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Em baixa voz 
violento os tímpanos do mundo. 

Antevejo. 
Antecipo. 

Antes-vivo 
Antes – agora – o que há de vir. 

Eu fêmea-matriz. 
Eu força-motriz. 

Eu-mulher 
abrigo da semente 

moto-contínuo 
do mundo

Conceição Evaristo



a r t e fat o  e d i ç õ e s

A Artefato Edições foi fundada em 2017 pela 
professora Lígia Sene, pelo editor Victor Prado, 
pelo fotógrafo Igor do Vale, pela escritora Ana 
Teresa e pela estudante Juliana Previato. Foi 
pelo desejo de movimentar, divulgar e valorizar 
a cena literária da cidade de Franca, que esses 
cinco jovens e profissionais se uniram e realiza-
ram diversas iniciativas no âmbito da escrita, da 
leitura, da literatura e da publicação de livros. 

A editora, em quatro anos de existência, tem 
desenvolvido diversos projetos que contribuem 
fortemente ao desenvolvimento do setor cultural 
da cidade de Franca, uma vez que esses projetos 
são realizados de maneira interdisciplinar e com 
públicos dos mais variados possíveis, atingindo, 
dessa maneira, diversos contextos socioculturais 
e artísticos no município.  

De 2017 a 2021, foram publicados 11 livros físi-
cos e digitais, sendo 10 de escritores e escritoras 
residentes em Franca/SP. Foram realizados diver-
sos eventos literários na cidade, como a primeira 
edição da Perpendicular - feira de publicações, 
rodas de conversa literária no Almanaque Sebo 
e Livraria, oficinas de escrita criativa para a Fun-
dação Casa e saraus literários. 

 Em Abril de 2020, início da pandemia causa-
da pela COVID-19, a editora, com o objetivo de 
disponibilizar um espaço para acolher as escritas 



de diversos escritores brasileiros e estrangeiros 
que se utilizaram da escrita para compartilhar 
seus sentimentos, opiniões e sonhos durante 
este momento tão difícil para o mundo, criou a 
revista Habitat, o Diário da incredulidade e o Pu-
xadinho, por meio dos quais já foram publicados 
mais de 100 escritores e escritoras brasileiros e 
estrangeiros.

Por meio da Artefato temos realizado diversas 
ações no âmbito da literatura, da escrita e da 
publicação, pois acreditamos que o fomento de 
vozes e narrativas potentes incentiva outras vo-
zes a se fazerem presentes em todos os espaços 
literários e artísticos e estabelece uma via para 
consolidar o sonho de vivermos em uma socie-
dade mais equitativa e menos discriminatória.

Para melhor conhecer os trabalhos realizados 
pela Artefato Edições, acesse as nossas redes.

 
Equipe Artefato Edições

https://www.artefato.art.br/
https://www.facebook.com/conjuntoartefato
https://www.instagram.com/artefatoedicoes/?hl=pt-br


p r e f á c i o

 Eu-mulheres é uma coletânea de (re)-Existên-
cias poéticas escrita por 31 mulheres perten-
centes, de alguma maneira, à cidade e região 
de Franca-SP. A coletânea foi idealizada e criada 
pelo desejo e trabalho de cinco mulheres que 
acreditam no poder e na liberdade que a escrita 
propicia a quem escreve e a quem lê. Dessa for-
ma, unidas pelo desejo de conhecer e visibilizar 
narrativas poéticas de diversas mulheres, a edi-
tora Artefato Edições assumiu o compromisso 
de tornar realidade esse desejo.

A publicação e divulgação cada vez mais de 
mulheres escritoras nos afirma o quanto nossas 
criações, nossas vozes e narrativas são repletas 
de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, 
de força, de cuidado, de sentimentos, de espe-
rança e de poder. Por isso, nós nos enchemos de 
orgulho de ter nesta coletânea tantas mulheres 
inspiradoras que pela sua escrita podem inspirar 
outras criações de existências e poesias.

A escrita para muitas dessas mulheres se cons-
tituem em diversas perspectivas, podendo ser 
como forma de traduzir a beleza e também a 
tristeza de momentos da vida; como herança 
para dizer o que se pensa e o que se sente; como 
válvula de escape para fugir um pouco desse 
mundo; como instrumento de educação; como 
renascimento e cura; como lugar de fala, por 



meio do qual é possível enaltecer as raízes; como 
lugar de liberdade, onde tudo é permitido, sem 
censura; como refúgio; como necessidade; como 
momento de reflexão e autorreflexão; como algo 
vital, onde é possível reviver sensações e senti-
mentos; como desatador de nós; como chamado 
da Alma; como possibilidade de criação e como 
oxigênio que possibilita existir e re-existir.

Dessa maneira, a escrita para nós, mulheres 
desta coletânea, é o que movimenta a potência 
da vida, do amor, da resistência, da criação de 
novos mundos e da luta pelas existências plu-
rais que somos. Por isso, acreditamos que essa 
coletânea é um registro e uma ação política de 
re-Existências poéticas de mulheres que trazem 
a pulsão de vida e luta e que têm muito a dizer, a 
contar, a dividir, a ensinar, a reivindicar e a criar! 
E é nessa pulsão de vida que tomamos como 
inspiração a poesia da escritora Evaristo Concei-
ção que nos alimenta a ser “moto-contínuo do 
mundo” com nossas existências e escrita.

Sejam todas muito bem-vindas à nossa coletâ-
nea. Fiquem à vontade para conhecerem, apren-
derem e criarem com essas mulheres.

Bárbara Rosa e Lígia Sene
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eu
AMANDA LIMA 

REIS



Nascida e criada em Franca, atualmente é Mes-
tranda em Serviço Social pela Unesp. Desde que 
se conheceu neste mundo, andou na companhia 
dos livros e dos poetas. Conheceu primeiro os 
autores ardidos, narradores da realidade social 
e dos desconfortos da vida. Descobriu que até 
as dores podem ser transformadas em poesia: 
florescer é potência humana. Escreve para ter 
fôlego!

https://www.instagram.com/amandalreis_/
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Criamos arte porque estamos danados da vida! É 
isso mesmo, a impaciência em existir pálido dói na 
alma. Ficamos à beira da angústia porque presos 
no corpo e não podemos, meu deus, não conse-
guimos sair um pouquinho para desvanecer, sentir 
completude! Podem dizer que é loucura se olharem 
só para as aparências primeiras do que digo. Não, 
eu chamo é mesmo de vida. Escorrega pelos olhos, 
pelas mãos, pelo corpo a latência do ser humano 
em ser expressão, por necessidade! Daí decorre a 
arte, tão deliciosa, a canção, literatura meu bem, 
cores na tela. No meu mundo eu argumento: O que 
seria da vida se ausente as maravilhas da música? 
Se ausente, eu não seria gente não.

A arte da música é antídoto encontrado pela alma 
para os desaforos dessa vida. Mas não pense que 
ela é assim atoa...é preciso enamorá-la e aventurar 
na jornada para conhecer seus tesouros. Pra quem 
deseja criá-la, abuse das emoções. Colocamos fúria 
nas teclas do piano e lá vem, sem gingado. Até mes-
mo aí, ainda não temos a satisfação cadenciada, o 
alívio dissipando pelos orifícios da carne. Já ouvimos 
logo no primeiro Dó, Re, Mi, Fá que é preciso ensinar 
os dedos pois tem algo fora do lugar sem ajuda do 
tempo. Treinar e treinar a ignorância a qual estamos 
vestidos em matéria, deixar fluir...vem dançar vida! 
Porque, veja bem, o meio já temos. Corpo rodopia, 
toca o mundo, possuiu gestos nobres que guarda lá 
fundo à espera de serem descobertos. Pedra bruta 
a ser lapidada. 

M Ú S I C A  P R A  Q U E 
T E  Q U E R O
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Prática e disciplina são bons amigos. Uns abençoa-
dos, fico indignada, já vem com sabedoria de fábrica. 
Sorte ou dom, sei lá. Não é, entretanto, maravilha 
destinada só pela facilidade em aprender. Atrevo-
-me a meter no ensino bem didático, coisa de gente 
com muita dificuldade. Alguns diriam burrice, nem 
ligo. Contar as mãos, contar o tempo, bater o pé, 
fazer rimas, tudo gingado: 1 e 2 e 3 e 4 e, xequerê 
xequerê, que qui tu queres zé, ta ta tum ta tum tum 
ta tum tum tum, toma café, ta chi chi ta tachichita, 
e por aí vai. 

E acredite quando digo, é divertido ainda que de-
safinado, desencontrado. Vai errar muito! Aí você co-
loca a palavra, vai de mansinho, sem pressa. Arma-se 
de estratagemas para pegar essa tal musicalidade. 
Não desiste não! Importante segredo para aprender 
é ser manjado na arte da diversão, procurar caminhos 
e meios sem perder a alegria em tocar sem jeito. 
Lembre-se da jornada, aventure-se em cada nota. 
A cadência está lá, te asseguro! Mas pode ser que 
às vezes, a danada, gosta de fazer charme. Faz mais 
charme ainda Uai. Vai sorrindo ao longo da estrada 
e aí, quando esbarrar com ela, aahh quanta alegria! 
Encontro gostoso demais, no tempo, contratempo, 
todo jeito. Desses que só flui, e fluindo vai dançan-
do, e dançando vai cantando. Já sei de cor agora! 
Está no meu corpo todo que rodopia junto com as 
brincadeiras primeiras de fazer música. Dança leve 
a arte, vai transcendeeeeeendo...

Uuuufa! Estava bem apertado aqui!

 



eu
ANA LAURA
DIAS RAMOS



Tenho 19 anos, comecei a me aventurar para 
colocar algumas coisas no papel com uns 15, na 
minha escola eles sempre incentivaram bastante 
esse aspecto e participei de alguns concursos in-
ternos. Depois de um tempo, eu passei a escrever 
sobre tudo o que me inspirava no mundo, que eu 
conseguia conhecer através da escola e outros 
artistas. Às vezes, eu consigo colocar o que eu 
sinto no papel, e, às vezes, eu prefiro escrever 
sobre algum conceito da sociedade que me intri-
ga. Eu dei uma parada na escrita quando entrei 
pra faculdade, mas não tem nada que cutuque 
de forma tão boa o meu coração do que escrever.
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Quando criança é muito fácil de se acreditar que 
afirmações traduzem a realidade. Se tivessem me 
dito que alguns humanos eram mágicos e capa-
zes de voar, eu teria dedicado toda a atenção, que 
alguém de 8 anos é capaz de ter, procurando-os. 
Mas passando pra pensamentos mais difíceis de 
desconectar da realidade, eu nunca pensei que 
sofreria tanto a falta de alguém que escolhi amar.

Pra minha mente da época seria extremamente fá-
cil me desapegar de quem não correspondesse com 
o que eu sentia, com meu jeito, com meus defeitos. 
Eu lembro bem de descartar qualquer um que re-
clamasse do meu corpo e tudo o mais de imutável 
em mim; e por fim, o filtro que mais importava, se a 
pessoa gostava de mim ou não, queria ficar comigo 
ou não, viver ou não viver comigo, eis a questão? 

Acho que eu só parei realmente pra ressignificar 
esse pensamento agora, e ele me fez parar pra pen-
sar em outras verdades que eu ainda escondo de 
mim, do tipo, “pokémon realmente não existem”, “eu 
não posso ignorar o que eu sinto”, “reciprocidade 
não me deixa mais vazia ou mais completa”, “você 
pode marcar a minha vida sem que eu marque a 
sua”, “eu posso ainda te querer do meu lado mesmo 
que isso viole os meus filtros de muito tempo atrás”.

Eu lembro de você em qualquer momento, de ócio 
ou não, que poderia ser divido por nós e entrar na me-
mória coletiva da nossa relação. Dividir uma memória 
com alguém, na verdade, me ajuda a passar por isso e 

j u l h o / 2 0 2 0
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deixar tudo pra trás, sem pensar que tá sendo em vão, 
que no final vai tudo embranquecer e ficar intangível. 

Dividir momentos com você e ter a certeza que 
todos eles continuariam relevantes e seriam lem-
brados por nós, enquanto tantos outros surgiam, 
era como eu te amava, e esse amor me segurava. 
Por isso é tão difícil pensar em uma amizade. Por 
isso o amor pode me manter estável, mas, antes de 
tudo, eu tenho que ser a minha própria sanidade.



eu
BARBARA

ROSA





29 anos, graduada, mestre e doutora em Servi-
ço Social pela UNESP. Formada em Filosofia pela 
UNIFRAN. Publicou crônicas no jornal Diário Ver-
dade da cidade de Franca/SP. Teve uma crônica 
publicada na coletânea Habitat também da Edi-
tora Artefato. Foi finalista do concurso Nascente 
USP em 2018. É a rainha do textão do Instagram, 
publicando textos feministas, no perfil @barba-
rarosaescritora, atualmente com 13 mil segui-
dores.

https://www.instagram.com/barbararosaescritora/
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O  C H E I R O  D O 
L I X O

No meio de tanto plástico fica difícil achar resto de 
cachorro ou gato atropelado. Hoje em dia tem uma 
quantidade enorme de coisas tecnológicas: celular, vi-
deogame, computador. Engraçado a quantidade desse 
tipo de material se torna cada vez maior e a quantida-
de de pessoas que vem aqui procurar eles também.

Ultimamente não é só essa porcariada de plás-
tico que tem atrapalhado na minha busca, mas 
uma idosa colorida que aparece por aqui, esses 
dias ela levou um pedaço de porco que estava 
dentro do saquinho, quase biquei a abusada. Eu 
não implico com esses humanos que vem aqui, 
mas essa velha tem despertado a minha raiva. 

Ratos têm de aos montes vivos e mortos. Mas, 
eu particularmente tenho nojo, não gosto de car-
ne de rato, não faço esse tipo de rapina Aque-
le rabo não me desce bem. Fora que não enche 
né? Você come, logo depois está com fome de 
novo. E com essa nova onda de protetores dos ani-
mais, fica difícil acha outros tipos, mais saborosos, 
como o porco, que aquela velha safada roubou.

Como é irritante a coitada, chega aqui no lixão 
junto com o sol, ouvindo um radinho de plástico 
na maior altura, canta, dança. Fico observando e 
não consigo compreender porque ela vem pegar a 
minha comida. Não faz sentido. Confesso que ela 
chama um pouco a atenção, principalmente por 
causa das roupas coloridas demais. Ainda mais 
que a minha espécie inteira tem um bom gosto 
para penas, um estilo pretinho básico. Ao contrá-
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rio da nossa elegância e silêncio, ela parece uma 
mistura de arara com periquito, escandalosa, que 
pensa que vermelho, amarelo e azul combinam.

Esses dias dando rasantes de um lado para outro 
fiquei até tonto de tanto procurar comida. Não en-
contrei nem uma galinha morta, nem um coelhinho 
morto, nem um ratinho desfalecido. Aí avistei a ve-
lha. Por um segundo pensei, que ela poderia morrer 
e eu poderia comê-la. Fazer o que, eu sobrevivo da 
morte. Baixei o voo pra cima dela, quando vi que ela 
estava chorando. Que irritação, que melodrama, gos-
to da minha comida morta, carne morta não chora. 

Eu dei um pouso tão desajeitado que quase cai 
em cima da velha. O pouso as pressas foi por cau-
sa da asa direita, como doí. Tudo por causa daque-
le ressuscitado. Achei que o gato estava morto. 
Tinha certeza que estava morto. Não estava nem 
respirando. Mas, não é que o bichano se levan-
tou e ainda arranhou minha asa. Bicho maldito. 

A velha percebeu meu quase tombo e começou 
um desabafo sem fim, disse que precisava achar 
mais alimentos, vender mais materiais plásticos. 
DI-NHEI-RO. Como os humanos gostam dessa pala-
vra. Que vida estava de tal jeito que ela tinha imi-
tar os animais. Depois começou a falar de sua neta, 
que se Deus quisesse, ia ver a menina formada. 

Queria voar para longe daquela ladainha, mas a asa 
doía. Nem levantar voo conseguia. A velha aprovei-
tava a situação e se aproximava de mim, percebi que 
ela estava coberta de poeira, estava encardida tan-
to quanto eu. Ela olhou para mim com uma cara de 
séria e disse que era preciso ter fé que as coisas iam 
melhorar. Quis rir, pobre coitada, como é bobinha. 
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Sem nem me avisar nem nada me pegou no 
colo. Levei um susto. Pensei “o que essa velha sur-
tada vai fazer?”. Comecei a me debater no colo 
dela. Ela com a maior calma ela pegou um pani-
nho sujo ali do meio do lixo mesmo e enfaixou 
minha asa direita. Depois desse dia, criamos um 
tipo de amizade, para matar minha fome ela sem-
pre trazia um animalzinho cadavérico para mim. 

Os dias iam se passando e eu já até tinha me acos-
tumado com a velha. O que sempre atrapalhava nos-
sa paz era o tal do atravessador. Um tipo de chefe, 
que vinha pegar o material que ela tinha coletado. 
Um velho de cabelo branco, barrigudo, que só usa-
va camisetas pretas. Sempre que ele vinha a velha 
reclamava o dia inteiro que ganhava pouco. Ele che-
gava de caminhonete, colocava o material na car-
roceria, tirava alguns trocados do bolso para velha. 

Ele sempre reclamava que os negócios não eram 
mais como antigamente, que as coisas iam mal. Fa-
lava de crise financeira. Que estava sem DI-NHEI-
-RO. Como os humanos reclamam da falta dessa 
palavra. Mas, nesse dia foi diferente, o barrigu-
do trouxe um magricelo de terno preto. Com um 
sorriso no rosto e suor na testa. O magricelo le-
vou um papel que é bem comum aqui no lixão. Vi-
nha o rosto dele fotografado com mesmo sorriso 
irônico e um número com vários dígitos em baixo. 

Aproximei-me para ouvir o que ele dizia, era uma 
mistura de promessa com pedido: o magricelo que-
ria voto. Em troca prometeu conseguir uma bolsa de 
estudos para a neta. Ele falava pomposo, abraçava 
a mulher e dizia que tudo ia mudar. Os olhos dela 
brilharam e ela deixou escapar um sorriso bobo. 
Na hora me deu um aperto. Poxa, ela não precisa 
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de ajuda de ninguém não, ela tem a mim. Fiquei 
puto com essa história, quase sai voando de raiva.

Ela limpou sua mão suja na calça laranja e apertou 
as mãos dos dois homens. Quando a caminhonete 
já estava longe na estrada de terra, ela me disse: 
“Imagine só Seu Urubu, minha menina vai estudar 
na Universidade”. Fingi que não ouvi e já estava 
quase voando, quando ela disse: “Imagine, se for 
bióloga, ela vai poder vir aqui cuidar da sua asa”.

 Apesar de ainda um pouco contrariado com ela 
rindo para aqueles sujeitos. Resolvi ficar feliz. Afi-
nal, nada de bom acontecia na vida velha. Esse 
atravessador que paga pouquinho, as latas de co-
mida vencidas, os livros sujos e rasgados. Até meu 
esforço de ficar com gosto de celulose no bico 
agora ia ser recompensado. Imagina que alegria 
ter uma bióloga para cuidar da minha asa. Só vou 
lamentar se for veterinária, esses puxa-sacos de 
cachorro e gato me enojam, só querem saber dos 
bichinhos fofinhos e peludinhos e nem dão a de-
via atenção para nós os reis da cadeia alimentar.

A velha só parou de trabalhar num domingo. Aque-
le dia ela aprontou uma confusão. Primeiro que a 
velha era como eu, só que ao invés da asa, ela tinha 
uma perna que ela arrastava com dificuldade. Foi 
arrastando essa perna que insistia em ficar para trás 
até o ponto de ônibus. Não pude deixar de seguir. No 
ponto, jogou todas as coisas da bolsa no meio da cal-
çada e ficou igual louca, berrando, só parou na hora 
que encontrou um papelzinho verde. Achei estra-
nho, mas no outro dia ela voltou ao trabalho normal.

Depois de um tempo, o político apareceu, a velha 
o reconheceu de longe e se aproximou para cobrar 
a promessa. Ele ignora a velha, estava preocupado 
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com uma foto que ia tirar para o jornal, falando so-
bre os fins dos lixões. A velha ficou louca. Gritou, 
berrou, chutou. Não queria saber mais das pro-
messas. Ela arremessou um pedaço de pau nele. 
O jornalista registrou toda a confusão. O político 
saiu bravo e dizendo que aquilo não ia fica assim.

No outro dia o político voltou, sem o sorriso. Com 
ele vinha outro homem, bem maior que ele por sinal, 
também vestido de terno preto e uma arma pendu-
rada na cintura. Ele chegou gritando: “Quem você 
pensa que é?”. A velha nem teve tempo de responder, 
o brutamonte do lado lhe deu um soco que a fez cair 
sobre o lixo. Deu lhe um tiro no estômago. Depois 
disso, os outros urubus se aproximaram para comer 
o corpo da velha, eu segui dando minhas voltas.
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ele em 2021 se aprimorando nesse universo infantil.
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Augusto ainda não tinha completado 3 anos de 
vida e já adorava ir com seu pai até o quintal para 
ajudar a cuidar das plantas.

Enquanto o pai organizava os vasos de orquídeas 
Augusto buscava água com um baldinho e molhava 
as plantinhas do jardim. 

Sua planta predileta não era uma plantinha pe-
quena e sim uma árvore enorme plantada no meio 
do seu jardim: um ipê roxo. Para ela Augusto trazia 
muitos baldinhos de água e seu pai se divertia ao 
ver as sandálias do filho molhadas.

– Vamos trocar seus sapatos antes que sua ma-
mãe veja – dizia ele rindo, preocupado que a mãe 
dissesse que ele não cuidava direito do menino.

Teve um dia em que Augusto ouviu seus pais con-
versando sobre cortar o ipê roxo do jardim. O vizinho 
reclamava muito das folhas que caiam em julho e 
então das flores que caíam em agosto e por fim das 
sementes que caiam em setembro, e que isso tudo 
entupia as calhas da casa dele.

O vizinho era um homem de negócios muito prá-
tico e que nunca ergueu sua cabeça para aproveitar 
a beleza da árvore florida. Nem ouvia o canto dos 
pássaros que ali moravam pois saía muito cedo para 
trabalhar e voltava já de noite. Seu quintal era todo 
cimentado para ficar mais fácil de limpar e para não 
ter nenhum bichinho por perto. Ele havia perdido a 
conexão com a natureza.

Os pais de Augusto achavam que o filho era muito 
pequeno para entender o que conversavam. Talvez 

O  I P Ê  D O 
A U G U S T O
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Augusto ainda não tivesse as palavras certas para 
dizer o que pensava, mas já fazia tempo que enten-
dia tudo o que diziam.

E ficou muito triste em pensar que iriam cortar 
sua árvore predileta. E por sentir tanto medo de que 
realmente cortassem o ipê, ele começou a fugir para 
o jardim sempre que podia e abraçava o tronco da 
árvore e dormia no chão ali mesmo, encostado nela.

Seus pais olhavam para Augusto dormindo no jar-
dim e se preocupavam em precisar cortar a árvore 
somente para agradar o vizinho. A cada dia eles ti-
nham mais certeza de que Augusto ficaria triste se 
a árvore fosse cortada.

O que o pai de Augusto não sabia é que os filhos 
também são professores de seus pais. E Augusto 
soube mostrar a eles a importância de uma árvore.

O pai de Augusto começou a se lembrar do dia em 
que ele mesmo tinha plantado aquela árvore com 
o seu pai e a sua mãe. Do dia em que o pai colocou 
um balanço nos galhos do ipê para que ele e seu 
irmão brincassem ali. E lembrou dos piqueniques 
que sua família tantas vezes fez na sombra daquela 
árvore.  Como ele poderia corta-la? 

Os pais de Augusto decidiram que não iriam cortar 
a árvore do jardim e foram conversar com o vizinho. 
Eles mesmos limpariam as calhas da casa antes que 
as chuvas chegassem em novembro. Assim não ha-
veria problemas com calhas entupidas. O vizinho 
achou tudo uma bobagem, melhor seria cortar a 
árvore. Mas aceitou fazer a experiência, que acabou 
dando certo.

E foi assim que Augusto continuou molhando o ipê 
com seu baldinho, continuou dormindo abraçado 
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ao tronco dele, brincou também num balanço que 
seu pai amarrou em seus galhos e seu primeiro bei-
jo de amor aconteceu bem ali, alguns anos depois, 
debaixo do ipê florido. 

E os pássaros e as flores continuaram enfeitando 
a rua onde ele morava. 

Depois de saber que uma criancinha amava aquela 
árvore, o vizinho se interessou. Começou a apreciar 
olhar para ela de vez em quando e teve um dia em 
que ele até tirou uma foto dela florida, tão linda es-
tava em seu majestoso manto cor-de-rosa. No fundo 
ele também estava começando a se encantar com 
aquele ser vivo.

– Pai, por que é que um ipê roxo dá flores cor-
-de-rosa? – o pai de Augusto ficou sem saber o que 
responder. Por que será?
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Fui bem educada
Senhor Senhora
Bença e Licença
Almir Guineto e samba de roda

Mas aprendi no decorrer da minha trajetória
Que há lugares para se pedir licença 
E há lugares para se arrombar a porta

HÁ LUGARES PARA SE PEDIR LICENÇA
HÁ LUGARES PARA SE ARROMBAR A PORTA

Peço licença ao meu padrinho 
Com um ramo abençoado
Luis Antonio, o nome dele, 
Dos boleros e da madeira 
Deixou um legado

MAS DIGO E REPITO:
HÁ LUGARES PARA SE PEDIR LICENÇA
HÁ LUGARES PARA SE ARROMBAR A PORTA

Peço licença a Tia Chica 
Das sutilezas dos seus versos 
Da boêmia do café com música
Da coletividade dos mais velhos

P E R T E N C I M E N T O
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MAS DIGO MAIS UMA VEZ:
HÁ LUGARES PARA SE PEDIR LICENÇA
HÁ LUGARES PARA SE ARROMBAR A PORTA

Arrombo sem dó 
Com chutes de botas
Lugares proibidos
Lugares que me dão as costas

Arrombo no silêncio 
Quando pensam que estou cansada
Faz parte da técnica
Observação, estratégia 
Recuo Reflexão

Quando pensam que me derrubaram
Como uma surpresa, levanto do chão
Deve ser difícil olhar com inveja
E aplaudir o dom da ressignificação 

Há lugares para se pedir licença
Há lugares para se arrombar a porta
E o meu aviso não é secreto
É papo reto direto 

Não tem essa de impedir passagem
Porque sei pedir licença
E prezo pela educação
Mas meu talento de arrombar
Já ultrapassa geração. 
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Descobri que poderia atravessar o oceano 
Sem sair de casa 
Descobri que tudo que eu precisava era ter coragem 
Colocar uma mochila nas costas e criar asa

Encontrei dificuldades nesse voo 
Mas não desisti de chegar ao novo horizonte 
Encontrei nos suspiros, a resiliência
E tornei a esperança meu combustível, minha fonte
Desfrutei dela pra me levantar

Buscava respostas no caminho que percorria
A cada passo um questionamento 
Buscava chegar rápido e evitar os sentimentos
Mas não conseguia, 
pois era preciso um posicionamento
E esse sim seria a chave da travessia 
Sendo o meu norte, o rumo a seguir

Percebi que era necessário olhar pra dentro 
Entender a raiz e analisar sua complexidade 
Percebi que pra chegar do outro lado 
Era preciso me entender com sinceridade
Desvendando os mistérios da minha história 
Que nem eram tão impossíveis assim
Só bastava uma nova ótica 

B E M  A Q U I
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Agora dentre a coletânea do conhecimento 
Li meu livro 
Que deu asas pra conquistar o lado de lá 
O agora tão conhecido eu.
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I
a mão em punho na cara uns dos outros
pé pontudo, barriga de esposas ao chão
concebem corpos território
lugar a ser colonizado
campos
como os de futebol
onde se ganha das bichas
nesse país de maricas,
quem pode mais, chora menos

II
num beijinho confissão ela disse que ninguém    
podia saber, o pai não deixa. uns tempos
depois, foi na igreja
um tal teatro, figurino reluzente
brilho e glitter pra todo lado. Do branco, o mais    
branco de todos os brancos da paróquia,
deu-se em matrimônio
não mais a maria, só pode Antônio,
é assim que hoje em dia
eles
queimam
as
bruxas
mas daquele, deu fuga
bailarina de coturno, herege, faz versos que chuto 

R E L A Ç Õ E S  D E 
F O R Ç A
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para dentro da história
e pela porta da frente

III
por esse poema
obrigada, Cecília (Floresta, não a Meireles)
de Safo até nós
não estamos a sós

se antes ilha
agora voz.
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querido leitor,

Aqui no meu lugar é tudo moroso. Não sei em 
quais condições as instalações foram erguidas para 
que o fluxo da água seja tão ameno. Até a luz, após 
o clique contundente do interruptor, leva um certo 
tempo a acender. No começo eu me irritava de pron-
tidão, coisa que nada aqui apresentava, e punha-
-me a praguejar agilidades e imediatismos. Assim, 
Einstein manifestou-se no simplório dos objetos que 
me forçavam a diminuir o ritmo, ensinando sobre 
o tempo algo que nesses oito anos de física nunca 
havia aprendido. 

Primeiro eu nasci achando que éramos eternos. 
Nunca vou esquecer a primeira morte que me atin-
giu de chofre, o Einstein primeiro que ensinou que 
a vida é uma linha do tempo contínua e finita. Ele 
corre e um dia chega ao fim. Mas imersa num con-
texto jovial eu ainda tinha esperanças na eternida-
de. Ver as pessoas envelhecendo ao meu redor foi 
tão difícil quanto envelhecer. Há os clichês sobre 
envelhecer que sempre me diziam, os mais velhos, 
com ares de superioridade: o metabolismo muda, 
os sabores mudam, as dores aparecem, as recupera-
ções são mais tardias, cansaço anda sempre junto a 
espreitar, os reflexos amolecem, não há mais tanta 
memória e energia. Energia, um outro conceito físi-
co que também ainda não aprendi por certo, aliás.

Mas dia após dia eu não via tais mudanças ache-
garem. Por sorte, talvez. Por um descuido qualquer 

m e u  l u g a r ,  e n t r e  2 6  e  2 7  j a n e i r o  2 0 2 1 
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do tempo. Por engano dos mais velhos, eu pedia. 
Debochava dos fios brancos, maior símbolo da ve-
lhice, que insistiram em vigorarem às minhas duas 
décadas com muito orgulho. Gostava deles, até. Via 
um certo charme e superioridade ao apresentá-los 
como os clichês do tempo. Até que o metabolismo 
mudou mesmo, rindo da minha cara incrédula. Foi 
o primeiro. Um dia, eu acordei e estava tudo mais 
devagar, menos o aumento descontrolado dos ca-
belos brancos que já não mais se misturavam, dis-
cretos, aos pretos e vermelhos. Estavam escancara-
dos, trazendo com eles certa cólera ao assumi-los. 
O cansaço sempre ali, à espreita de qualquer noi-
te mal dormida. O café, que antes me presentea-
va com disposição e energia, começou a trazer só 
um cansaço com disritmia. O fígado reclamava até 
do chocolate que antes só despertava a endorfina. 
Menos café, mais remédio para dormir, meditação, 
yoga e pilates. 50 receitas, havia. Envelhecer dói. 
Eu bem sabia, já pela dor inacreditável dos ossos a 
esticarem. Mas acreditava que seriam findas. Mas 
as dores só são renomeadas. 

Em mim eu sentia as mudanças. Olhos para o um-
bigo e eu ia conhecendo essa nova Jamili, apren-
dendo a alimentá-la. Mas ao levantá-los eu via que 
o tempo passava, irrevogável, para todos. Meus 
avós, já quase sem cabelos, até mesmo os brancos, 
traziam do médico termos aos quais eu nunca so-
nhara, mostravam que meu pedido ao tempo estava 
sendo fortemente ignorado. Meus pais, ponte en-
tre um extremo e outro, ocasionavam as mudanças 
mais bruscas, assustando-me com a tirania do titã 
impiedoso. 
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Então, com um quarto de século completo, eu tive 
pressa. Zerei a vida e comecei a corrida. Eu precisava 
viver intensamente, nesse instante. Ansiosa eu me 
tornei imediatista irremediável. Atropelei algumas 
etapas, pulei outras, corri desenfreada desesperada 
petulante. Tropecei inúmeras vezes. Levantei todas 
elas e já me punha a correr, cheia de listas infinitas 
e planos, que o tempo passa e o mundo é grande. 
Não podia me dar ao luxo de não a viver. Mas não 
há folego o suficiente. E, ao precisar de um gole de 
água, abri a torneira e vi o filete de água correr des-
preocupado, manso. Muxoxo lançado e a água ainda 
corria lenta, despreocupada. Foi assim, cotidiana-
mente. Até que cansei. Fitei a água, o interruptor e 
toda a louça para lavar. Calculei, boa física que sou, 
a porção de tempo t que levaria para lavar o colos-
sal número x de louça com o fluxo ínfimo y de água. 
Não ia dar tempo. Demoraria, infinitamente. Nunca 
vamos ter tempo suficiente. Foi o segundo tempo 
que Einstein continua a me ensinar, persistente. 
Primeiro eu chorei, desconsolada. Depois peguei 
uma taça e abri o vinho. Peguei a caneta, porque o 
tempo passa, de qualquer forma, mas correr não vai 
lhe por freios e de arreios o tempo é arredio, não 
aceita. Ele corre solto. Por ele. É aquela condição do 
relativismo e da entropia. Então escrevo, antes que 
me esqueça e o tempo acabe, que é bom que tenha 
brindes, escritas e memórias, porque jamais esta-
rei preparada para quando as mortalhas estiverem 
prontas, mas, enquanto houver memória, brinde e 
escrita, ainda tem linha para tecer a vida.

em tempo,
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Eu já estive aqui
Pisei nesse mesmo chão
Em tempos de Inquisição
Meu sangue ainda está nos grãos da terra
No solo pisoteado durante cada guerra
Minhas cinzas seguem com a brisa voando
E os meus olhos o futuro acompanhando
Uma alma velha já me apresento
Vi os anos passar em um sopro de vento
Nasci em um difícil tempo
No qual para as mulheres era garantido apenas sus-
tento
Para nós era permitido nascer
E daí por diante apenas obedecer
Aquelas que diferentes se mostravam
E as regras em nenhum momento aceitavam
Aquelas que o estudo buscavam 
E também não se calavam
Aquelas tiveram o mesmo destino
Queimar na fogueira em desatino
E era tão fácil ser diferente
E não agradar à toda gente
As bruxas gostavam do céu admirar
Sob o sol, a chuva, a escuridão ou o luar
Seus ciclos como a lua são
A tríplice – donzela, mãe, anciã
Guarda à todas em proteção

c a r ta  D E 
u m a  b r u x a



62

Nossos deuses vêm da natureza
Ela nos dá a vida em beleza
E pra elas voltamos ao fim da correnteza
A força da bruxa está em suas raízes
No aprendizado de cada ancestral
O poder das plantas, dos chás, alimentos
A cura através das mãos em trabalho medicinal
Sabemos da força da energia
E usamos apenas para trazer alegria
As bruxas aliás amam dançar
Descalças na relva verde, o corpo a se movimentar
Entoam suas próprias canções
Levam às divindades os seus pedidos
Para que seja amenizada a dor dos mais sofridos
Bruxas seguem a intuição
Ouvem a voz que vem do coração
Necessitam da liberdade
Não aceitam menos que a verdade
A mulher bruxa seu corpo atende
Ouve seus desejos e com eles aprende
Pra ela não há pudor
Respeita sua vontade
E se ama com lealdade
Com toda essa quebra de padrões
De uma vida na simplicidade
Foram julgadas sem piedade
Temidas por aprender a dizer não
E assim acusadas pela população
Chamadas de loucas por com folhas curar
Emanar energia, cantar e dançar
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Por buscar o saber
Aprender a ler e escrever
Nosso corpo tentaram silenciar
Mas nossa voz continuou a ecoar
Seguimos unidas em busca de transformação
Bruxa que é bruxa não solta a mão
Nosso círculo se fortaleceu
E apesar de tudo esse laço nunca se rompeu
O sagrado feminino precisa de atenção
No mundo atual clama por proteção
As mulheres não são queimadas no presente
Mas elas ainda sofrem e o preconceito sentem
Casamentos com submissão
Abusos, assédio e tanta agressão
Almas unidas, coragem pedimos
Que cada uma saiba que não desistimos
Nossa história seguirá o percurso que há tanto co-
meçou
Lutando por tudo aquilo que ainda não se alcançou
Que à mulher – criança, jovem, mãe, bruxa ou não
Seja permitido viver em liberdade
Que não se erga nenhuma mão
Para apontar, machucar ou fazer qualquer pressão
Que o corpo – sagrado 
Seja finalmente respeitado
Que todo não seja ouvido
E que com a morte não seja devolvido
Que o feminino encontre segurança para viver
E que ser mulher não seja motivo para morrer
Uno meu coração ao seu
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Entoemos o canto da esperança
Já é tempo de renovação 
E que o amor seja enfim nossa única religião!
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Eu só queria sentir os pingos doídos no meu cor-
po, sentir aquela sensação de estar realmente viva!

Saí de casa rápido demais, deixei a porta aberta, 
apertei inúmeras vezes o botão do elevador com a 
ilusão de que ele chegaria mais rápido. Dei outros 
tantos toques na porta quando ele finalmente che-
gou achando que eu o ajudaria no seu trabalho de 
me levar até o térreo. Sorri pro porteiro que me 
olhou sem entender nada, eu só corria!

Fechei o portão rápido, junto com o barulho es-
trondoso do exagero da minha força.

Cheguei. Mas eu não queria parar. 
Retomei o fôlego, respirei fundo e saí correndo 

de novo!
Eu tentava desviar das pessoas, mas ninguém se 

esforçava em dar a licença que eu precisava pra con-
tinuar.

Esbarrar em quem estava no meu caminho parou 
de ser um problema e eu só foquei em correr!

A essa altura eu já estava ensopada, meu cabelo 
grudado no rosto, os pingos da minha roupa voavam 
longe com o vento que saia de mim.

Eu não tinha rumo mas não queria parar, conti-
nuei!

Já não tinha muita noção do caminho que estava 
fazendo, comecei a me sentir cansada, as pernas ar-
dendo, os pulmões pedindo um descanso, mas não 
quis escutar, eu só corria!

Chegando perto do centro da cidade comecei a 
ouvir uma música, não consegui identificar o que 

c h o v e u  e  e u 
c o r r i  p r a  r u a
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era, mudei o rumo da corrida e fui em sua direção 
até chegar no local!

Era um casal, ele tocava violino e ela dançava junto 
com as notas que saíam do instrumento… quando 
percebi me vi parada, fôlego curto, admirando os 
dois.

A chuva continuava e já estava molhando o ins-
trumento do rapaz.

A moça usava um vestido longo que rodopiava a 
cada passo, era como se ele fizesse parte dela!

Me sentei em um banco e continuei admirando os 
dois, eu não entendia o motivo mas precisava ficar 
ali.

As minhas lágrimas se misturavam com a chuva, 
aquilo tudo lavava a minha alma de uma forma sutil 
mas ao mesmo tempo dura, como um tapa na cara 
e um abraço ao mesmo tempo.

Os dois terminaram a apresentação e ninguém 
aplaudiu, nem eu.

Quando a música acabou me levantei e voltei todo 
o caminho que percorri, mas dessa vez andando, 
ainda terminando de limpar algumas lágrimas que 
teimavam em cair.

Cheguei em casa e o porteiro, me vendo daquele 
jeito, molhada e com os olhos vermelhos, sorriu.

Eu não retribui, abaixei a cabeça e continuei an-
dando.

Apertei o botão do elevador.
Uma única vez. 
Abri o resto que precisava da porta, entrei, respi-

rei fundo e me tranquei novamente dentro daquilo 
tudo, de tudo aquilo.



eu
LARA
PAIM



Mulher, artista, arquiteta e urbanista, membra 
do coletivo de instalações infláveis e oficinas 
educativas Flutua, pesquisadora da cidade, do 
comum e do cotidiano, busca entender a arte e o 
coletivo como potências de ativação de pessoas 
e territórios, defende a arte enquanto dispositi-
vo político de emancipação cultural e social.
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Precisamos achatar a curva antes do pico.
Quando será o pico?
Aqui dentro já foram tantos,
Lá em cima, lá em baixo,
Feliz, apaixonada, triste, solitária.
E a curva?
A curva vai e volta, meu corpo vai e volta
Pra baixo, pra cima
Pro Sol, pro Céu, pra Lua
Hoje é dia de sangrar,
A Lua cresce eu sou tão forte,
A curva cresce e eu sou tão pequena.
Um olho lá fora, um arrepio, uma dor
Um olho aqui dentro, uma descoberta, 
um pouco de paz

A  c u r v a



eu
LETÍCIA

DE ARAÚJO ALVES



Sou residente em Patrocínio Paulista- SP. Atual-
mente, curso mestrado em Linguística Aplicada 
na UNESP de Araraquara (2020-2021), lugar em 
que também fiz minha licenciatura e bacharela-
do em Letras - Espanhol (2016). Sou graduada 
em Pedagogia pela UNIFRAN (2019) e pós-gra-
duada em Psicopedagogia (2020) pela mesma 
instituição. Fui professora de língua portuguesa 
na rede pública municipal de ensino de Arara-
quara (2017), tendo uma aluna premiada com 
um cordel no Evento de 200 anos da cidade.  Fui 
professora eventual na rede Estadual de Ensino 
(2018 e 2019) e recentemente, criei um blog cha-
mado Crônicas Pertuchas onde disponibilizo, no 
Facebook e Instagram, textos autorais, poemas 
e reflexões, sempre atrelados com alguma obra 
artística: quadros, fotos e desenhos renomados. 

https://www.instagram.com/leticiadearaujoalvess/
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Já são cinco da manhã.
Maria nem se deu conta que o dia amanheceu outra 
vez e ela nem dormiu.
Para dar conta dos estudos, virou mais uma noite.
Os pássaros esbravejam do lado de fora.
A vista está cansada.
Lava o rosto.
Sai às pressas.
As pernas não obedecem ao compasso dos 
pensamentos e os joelhos doem.
Na posição de 90 graus, elas não tiveram tempo pra 
se espichar um pouco.
Corre pro ponto.
Pega o ônibus lotado.
Revisa o conteúdo da prova, enquanto se segura pra 
não cair.
Os olhos levam olheiras, mas Maria não teve tempo 
pra ver.
Está muito ocupada.
Chega na faculdade.
Faz a prova.
Tenta extrair do cérebro cansado o conteúdo que 
estudou na madrugada.
Termina a prova.
Sai.
Toma café.
Agora tudo está trêmulo e o coração com taquicardia.
A luz dói as vistas de Maria.

A  c i e n t i s ta
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O corpo pede pra dormir.
Maria aguenta firme a jornada mas vive em fuso-
horário na sua própria casa.
Agora, Maria terminou a faculdade sem nenhuma 
DP.
É formatura.
Todos aplaudem Maria.
Maria sorri.
Alcançou seu sonho.
A vizinhança toda diz: - viu só como Maria é inteligente!
Mal sabem os outros que Maria é persistente.
- Maria
- Presente!

1 

1 Inspirado no artigo “10 grandes mulheres da ciência”

Fonte: https://revistagalileu.globo.com/.../10-grandes-mulheres
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E mais uma vez a vida se apresentava incerta e 
indefinida como outrora.

O outono retornara, a natureza se desfolhava, 
desnuda ao vento.

O céu cinza, daquele fim de tarde, trazia pressá-
gios de águas próximas - como as do anoanterior - , 
ou seria apenas fumaça? Era difícil saber ao certo. 
Por vezes, o céu assim confundea gente, mas pare-
cia ser sinal de chuva vindo - observou.

O dia não estava mesmo para festejo e parecia 
que o clima tentava exprimir a menteangustiada e 
nebulosa de Amélia naquele dia.

De certo modo, tudo parecia previsível como sem-
pre foi...

- A rotina causa isso na gente.
Mas agora tudo se apresentava tão incerto...pen-

sava consigo.
De fato, a história seguia seu percurso cíclico, mas 

agora tudo estava ressignificado...salpicado de mis-
térios e indecisões...

Amélia não podia prever como seria dali a dois ou 
mais anos. Tinha sonhos que trazia desdesua me-
ninice risonha e festeira, mas não poderia prever 
o futuro incerto. Enquanto pensavanisso, assoma-
vam-se a estes, outros pensamentos.

Sua demissão repentina na indústria têxtil desen-
cadeara medos e inseguranças que ela nuncapensou 
ter antes.

m u l h e r  b r a s i l e i r a
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Sem trabalho, sem carteira assinada, não conse-
guiria pagar o curso de costura que fazia parase apri-
morar no até então ofício, nem mesmo conseguiria 
ajudar dona Martinha nas contas decasa.

Sentia-se frustrada e medrosa com a perda do 
emprego.

É certo que por um lado sentia-se feliz, ainda que 
no seu íntimo a pobre moça se recusasse acome-
morar.

Anos a fio na empresa, não havia tido tempo pra 
descansos, nem mesmo pra se olhar noespelho e 
ver as pontas duplas que levava nos fios de cabelo.

Naquele trajeto, na volta pra casa, Amélia ainda 
com receios do que viria a ser, fez uma importante 
constatação: não estava onde queria, não ajudaria 
dona Martinha como desejava,mas pela primeira 
vez reconhecia que era tempo de parar pra se ver 
de novo.

Olhou sua imagem refletida no vidro da janela do 
ônibus e não se reconheceu. Haviaenvelhecido com 
o tempo. Já não era mais menina. Pela primeira vez 
se enxergou mulher.

Antes de descer da jardineira, decidiu que ao che-
gar em casa passaria uma banha nos cabelospra 
hidratar e com os retalhos que tinha acumulado ao 
longo dos meses de costura, poderia(quem sabe) 
fazer uns tapetes pra vender.

Seus pensamentos seriam interrompidos pela pa-
rada da condução. Mal percebera que havia chegado 
ao destino de todos os dias.

Como de praxe, saltou do ônibus, cruzou a Aveni-
da Caxangá e seguiu seu caminho de volta pra casa.
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Como toda mulher brasileira, receosa do amanhã, 
Amélia se reinventaria!

Sobreviveria.
Seria feliz.
Seria mulher brasileira.



eu
LETÍCIA

FELIX RAFAEL



Meu apelido nessas terras é Fuzzy. Sou saltense, 
mas morei a vida toda em Porto Feliz/SP, conhe-
cida como a Terra das Monções. Até que certa 
vez apontei para o mapa onde localiza-se Franca 
e, despretensiosamente, disse que moraria aqui. 
Há cinco anos tenho esta cidade como lar, vim 
pelo Direito na UNESP, todavia, as pessoas que 
conheci nesta trajetória é que moldaram o que 
sou hoje, sobretudo as mulheres. O que há aqui 
no interior, permanece em segredo, com pulsa-
ções eventuais de descobrimento. 

https://www.instagram.com/lettheblueflies/
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Começou em Franca, no dia 22 de janeiro de 2021 
e terminou em Porto Feliz, no dia 31 de janeiro de 
2021. 

Curiosamente, peguei uma cadeira e me aproxi-
mei dessas pessoas que conversavam sobre algo 
que me pareceu interessante, naquele instante. Os 
tópicos surgiam numa espontaneidade que, a prin-
cípio, eram desconexos, mas ao final daquela noite, 
tudo se encaixava. 

É que a gente começa assim, meio que na espe-
rança de que a aleatoriedade dos eventos estará a 
nosso favor, afinal, se tudo de ruim pode acontecer, 
coisas boas também têm lá a sua chance. Essa sur-
presa tem o poder de afastar a tensão, ainda que 
momentaneamente, a depender do assunto-luz. 

Bota pra fora o que te incomoda, a sombra chama 
luz e a luz, sombra. Seja reto ou curvilíneo, o papo é 
o caminho. Eu quero me comunicar, ainda que mi-
nha palavra não possa chegar, me comunico. Seja 
naquele olhar demorado, atencioso, todo curioso, 
te aguardo, minha irmã. 

O tempo-empecilho desta vida em torno do capital 
é um dos tantos obstáculos que enfrentamos para 
reparar na dor, vivenciar o luto de cada término de 
ciclo, reconhecer os aprendizados e incorporá-los 
sabiamente a nossas práticas diárias. Leva tempo e 
ele leva tanta coisa da gente, inclusive a nossa gen-
te. 

Espero que um dia, o mais breve possível, possa-
mos coexistir de forma totalmente autônoma, isentas 
de subalternidade, plenas de conexão. Que as redes 
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de apoio se tornem vértices para o reconhecimento 
de toda a potência que a energia de nós, mulheres, 
em nossas múltiplas vivências, deixa como rastro.

Essa pista que em algumas ocasiões se mostra 
singela requer atenção e deve ser partilhada.  

Até esse dia chegar, escutemos. 
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f u z z y

O que deixa impacto em tão pouco tempo? 
Lambe lambe colorido 
E se eu não estiver em negrito 
Ainda terei sua atenção? 
Naquele texto corrido
O importante foi pedido, item por item
Se a leitura for desatenta, que pena. 
Toda uma comunicação em vão
Construção paralela 
Letalidade indigesta 
Tropeços
E fim.



eu
LETÍCIA

OLIVEIRA



Tenho 30 anos, sou professora de português e in-
glês, sou uma pessoa dedicada à minha profissão 
e aos meus estudos, valor esse que aprendi com 
a minha mãe e meu pai, pois sempre reforçaram 
o quanto o estudo é importante, oferecendo-me 
todo o apoio que eu precisava.  Lecionei na Fun-
dação Casa de Franca por 5 anos, na Penitenciária 
de Franca por 5 anos, onde trabalho atualmente, 
assim como trabalho no Colégio Francano, na 
EPTEC e no curso Mazeto Redações. Em 2017, 
fui premiada em um seminário de boas práti-
cas da Diretoria de Ensino de Franca; em 2018 
recebi o prêmio de Honra ao Mérito MMDC da 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo; 
em 2020 descobri um dom de escrever poesias, 
dom esse baseado em todo o ensino de poesias 
que lecionei na Fundação Casa e na Penitenciá-
ria, ou seja, meus alunos me inspiraram.
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Pensando nesta questão,
no começo foi um desafio,
após foi uma enorme aprendizagem,
pois houve mais conhecimento em minha bagagem!
De repente eu percebi a minha defasagem em ensinar,
os meus alunos puderam me ajudar,
e aí eu fui aprender,
o que um professor do sistema prisional precisava 
conhecer!

No Sistema Prisional há um grande desafio,
os alunos há muito tempo pararam de estudar,
provocando uma defasagem a reparar,
assim, uma nova metodologia eu tive que
 traçar!

O primeiro passo foi acreditar,
acreditar que aquele estudante do Sistema Prisional 
era capaz de aprender!
Acreditar na diferença que o meu trabalho poderia 
ter!
Acreditar na mudança de cada ser!

Sempre pensei,
diante da realidade e de tais dificuldades,
qual procedimento eu devo adotar?
O que devo fazer para atenção dos alunos eu conseguir 
chamar?

o  q u e  é  s e r  p r o f e s s o r a  
n o  s i s t e m a  p r i s i o n a l ?
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Qual a melhor metodologia para eu usar?
O que fazer para os meus objetivos alcançar?
Foi uma grande reflexão,
diante de tanta indagação!

De começo eu observei as habilidades dos meus 
alunos,
poesias eles gostavam de escrever,
bons e lindos desenhos eles gostavam de fazer,
argumentos convincentes não faltavam na hora de 
escrever,
percebi que eu estava em um universo de muitas 
habilidades,
e que eu não teria tantas dificuldades!

Comecei desenvolver projetos,
com os meus objetivos bem expostos,
para o interesse despertar,
as dificuldades superar,
a criatividade despertar,
e a aprendizagem alcançar!

O primeiro projeto foi a escrita de um livro,
livro este de poesias,
em que apontavam as suas realidades,
desabafando com seus arrependimentos e 
dificuldades!
O livro foi denominado “Além de um Cárcere”,
muitos professores participaram,
isso fez o livro ter mais valor,
mostrando a união de um grupo que passa 
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conhecimentos com amor!
O projeto foi desenvolvido,
o trabalho ficou fantástico!
O aprendizado foi alcançado,
e o desafio da defasagem foi superado!

No outro ano,
o projeto foi a escrita de um jornal,
a “Folha da Transformação”,
e a “Folha da Superação”,
escrevemos artigos de opinião,
criamos notícias,
mas não notícias qualquer,
notícias ruins, mas transformadas,
colocando um novo fim,
afinal ações podem ser mudadas!
E o projeto proporcionou conhecimento,
e autorreflexão a todo momento!
Reescrevemos reportagens,
o uso dos sinônimos entraram em ação,
criando uma nova visão,
ou seja, aprimoramos o conhecimento,
e autorreflexão a todo momento!
Até classificados, charges e horóscopos foram 
transformados,
e a autorreflexão foi a superação!
Percebi o quanto a finalização deste trabalho fez a 
diferença,
pois além da aprendizagem,
ele mostrou outras realidades,
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onde a mudança e a aprendizagem estiveram 
presentes,
tornando o estudante do sistema prisional mais 
consciente,
e confiante que era competente!

No ano posterior, fizemos uma revista,
Foi uma conquista!
Muitos fizeram críticas,
mas maravilhosa foi a prática!
O pouco para eles é muito,
sinto muita gratidão,
pois os alunos valorizaram o meu trabalho,
me dando forças para vencer,
e junto com eles, eu pude me convencer,
o nosso trabalho, nós mesmos que temos que valorizar,
muitos podem questionar,
mas só nós sabemos a dificuldade para um trabalho 
como este construir,
assim, não podemos deixar a opinião alheia nos 
difamar!
Precisamos mudar esta realidade,
o preconceito não pode existir,
para que a verdadeira ressocialização possa acontecer,
e a verdadeira função da educação aparecer!

Por último, não poderia deixar de mencionar a nossa 
última conquista,
os alunos fizeram o Enem,
na redação se destacaram,
o valor das minhas aulas eles mostraram,
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os resultados foram maravilhosos,
muito me orgulharam,
o potencial deles ficou bem mais claro!

Por fim, eu gostaria de agradecer,
pois com os professores e os alunos eu pude aprender,
mesmo com tantas críticas eu pude vencer,
e a aprendizagem para eles oferecer!
Me sinto uma professora realizada,
pois fiz a diferença,
em uma realidade diferenciada,
que para funcionar deveria ser mais valorizada!



eu
LETÍCIA

OLIVEIRA SOUZA



Irreverente desde que consigo me lembrar, 
sou nascida e criada no lado norte da cidade de 
Franca, graduada em Design de Moda venho me 
descobrindo nas múltiplas facetas do Marketing 
Digital. Desde pequena escrevo numa tentativa 
esperançosa de eternidade, escrevendo para vi-
ver: dentro e através das palavras

https://www.instagram.com/iwaspunk_/
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Eu cultivei o hábito de colar grandes imagens de 
ídolos em meu quarto
Como olhassem e zelassem por mim,
críticos das obscenidades do meu mundo particular
Escrevia em febre e olhava-os
Castanhos, verdes, azuis, melancólicos e mortos
Eles não me deram resposta alguma
Mas o olhar do ídolo te salva e te condena
Te leva a vestir a própria pele e viver em si mesmo
Eles o fizeram, porque eu não faria?
Hoje eu tirei cada papel e cada quadro do meu quar-
to
Suei curvada sob meus próprios ossos
Furiosa me olhei no espelho
Agora que não há mais ídolos
Só posso adorar a mim mesma.

t o d o s  o s  i d o l o s  
d e v e m  m o r r e r



eu
LETÍCIA
RIGONI



Francana, estudante, artista e escritora nas ho-
ras vagas. Escrevendo uma cor de cada vez.

https://www.instagram.com/rigolet_/
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Transborda de ti o amarelo. Te escorre da boca, 
olhos e nariz. Atravessa esse teu coração podre e 
desce pelo cotovelo. Acaba na ponta dos teus de-
dos e ferve sob esse mesmo amarelo, tua estupidez. 
Amarelo, do alerta no olhar e do falso dourado que 
te banha. Amarelo, a sensação do teu toque, sujo 
e censurado. Da mancha no meu corpo e do tecido 
que me cobre. Da podridão que fica e da felicidade 
que se esvai. Amarelo, mas não das flores que levou, 
mas do sorriso que ficou.

A M A R E L O



eu
LÍGIA IGNÁCIO 

DE FREITAS



Nascida na cidade de Ribeirão Preto, residente 
em Franca-SP, formada em Direito pela FDF, pós-
-graduada em Direito Público, pela Universidade 
Anhanguera-MS, titular do Cartório de Registro 
Civil de Igarapava-SP, mediante aprovação em 
concurso público, colunista literária da Revista 
Jurídica Arpen-SP, com poesias e crônicas.

https://www.instagram.com/euligiafreitas/
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Arre Céus, agora eu me encontro
pois é sozinho que o homem se encontra
a perna fraqueja, o coração derrete, a voz cala
pois é sozinho que o homem se encontra
o peito avante, a visão enfrenta, a sede invade 
porque é na solidão que o homem se encontra  

Arre Diabo, tava cá com meus miolo matutando 
por que é que o homem nasce homem e vai virando 
bicho?
a voz engrossa, o pelo cresce e chega até a entortar o 
bico
a fome ataca, a braveza espraia e a teimosia irrita até 
periquito

Arre Cruz, meus miolo tão cozinhando
não costumo refletir hora nenhuma
não sou de muito prosa, num creio em Deus 
não rezo de manhazinha,
 a não ser pra minha mãezinha

Penso que de nada adianta esse povo que se ajoelha 
demais no chão
e num afunda a cabeça reta nos agradecimento
a hipocrisia é mola enferrujada na cabeça do cidadão 
ora vai, ora vem, não ajuda ninguém 
 

I G U A L  Q U E  N E M  
E U  M E S M O
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Arre Morte, minha hora parece que se avista 
sinto um frio na espinha, sensação das esquisita
não fumo e não bebo, não senhor
trabalho pesado na cria do gado do Sinhô Nestor
em tempo de seca, aguento até cara feia
 igual que nem se faz cocô
 
Sabe, minha história não é das mais contente 
meu pai morreu numa encruzilhada
injustiçado por um coronel indecente
deixou seis filhos injuriados
igual novilha em pasto afastado
seis rio que desagua solto
e se distancia do cais
Meus irmão onde estão? 
Em breve a gente se encontra num daqueles dia que 
nada se espera acontecer
que começa comum e depois se lembra até morrer
amor de irmão é igual que nem árvore de ribanceira
não morre por qualquer besteira
um dia se a gente se encontrar 
eu hei de contar que tenho um coração diferente
Sinhô Nestor percebeu no meu jeito de falar
mais fino que os matuto de toda gente  
entrou no meu barraco com voz de pigarro 
foi logo catando meus trapo
o lenço do meu avô Gerardo
o crucifixo que ganhei da minha mãezinha
o meu caderno de recordações, o alforje e uma 
latinha     
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A sina do meu pai parecia que se repetia
saiu das entranha do meu cadáver franzino:
-cada um sabe de si, me deixa ser quem sou
bati a porta feito um bode de curral apertado
subi no cavalo e da minha mãezinha me despedi de 
soslaio
botei o crucifixo no peito
e acenei pra Rosinha e pro Vitinho sob um olhar marejado 
virei o rosto pro lado, tentei por o mar pra secar
cavalguei em direção a um novo sol, noutro lugar

Sei que o susto um dia há de passar
enquanto isso tô aprendendo a rezar
ora me ajoelho só por ajoelhar 
ora faço um sinal da cruz só por fazer

Sei que um dia mãezinha hei de visitar
 pra matar a saudade que insiste em esconder 
e pra saber se o Vitinho e a Rosinha aprenderam a ler

Sei que a sina de cada um não é cada um que escolhe 
ter
a vaidade atravessa a mente e desmente aquilo que 
há de ser
Arre, arre, arre, arredei o pé das minha origem conhe-
cida
pra viver uma liberdade antes temida
Arre céus! 



eu
LORELAI

OLIVEIRA



54 anos, pedagoga. Gosta de ver séries e filmes. 
Ama nadar. Aos 15 anos publicou uma poesia 
para pequeninos, no Jornal Comércio da Franca, 
na secção da Tia Guida, Margarida Nocera, por 
seu incentivo começou a escrever, atualmente 
retoma a escrita de poemas.





Vou caminhando
Continuo caminhando
(Mas) meus pés estão sangrando, assim
Como minha alma
Meu corpo dói
Dói tudo
Dói por inteiro
(Mas) continuo andando
Não sei se começo a rir ou a
Chorar... não me contenho
Me deixo inundar
Preciso de proteção
Me sinto solo
(Mas) continuo andando
Vou abrindo caminho
Para quem vier
Não sofrer como eu

S O L O



eu
MARIA DO CARMO

ALVES MENDES
(TIA CARMEM)



Mas pode me chamar de Tia Carmem. Tenho 
74 anos, sou mãe e avó apaixonada pelos meus 
filhos, esposo e netos. Desde pequena, escre-
vo para registrar meus sentimentos e o orgulho 
pela minha família e toda sua história de sobre-
vivência e luta. Ainda que não tenha concluído o 
primeiro ciclo do Ensino Fundamental, a poesia 
e a arte sempre me inspiraram e eu pude desen-
volver muitas habilidades bonitas.  Hoje, entre 
outros meios de sobrevivência, tenho como ren-
da o artesanato em que crio, recrio, transformo 
e reciclo. Me considero uma mulher de fibra, 
guerreira, sonhadora e humilde, pois enfrento 
as batalhas da vida sempre com um sorriso no 
rosto.
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Súplicas de um filho
Papai e mamãe quero dizer a vocês
sobre um problema que surgiu,
Há mais de um mês
desculpe me se vocês não gostarem
Por eu agir dessa maneira
Cansei de viver sozinho
E arranjei uma companheira.

Há mais de um ano conheci uma menina,
que no meu coração mexeu
Sei que gosto muito dela
Se vocês vão gostar dela não sei
Mãe, a senhora sempre me dizia,
Para conviver com pessoas honestas e boas 
Fiquem tranquilos meus pais,
esta moça é filha de gente boas.

Peço muito a Deus que todos vocês gostem dela
Porque essa linda moça  
Vai ser a mãe dos filhos meus
Ela é daqui de Franca
Do bairro Santa Terezinha
E brevemente mãe, ela vai ser sua norinha.

Em fevereiro de 93,
Vou sentir amor profundo

S ú p l i c a s  d e  u m  f i l h o
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porque vou ser papai,
E serei o melhor pai do mundo. 

Desculpe meu jeito de falar
Achando que ia te agradar
Nem querendo mudar de ideia  
Já não posso voltar atrás
Só peço que me perdoe
Papai e mamãe, vem logo me abraçar.
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Homenagem a João Paulo e Daniel
Acordei hoje bem cedo
Tive um sonho doce como mel
Sonhei que estava abraçando 
A dupla João Paulo e Daniel.

Quando acordei fiquei tão triste
Por um acontecido
Adorava essa dupla alegre
E por suas músicas, fico feliz de ter ouvido.

Mas como a vida é curta
João Paulo foi embora
Deixando seu companheiro sozinho
A minha grande tristeza
É não conhece-lo, durante seu caminho.

A notícia da morte dele
Pra mim, foi grande conflito
Esta voz tão maravilhosa
Que foi para sempre para o infinito.

H O M E N A G E M  A  
J O Ã O  PA U L O  E  D A N I E L
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J o ã o  S e m  D e u s

Num átimo de desespero, em um último suspiro 
de suas vidas doloridas, aquelas mulheres juntaram 
as mãos em desatinada prece e foram em busca de 
Deus. João de Deus. A partir de então a escuridão, 
que outrora apenas as circundava, passou a tomar 
conta de suas vidas. Onde buscaram luz, encontra-
ram trevas. Onde buscaram esperança, encontraram 
desespero. Onde buscaram reencontrar a alegria, 
encontraram profunda tristeza. Naquele instante de 
demasiada agonia e desesperança, lembraram-se 
das palavras escritas nas paredes de um longínquo 
campo de concentração: “se existe um Deus, ele terá 
que implorar pelo meu perdão”. João de Deus nunca 
lhes pediu perdão, seguiu machucando e oprimindo. 
Nunca entenderam porque aquele homem santo 
lhes levou a dor e, desacreditadas, se calaram. Mas 
um dia, meus bens, o sol brilharia de novo pra vocês 
e, quase que num sussurro, uma delas decidiu falar. 
A dor então descambou aos borbotões de dentro 
de centenas de mulheres machucadas e suas vozes 
juntas se fizeram ouvir. As cicatrizes permaneceriam, 
mas conseguiriam se reerguer ao perceberem que 
era uma por todas e todas por uma. Dentro de cada 
uma delas ecoaram antigas palavras da escritora 
Virgínia Woolf: “eu lembro que um dia acordei de 
manhã e havia uma sensação de possibilidade. Sabe 
esse sentimento? Eu me lembro de ter pensado: 
este é o início da felicidade. É aqui que ela começa”.

C o n t o s



124

C a s t e l o s  d e  a r e i a  ( A  h i s t ó r i a  d e  u m  f u r a c ã o )

Soubera que o furacão estava próximo, mais 
um que recebera o nome de mulher, Sandy. Ela 
achava que furacões não deveriam ter nome 
pois não têm piedade, e de qualquer nome 
que o chamassem o estrago seria o mesmo.

Fechou as janelas numa última tentativa deses-
perada de se proteger. Lembrava-se de quando era 
criança, sua mãe fechava as janelas e dizia que as-
sim não entrariam assombrações, agora nem as ja-
nelas ficariam de pé. Virou-se e olhou seus peque-
ninos, respirou fundo para não deixar transparecer 
o terror que estava tomando todos seus membros. 
Não poderia demonstrar medo, mães não sentem 
medo. A pequena com olhar assustado perguntou; 
“Mamãe o que vai acontecer quando o furacão pas-
sar?”, os olhos maternos se encheram de lágrimas, 
segurou e sussurrou “Oras! Nada minha menina, o 
que é que ventos bobos podem fazer?”, a peque-
na foi ligeira “eles podem derrubar nossos castelos 
de areia”. A jovem mãe não pôde mais aguentar, 
desabou em pranto. Sim, seu castelo de areia seria 
levado pelos ventos de nomenclatura feminina. O 
garoto com seu jeito de herói replicou: “Não cho-
ra mamãe, se o vento mal derrubar nosso castelo 
a gente constrói outro maior e mais bonito”. Nesse 
momento o ciclone já estava muito próximo e o ba-
rulho era ensurdecedor. Nada, nem ninguém, ficaria 
de pé, somos feito grãos de areia. Ela abraçou seus 
pupilos e rogou aos céus piedade, sem se lembrar 
que furacões têm nome mas não têm piedade...
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B e a u v o i r

Procuravam-se em todos os cantos, os olhos reme-
xiam-se inquietos naquela angústia de perder aquilo 
que nunca foi seu, mas se importar. Aquele tempo 
de amores liberais iria os aniquilar. Tempo de ser de 
todos mas não ser de ninguém. Tempos de ser tudo 
mas em verdade não ser nada. Tempo das espumas 
flutuantes, onde tudo é sempre efêmero prestes a 
desaparecer. Tempo de fingir. Dançar com todas as 
pessoas do baile enquanto se deseja mortalmente 
dançar só com uma, aquela que talvez esteja reme-
xendo os olhos inquietos a te procurar na multidão. 
As atitudes liberais do corpo não mais condizem 
com a ânsia do coração conservador. Mas tenham 
paciência, são os tempos arrebatadores dos amo-
res liberais. Tempos de desamores de enganações.
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Texto, parágrafo, entrelinha,
aspas, traço, travessão.
Linha, agulha, tecido -
virgens veredas.

Vírgula, ponto, reticência;
Fenda, arremate, eixo matriz.
Caneta, papel, palavra –
tecitura viva.

Pulso, impulso.
Piso frio, tarde quente, chão de quebra.
Meio sofá, grande janela.
Cheiro tenro, vento débil.

Marcha trêmula, medo pois.
Oração consciente, clamor subconsciente.
Vastos rastros, meu retrato,
a ecoar presenças de outrora.

A mulher defronte a dedilhar,
passado, presente, futuro.
Voz de mim, voz de si;
verde água neste instante.

Som e cor,
queda livre.

T E C I T U R A
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Regresso íngreme
e não tortuoso.

Tear a quatro mãos e
também olhos - internos, externos.
Função côncava e convexa.
Alusão tácita.

Compaixão, misericórdia,
amparo e esperança a tantos.
Quiçá Deusa de mil braços,
tão genuinamente humana.

Boddhisatva,
Kuan Yin, Guanyin,
Quan’Am, Kannon, Kanin -
este quase teu nome, Karin.
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mente atua como educadora, pesquisadora, can-
tora e compositora. 

https://www.instagram.com/nivea.linss/
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Como se não bastasse o dia chuvoso
Daquele que dificulta teu caminhar diário
Não refresca, nem fertiliza, é só acidez à vista

Como se não bastasse a miséria alheia
Que não deixa de ser tua – nua e crua
Cavando mais fundo o limite do que se pensa

Como se não bastasse a violência armada
Que te rouba em segundos a frágil esperança
E te mostra que o medo é teu fiel companheiro

Como se não bastasse a falta do abraço amigo
Que tanto sorriu e chorou contigo
Amizades sólidas não se constroem sem fissuras

Como se não bastasse o afeto em migalhas
O gozo de corpos que não se tocam
Ausência e dor em parceria não compartilhada

Como se bastasse...

Creio em mim que toda essa dureza da vida
Te traz abismo de uma profundeza sem horizonte
Quando menos se espera caíste num pulo sem volta

Talvez abismos existam para te ensinar a voar.

C o m o  s e  n ã o  b a s ta s s e
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a força dos ancestrais.
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O espinho de São João 
   Feriu os meus dedos
      Agora não posso tocar sua vulva 
           Sou a mulher que oferta pão envenenado a São Bento. 
               Querem me enfiar boca abaixo um rebento 
                   A benzedura vai de erva Santa Maria, 
                       Maria esta que não teve escolha 
                              Gerou o espinho na ausência do falo redentor 
                               Prenunciou a dor

Pa r t o
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são rimadas. Essa publicação que envio pra vo-
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Tô aqui pensando
tá todo mundo adotando
um bicho amigo.
O que há comigo
que nunca consigo decidir?

Melhor ouvir um gato miar
ou o cachorro latir?

Periquito com apito
ou calopsita que grita?

Canário que canta
ou arara que encanta?

Penso no cachorro:
e se ele foge, sobe a rua, desce o morro?

Atrás dele eu corro e quase morro
nunca alcanço esse cachorro.

Decido pelo gato, parece mais seguro.
pode até fugir
mas quando cansar, pra casa vai voltar, 
subindo pelo muro.

Q u a l  b i c h o  a d o ta r ?
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E quando penso nos passarinhos?
coitadinhos, tão lindinhos.
perdem sua beleza
quando cantam com tristeza.
Pássaro foi feito pra voar
e não prender em gaiola
pra gente se encantar.

Eureca, tive uma deia!
se pudesse ter vaca aqui na cidade
eu ficaria feliz, seria raridade!

Acho que não, quintal é pequeno.
vizinho brigão vai dar confusão.

Resolvo pela tartaruga lenta, vagarosa, 
pequena, silenciosa.
Não foge nem faz barulho
não ocupa espaço 
nem suja o terraço.

Uma pena é ter um bicho assim
pensando só em mim.

Quero um amigo pra morar comigo?
Então tenho que parar
de olhar pro meu umbigo!

Alguém quer descobrir?
Qual bicho é legal 
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pra virar seu amigo?

Aqui fica a dica, 
procure um abrigo
na sua cidade.
Você vai encontrar
muito gato e cachorro
querendo carinho
amor e atenção
e de lambuja,
uma casa e ração!
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(Editora da Tribo). Teve alguns textos publicados 
também na Revista VIrtual Mallarmargens, bem 
como no Jornal O Estadão. 
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não faça pouco da tristeza que a mulher leva na alma
é um sentimento manso, nascido com ela
mora na quietude das emoções do espírito
e transborda, vez ou outra, pelos olhos
conheço mulheres que a tristeza lhe sai pela voz
uma fala doce que faz chorar o mais duro dos seres
muitos pensam que o que comove são as palavras
que elas pronunciam
mas não é isso
trata-se da sonoridade que atinge uma frequência 
tal
que harmoniza as fibras da carne e da alma
fazendo ambos vibrarem em uníssono
até dividir a partícula de Deus
nem mesmo um bóson de Higgs
resiste à entonação triste da voz feminina
por isso, nunca desdenhe
nem da mulher
nem da tristeza
muito menos,
de uma mulher triste

A  M u l h e r  t r i s t e
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como não te amar por míseros instantes
quando por teus olhos meus sonhos vivem?
como não te amar pela manhã
se por tua voz minhas emoções transbordam?
como não amar a pausa na tua fala
o tempo exato da descoberta
da ficha que cai
do véu que se esvai
como não te amar entre os hiatos
entre os intervalos, entre as folgas
se entre essas deixas ganho asas?
te amei pelo tempo de um poema
te amei pela eternidade do poema
e, pasme
te amei pela finitude do poema

C o m o  n ã o  t e  a m a r ?
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uma gota de bruma
- condensada de um pensamento teu -
caiu-me no olho

fez-se lágrima invertida
contraventora, iniciou uma chuva tufônica
no meu mundo interno

senti pavor do poder que tens
sobre o que desconheço em mim
e de tudo o que nunca saberei de ti

senti medo de um dia te encontrar
e essa força que ignoro
me transmutar em poesia pura

e depois...
mais nada

G o ta  d e  B r u m a
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Existia entre nós um tom de tanto faz,
uma coisa qualquer de estarmos juntos
sem estar,
uma rotina de igualdades
e desigualdades supostas
que nos prendia um ao outro,
à casa, às pessoas, ao ritmo, às esperas.
Nada nunca foi tão imperfeito ou fundamental
só o silêncio, às vezes,
e isso me fazia pensar, sem culpa
em horizontes distantes
em estradas de terra
em pássaros azuis voando baixo.
Até que num dia bagunçado e bom
surpreendi-me na minha fala e gesto e olhar e pressa,
corri ao seu encontro,
pra te socorrer e me salvar
longe das vistas de todos.
Cancelei minhas prioridades
como se já não tivesse nenhuma importância
nem sentido
ou coisa alguma
que me conduzisse a outros cantos.
E eu te olhava, desconfiada da sua integridade,
irritada da sua teimosia.

P o e m a  q u e  e s c r e v o  s e m  p e n s a r  m u i t o  n o  q u e 
a s  e s p e r a s  m e  c o n s e g u i r ã o  d i z e r  o u  fa z e r , 

e m  o p ç ã o ,  s ó  e s c r e v o
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Transportada desse mundo sem importância
para um nada mais
é que escrevo esse poema
sem nenhuma pretensão.
Deitada sob meu edredom quente
escuto as galinhas do vizinho
os sons dos carros na rua
e percebo o passo dos gatos pela casa,
mesmo sem nenhum som.

E é assim que de repente me sinto,
sem som, sem chance de descanso
nem choro.
E aí já não é mais num tanto faz
que eu penso,
é na parede azul desbotada da casa
na ausência do seu andar silencioso
tal qual o gato.

O som de um carro
passando muito próximo da janela
me desconcentra.
Já é dia, mas ainda estou na cama
usando os dois travesseiros,
cada um com seu cheiro
que juntos formam o cheiro perfeito
de menta, suor e saudade.
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assim a série. “Sempre fui atraída pela ideia de 
o ser humano se desenvolver intelectualmente 
a partir do Amor.”
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Estávamos numa masmorra, tudo era construído 
com pedras, parecia uma daquelas pirâmides, feita 
de tijolos gigantes, com corredores largos e rústicos 
e tochas acesas fincadas nas paredes. Eu amava de 
paixão morar ali e todos que eu via por lá parecia 
amar também. Ninguém falava em sair e ninguém 
se interessava pela porta de saída, estávamos con-
fortáveis lá dentro. Fazia-me lembrar o mito das ca-
vernas, porque eu gostava de pensar que podería-
mos estar perdendo algo bom do lado de fora, mas 
além das ocupações diárias que me impediam de 
tomar qualquer iniciativa quanto a isso, eu e todos 
os outros estávamos felizes, completos. Não sen-
tíamos falta de nada, e de um dia para o outro eu 
esquecia o que pensava, e se voltava a lembrar, já 
não era interessante a ideia. Não havia passado e 
futuro, tínhamos somente o presente. Parecia que 
vivíamos o mesmo dia, todos os dias.

Eu ajudava cuidar e orientar as crianças e tam-
bém os recém-chegados; ensinava brincadeiras e 
os orientava quanto aos caminhos nos corredores 
estilo labirinto para os aposentos de cada um. Não 
havia o que fazer nos outros cantos da masmorra, só 
era interessante saber andar por ali e pelo pátio de 
lazer, que mais parecia uma floresta, onde haviam 
cachoeiras, fontes de água cristalina, plantas me-
dicinais e árvores frutíferas. As crianças passavam 
quase o dia todo no pátio brincando; subindo nas 
árvores; brincavam com os diversos animais; riam 
o tempo todo, ouvindo histórias dos mais velhos... 

A  n o v a  c a v e r n a
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Não havia dor, nem discórdia, parecia que nem 
éramos humanos, parecia que estávamos sonhando. 
Estávamos satisfeitos sempre, um êxtase infinito.

Mas foi até as coisas começarem a clarear na mi-
nha mente, numa noite em que vi por um vão entre 
um tijolo gigante e outro, um homem idoso que apa-
receu do nada sentado numa das muretas do lado 
de fora da masmorra. Eu não me lembrava dele, da 
mesma forma que não me lembrava de nada, mas 
assim que o vi, soube que tinha um conhecido ali 
na minha frente, não fazia ideia de onde e como, 
mas era alguém que eu conheci um dia, era tudo 
que eu sabia no momento. Passei com facilidade 
pelo buraco na parede e sentei ao lado do homem, 
perguntei o que ele queria, e ele respondeu que ha-
via chegado há poucos minutos e não se lembrava 
como, mas precisava voltar para sua vida que estava 
somente começando. Me disse também que estava 
com sessenta anos, e perguntou como eu poderia 
estar com a aparência tão jovem.

 - Eu fiquei meio confusa e perguntei se ele me 
conhecia. 

 - Sim, conheço você. Como pode ter me esqueci-
do? – ele perguntou inconformado. 

 - Não me lembro de nada, aqui não temos pas-
sado – respondi tranquilamente.

 - Tudo bem, não precisa lembrar-se, mas você 
pode me ajudar voltar?

Eu o encarei e antes mesmo de tentar entender a 
situação, comecei a reconhecer aquela voz, aqueles 
olhos claros, o rosto bonito, agora com marcas do 
tempo. Eu gostava de olhar para ele, mas não sabia 
o porquê. Sorri.
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 - Faz apenas algumas horas que eu estou aqui – 
tentei explicar. 

 -Não, Luna, já faz trinta anos que você está aqui, 
acredito que o tempo aqui se passa de forma dife-
rente e parece que não existe amor neste lugar.

 - Isso não é verdade – protestei. – Se há uma coi-
sa que tem aqui é amor, todas as pessoas lá dentro 
se amam. 

 Ele me olhou com estranheza. 
 - O que aconteceu para você vir para cá? – mudei 

de assunto.
 - Isso não importa, agora eu tenho que descobrir 

um jeito de sair daqui, ou vou perder a memória 
também. Tenho que chegar em casa antes que o 
tempo passe muito e eu me transforme em pó, ou 
me esqueça de tudo.

 - Eu pensava que havia poucas horas que eu es-
tava aqui – resmunguei. 

 - É o que eu estou dizendo, temos que descobrir 
um jeito de ir embora daqui, viveremos mais alguns 
anos – o homem insistiu.

 - Tudo que eu sei é que a hora que entrar nova-
mente lá dentro, não vou mais lembrar dessa nossa 
conversa. Agora que estamos aqui falando disso eu 
percebo que já me esqueci de muitas coisas que eu 
queria resolver e nem sei o que é mais.

 - Talvez seja isso mesmo – o homem que agora 
não me era tão estranho insistiu. – Talvez é quando 
as pessoas entram dentro dessa masmorra que elas 
perdem suas lembranças.

 - Só há um jeito de descobri. Se aqui fora con-
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seguimos manter as lembranças, então se a gente 
passar a noite aqui fora, amanhã vou me lembrar o 
que aconteceu hoje.

 - Não posso esperar até amanhã – ele disse abai-
xando a cabeça, sem muita esperança. – Se o tempo 
aqui fora passa de forma diferente, não sei como 
vou estar até amanhã. 

 Foi então que me ocorreu uma ideia:
 - Veja bem, se eu ficar aqui fora e você entrar, 

amanhã eu me lembrarei de tudo e você poderá 
voltar com a mesma aparência de agora. 

 - Provavelmente sim, mas então você pode estar 
envelhecida ou rejuvenescida, não podemos saber 
ao certo – ele retrucou.

 - Isso não será um problema para mim - afirmei 
decidida. - Vá, entre rápido antes que seja tarde, e 
durma ao lado da abertura dos tijolos para que veja 
quando eu te chamar amanhã. - Recomendei.

 O homem entrou e se deitou na frente aos tijo-
los com o rosto colado no vão. Eu fiquei ali por um 
tempo contemplando o céu cheio de estrelas sem 
lua. Fiquei pensando que talvez ali seria um lugar 
para as pessoas viverem felizes de verdade e talvez a 
única maneira fosse não lembrar do passado e sem 
perspectivas do futuro. 

 Na manhã seguinte, acordei antes de clarear, 
toda torta, deitada sobre a mureta, mas satisfeita 
por estar lembrada de absolutamente tudo que ha-
via acontecido no dia anterior. Olhei pela passagem 
na parede e vi o homem brincando despreocupado 
com as outras pessoas e rindo como uma criança. 
Peguei um pedaço de pau que estava por perto e 
o cutuquei para chamar sua atenção sem ter que 
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adentrar a masmorra, pois, sabia que ao entrar eu 
perderia as lembranças. Mas como eu já descon-
fiava, ele me olhou sem saber o que estava aconte-
cendo. Pelo grande buraco na parede, pedi que ele 
pegasse papel e caneta e viesse para fora. Assim ele 
fez, veio até mim questionando quem era eu e me 
entregou o que pedi. Precisei contar-lhe o ocorrido 
no dia anterior e sua vontade de voltar. 

 - O que você está dizendo, não quero sair daqui, 
estou feliz como há muito não me lembro de estar.

 - Não, você só esqueceu seu propósito de voltar.
Tentei animá-lo novamente contando toda nossa 

conversa da noite anterior e o seu desejo de voltar, 
mas não tive sucesso, ele não quis mais nem me 
ouvir e disse que não haveria vida melhor do que 
ele tinha ali.

Enquanto ele pensava no que eu contei, sentei e 
escrevi tudo que me lembrava desde ontem. Não 
demorou ele me chamou para entrar decidido:

 - Venha, vamos lá para dentro dar risadas com 
aquelas pessoas maravilhosas e comer daquelas 
frutas doces como mel.

Terminei de escrever e entrei em seguida pelo vão 
da masmorra. Não me lembro de ter ido novamen-
te lá fora. Mas de vez em quando gosto de ler isso 
que escrevi.



eu
SORAIA

VELOSO CINTRA



É escritora, professora, feminista, autora do livro 
“A mulher que não existe e outras histórias”. 

https://www.instagram.com/soraiavelosocintra/
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Aos 12 anos ELA foi trabalhar como empregada 
doméstica, popularmente conhecida como ‘casa de 
família’. A promessa era estudar e cuidar das crianças 
pequenas, algo que já fazia em casa. A mãe achou 
que não haveria problema, a menina estava acos-
tumada ao trabalho doméstico. Além disso, traria 
dinheiro e seria uma boca a menos para alimentar 
durante a semana. Voltava para casa aos domingos, 
mas sentia-se feliz, pois era bem tratada, tinha o que 
comer, onde dormir e o dinheiro era entregue à mãe 
todos os meses. Quando fez 15 anos, as crianças da 
casa cantaram parabéns, ganhou bolo e presentes. 
Ficou feliz, pois nunca havia tido um bolo de aniver-
sário. À noite, enquanto se preparava para dormir 
recebeu uma visita inesperada. No início, não enten-
deu o que se passava, mas aos poucos o horror foi 
tomando conta do seu corpo. Lutou o quanto pode, 
quis gritar, mas foi impedida. Quando tudo acabou, 
ainda ouviu um feliz aniversário e a porta fechou 
devagarinho. Chorou a noite toda e não conseguiu 
dormir. A partir deste dia tudo ficou mais difícil, a 
alegria acabou e o pânico foi se apoderando, pois 
não sabia quando seu corpo seria violado novamen-
te. Saiu da escola. Não conseguia aprender mais. 
Não tinha mais paciência com as crianças. Passou 
a ter medo de tudo e de todos. Tentou fugir antes, 
mas a mãe não deixou – em parte, pela necessida-
de, em parte pelo desconhecimento da situação. 
Mas um pouco antes do seu aniversário de 18 anos, 
arrumou suas coisas e fugiu. Grávida, voltou para a 
casa da mãe. No início ELA não contou exatamente 

C a s a  d e  Fa m í l i a
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o que ocorreu, mas com o crescimento da barriga foi 
inevitável que finalmente a mãe entendesse todo o 
sofrimento da filha. A patroa ainda veio atrás dela, 
mas quando a viu grávida, foi embora. A criança 
nasceu e cuidar dela foi difícil, pois estava cercada 
pela pobreza, pelo medo, pelo pânico, pela angús-
tia. Já mais velha, casada e com mais dois filhos, as 
lembranças nunca a abandonaram, nem a pobreza 
que se fincou com toda força mostrando que a vida 
não havia sido favorável. 



eu
TÂNIA MARA

PINTO DE SOUSA



Filha do Sr. Wanderley e D. Agenir. Irmã da An-
drea e Rafael. Tia do Pedro e mãe da pessoa 
mais incrível que conheço, Yasmin (que tem o 
gato amarelo mais fofo que conheço, o Chico).  
Eu tenho uma gata preta, Cléo. O que me dá si-
nais que posso ser bruxa. Minha formação é em 
Administração e Direito. Sou mestre em desen-
volvimento regional. Empresária. Coordenadora 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Cidades 
Criativas. Professora.  Pisciana de carteirinha, com 
ascendente em aquário.  Acho que isso traduz a 
minha liberdade, de corpo e alma e sonhos.  E é 
bem possível que tudo isso, junto e misturado, 
faz-me poeta. 

https://www.instagram.com/taniamara7403/
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Por muito tempo tive morada
Em gavetas fundas, escuras e com ácaros.
Não encontrava espaço e nem tempo
O tempo?
Era dimensão outra que não aquele da hora.
E há muito meu olhar era outro
Não me encontrava.

Nem sei se já me encontrei...

E a escrita?!
Ganhou profundeza
Não de gaveta
Mas de alma. 

D e s c o b e r ta s
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A vida por hora passa como canção velha
A melodia e letra são certeiras
Acertam feito ponteiras
Feito agulhas em mãos costureiras

A vida pode ser cheia de charme
De segredos
Lembranças
E medos
Como romance em final de tarde

Na vida, comete-se deslizes
Que deixam cicatrizes
Noutras, apenas matizes
Mas, também é cheia de doçuras
Amores
Loucuras
Travessuras
Noutras recolhimento.

E segue, pensando-se segura 
Como a capelinha solidificada
No firmamento.

A  c a p e l a
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Sorvo a memória das palavras
Como quem aprecia um vinho
Aos poucos e lentamente...
Degusto cada sílaba
Que desce indigesta (!)
Não fosse o olhar pela fresta,
Da vontade que não se demora,
E, assim, vai embora
Antes que pisque duas vezes.
Aprecio a elegância da partida
Que não abre ferida
De um amor que quase aconteceu
Viro brasa que apenas queima
Para que o dilema 
Seja apenas cinzas
Que se vão
Pelo vão
Da porta entreaberta

P o e m a



eu
TÂNIA MARIA

DE LIMA BERBEL



Nasceu em 24 de setembro de 1955 no Brasil, es-
tado de São Paulo na cidade de Itirapuã. Cursou 
o 1º ano de letras, na faculdade Unifran. Sem-
pre foi dona de casa e se dedicou na educação 
dos seus filhos, casada com Alfredo Sergio Ber-
bel, tem 3 filhos, Alfredo Junior, Ana Paula e Ana 
Caroline. Hoje com 65 anos escreve pequenos 
poemas. Gosta de ler Machado de Assis, assim 
como vários outros e literatura fantástica de fic-
ção cientifica como por exemplo do Autor Isaac 
Asimov.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011608748279
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Caminhava solitário
Embora tivesse uma grande
Multidão ao seu redor

Caminhava silencioso
Apesar dos gritos enfurecidos daquele povo
Pois o seu pensamento se voltava para aquela 
que mais amava

Angustiado seus olhos buscavam por ela 
na multidão
Embora estivesse com os olhos anuviados 
pelo sangue
Que escorria da sua coroa de espinhos

Cambaleante e cansado
Caiu no chão
Mulheres vieram para limpar-lhe a face 
e lhe oferecer água
Mas ela não estava entre elas

Continuou o seu caminho
Deixando os seus rastros vermelhos pelo chão
Era preciso que assim fosse
Para despertar naquele povo o amor

V i a  C r u c i s
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Cruéis e impiedosos 
Açoitavam-lhe toda vez que ele parava
Precisava vê-la
Saber o que lhe teria acontecido
E seus olhos buscavam-na na multidão

E o açoite veio
Mais brutal, porque ele continuava parado
Conseguira afinal, lá estava ela
Seus olhos se encontraram
Nos olhos dela dor e desespero
Nos olhos dele alegria por vê-la

Ela o seguia
Mas não fazia parte da multidão
Seguia sozinha, silenciosa como sempre fora
E ele continuou o seu caminho doloroso

Já no alto do madeiro
Seus olhos se encontraram novamente
A seus pés e com uma grande dor, lá estava ela
Num último adeus
Ela com os olhos cheios de lágrimas
Ele dolorosamente flagelado
e finalmente crucificado

Do Céu
Rasga-se a cortina do tempo
Raios e trovoadas
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E uma grande escuridão

Da Terra
Os sinos tocam
Os pássaros buscam por seus ninhos
E os abutres fogem apavorados

Nos pés da cruz
Um último olhar
Um adeus e um coração
Sangrando de dor.



nós
DA COLETÂNEA 
EU-MULHERES



35 anos é natural de Franca-SP, doutoranda em 
Linguística e Língua Portuguesa na Unesp de Ara-
raquara, é professora de português, de literatura, 
atriz e produtora literária. Sempre acreditou na 
potência da literatura como uma forma de existir 
e, atualmente, de re-existir.  Desde 2017, retor-
nou a residir na cidade de Franca e junto com 
amigos, fundou a editora Artefato Edições, que 
tem se dedicado a projetos de incentivo à leitura 
e à publicação de livros literários de escritores 
(as) francanos(as).  Os trabalhos realizados por 
Lígia Sene e toda a equipe da Artefato podem 
ser acessados nas mídias sociais.

eu
LÍGIA SENE

https://www.instagram.com/ligia_sene/?hl=pt-br 


29 anos, graduada, mestre e doutora em Servi-
ço Social pela UNESP. Formada em Filosofia pela 
UNIFRAN. Atualmente faz doutorado em Psico-
logia na USP- Ribeirão Preto. Publicou crônicas 
no jornal Diário Verdade da cidade de Franca/SP. 
Teve uma crônica publicada na coletânea Habi-
tat da Editora Artefato. Foi finalista do concurso 
Nascente USP em 2018. Tem um conto publicado 
na coletânea “Nos porões da ditadura” da edi-
tora Cartola. É a rainha do textão do Instagram, 
publicando textos feministas, atualmente com 
13 mil seguidores.

eu
BÁRBARA ROSA

https://www.instagram.com/barbararosaescritora/


25 anos, natural de Palmeira d’Oeste/SP. A um 
tcc de se formar em Filosofia pela UFU, estuda 
teoria crítica social com foco na Escola de Frank-
furt e, por conta e risco, se aventura pelas outras 
perspectivas de análise da sociedade. Tendo isso 
tudo como base, busca na fotografia a possibili-
dade de fazer e levar uma reflexão; que a imagem 
possa contar algo sobre uma realidade. Por isso, 
Nayen busca observar, compreender e registrar 
o necessário por meio das lentes e de um olhar 
sensível. Por fim, mas não menos importante, 
faz estudos sobre experiência do usuário visando 
melhorar a vida das pessoas como for possível. 
Ela acredita que o importante é nunca deixar de 
movimentar-se. 

eu
NAYEN TENANI

https://www.instagram.com/nayentenani/


 30 anos natural de  Franca-SP. Graduada em Ar-
tes Visuais e Pedagogia.
Com vivencias artísticas desde sua infância fa-
zendo parte de sua alma,  como o teatro, circo e 
a música, tornou-se  Arte Educadora, com suas  
práticas voltadas principalmente para espaços  
descentralizados como APAE-Franca, Instituto 
IJEPAM, Pastoral do Menor, Associação dos Ce-
gos. Acredita com seu coração na potência trans-
formadora que a arte tem em sua vida e na vida 
das pessoas. 
Enquanto artista e produtora, atua na cidade de 
Franca e São Paulo, criando telas, ilustrações, 
cenários e murais e produzindo artistas locais.

eu
CAMILA SOUZA

https://www.instagram.com/artistacamilasouza/


23 anos, nascida em Uberlândia-MG e passou 
parte da infância no estado do Mato grosso.  
Atualmente vivendo e trabalando em Sinop-MT, 
é Graduada em Design pela FAUED, na Universi-
dade Federal de Uberlândia.
Procura entender o mundo e as pessoas a sua 
volta, para que possa sempre proporciar expe-
riências em seus projetos. Buscando sempre a 
sua própria identidade e essência, na tentativa 
de proporciar projetos que vão além da estéti-
ca, mas também que apelam á funcionalibidade 
para os leitores e usuários. 

eu
LARA BORGES

https://www.instagram.com/laraborgess/
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