidade do que meu olhar verticalizado a objetificar e classificar. 

Que eu tenha a coragem de me aproximar.  Que esteja aberta a novos mundos, novos 

“eus”, novas epistemologias com suas formas de compreender o existente além da 

minha.  O assujeitamento normalizador, meu Deus, livrai-me desse mal que não respeita 

a vida. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Poeta mulher 
Beatriz Patrocínio  
@beatriznpatrocinio  
 
Eu sou poeta e sou mulher 

nos meus versos canto a liberdade 

a minha veracidade 

ou um tema qualquer 

 

Em minhas mãos tudo vira poesia 

seja o canto dos pássaros  

ou uma breve maresia 

 

Sou poetisa 

e escrevo os meus desassossegos  

de forma um tanto precisa 

e com bastante sossego  

 

Nas minhas estrofes 

escrevo sobre o amor 

mas também escrevo sobre a dor 

 

Saudade ou amizade 

eu escrevia e ainda escrevo 

poesia. 

 

 

 
 
 
 



 
 

Sobre existência 
Rauita Garcia 

@rauitagarcia 
 
Se eu existo: 

MULHER 

QUILOMBOLA 

TRANSEXUAL 

LÉSBICA 

NEGRA 

PCD* 

PERIFÉRICA 

COM NANISMO 

BISSEXUAL 

ASSEXUAL 

INTERSEXUAL 

QUEER 

PANSEXUAL 

GORDA 

INDÍGENA 

PROLETÁRIA 

 

Sou isso, 

um misto, 

eu me visto 

de causas, 

eu persisto 

eu me dispo 

de padrões 

e resisto. 

 

*pessoa com deficiência 

 

 

 

 



 
 

Momento aum com a floresta 
Larissa Macalão  
@palavra.palivro 
 
 
Floresta-stê: 

eu muda 

tu mudas 

ela canta rebemol 

nós, redes entrelaçadas 

voz que canta 

elas, FLORESTAS. 

Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sangue de galáxia 
Cinthia Fragoso 
@escritoscinthia 
 

Descobri que sou essa mulher  

com personalidade de universo.  

que meu eu precisa revisitar essa 

essência, que meu corpo precisa do meu 

toque, do meu afago,  

do meu encontro.  

Descobri que esse universo pode  

ser olhado bem em frente ao 

espelho, mas também com o toque 

voraz  

das minhas mãos.  

A cada afago,  

amontoado da vida,  

cada pedacinho surpreendido  

pelo meu próprio olhar  

me sinto preenchida.  

Sou um ser de camadas,  

você precisa ir me descascando  

com carinho  

para ver tudo o que tenho  

inclusive o pior que tenho.  

Eu que descubro minhas 

galáxias e me percebo.  

no fim, me vejo livre.  

A única coisa que me prende  

é a busca constante  

de ser eu  

todo dia.  

 

 

 

 



 
 

Mulher, solte sua voz 
Rosalina Fialho 

@fialhorosalina 
 

Mulher, não permita que ninguém lhe cale, 

Denuncie, grite, clame, imponha-se, fale. 

Dê um basta, conte a alguém, não sofra calada, 

Não deixe que impeçam sua linda jornada. 

 

Mulher gosta de ser livre igual ao passarinho, 

Precisa de liberdade para construir seu ninho. 

Não pode viver aprisionada em uma gaiola, 

Seu canto é tão lindo como o som da viola. 

 

Mulher, não se contente com estas migalhas, 

És tão forte, já enfrentou e venceu tantas batalhas. 

Estude, sonhe, trabalhe, aprimore seus talentos, 

E se surgir um amor, tenha um feliz casamento. 

 

Deixa o mundo conhecer seus dons e talentos, 

Apareça, brilhe, destaque-se, este é o momento. 

Sua voz tão bela e poderosa não pode ser abafada, 

Meninas acreditem em vocês sejam empoderadas. 

 

Não fique à espera de um belo príncipe encantado, 

Realize-se com novas escolhas e os sonhos almejados. 

A vida é muito curta para que você viver encarcerada, 

Você nasceu para brilhar, ser feliz, ser livre e realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dos perigos de ser uma mulher 
Luana Nayara 
@pena.poesias 
 

Você sabe dos perigos de ser uma mulher 

quando caminha mais rápido do que suas pernas conseguem 

quando já sai de casa pensando na hora segura de voltar. 

 

Você entende os perigos de ser uma mulher 

quando lê o noticiário 

e mais uma foi espancada, estuprada, assediada. 

Se descobre mulher 

quando entende como é viver em um mundo 

que confunde invasão com elogio. 

Amor com sangue. 

 

Você sabe o que é ser mulher 

quando qualquer ação destinada a você deve ser lida como amor, 

Mesmo quando te machucam em lugares que você desconhecia. 

É o jeito dele amar, arrancando pedaços de você. 

 

Você entende os perigos de ser mulher 

quando você quer tanto ter um homem 

pra te proteger das coisas que apenas homens podem te cuidar 

porque eles são homens 

e você,  

você é mulher. 



 
 

E a essa altura, já conhece seus perigos. 

 

E finalmente, você descobre dos perigos de ser mulher 

quando percebe que ninguém poderá te proteger 

de nenhuma dessas coisas. 

Mas o mundo também não poderá se proteger 

dos estragos que você pode causar 

quando começa a denunciar seus perigos. 

 

Você descobre o risco iminente 

do seu verbo de luta 

da união das mulheres 

que vão colocar esse mundo abaixo 

até que não nos reste mais nenhum dos perigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Oração à Deusa 
Priscilla Panizzon 
@pripanizzon 
 
Sagrada Mãe 

me abençoe 

me guie 

esteja sempre comigo 

sou tua filha 

fruto do teu ventre 

útero sagrado 

cálice da criação 

me encoraje 

a seguir em frente 

confiante do meu poder 

e com todo o teu saber 

me ampare 

nos momentos de dor 

com as minhas sombras 

sagrada Mãe 

espalha tua proteção 

a todas e todos 

e que o amor sempre vença 

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Meu marido o casamento.  
Fernanda Luiza S. Farias 

@fernanda.escritora 
 
Chegou o grande dia, está tudo maravilhoso, fomos apresentados a cerimonialista. Ela 

então traz um cardápio magnífico, fala das flores da igreja, do buffet, dos doces, dos 

talheres, taças e todo requinte que requer uma cerimônia de casamento. 

Confesso que não imaginava que era tão complexo. Uma série de perguntas me 

chegavam como uma avalanche e então percebo que preciso de tempo para conhecer 

o casamento. 

Para isso contarei os detalhes. 

Desde pequena meu sonho era me casar na igreja. A escolhida Paróquia de São 

Patrício. Uma lindeza de cor amarela com um imenso jardim. 

O campo de flores rodeava a igreja, elas eram compostas por duas cores vermelha e 

branco. Flores pequenas que não despertava o desejo de serem colhidas, mas que 

deixava o ambiente feliz, tranquilo, e ao mesmo tempo complexo, igual a uma oração. 

No domingo o soar do sino chama as pessoas para missa.  

Aquele sino me chamaria para o casamento, ah chamaria. 

Para o buffet, economizei, tanto que pude escolher cada forminha para colocar os 

doces. 

Forminhas de todos os tipos. A cor, apenas nuances, tenho certeza de que havia uns 

20 tons de rose.  

As pequenas rosas, junto com outras formas e flores enfeitavam de maneira delicada e 

perfeita a parte principal do salão. Por mais que eu tente descrever é impossível contar 

todos os detalhes. 

Para alimentação a cerimonialista juntamente com a equipe me fizeram uma série de 

perguntas. Confesso que nunca havia pensado nelas. 

 - Senhora Iolanda que horas será o casamento? 

- Às 19 horas 

- Qual o número de convidados? 

- Cento e cinquenta 



 
 

- A maioria são homens ou mulheres? 

Vamos ficar por aqui as perguntas seguiram, não sei mensurar a quantidade. Sei que 

todas elas levariam a composição da cerimônia perfeita. 

Procurei respondê-las com esmero e atenção para que as repostas fossem fidedignas. 

E para que o dia pudesse ser transformado no momento mais glorioso possível, quase 

divino. 

Como se tratava de um sonho meu, coube ao Tiago apenas o pedido. Nunca havia 

pensado no pedido. Mas ele veio, com todo o amor que poderia transmitir. 

Durante os preparativos, me dediquei 100 por cento do tempo, procurei conhecer tudo, 

cada minucioso detalhe necessário para transformação desse dia. 

O vestido ficou sob a responsabilidade de madame Marri, uma costureira que havia 

deixado o marido para dedicar-se a profissão. Aliás, costureira não, me corrigia, era 

modelista. Pois transformava sonhos em projetos. E os projetos se transformavam em 

vestidos de noivas encantadores. Teria que ser ela.  

Durante os dias que antecederam a cerimônia Tiago me acompanhou e concordou com 

tudo, acredito que ele não tinha opção. Já que meus sentimentos de tensão e euforia 

mudaram meu comportamento por completo. Mas fez o que deveria ser feito. Comprou 

as alianças e o seu traje de noivo. 

E chega o grande dia, e como eu havia esperado e sonhado foi perfeito. 

Ah sim, o Tiago estava lá.  

Percebi que durante os 2 anos de namoro, 24 meses que multiplicado por 30 somam-

se 720 dias eu não havia feito metade daquelas perguntas para meu namorado e hoje 

marido, o senhor Tiago. 

Durante a minha vida toda, meu grande amor foi o casamento, com ele que me casei 

naquele dia. 

Uma pena esse meu marido a “cerimônia perfeita” ir embora no final da festa. 

 

 

 

 

 



 
 

Arrepio da loba 
Suélen Emerick  

@solidaocoletiva 
 

Não nego que sou meio bicho 

abraço meus extintos 

respeito minhas pausas naturais 

da necessidade de não racionalizar  

não ao menos da forma autorizada  

pelo humano que decidiu se autointitular assim 

um ser racional, sem mais, nem menos 

quando na verdade ainda há dificuldade de ser 

simplesmente ser  

não nego que sou meio bicho  

do nível selvagem de proteger os meus como o sagrado 

de carregar as crias da minha mente  

e amamentar meus receios irreais 

não nego que dou de ombros quando é hora de ir 

não é mero desapego 

é minha forma de seguir 

seguir saudável 

seguir saudade 

mas seguir o por enquanto 

armazenar o agora  

como quem respira a natureza invasiva da carne 

como quem sente o corpo estralar e prova estar ali 

naquele momento 



 
 

momento presente 

o momento que rompe as nuvens  

e a lua arde nos olhos atentos da loba 

intuição sensível habita os meus poros 

e de quem se dispor ao arrepio febril 

dos seres vigentes não nego que sou meio bicho 

inteira mulher e outro tanto poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jéssica Oliveira 
@jessamusica 
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LEI 9.610 

* 

Germine 

palavras de mulheres, 

e erga uma árvore frondosa 

de afeto e manifesto, 

deite-se na sombra dessa árvore, 

saboreie seus frutos. 

Escreva pulsante 

para que o seu sangue 

não derrame em espinhos opressores, 

escreva para revolucionar, 

existir e curar as dores. 

Empodere sua arte, se salve! 

 

 Maria Ávila e Vanila Celestino, 15 de junho de 2021 
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