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Para todas as mulheres que ousaram

romper o silêncio

para marcar os seus

passos na história. 
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A intenção do Projeto Sesc Mulheres Plurais é apresentar um 

olhar crítico para a sociedade, fundamentado numa análise da luta das 

mulheres por direitos, autonomia, protagonismo e equidade social, 

que reforcem o posicionamento das mulheres em relação aos diversos 

temas de seus cotidianos, incluindo violência e empoderamento. Faz 

parte do papel da Instituição ações que retifiquem o papel fomentador 

de políticas públicas, estimulando ações de fortalecimento, reexistência 

e luta por direitos.

É de extrema relevância uma ação como esta, desenvolvida em 

um momento de pandemia mundial, onde aumentam diversas mazelas 

sociais, sobretudo, das que atravessam a vida das mulheres. Dar 

oportunidade a reconstruções, em um mergulho profundo ao passado, 

refletindo novas possibilidades de futuro, é o que este trabalho irá 

fomentar na vida de tantas.

Texto Institucional
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Em homenagem à mulher, figura tão importante no contexto 

social, o Sesc RJ promove o Projeto Mulheres Plurais nas Unidades do 

Sesc RJ com ações e atividades dedicadas a refletir sobre o protagonismo 

feminino. 

Entre junho e agosto de 2021 foram realizadas seis oficinas de 

escrita criativa virtuais que compuseram as atividades do Laboratório 

de Narrativas Femininas, referente ao Projeto Sesc Mulheres Plurais.

A ação foi mediada por Carolina Miranda e Tathiana Valente, 

do Sesc RJ, conduzida  pela escritora e historiadora Carolina Rocha, 

conhecida como Dandara Suburbana, idealizadora do Projeto Ataré 

Palavra Terapia. 

Ao longo dessa jornada em torno de uma escrita criativa, 

terapêutica e política, foram oferecida vivências que estimularam 

cerca de 30 mulheres a escavar suas memórias para experimentarem a 

revolução de contar em primeira pessoa as suas próprias histórias. 

De forma pessoal e coletiva percebeu-se, juntas, o quanto essas 

narrativas se atravessam e se entrelaçam de modo curativo e tranformador. 

Aulas de história, somadas a leitura de textos de literatura, exercícios de 

escrita e a escuta uma das outras mostraram que é possível, através 

da escrita e da fala, reelaborar as memórias de violência e dor, fazer as 

denúncias necessárias, soltar os gritos sufocantes presos na garganta 

(às vezes por séculos e gerações) e construir novas oportunidades de 

futuro. 

Portanto, esse livro contém o resultado de escrita e narrativa  
produzidas nas oficinas e encontros durante seis meses do ano de 2021, 
de 18 mulheres. 

Apresentação
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“Então ensinar poesia é ensinar a reconhecer o sentimento, 

é ensinar sobrevivência. Não é fácil nem casual, mas é necessário e 

proveitoso. O papel do poeta enquanto professor é encorajar a intimidade 

e a investigação. À medida que aprendemos essa intimidade, os medos 

que nos governam e formam nossos silêncios começam a perder poder 

sobre nós.”

(Audre Lorde em Sou sua Irmã, Ubu Editora, 2020)

Eu comecei a escrever textos poéticos com sete anos de idade. 

Mas só fui me reconhecer enquanto escritora aos 28, mesmo já tendo 

até livro publicado. Ainda criança, a minha mãe percebeu que a escrita 

me fazia bem. Eu escrevia nas folhas de papel pardo coladas pela casa 

(antes disso usava as paredes mesmo e aí dava ruim pra mim rs), e 

ela depois lia com cuidado cada história e transformava em livrinhos, 

grampeados com papel batido a máquina e capas de cartolina, que eu 

mesma ilustrava. Essa era também uma forma da gente passar mais 

tempo juntas, pois minha mãe chegava tarde em casa, trabalhava sempre 

em dois, três empregos diferentes. 

Nós não tínhamos muitos livros, mas haviam discos. A música 

sempre foi a válvula de escape da Dona Eugenia, assim como a escrita 

era - e ainda é - para mim uma possibilidade de existir no mundo. Fruto 

de uma família inter-racial e sem conviver com meu pai - um homem 

negro - na infância, foi a poesia que deu sentido a minha existência. Eu 

olhava para o lado e não me sentia parte, aí eu criava meu próprio lugar 

em letra e tinta.  

Prefácio
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Sempre fui esforçada e estudiosa: “Você é preta e pobre minha 

filha, por isso precisa ser a melhor”. Essa sentença me levou a desejar 

muito a universidade e, ironicamente, foi quando eu ingressei nesse 

espaço que parei de escrever poesia, abandonei a escrita criativa para 

me encaixar perfeitamente na “magia branca” das normas ABNT. Sim, a 

nossa ancestral e intelectual negra Makota Valdina dizia que a sociedade 

branca, euroreferenciada, tem a sua magia, porque magia é códice, 

código. Eles têm os deles e nós, os nossos. 

Espia só, você preta(o), favelada(o) e periférica(o), chega na 

universidade e é obrigada(o) a dominar os códigos para fazer parte, 

aprende que será preciso escrever a sua própria história, muitas vezes, 

em terceira pessoa, e enfiar um monte de notas de rodapé e citações para 

justificar cada linha, mas não vai conseguir colocar como referência a sua 

vó, o preto velho do terreiro, ou as suas próprias experiências de vida, 

ao invés disso, tem à disposição um cardápio fino da intelectualidade 

europeia. E qual o problema? O risco é de nos perdermos de nós 

mesmas(os), das nossas próprias raízes. Esquecer da magia preta é 

esvaziar-se de um sentido ancestral e se preencher de um monte de 

máscaras. “Pele negra, máscaras brancas” já dizia o grande psicanalista 

Franz Fanon. 

 Primeiro a graduação, depois veio o mestrado, eu me tornei 

historiadora e socióloga, mas estava cada dia mais distante da escritora 

que fui um dia. Cercada por livros acadêmicos e escritas rígidas, com 

regras e formações precisas, eu tinha abandonado a válvula de escape 

da escrita criativa e literária. Já no doutorado, em 2015, eu conheci a 

escritora Bianca Santana, a convite dela viajei para São Paulo, onde 

realizaria sua oficina de escrita criativa para mulheres. Esse foi um 

momento decisivo na minha vida, nessa oficina eu voltei a escrever 

contos, crônicas e poemas. E mais do que isso, ganhei a amizade e o 

apoio da Bianca que me incentivaria, mais tarde, a replicar no Rio de 

Janeiro minha própria oficina, daí surgiram os primeiros esboços do que 

hoje é a Ataré Palavra Terapia. 

O pseudônimo “Dandara Suburbana” surgiu dentro desse projeto, 

em 2018, quando resolvi criar uma página para publicizar meus textos 
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autorais. Eu já trabalhava com escritas negras, realizava oficinas de 

escrita criativa, mas ainda mantinha minha produção autoral guardada. 

Os encontros coletivos me fortaleceram a deixar vir à tona a escritora 

que existe dentro de mim. “Eu me curo, te curando”, frase que repetimos 

e faz total sentido. 

Enquanto eu incentivava mulheres e pessoas negras a escreverem 

e falarem, enquanto protagonistas da sua própria história, também 

fui encorajada, cada dia mais, a deixar florescer as minhas próprias 

narrativas. Dandara é um nome simbólico para a negritude, nome 

africano da mulher que teria resistido no Quilombo de Palmares, ao lado 

do seu companheiro Zumbi, pela defesa do povo negro. Por outro lado, 

o “suburbana” está ligado ao entendimento de que não existiu apenas 

uma grande mulher preta, uma grande Dandara, mas tivemos – e temos 

– várias, que estão bem do nosso lado, em nosso cotidiano, comprando o 

pão de cada dia, nutrindo suas famílias, construindo projetos, dançando, 

bebendo sua cerveja e amando, a despeito de toda opressão.

 Dandara Suburbana não é uma mulher preta “guerreira” 

idealizada, sabe?! É a mulher que beijamos na boca com vontade, a que 

benze as feridas da sua comunidade, a que falha e chora, a que celebra 

pequenas vitórias, a que goza e escreve a sua própria história... Fiquei 

muito feliz com o convite da Carol, da Tathi e do Sesc RJ para participar 

do Laboratório de Narrativas Femininas e mediar as oficinas de escrita 

que fizemos, com tantas mulheres criativas e potentes, porque acredito 

muito na capacidade que temos em reconhecer o nosso próprio valor, 

se espelhar nas mulheres a nossa volta e plantar boas sementes de 

mudança ao redor. 

Eu botei meu nome na roda e contei a minha própria história 

neste prefácio em respeito e admiração a todas as mulheres que ao 

longo desse Projeto nos confiaram as suas próprias vidas em forma de 

expressões de gozo, amor, transmutação, existência e afeto. E como 

vocês devem ter percebido, a nossa história particular nunca é apenas 

um relato individual, mas sim foco de ecos em muitas outras vozes 

mulheres, como nos diz a poesia da escritora Conceição Evaristo. Essa é 

a grande chave das escrevivências: metamorfose, conexão, auto estima, 
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diversidade e amplitude. 

Como diz a terapeuta menstrual Caroline Amanda: “Nós somos 

parideiras, e não só de filho(as), mas de ideias, projetos, saberes e 

transformações possíveis. Com líquido amniótico, gozo, suor e saliva 

frutificamos a vida e transmutamos a dor em justiça. Somos motor 

contínuo do mundo e não vamos retroceder nem um milímetro. A palavra 

escrita tem muita força, é uma tecnologia ancestral preta - ao contrário 

do que a educação institucionalizada nos diz - que nos faz honrar as(os) 

que vieram antes de nós e arar a terra para as(os) que virão.”

Sempre repito o refrão: a nossa história importa! Palavra é 

magia, tem muito poder. Eu defendo nas oficinas que realizo que 

possamos movimentar nossa escrita-corpo-vivência com o bom e velho 

“pretuguês”. O lixo vai falar e numa boa, né dona Lélia Gonzalez? Nós 

sabemos escrever, podemos escrever e vamos escrever de acordo com 

a nossa magia, existe um corpo literário imenso dentro dos terreiros, das 

ruas, das favelas e dos quilombos. COISA DE PRETA(O)! 

Nas páginas que se seguem nós te oferecemos a oportunidade 

de voltar ao centro da encruzilhada. Em cada texto tem uma chance 

de (re)começo. Mantenha a mente inquieta e o coração aberto para 

que o seu corpo possa ser tomado por ondas de choro, dúvida, raiva 

e coragem. Passado, presente e futuro se combinam em espirais que 

nos trazem a certeza de que não existem passos em vão no teatro da 

memória. Sobrevivemos para contar a história. E não só! 

Bem-vinda(o) a essa gira de Yabás, onde as energias/forças da 

natureza/orixás femininas/mães rainhas da cultura africana e diaspórica, 

nos oferecem, com histórias exemplicadas pelos textos de suas escritoras/

herdeiras, novas formas de ver, sentir, ouvir, saborear e exalar a vida. Eu 

poderia usar mais algumas páginas me debruçando sobre a literatura 

em torno dessas senhoras e o quanto elas nos ajudam a entender outras 

formas de feminilidade, comunidade e conhecimento, mas não seria tão 

relevador quanto a profunda e fértil produção das autoras deste livro. 

Cada verso traz em si a necessária condição de transgredir. Permita-se 

essa experiência... 
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Um recado para as mulheres criadoras dessa encruzilhada: vocês 

honram a história das suas ancestrais. Gratidão! Benção.

Axé! 

Dandara Suburbana 
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NANÃ: costuras e (re)construções
O hoje revestido 

de ontem que 
aponta para o 

amanhã.
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nua numa casa de vidro

escrever faz com que eu me sinta melhor

é minha calmaria

entoar palavras no papel

palavra lida

na palavra falada, sou explosão

toda calmaria dá lugar ao furacão

perdido

desgovernado

fico me procurando entre os destroços

na escrita

teço

amor

dor

confusão

meu coração

minha alma

o meu ser

foi através dela que encontrei coragem

nos momentos que pensei tê-la perdido

escrever requer coragem

se expôr

nua

para aqueles que a lêem

depositar tudo aquilo que se é, numa casa de vidro

memórias

recordações

o derramar do ser

a própria criação

 Andaiyê Ayah Ngozi
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Raízes secas

Nas raízes secas

marcadas em minha pele.

Linhas grossas 

com toque de veludo.

Múltiplas ramificações.

Cores que mudam 

com as estações do corpo.

Nascem vermelhas

e se transformam.

Tons de marrom

se camuflam na árvore mulher.

Será que meus frutos são azedos?

E se cuspirem ao comerem?!

Matei de secura a floresta de mim.

Nas folhas soltas,

inseguras,

lá as águas de prazer 

se prendem,

escondem 

e secam.

Adanmá Ngozi
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Águas de prazer

Estão escondidas nas minhas melhores entrelinhas, nos maiores desejos 

de parir novas ideais, de percorrer novos rumos e realizar os sonhos.

Essas águas seguem um rio em curso dos meus mais sublimes 

pensamentos.

No meu eu descoberto a pouco. De tudo que posso e sou capaz. 

Da isenção de culpas de acontecimentos passados, escondidas na 

reconstrução de uma nova mulher, de um ser melhor para mim e para 

outros ao meu redor.

Na expectativa X realidade buscando lidar com as frustrações de outrora, 

na busca de quebra de padrões de atitudes dos antepassados.

Buscando essas águas de prazer mais cristalinas. 

Saindo da água turva para dias melhores.

Valéria Fernandes
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aprenda a se levantar antes do amor acabar

nos ensinaram que relacionamentos acabam quando o amor morre. Nina 

Simone falou: “aprenda a se levantar quando o amor não estiver mais 

sendo servido”. eu diria que devemos no levantar antes. nenhuma relação 

se sustenta somente com o amor. respeito, confiança, admiração. morrem 

bem antes que o amor. infinitas relações perduram sem ele. caminham 

bem. mais robustas que meras ilusões disfarçadas de relacionamento. 

onde só se há amor e mais nada. como estar com alguém se não há 

respeito? não há confiança nem admiração. sabe, o coração é puro, só 

sabe sentir. nada ouvir. é possível amar alguém mesmo sem admiração, 

confiança e respeito. mas não há como se relacionar com ela, sem, ao 

menos, morrer um pouco. aprenda a se levantar quando o respeito não 

estiver mais sendo servido. quando os olhos, ao enxergarem, procurarem 

apenas por desconfiança e mais nada. quando não mais, ou sequer, 

existir um fiapo de respeito e admiração. aprenda a se levantar muito 

antes de o amor acabar. porque ele pode ser o único a restar. posso não 

saber porque amamos, mas sei, como relacionamentos morrem.

Andaiyê Ayah Ngozi
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Coisinhas que queria ter de dito ao nascer

Belo Horizonte, 23 de março de 1982. 

Querida mãe, hoje é um dia importante, chego a este mundo 

recebida por você. Trago comigo todo amor e todo cuidado que 

você semeou em meu peito em nossas trocas e conversas ao longo 

destes mais de 9 meses. Digo isto porque sei que fui escolhida por 

você. Você talvez não se lembre, mas eu sei que nossa conexão é 

coisa antiga, veio de muito tempo e de muito longe.

Temos mamãe a chance de plantarmos e espalharmos por aí grandes 

coisas, infinitas, belas e amáveis como você.

Te admiro e te agradeço, porque sei que de você terei sempre o seu 

melhor por mais difícil que seja, admiro sua luta e batalha desde 

sempre. As palavras que chegam aqui são sopro de vida, de vento 

e de pensamento. Estou sentindo e estou banhada pela gratidão, 

por sua vida.

Mãe, pode ser que eu tão pequenina e jovem não tenha ou não 

consiga deixar a mostra o amor infinito e imenso que tenho por ti. 

Dou graças por sua vida, pois através dela tenho a chance de ser e 

de estar.

Sabe mãe, hoje, ainda não tenho palavras, mas você pode sentir 

meu amor e gratidão por meus imensos olhos arregalados, por meu 

sorriso largo ou pelo toque de minhas pequenas mãos repletas de 

afeto.

Olho pra você mãe e, de verdade, não há nada mais bonito. 

Reverencio sua existência e de todas que pisaram aqui antes de 

nós. E sei bem que meus sonhos em início, despertando em meu 

peito, seguem sendo sussurrados por elas. Elas falam comigo, falam 

de mim.

E se hoje pudesse te pedir algo mamãe seria apenas: faça silêncio, 

caminhe por aí, me ame, mas não desista de nada por mim, sonhe, 

seja feliz. Te peço isto porque a alegria de te ver plena vai reverberar 

em mim e pode ser aquela coragem que vou precisar para poder 
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ser ainda mais plena.

Desejo querida mãe que possamos seguir, construir e ser para nós 

antes de mais nada.

Com amor,

Sua recém-nascida, recém-chegada, 

Andréia.   

Andréia Pereira
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Nossa História – Amor e Filha

Mãe, te amo, muito e com toda a minha vida,

Escrever-te uma carta não é fácil, estamos passando por um momento 

de muitas dores, de muitas travas internas e que há um receito de 

descarregar muitas emoções de forma mal ditas ou mal interpretadas 

nessas linhas, no entanto eu sigo tentando e conto com sua afetividade 

e de quem mais possa ler.

Sou grata por meu nascimento, por minha criação e por tudo mais que 

a senhora pode me entregar de bens imateriais e materiais.

Passamos juntas por muitas coisas boas, quitação do apartamento, meu 

vestibular, minha formatura, minha aprovação na OAB, sua troca de 

carro, viagens, aniversários...

Mas, passamos, também, por muitas coisas duras, das quais me lembro 

bem e que formaram meu caráter, me moldaram e nos uniram, como 

filha e mãe.

A senhora me criou praticamente sozinha e ser mãe aos 21/22 anos na 

década de 80, possivelmente foi mais difícil do que hoje.

Nós saímos de uma casa (barraco) que chovia dentro e que foi assaltada 

mais de uma vez, para morarmos de favor, dormimos no chão, dividimos 

dois cômodos com sua mãe (minha avó), em um lote com mais 4 casas, 

isso tudo enquanto você silenciosamente pagava prestações do seu 

imóvel próprio na planta. Um apartamento modesto, mas honesto, em 

que moramos até hoje.

Lembro que estudamos na mesma escola ao mesmo tempo, eu de manhã 

e a senhora a noite, eu fazendo fundamental e a senhora ensino médio, 

eu concluindo a 4ª série e a senhora o 3º ano.

Quando nos mudamos a senhora ainda estudava, aqui já estava fazendo 

o técnico em enfermagem, continuava a rotina de trabalhar o dia todo e 

estudar a noite. Se formou, não exerceu a profissão, mas me ensinou que 

estudar é sempre necessário e nunca desperdiçado.

Depois veio outro desafio, a tão sonhada carteira de motorista, ah e eu, 

eu continuava lá, do lado acompanhando tudo juntinho no banco de traz 

do Uninho guerreiro que foi companheiro da família por mais de uma 
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década, afinal de contas ele já tinha feito até mesmo a nossa mudança, 

não é mesmo?

Na nova casa então eu cresci, veio a minha tão sonhada faculdade e 

com isso nossos horários se inverteram. Agora quem passou a trabalhar 

e estudar fui eu, ficando assim o dia todo fora de casa e correndo feito 

louca por “um futuro melhor”. Nós praticamente não nos encontrávamos, 

mas tentávamos aproveitar cada momento juntadas, da maneira que 

dava.

Me formei e nós duas continuamos trabalhando para manter a casa e 

nossa relação.

Mãe, eu contei toda essa história para dizer que me lembro de cada 

detalhe, até dos que não estão aqui, do quanto ela é importante para 

mim, que sempre estive e estarei ao seu lado assim como a senhora 

sempre esteve do meu, que admiro e respeito essa trajetória, tanto que 

já repeti um pouco dela e que sou grata por tê-la na minha vida

Obrigada mãe!

Bárbara Braz
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Oi, mãe

Ah, mãe. 

Muito bom escrever para você. 

Estou com saudades, mas sinto meu coração tranquilo e quentinho 

quando falo e me lembro de você. 

Quando você se foi partiu meu coração, mas consegui colar os 

caquinhos..., mas só vinte e cinco anos depois...

Porém, mesmo assim, ainda faltam uns pedacinhos que estou por colar 

para terminar a restauração.

Sabe, muitas coisas mudaram.

Sua neta cresceu.

Outro neto nasceu.

Eu voltei a escrever e embarquei na jornada do meu primeiro livro.

É... o MÃES PRETAS! MATERNIDADE SOLO E DORORIDADE.

Outras trinta e seis mulheres fazem parte desse projeto.

Cada uma com sua história. 

Então resolvi falar de você e da minha vó também. 

Além de mim. As três gerações de mães solo.

Foi um prazer enaltecer seus nomes em formato de acróstico.

Só fico imaginando se você estivesse aqui para ler.

Em breve trago mais novidades.

Um cheiro no seu coração.

Com amor,

Sua filha. 

Valéria Fernandes
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Uma carta para a minha mãe

Amo apreciar as suas histórias. Muitas delas são dor, mas ainda assim, 

a senhora me ensinou a sorrir e a agradecer por tudo. Gosto de ouvir 

as suas histórias, pois com elas eu aprendo a florescer e apreciar a vida 

como ela é. Quando fala da sua infância, mãe, é impossível não chorar. 

Ouvir o seu relato sobre o falecimento de sua mãe, quase que em seus 

braços, me fazem agradecer a ancestralidade por permitir ser acariciada 

pela senhora toda vez que eu deito no seu colo. A morte da sua mãe 

resultou que, aos nove anos de idade, a senhora fosse morar na rua e 

aprendeu a voar com as asas da vida. Sei também, que os voos que a 

senhora deu para sobreviver, não foram os suficientes para que hoje a 

senhora conseguisse viver sem os seus filhos longe de suas asas. Mae, a 

senhora é linda do jeitinho que é. Mulher de fibra, afro indígena, com o 

coração doce feito mel. Incansável e mesmo em meios aos caos e cacos, 

leva um sorriso no rosto e dá a volta por cima. Escrevo para te agradecer 

por tudo o que representa para mim. Sempre afirmo que o seu útero 

serviu de morada para reis e rainhas. Ventre próspero e que não mediu 

esforços para construir um império lindo e cheio de axé. Nele, habitou 

Exu, Oxumare, Oxóssi, Xangô, Oyá e Oxalá. A senhora, como boa filha de 

Omolu, fez tudo com perfeição. 

Estamos perpetuando a sua existência em forma de amor, carinho e zelo. 

Obrigada, rainha!

Márcia Pereira Odara
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Carta para minha mãe, mais uma vez

Mãe desde seu retornou ao Orum, tenho lhe escrito muitas cartas. Não 

sei se você entendeu todas elas. A verdade é que mesmo te sabendo 

ainda em mim, não posso impedir a dor da sua falta em corpo físico. 

Quero dizer que não sinto mais raiva, quer dizer, não tanta. Consegui 

perdoar algumas pessoas e outras, ainda estou pensando sobre como 

aceitar. Sei que diria que eu não devo guardar mágoas, sei que diria que 

meu coração é bom e que eu não deveria chorar. Estou tentando falar de 

você sem chorar, sem pensar que você não vai mais estar aqui, falar sem 

sentir raiva das pessoas que acreditam entender o que estou sentindo. 

Eu sinto sua falta e no momento quero dizer que eu entendi e tudo bem, 

tudo bem você não me amar como sou, há coisas que não têm solução. 

Um dia nos encontraremos, quem sabe. 

Terezinha Morais
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Carta para a minha mãe

Olá, Mamãe!

Hoje, serei breve. Quero te dizer que estou cheia de saudades e desejando 

a sua presença para dividir os meus planos, para passear e ir às compras 

com a minha parceira.

Dar umas boas risadas da vida. Fazer fofoquinhas, rsrsrs.

Mãe,

A Gabriela está uma moça. Sabe o que eu mais gosto? É que damos 

boas risadas juntas.

Sabe, estamos criando uma parceria. Ela está na adolescência e é uma 

adolescente típica. Aff Maria!

É, eu sei que você me achava uma chata, resmungona nessa fase. Mas é 

a vida, não é?

A minha relação com a Gabi é pautada na nossa. 

Eu gosto de passar as heranças para ela. Ela curte. Debocha. É uma 

figura! Que me faz muito Feliz.

Acho que estou fazendo um bom trabalho, apesar de ter muitas, muitas 

dúvidas sobre a maternidade…

Vou parando por aqui, depois te conto sobre os projetos que estou 

envolvida. 

Senta que lá vem história….

Etel Oliveira
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Menina e Mulher

Dupla perfeita, menina mulher, mulher menina, primeiro veio a menina, 

abrindo caminho, vivendo as experiências, criando os arquivos, os 

bons e os ruins, os ruins alguns foram trabalhados e bons são sempre 

lembrados.

Aquele apelido, ih nem vou falar não aceitei nem aceito ele. Lembro que 

tinha ano letivo que você nem livro tinha, mas era tão interessada que 

era aprovada sem nem precisar ficar fazendo continha de pontos, você 

adorava falar versos quando havia comemoração na Escola, participar 

das festas juninas, nem entendia quando no dia da festa sua professora 

virava seu par, dançava e cantava com grande entusiasmo, lembro da 

Folia de Reis que você tinha, e sabe o mais interessante disso, você viveu 

a arte o tempo todo e como você continua viva aqui dentro descobri 

que nasci atriz. Sei que houve muitas dificuldades, mas você continua 

sendo minha fortaleza, tudo faz parte, isso impulsiona, motiva a luta e a 

busca da vitória.

Eliara A. Conceição
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A Rainha do tempo é Magnífica 

OI. Sou eu, você! Deixa que eu cuido de você.  

Quero falar na linguagem que você vai entender. 

Eu te abraço, e você tem segurança. 

Você me abraça, e sei que tenho casa. 

Os teus olhos muitas coisas viram, não chore mais assim tão desesperada, 

Ei, pode ser sempre assim, carregar-te-ei para todo o sempre, mas daqui 

em diante preciso que confie em mim. 

Lembra? Lembro, sempre. 

Nesta profundeza, ao lembrar tu nunca estarás longe de mim, porque 

seria impossível de viver assim. 

Criança que é criança nunca é amargurada, ainda que machucada! Não 

esquece? 

Eu, não esqueço, você esqueceu? Nenhuma de nós duas?

Venha cá, eu te abraço.

Eu te agradeço, eu te reverencio. 

Pode ficar aqui. 

Quantas de nós abraçamos uma à outra assim como nós?

Escrevi-te nos diários, você já leu? Preparei-te, e falei tanto de sonhos 

que vai ficar enjoada. Já leu?  

É o meu guia para voltar sempre pra você.

Se ela está...eu também estou!

Obrigada! 

Ei, pode ser sempre assim, carregar-te-ei para todo o sempre, mas daqui 

em diante preciso que confie em mim. 

Deixa comigo?

Quantas de nós abraçamos uma a outra assim? 

Espero que muitas de nós! 

Abraça-me na tua fortaleza de ser?

E você confia que surgirão outras tantas de nós, assim para cuidar uma 

das outras, e de tantas outras de nós?

Confia que sim. 

Eu te abraço, e você tem segurança! 
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Você me abraça? - E eu sei que tenho casa. 

OI. Sou eu, você! 

Se ela está: -Eu também estou!

Deixa comigo?

Deixo, sim!

Thay Caz
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Carta pra minha criança

Olho pra vc. Te vejo inteirinha, minha menina. Sei o quanto foi difícil.  

Você só estava sendo tua essência encantada. Tua alma brincante e 

faceira, incomodava, mas que bom, sobreviveu! Apesar de tantos abusos 

e incompreensões. Hoje me salva das muitas amarguras que os dias 

teimam em me fazer provar. Pra falar a verdade é você que floresce na 

minha vida o que há de mais sagrado, me fazendo renascer das mortes 

cotidianas. Agora posso enfim lhe acolher e deixar teu encanto rodopiar 

no meu colo, seu sorriso farto e sapeco para nunca mais ser interrompida 

a tua espontaneidade e graça.  

Fabiana Guimarães
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Carta para a minha criança interior

Tô passando por aqui para te dizer que você vive no meu interior

Tenho tanto de você Jana menina...

O jeito de sorrir, o jeito estabanado, a vontade de estudar, o gosto pelos 

livros.

Rabada segue sendo a comida preferida e ainda amo chocolates e doce 

de leite.

Conquistei algumas coisas que você não imaginaria, lembra de como 

você gostava de brincar com giz e quadro, de escolinha?

Eu consegui fazer faculdade, especialização, sou Pedagoga e sigo com 

a mesma vontade de ensinar e ajudar as pessoas. 

Ah tenho uma novidade, lembra das histórias que você criava, do diário 

que você escrevia e parou? 

Agora eu escrevo contos e poesias e eles trazem muito das dores e 

perdas que você vivenciou.

Sabe aquelas memórias escondidas, que você tinha medo de contar?

Eu me enchi de coragem e hoje falo e escrevo sobre elas. Você não faz 

ideia de quantas outras meninas também já passaram por isso.

Janinha, sabia que hoje em dia eu estou conseguindo disfarçar o jeitinho 

tímido, mas em compensação tô muito mais chorona que você era, 

minha pequena.

Você ouvia tantas coisas, que tinha que ser melhor, que não podia seguir 

os exemplos da sua mãe, quantas vezes você se continha, não falava, 

não chorava, silenciava, obedecia e guardava as perdas, as ausências, as 

rejeições, nesse coraçãozinho tantas vezes machucado. 

Hoje, eu Jana crescida sigo tentando, tô aprendendo e também buscando 

te compreender melhor a cada dia. 

Não precisa mais ter medo, eu te amo e você nunca vai estar sozinha, 

confia em mim que daqui pra frente eu te acolho, daqui pra frente sou 

eu que cuido de você minha menina.

Janaína Nascimento
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Eu quero falar com você.

Oi, garota!

Quanto tempo não nos vemos,

Quanto tempo eu deixei de pensar em você.

Pois é, todos os nossos sonhos ficaram para trás.

Sabe menina, aquele príncipe que a gente via nos filmes da sessão da 

tarde, 

Não existe!

Eles só existiam nas telas da Tv e nas nossas fantasias.

Sabe, a tecnologia se desenvolveu bastante, 

Mas ainda não podemos viajar no tempo.

Agora dar uma voltinha no espaço já dá pra fazer,

Uma pena que só os milionários, 

E aqueles que eles convidam,

É que podem se dar ao luxo de entrar numa nave espacial

E dar uma voltinha no espaço.

Aqui no Brasil, quem diria...

Descobrimos que não somos uma democracia racial, 

Pelo contrário, 

Somos um país muito racista.

Agora, no século XXI, estamos vivendo em uma pandemia

De um tal coronavírus.

Criatura de Deus, já desenvolveram uma vacina 

Para esse vírus maldito, 

Mas tem muitas pessoas que são contra a vacina,

E contra a ciência.

Voltamos à idade média, só que hoje se queimam índios, 

Terreiros de candomblé e umbanda.

O poder paralelo, milícias ou traficantes mandam, 

Principalmente, aqui no Rio de Janeiro.

Ah menina, vou acabar por aqui porque não quero te traumatizar.
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Outra hora eu te conto mais coisas que aconteceram conosco, 

Com a nossa vida e com nossa família,

Por hoje é só.

Eu te amo e não quero te perder de vista.

Loide de Azevedo
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tributo aos dramas que me nutrem

percebo que caço dramas

tenho a sensação

de que a vida não vale a pena sem eles

depois sofro

sofro porque não quero me ver amarrada nessa situação

aí eu afundo

afundo

afundo

até conseguir juntar coragem para levantar

e ir embora

para mais na frente

caçar outro drama

afinal

são eles que me alimentam

assim

eu morro todo dia

e vivo todo dia

Andaiyê Ayah Ngozi
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O silêncio.

Há silêncio.

Ah, silêncio!

silêncio que acalma,

silêncio que preocupa,

silêncio que alegra,

silêncio que entristece,

silêncio que enlouquece,

silêncio que é ensurdecedor,

silêncio transformador,

silêncio que empodera, que fortalece, que encoraja.

Silêncio que é carinho, que é cuidado, que é amor!

Silêncio que é só silêncio.

Eliara A. Conceição
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A Morte é Deusa

A relação da Morte é com a Vida. 

Sempre te li como Deusa, menos não poderia. 

Tu não tiras nada, tu até amplia. 

Sei de fato da má fama, e tua não é, mas sim a da Vida Mínima 

Em tempos viverá em nós, generosa em si

Morte em tempo findado é passagem para outro tempo chegar.

Que assim seja doce, a Morte também é Deusa

Thay Caz
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OXUM: eu me vejo e te umedeço 
A água sempre encontra um meio.
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Pele céu

Corpo trêmulo junto ao meu, 
nossas bocas entreabertas,
úmidas,
e coladas.

Seu sorriso tímido se abria
todo cheio de luz.
Você me extasiava!
E eu sorria.

Suor frio,
seus músculos tensos 
e as gotículas geladas desciam,
correndo em direção ao rio quente 
que me habitava.

O calor de nossos corpos
fazia tudo evaporar,
esquentávamos o quarto.
Verão em meio ao inverno de julho.
O ar quente flutuava sobre nós,
de nós.

Minhas mãos nuas 
percorriam a vastidão do teu céu, 
estrelado, 
com partículas douradas 
que despendiam de mim. 

Era o encontrar de nossos brilhos. 
O iluminar 
da tua
minha pele céu!

Adanmá Ngozi
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Aonde eu escondo as minhas águas de prazer?

O prazer e as águas

que caminham juntas

Eu sou inteira água, 

daquela bem doce e profunda

Que ama e se encanta

Com sorrisos largos

Com a profundeza dos olhos

Com o toque, da pele preta,

Com o encontro das nossas bocas.

Um encontro das águas e as matas,

De Rei e Rainha,

Do brilho do ouro,

de nossa pele,

No coração disparando, mas vivenciando a paz.

No sentir teu toque de dengo,

Beijar e ser beijada por inteira,

Sentir nossos gostos, 

as mãos juntas, 

um cheiro no pescoço,

Um beijo lento e molhado.

Sentir que nossos Oris 

se encontram

e se encantam

Que dançam livremente,

Tá no sentir prazer e aprofundar,

“com nóis vai ser raça primeiro, então me dá tua mão!”

Como o Elnino disse!

E vivenciar o dengo preto...

É reviver África com você,

É Partilhar

E não deixar de amar

A mim mesma
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....

Águas que escorrem

Pelos olhos

Pela boca

Entre as pernas

Entre as bocas

Entre as mãos

Um corpo preto que reluz

O descobrir num sussurro,

A risada que sai do fundo,

Ao sentir

Que me dengo

Que te dengo.

O toque e encontro,

Das águas e as matas,

Existências ancestrais...

Águas que tentaram parar,

Que violaram, abusaram;

Mas que sempre acham...

O caminho.

E que sabem encantar,

Um olhar de Yalodê

Que dança com a vida...

E transborda o prazer...

Do encantamento pela vida,

Dos sonhos em meio a dor...

Se fez dengo

Por onde for

Ora Yê Yê ô Osún 

Maria Lorrana Melquiades dos Santos
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você em mim

cabeça sempre a mil, ritmo frenético e constante. cabeça que não 

acompanha o fluxo do corpo. quando estou contigo, tudo se acalma e 

se acelera. a gritaria vira silêncio, um silêncio ensurdecedor que logo dá 

voz a todas as minhas neuroses e contradições. meu corpo se acalma, 

o coração acelera. olho em seus olhos e uma de minhas personas inicia 

seu próprio monólogo, abrindo espaço para que todas as outras façam 

o mesmo. percorrendo meus olhos ao redor de seu corpo, começo uma 

conversa interna:

- eu havia dito que isso não iria mais acontecer. somos só amigos e 

somente.

vou deitando o corpo:

- aquela era para ter sido a última vez, era um adeus e não até breve.

sinto seus dedos quentes, sua boca macia. estou tão extasiada que 

me sinto em outro mundo. dedos calmos e ardentes, percorrendo meu 

corpo inteiro.

- ainda há tempo de fazer, daquela, a última vez.

- ainda há tempo de fazer, daquela, a última vez.

minha voz ecoando em minha cabeça.

seus dedos já se encontram lá embaixo, se preparando para tirarem 

minha calcinha. você tem seu ritmo e eu tenho o meu. em minha mente, 

levanto, visto a roupa e vou embora.

- ANDA, SE MEXE! - minha mente grita para meu corpo.

funciona, me mexo.

tiro eu mesma a calcinha.

agora, estou aberta, estou entregue.

só falta você,

em mim.

Andaiyê Ayah Ngozi
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Prazer inesperado 

Pele bronzeada, depois de um dia relaxante na praia, curvas que lembram 

o vai e vem das ondas. Abro a porta do banheiro com o corpo fresco, 

saindo do banho, lambuzado de óleo com perfume levemente adocicado. 

A Toalha cai e minha amiga não consegue disfarçar os olhares enquanto 

contempla a minha nudez, com uma bela marquinha de biquíni de brinde. 

Percebo as intenções dela, porém disfarço. 

Ela se enche de uma coragem inimaginável e na madrugada, começa a 

dança das mãos pelo meu belo par de coxas, subindo delicadamente, 

afastando o baby doll para o lado acariciando a minha fenda melada.

Eu simplesmente não contestei, não pensei em mais nada só me deliciei 

com as carícias até sentir múltiplos espasmos em uma noite de prazer 

totalmente inesperada.

Janaína Nascimento
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Soterrada, afogada e submersa

Na verdade, inicialmente eu não conseguiria dizer.

Tenho tantos medos, que talvez possa estar debaixo de todos;

Mas como eu não sei quais são, fica ainda mais difícil.

Preciso então, começar a pensar. Não! Sentir por aí.

Acho que estou há muito tempo escondida e com medo e eles ainda são 

tantos;

Que nem sei bem onde estão.

Meu peito é um leito de águas represadas!

Meus medos são tantos que às vezes sinto-os brotar com um burburinho 

insistente, que vez ou outra cresce aqui dentro.

Às vezes choro e fico desejando, que as comportas do medo sejam 

arrebentadas, pra eu seguir, pra eu construir, pra eu ser.

Tudo que eu nem sei bem, que sou ou que posso vir a ser.

Preciso, ando precisando de coragem e de força, pra fazer vazar, 

transbordar, arrebentar e ir, como rio, que faz caminho, que é caminho.

Andréia Pereira
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Com o Toque de Nossos Corpos

Quando te vejo me arrepio, a respiração fica ofegante e os olhos piscam 

de forma leve rememorando momentos passados e a carne treme 

desejando momentos futuros.

Antes mesmo dos nossos corpos se encontrarem, ou de nossas bocas se 

beijarem o meu desejo já está derramando em meu corpo inteiro.

Ouvir sua voz me faz arrepiar o corpo inteiro e me leva a loucura, me 

penetra, me encanta e daí já não comando absolutamente mais nada, 

sou comandada pelo movimento dos nossos corpos.

Naquele dia quando nossa pele se tocou, nossos corpos se encontraram 

e se encaixaram não havendo distinção entre quem é você e quem 

sou eu, nós nos tornamos um só, ofegantes e intensos, no mesmo 

movimento, sem pausas, sem fala, sem necessidade de nos olharmos, 

apenas seguidos pelo nosso toque, como se ritmados por uma música 

que não tocava.

O toque serviu de estímulo para os desejos do corpo que foram saciados, 

momento após o qual os corpos podem se separar de forma tranquila e 

aguardar que um novo encontro se faça.

 

Bárbara Braz
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Chuva e Oração

Olá querida menina, querida mulher, querida menina mulher. Quero 

muito te falar, tenho coisas pra te contar, você precisa saber.

Era sexta.

Era tarde. E eu pedi chuva, pedi cedo, em meio ao desespero, da angústia 

que me inundava.

Eu pedi chuva, que levasse.

Eu pedi chuva que lavasse dentro e fora.

Pedi que levasse tudo que não quero, que não me pertence, que me 

desconecta da melhor versão, de quem eu realmente quero ser.

Era sexta, santa, sagrada, branca!

Eu pedi chuva e ela caiu!

Eu orei! Eu gritei! Eu chorei! 

Eu dancei e eu sorri com ela, debaixo dela. Ressignifiquei uma cantiga 

antiga.

Oní Sáà wúre, Sáà wúr àse ...

Epababa...

Hoje sei o que! Hoje sei porque!

Sorri e agradeci ao dono do corpo, exú, o senhor do movimento. Laroyê, 

exú mojubá. 

Aqui também é canção! Canção de coza! Canção dos Santos!

Aqui canção também é chuva! O canto escorria pela boca!

Senti a água escorrer pelo corpo e levar.

Tomei banho de chuva! Tomei banho de vida! 

O céu cinza chorou, desabou sobre mim, porque eu pedi e levou camadas 

da prisão, que me afasta de mim!

Sou aqui uma canção do Aleluia, sou um amor cinza despontando, 

desabrochando, sendo.

Querida menina mulher, partilho contigo isto, porque na verdade, ando 

sentindo melhor, ando sentindo a escrita, como uma oportunidade de 

rever, revelar as palavras engolidas e guardadas no fundo profundo do 

peito.

Sabe querida, fazia um tempo que não escrevia. Sempre que me ponho 
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escrevendo, me ponho chorando e desaguando partes escondidas de 

mim.

Sou hoje uma mulher, menina de quase 40, quase viva!

Tenho hoje menos sonhos que já tive e um excesso de pés no chão que 

me afundam.

Por vezes, querida, quero de volta a mulher, menina sonhadora, escritora, 

vivedora, que escrevia como quem respirava. 

Que tinha nas palavras brotadas no peito, o alimento para seus olhos 

vivos. Mas não é tristeza, é constatação e reparação. Me debruço aqui na 

janela do tempo, embalada por uma rede vermelho Oya e um céu azul, 

Oxalá e um Sr. Aleluia cantando Sabiá.

Sabe, quando me debruço nesta janela do tempo e saudade, sou grata, 

sou plena e feliz. E olhando assim para esta meninota esperançosa e 

forte, quero ser mais esperançosa que ela e menos forte.

Desejo que a mulher de hoje seja desbravadora e firme como a menina, 

quando se tratar de se amar, mas que seja derramada, desmanchada e 

desaguada, diante da insistência de que é preciso ser forte!

Digo a você, com todo amor que posso sentir querida menina mulher, 

não seja tão dura consigo e com tudo. Seja amor, seja cuidado, seja afeto 

com tudo o que é. Se derrama querida e deixa aguar seu peito, sua vida 

e seus sonhos, com esta conta d’agua solitária que escorre no canto de 

seus olhos jabuticaba.

Deixa vazar, deixa escorrer querida menina, querida mulher. Você está 

despertando! Você está se amando! Você está viva! Você esta florescendo!

Você está florescendo e o presente maior é saber que está! E estou bem, 

feliz por isto. Desejando minha pequena que meu desaguar te encontre 

bem, plena e reverberando essência. Receba meu abraço e tal como 

nossa mãe, não se esquece do espelho, olhar pra ele, olhar pra ele, vai te 

nutrir, te manter de pé.

Com amor,

- Sua versão em expansão!

Andréia Pereira
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Por que eu Amo

O amor é a tessitura do meu existir, algo complexo e com muitas variações. 

Não é uma pergunta, e sim uma afirmação que se faz necessária todos 

os dias. Eu amo porque eu existo me faço presença no presente. Eu amo 

porque meu reflexo no espelho me conecta com o inteiro que sou eu. 

Eu amo porque somente o amor nos conecta com o outro, sem procurar 

metade, sem buscar complementos, apenas promover o encontro e ser 

amor e amor ser. 

Èkede Luciana Matias D’Osun
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Por que Eu Amo?

Vou te contar.

Gosto da sintonia e da troca de fluídos do encontro. 

Do abraço gostoso, humm daquela saudade que esfria a barriga. 

Como é bom nutrir sentimentos bons por alguém. 

Alguma, Algumas e outros.

Viajar no tempo através dos cheiros, das sensações… hum que gostoso.

Amar pra mim é me ver.

Me sentir em tudo. 

Estar Viva.

Sentir.

Respirar aliviada.

Respirar e sentir as borboletas na barriga.

Respirar e sentir o toque forte de ontem.

E daquele beijo bom.

Etel Oliveira
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Porque eu amo

Amo porque me tenho cheia de amor

E quero transbordar nas ventanias do meu corpo

Meus desejos apaziguados no meu leme.

Amo para experienciar o florir das minhas sementes

Serpenteando na terra do meu solo,

Poros e mãos verdejantes a incendiar meu cálice cheio.

Amo para partilhar a vida que brota dos nos meus pés

E cresce em folhas nos meus átomos

E jorra em frutos nas minhas mãos

Chegam e partem no vazio que mais quer se preencher

Gerar, germinar e parir.

Partir de mim para o outros, os outro. Os ouço.

Na escuta perene do mundo

Na gira atroz da encarnação

Profunda, profana, profetizada.

Fabiana Guimarães
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Porque eu amo 

Amo como um rio 

De águas que por vezes são calmas

Mas por outras não cabem em si

Inundam, transbordam e fecundam 

A quem passa pelas minhas margens.

Amo de forma singela como 

A menina que ainda guardo 

Em meu interior 

Demonstrando e verbalizando 

Os tantos ‘Eu te Amo’ que ela 

Gostaria de ter ouvido em sua infância.

Amo apesar da dor 

E do gosto amargo das traições,

Que são como fel 

Nas minhas lembranças,

E vieram de quem eu menos 

Esperava na vida.

Amo e celebro a menina que fui 

A mulher que eu sou 

Mergulhando de forma corajosa 

No mangue de decepções 

Entendendo hoje que ninguém 

Poderá preencher nenhum dos meus vazios. 

Amo porque sou filha 

Da dona do amor 

Essa é a essência que me molda 

Essa é a essência que transforma 
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Hoje com mais calma e cautela 

Trazendo tantas experiências 

E respeitando minhas cicatrizes.

Janaína Nascimento
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Porque amo!

Eu amo porque gosto,

Amo porque desgosto.

Eu amo porque estou alegre,

Eu amo porque estou triste.

Eu amo porque caio,

Eu amo porque me levanto.

Eu amo porque resisto,

Eu amo porque insisto.

Eu amo porque:

Existo!!!!!

Loide de Azevedo
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Por que eu amo afinal?

Eu amo porque transbordo

Eu amo porque me amo

Eu amo o olhar trocado

A partilha na jornada

Eu amo porque me encanto

No existir sem constrangimento

Eu me amo porque me reconheço

Porque tenho história

Porque nós somos

Eu amo por que sou ancestral

Porque sou correnteza

Eu amo porque o brilho vem de dentro

Porque sou imensidão

E não aceito migalhas

Eu amo porque me potencializa

Eu amo porque danço com a vida

Porque sinto o axé

Eu amo porque o tambor ecoa

Porque a raiz é forte

Eu amo porque tenho coragem

Sonho e determinação

Amo profundo

Não gosto do raso...

Amo porque sou livre

Porque viver de amor é revolução

É viver o que sonhei!

...

Amo conversas longas

A profundidade do olhar

O partilhar dos sonhos

O se ver como povo

O lugar enquanto povo
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Ter África como centro

O compromisso em não se anular

E em não anular o outro

Amo a liberdade

O dengo sem controle

O não querer dominar

O contemplar e potencializar

A escuta e o falar

A sinceridade e respeito

Respeito ao tempo Rei

A espiritualidade Africana

Amo o dançar sem constrangimento

Amo o gozo e a entrega

Da junção ancestral

Amo a gira e minha fé

Que transcende a minha existência

Amo porque sou Rainha

E falar sobre mim...

É falar sobre dengo

Amo e me retiro

Do que fere meu auto amor

Amo porque como a água

Me refaço e sou inteira.

Brilha o ouro!

Maria Lorrana Melquiades dos Santos
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Por que eu amo?

Por que eu amo?

Amo porque o amor é combustível! 

Amo porque o amor é a esperança, de me manter viva e de pé!

Amo porque o amor é alimento e nutrição para meus cansaços e cuidados 

com meus afetos.

Amo porque dizem que este é o segredo, para viver melhor e oxigenar 

a alma.

Amo porque nem sei!

Amo porque nem vi!

Amo porque descobri, porque me descobri.

Amo! Ah como eu amo cada pedacinho desta alma, deste ser encoberto 

que descobri, que venho descobrindo.

Amo! Me percebo! Me sinto! Me busco! Me quero! Me vejo!

É isto! Ah! E isto, há de ser o mais profundo e infinito amor, que poderei 

cultivar em meu peito. 

Que poderei irradiar respiro a fora!

Andréia Pereira
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Por que eu amo?

Tenho ouvido muito sobre o amor, sobre amar, sobre se auto amar, sobre 
afetos. 
Não sei bem porque amo, nem sei bem o que é o amor.
Penso em amor muitas vezes, como uma dimensão maior do que eu sou 
capaz de imaginar, um caminho que talvez eu nunca seja capaz de trilhar. 
Amo aquela ancestral que me quis para si, doce, forte, caridosa, avó, que 
ainda continua em mim.
Amo aquela que me pariu, se amor significa ver algo que é capaz de 
iluminar seu dia, abdiquei de ser criança, deixei de lado algumas vontades, 
fui companheira de lutas, fui companheira de dores e risos, de caminhada 
e cantos, de luto e de adeus.
Amo aquele que deixou para mim seu sobrenome, aquele que também 
me deixou alguns cuidados, conversas no meio das novelas e discussões 
bobas aos domingos por causa do futebol.
Amo aquele que me deu a vida quando conheceu minha mãe, a semente 
plantada no ventre de quem me pariu, aquele que demorei a conhecer, 
mas com quem muito aprendi, aquele que disse te amo, mesmo sem ter 
convivido comigo.
Amo aquela que me recebeu em seu lar, me fazendo importante, mulher 
negra, sorriso generoso, não me pariu, mas dedicou afeto e amor à filha 
de seu esposo. Amei-a de volta.
Amo aquele que diz me amar, com quem divido casa, prazeres, beijos, 
viagens, raivas, cuidado, filhos.
Amo aquela que pari, a criança que cresce a cada dia e me faz saber tanto 
de mim, amo as seguranças e medos que ela me causa.
Amo a mulher que me tornei, aquela que se descobre a cada dia e tem 
conseguido a duras penas se auto afirmar.
Amo as mulheres negras com quem partilho.
Amo pessoas, animais, plantas, sentimento, movimento. Não sei bem, mas 
amo.
Não sei ao certo o que é o amor, mas acredito que amo, amo essas e todas
as possibilidades de amar.

Terezinha Morais
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OBÁ:
sobre águas
correntezas
A água
devora
tudo.  



61

águas revoltas de prazer

de repente, me vi seca. abri os olhos e a primeira coisa que senti foi a 

rejeição. rejeição em tamanha claridade. luz em excesso, cega. fiquei 

ruminando “quanto tempo permaneci lá para meus olhos sangrarem 

ao menor indício de iluminação?”. tudo me parecia um tanto quanto 

estranho, todos me pareciam um tanto quanto estranhos. não me 

reconheço. sinto saudades de minhas profundezas e tenho medo latente 

de não conseguir mais acessá-las. o caminho não me parece o mesmo, 

olho ao meu redor e não vejo nada, não sei qual direção tomar. não 

sei de absolutamente nada, só que sinto falta. sinto falta da sombra, 

lugar em que permaneci durante anos. único lugar que conheço desde 

que me reconheço como um ser nesse mundo. agora, me encontro em 

um lugar totalmente novo. não gosto, parece que não gosto. talvez, 

só não esteja familiarizada. talvez, tudo não passe de um processo de 

adaptação. ele me parece calmo, demasiadamente calmo. sinto falta 

de tudo queimando dentro de mim, da tormenta constante. falta de vir 

uma onda atrás da outra, caixote após caixote. falta de parar na beira 

da praia, mal conseguir me levantar e vir outro caixote. sinto falta da 

sensação de me faltar o ar, de estar me afogando. parece que o lugar 

que me encontro é mar calmo. não gosto da calmaria, não sei viver 

nela. pode ser, que eu deva aprender a permanecer nesse lugar. talvez, 

esse seja o meu novo habitat. ou não. não creio que seja, também não 

acho que o de antes era, só me era mais familiar. definitivamente não 

era um bom lugar para se permanecer. não sei de absolutamente nada, 

sou uma perdição ambulante. não entendo essa gana de querer saber e 

compreender tudo, nunca soube de nada. isso é algo que não mudou, 

assim como o fato de eu ser pura contradição. sou toda sombras, não 

há como esconder. são nas águas da tormenta que se encontram as 

de prazer. é desse lugar que retiro a minha nutrição. são elas que me 

energizam, pois se eu não afundar, (não) brilho na tormenta. 

Andaiyê Ayah Ngozi
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Prazeres Represados

Sobre o meu peso e minha comida ficam guardados minha fúria e minha 

voracidade.

Faminta pela vida e pelo gozo eu durmo e me refugio em mim mesma, 

como se isso escondesse o meu desejo pela vida, pelos e pelo prazer.

Minhas aguas de prazer são represadas por minhas dores e feridas 

construídas em um passado tão presente que não me lembro quando 

foi.

Essa represa é tão grande e tão profunda que de tempos em tempos 

transborda com loucura, transformada em gula, com tanta força e em 

tão pouco tempo que não me dou conta do que se passou ou do que 

deixei pelo caminho.

Em outros momentos o prazer se desagua em lágrimas de um choro 

rebelde que não consigo represar e que escapa com intensidade, lavando 

a alma e fazendo com que o corpo não padeça.

Meus prazeres foram silenciados há muito tempo e para desaguar tem 

que ser com fúria e intensidade em um movimento involuntário, quase 

inconsciente.

Bárbara Braz
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Monólogo 

Sou apenas uma.

Muitas foram afogadas.

Apagadas no verso dos portos e das pragas.

Tragadas no labirinto do peito em sintonia com a morte.

Apenas uma, das tantas retiradas do abrigo ao abandono do corpo dos 

prazeres.

Com a mácula das fêmeas, tatuada na liberdade dos sentidos.

No capítulo primeiro da vida, planejadas para o silenciamento dos gozos

Nossos sabores, prelibados pela língua dos machos no sigilo das igrejas

A executarem a liberdade dos seus falos.

Falanges de escorpiões mimetizando no esgoto,

Os ex-votos de potros cavalgando o poder dos versículos.

Lambendo os beiços, arrotam seus desejos obscenos

Sobre a salmoura da carne fresca.

Vejo cada uma.  

Seus ventres abolidos em cicatrizes,

Com a marca da besta no joelho esquerdo.

Ressinto seus suores paralisando a língua.

Vulva a escorregar o sangue dos abusos

Toco a face dos seus fetos, faunas afetadas pelo malogro

Trago-me agora. Sou a dor pluralizada.

Escuto no germe da parábola os gemidos das que foram corroídas,

Sem licença da palavra.

A paralisia abortando vidas se faz correnteza em meus veios.

Sou uma delas. Somos muitas.

Tantas histórias no consolo desse rio 

Onde o fluxo desagua na liberdade do meu grito.

Sou apenas uma.

Muitas foram apagadas,

Muitas foram afogadas.

Fabiana Guimarães
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o amor não faz sentido

nunca compreendi muito bem o conceito de amor. o que é amor, em 

sua totalidade? pra mim, todas as outras emoções são bem definidas, 

menos ele. consigo entender a raiva, o ódio, o medo, a admiração, mas 

ele não. entendo como surgem, porque surgem e como desaparecem, 

menos ele. é abstrato demais, cada pessoa tem a sua própria definição, 

mas desconfio que nenhuma delas saiba realmente o que é amor, o que 

o define. pessoas arrebatadoras vivem de paixões. eu vivo de paixões. e 

as odeio. as odeio porque me perco. me perco em mim e no outro. me 

entrego tanto, que esqueço de mim. odeio esquecer de mim. todo amor 

(romântico) começa na paixão, no desejo, na confusão de sentimentos. 

toda paixão tem um pouco de obsessividade. não consigo compreender 

como algo que começa cheio de doses de capricho, egocentrismo e 

obsessão se transforma em uma emoção mais suave e saudável. entendo 

as outras, mas ele não. como um sentimento tão confuso consegue ser 

tão importante? o amor parece tão complicado que me indago se vale 

mesmo a pena tentar decifrá-lo. não sei em qual momento começou 

esse tesão cultural por sacrificar a vida, seus próprios desejos, si própria, 

pelo amor. não me enche os olhos. nem tudo na vida precisa ser difícil, 

desgastante e sacrificante, aliás, diria que nada precisa ser. a premissa 

do “o que vem fácil, vai fácil” não precisa ser verdadeira. não há nada 

de errado em um amor fácil e tranquilo. mas como eu saberia também? 

eu vivo de paixões. não há nada calmo em mim. ou é arrebatador ou 

nem se faz ser. por que amo? sinceramente, não sei, não faço a menor 

ideia do que seja o amor. entendo a paixão, mas ele não. o que é só meia 

verdade, já que não compreendo muito bem a felicidade, o que ela é, qual 

a sensação que causa. a verdade é que não entendo esses sentimentos 

que vão além do sombreado. se não for sombrio, não conversa comigo.

Andaiyê Ayah Ngozi
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O prazer de ser prazer!

O meu prazer não se esconde, se alquimiza como magia do licor da vida. 

O prazer brota como água vertida da terra, mobiliza, carrega não pede 

passagem, é como o dia de chuvas em cheias e inundações férteis da 

mata, esse é o lugar de morada da mulher livre e selvagem.

Muitas vezes capturada pelo amortecimento do abandono, subverteu 

ao próprio engano, achou brechas, perfurações de concreto, e iniciou o 

motim silencioso para percorrer sua origem natural do movimento da 

vida em fogo de reascender.  

Já esteve correndo por detrás de paredes de concreto, encarcerado 

por distração, mas água de prazer parado, é perfume, concentra cheiro, 

se move através da partícula do ar, se encontra em mutação, e busca 

instintivamente sua origem.  

Nunca morre, só adormece, e ao mesmo tempo retoma como feracidade 

hibernada. Se transmuta!

Em composição o prazer como química é doce, mas também de elevações 

de notas cítricas, quentes, de aumento de temperaturas, e como o fogo 

natural do calor do Sol, abraça, se toma.  

É nota de prazer embriagante, se for de comer é explosivo, é penetrante 

de pupilas. Degustativas. 

O prazer é a magia química.

Instrumento vital.

Fórmula da força felina sobrevivente que nunca se esconde, toma fôlego 

sempre para voltar.

Thay Caz
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EWA:
o despertar

dos sentidos

Me percebo, 
logo existo! 
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Encontro

A memória e os sentidos. Os sentidos e os sentimentos.

Entrelace, embaraço, lastro.

Minhas memórias neste ponto, perpassam meu afeto e cuidado comigo 

mesma.

Fecho os olhos, abro o peito e tudo que me invade é intenso.

É um sentimento intenso e inteiro de estar inteira e livre, intensa e viva!

Viva, intensa, realizando e potencializando sonhos.

O mergulho inteiro naquelas águas quentes, era algo novo, estava 

perdido e foi também um mergulho em mim.

Depois de um longo período desencontrada, privada de mim e de viver 

com toda intensidade que minha alma merece, eis que chego a um lugar, 

um ponto, um momento que desconhecia. 

Eu era eu, eu podia ser eu, eu estava presente diante de mim e isto dá 

medo, mas é tão bonito. De verdade, eu estava me amando, eu estava 

encantada, com uma versão mais amorosa de mim.

Embarquei, mergulhei e encontrei prazer desconhecido, eu estava no 

centro, eu escolhia, era eu, apenas eu, com meu gosto, meu desejo e 

meu sonho. Era eu comigo e com mais ninguém, por mim e por mais 

ninguém. 

Andréia Pereira
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Carta da mulher que sou para a menina que fui

Embaixo da mangueira plantada ao centro do nosso Quilombo, você 

gostava de brincar com os carrinhos do seu irmão. Só sua imaginação 

mesmo para transformar um carrinho em bonecas, colocar formigas para 

nadar na bacia que sua mãe, cuidadosamente, colocava as roupas ao sol 

para quarar. Naquela época, sua mãe lavava as roupas de toda família 

à mão. Próximo ao portão, lá do nosso Quilombo, ficava a goiabeira, se 

lembra? Você gostava de subir nela e imaginar que estava na sua casa 

da árvore. Próximo à goiabeira, o pé de hibisco rosa, você virava a flor 

de ponta para baixo, tirava alguns filetes de modo que ficassem apenas 

dois, para que o hibisco, se transformasse em uma linda bailarina.

Ah, menina! Sua fé de uma vida inteira hoje transita em outros territórios 

que, na verdade, tem mais a ver com a gente. Você entre outras pessoas, 

não brincava como brincava sozinha, era meio sisuda, se lembra? Você 

tinha medo de decepcionar Deus. E foram tantos dogmas que te 

aprisionaram, tantos; “é pecado” que lhe calou, que sua criatividade 

emudeceu, entristeceu, morreu. Um toque de atabaque, em uma aula 

de percepção musical na faculdade de arte, quem diria, te conectou, 

nos conectou. Foi a primeira vez que ouvimos falar sobre a história dos 

Orixás, sobre Exu, Oxum, Xangô, a gente amou! 

Ah menina! Como eu lhe agradeço por ter permanecido em mim. Você 

me libertou e eu te libertei. Somos livres para continuarmos a ser o 

que quisermos. O toque do atabaque, anos depois me celebrou Ekede. 

Nosso útero cabaça é fonte de vida materializada no seu desejo em ser 

mãe de 4 filhos e assim foi! Ah menina, nosso presente é bonito porque 

você sonhou no passado. Nosso futuro é caminho circular e espiralar, 

com cheiro de terra molhada, gosto de manga ubá e céu estrelado como 

você gostava de admirar. A gente continua...

Èkede Luciana Matias D’Osun
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Minha Visão

Relaxei numa aula de Yoga deitada de barrigão para cima. 

Foi tão intenso… que eu fui parar em um lindo lugar. 

Ah! Que sensação maravilhosa nunca sentida.

Eu vi a minha filhinha na minha barriga.

Foi tão rápido. 

Me assustei com aquela visão de olhos fechados!

Aquela bolha brilhosa cheia d’água envolvendo o meu bebê.

Pensei. Como pode?

Que alegria, que prazer.

Pensei. Como sou sortuda.

Abri os olhos!

Etel Oliveira
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Sensação!

Ah! Que sensação!

O vento morno

Tocando o meu corpo frio,

Oh! Esse vento

Que aquece – me as extremidades.

Há quem diga que esse ar quente

É o sopro da morte.

Porém eu, só sinto o prazer,

Desse vento a me aquecer.

Ah! Que sensação!

Loide de Azevedo
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Memórias de um encontro

Meus olhos junto dos teus

Seu toque no meu rosto

E o arrepio que me causa

Sinto teus lábios que deslizam por meu pescoço

Beijos doces e profundos

Com uma paixão que consome.

Sinto o coração disparar,

E os lábios que finalmente

Se encontram...

A noite fria sumia

Em meio ao fogo que nos consumia.

Sentei no teu colo,

Abracei teu corpo,

Que junto ao meu

Tem um cheiro tão bom,

Nossas peles pretas se buscam...

Reluzentes como ouro.

....

Me sinto livre

Ao beijar cada pedaço teu

E sinto que meu corpo

É honrado e saudado.

O gemido que vem

Em cada toque, saliva, pulsar,

Nossas existências juntas,

O suor, os cheiros,

Os olhares tão profundos,

O sorriso do fundo,

O gozo de prazer...

As pernas que tremem

E nossas águas que escorrem.
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Sinto o transbordar de prazer,

No dançar dos nossos corpos.

Saudade desse encontro preto!

Maria Lorrana Melquiades dos Santos
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Audição 

O som de sua voz, rouco profundo a desnudar-me 

O barulho das teclas digitando encontros furtivos 

O ressoar dos passos, lentos, cautelosos 

O roncar do motor e a aceleração do coração 

Tum, tum, tum 

O soar do sussurro questionador

-Vamos?

O sussurrar afirmativo

-Sim

O tilintar das chaves, o chiado da porta

Beijosss, lambidas, o roçar da roupa que desce dos corpos

A risada que ecoa, 

O grito 

Slap de línguas. Slap de peles, o retumbar de nossas partes estocadas

Os gritos

Os gemidos

O explodir de orgasmos

O estrondo de nosso gozo

A respiração acelerada

A calma

O silêncio 

Terezinha Morais
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Um toque, mil beijos e cheiros

Então feche os olhos e somente sinta.

Eu ouvi e obedeci.

E foram dedos, mãos, lábios, a maciez, a leveza do toque pela nuca, 

pescoço, costas.

Os pelos todos se ouriçaram da cabeça aos pés.

Ondas de calor me inundaram, estômago com borboletas coloridas e 

belas passeando como fadinhas encantadas.

Cheiro de feromônio no ar.

Também ouvi: “Seu cheiro me seduz e me faz te achar linda!”

Esse gatilho/memória ainda me levam a um êxtase.

Chegam a mim lembranças e é possível sentir aqueles olhos/corpo, 

mãos, beijos... e eu como um foguete prestes a decolar.

Momentos ardentes e eternos.

Valéria Fernandes
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Aroma

Você sente,

sente meu cheiro,

procura-o,

aroma de fertilidade,

aquosidade entre coxas

grandes e gordas,

cascas de laranja macia

em pele e capim.

Manda mensagem,

faz sentir saudades

da sua pega na nuca,

prensa na pia,

minha bunda na cuba

e de você 

dentro de mim.

Teu tronco esguio, 

comprido

e no cio.

Perfumado de banho 

parado a me adorar.

Teu líquido quente,

o corpo fervente

se entrega de novo

para o meu aroma 

desfrutar.

Adanmá Ngozi
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                                       Memórias de Prazer... I 

A surpresa do abraço

Se acolhe no aconchego

Do toque do pelo

Que roça o pescoço

Bocas se encontram

Línguas se entrelaçam

Corpos se expandem

Em cheiros

Os corpos

Tradução do desejo

                                       Memórias de Prazer... II

Me atraso no boa noite 

Antecipo o bom dia

O frio não chega

Porque meu corpo queima

Toco-me entre cobertores

Seu cheiro fez morada em meu corpo

Desejos inspiram 

Conduzem meus dedos

Ao futuro presente do gozo

Èkede Luciana Matias D’Osun
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IANSÃ:
brilha e arde

Aonde há fogo, 
também existe 

transmutação e 
leveza. 
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Você ainda tem medo de fogo

Pequena,

Tira a mochila pesada,

ela te entorta, dá dor nas costas.

Todas as coisinhas guardadas, 

arranque-as daí.

Abra,

Teus olhos, tua boca,

o seu interior.

Vocifere a sua calada

que fere e faz definhar.

O quanto quer, diga!

O quanto arde tudo

e te queima em silêncio.

Você ainda tem medo de fogo.

Não minta, não finja.

Deixe suas mãos fluírem sobre os papéis,

os lápis de cor deslizarem entre as fibras.

Deixe que seus lábios de passarinho, 

agarrado no ninho,

cantem as notas saltitantes 

cuspidas de seus poros.

Nade dentro dos seus saberes,

tão doces, 

tão crus,

inocentados das dores que virão

Não estarás sozinha,

a gigantesca força 
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faz morada em seu corpo miúdo,

e levantará no escuro

quando absolutamente todas as luzes 

de sua casa estiverem apagadas.

O feixe brilha das suas entranhas,

te guia no percorrer dos caminhos tão confusos.

Não há simplicidade em nada, pequena,

mas você é, 

há de ser

t u d o.

Respire, brinque,

cada movimento do seu corpo dançante,

ora tímido, bagunçado,

baila e performa possibilidades,

um verdadeiro

i n f i n i t o!

Adanmá Ngozi
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sobre textos que jogam álcool na ferida

escrevo textos viscerais

profundos

que jogam álcool na ferida exposta

que eu fingia não ver

me obrigam a lidar com algo

que violentamente

tento esquecer

ferida que sangra

sangra

sangue quente

escorrendo pela minha pele gélida

morta

putrefata

e viva

quente

em brasa

vísceras corroídas por dentro

ninguém enxerga

existe um turbilhão dentro de mim

ao qual, não dou conta

escrever não me esvazia

também não me completa

passar para o papel

só faz me sentir menos louca

me tornei um dos meus maiores medos

ou estaria eu

em processo?

ainda há tempo de estancar?
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não almejo me tornar

aquelas pessoas

mestras em esconder suas sombras

possuo aversão à máscaras

Andaiyê Ayah Ngozi
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Carta para minha Mãe!

Benção Mãe!

Sempre me disseram que eu era a sua cara! Outros diziam, que eu me 

parecia mais com o meu pai. Eu sinto que sou uma mistura perfeita de 

vocês dois com minha essência muito forte e particular. Algumas vezes 

não entendia sua forma de nos educar, a senhora sempre foi muito 

enérgica, uma verdadeira leoa para além do seu signo. Talvez, essa força 

toda, escondia uma grande fragilidade, um medo de perder algo que se 

ama muito, que às vezes, só no grito podia se defender.

A essência que me compõem me coloca em um lugar diferente do seu. 

Por tempos, cheguei a pensar. O que nos afastava, na verdade, com o 

tempo, foi nos colocando no lugar certo, mãe e filha. Eu honro seu útero, 

minha primeira morada e fonte de nutrição. Eu honro sua força, sua 

porção mulher. Eu honro seus joelhos dobrados e mãos postas. Eu honro 

a sua vaidade e porção sagrada da beleza. Eu honro o seu maternar. Eu 

honro o seu jeito de amar.

Sua benção, minha Mãe!

Èkede Luciana Matias D’Osun
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Ao sol mãe

Sol,

Achava que me aqueceria, 

banharia a minha pele em luz,

cintilaria seu amor nos fragmentos filhas. 

Mas seu calor é infernal,

sufocante.

Cai de gota 

em g o t a.

Percorre os cílios, 

escorrega pelos olhos 

e arde sem pudor.

Me incomoda a quentura,

o suor mela o meu corpo.

E por mais que procure a noite,

lá pras cinco e quarenta e cinco,

o sol nasce

todos os dias em minha vida.

Ao meio dia, seu calor irradia

tão brutal que já não tenho mais sombra 

pra esfriar a pele.

Sou puro sol.

Não quero, 

não sou,

mas você insiste em reluzir.

Enquanto caminho, 

tão lentamente,

devagar,

bate na vista e
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quase me cega.

Doí por dentro

por fora também

e queima!

Reduz a temperatura, 

me deixe ir mais rápido.

Correr pelas estradas,

quero liberar o ar do meu peito.

Minha respiração

é sufocada em meio a tanto calor.

Adanmá Ngozi
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Carta da mulher para a menina que eu fui.

Olá, Menina Sorridente, sonhadora e oras chorona!

Eu sei que você sonha com muitas coisas. Que você escreve alguns 

segredos sobre suas paqueras, amigos, amigas, primas, primos. São 

muitos sentimentos embaralhados, muitas palavras reprimidas, mas que 

às vezes vêm à tona através de um choro ou gargalhada.

Vou deixar um conselho.

A vida é maravilhosa e você vai passar por alguns dissabores, tristezas 

e muitas alegrias. Você é paciente e vai saber esperar, apesar de achar 

que sua hora nunca chegará…

Ah, amores virão, paixões vão te manter viva e quente. Decepções 

também, pois é a vida menina. 

Mas o sonho mais lindo vai acontecer quando você menos esperar e será 

lindo. Menina, você vai fazer muitas pessoas felizes e vai alegrar todos os 

ambientes que estiver.

Ah, vai duvidar da sua capacidade, mas vai seguir assim mesmo. Será 

uma caminhada linda com pessoas maravilhosas que vão te atravessar e 

te trazer ensinamentos.

E, você? Você vai ser grata a esses encontros.

Bem! Fico por aqui, na próxima te conto mais.

Me aguarde, menina.

Etel Oliveira
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Poema

A minha voz desperta o brado de muitas.

Língua de fogo a incinerar a mudez coagida

Labareda redentora a abrir caminhos

Carinho negado aos corpos corrompidos.

A minha voz versifica o clamor na ventania dos dedos

Diz do incrustrado das paredes mórbidas da pele abusada,

Com o furor dos vulcões, verte os fluidos dos abusos.

Falo da carne anulada, violada no sigilo das noites

Apagada na tortura dos dias das fartas ceias do mundo

Falo dos desvios feitos a ferro e fogo

Dos lamentos afogados

Das luas obstruídas

Falo, falo, falo do falo que desejo 

Da porta que abro

Falo do meu corpo

Fonte de delícias.

Falo no meu corpo...

Com cios

Falo, o que quero

Não calo o grito.

Fabiana Guimarães
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O dia da minha morte 

No dia da minha morte 

Não quero só choros e soluços

Um velório mórbido 

Com coroas de flores 

E gente sóbria de semblante infeliz. 

Quero que celebrem

Minha volta para o Orun

Meu reencontro com meus ancestrais 

A continuidade desse ciclo 

Que definitivamente pra nós, 

Não é linear. 

Quero emoção 

Quero a presença de pessoas 

Que mesmo não tendo nada em comum 

Se aquilombem movidas pelo afeto por mim 

Pela admiração pela minha trajetória 

Ou pela diferença que 

De alguma forma

Eu fiz em suas vidas. 

Quero girassóis e sorrisos 

Que rememorem 

O brilho da minha existência

Quero poesias que relembrem 

O quanto eu fui intensa, resisti, 

Errei, acertei e transbordei 

Amor nessa minha passagem pelo Ayê.

Janaína Nascimento
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Porque eu escrevo sobre o dia de minha morte.

Peço licença a ancestralidade,
Escrevo que é pra esvaziar,
Que é pra tirar o peso,
As dores e o epistemicídio.
Escrevo para afirmar a minha existência.
Escrevo para lembrar quem sou,
Pra não ser objeto,
Pra narrar a minha história,
Pra contar da minha morte.
Dos dias que acreditei,
No que a universidade me contou,
Que esqueci quem eu sou.
Eu morri mas não era o fim,
Foi então que renasci.
Iansã me muniu de coragem, me cuidou.
Movimentou a máscara colonial,
Com os ventos, tudo mudou.
Se foi teoria branca,
Metodologia branca,
Amor colonial e o ódio ao meu povo,
Minha morte não foi o fim.
Dela eu renasci,
Pra amar o meu povo,
E falar o que sinto.
Saber que posso sempre
Voltar pro centro da encruzilhada,
E me reencontrar.
Hoje, busco as respostas
Na ancestralidade que vive em mim.
É por isso que escrevo,
É por isso que falo,
Sou porque nós somos.
Laroyê Esú.

Maria Lorrana Melquiades dos Santos
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IEMANJÁ:
o mar preenche
e afoga 

Quando se vai 
fundo.      
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o peso da minha âncora

todo dia, existem mil coisas que gostaria de falar para a senhora. crio 
vários diálogos em minha mente. alguns inicio, outros, escondo em mim. 
diálogos que vão desde verdades que eu gostaria de dizer, a verdades 
que a senhora precisa ouvir. gostaria de dizer que é linda, não apesar, 
mas por todos teus defeitos. gostaria de dizer, que nem todos os meus 
defeitos são tua culpa, só alguns. gostaria de dizer que a senhora 
não deveria pôr toda a carga da tua felicidade em mim. não é justo 
comigo e nem consigo mesma. de dizer também, que tudo que não 
gosto na senhora não necessariamente precisa ser mudado, é só uma 
consequência do fato de sermos pessoas tão diferentes. eu não deveria 
medir a senhora com a minha régua e nem a senhora me medir com a 
tua. gostaria de dizer que não precisa e nem deveria carregar o mundo 
nas costas e nem a mim, me carrego sozinha. gostaria de dizer que a 
senhora é minha âncora. âncora que segura e dá estabilidade ao navio 
na revolta do mar. âncora que se não for puxada de volta, impede o 
navio de seguir o próprio curso. é que, sabe... uma se apoia na outra e 
se não tivermos discernimento para sabermos a hora de nos soltarmos, 
corremos o risco de nos fundirmos. há coisas que simplesmente não 
consigo dizer, mas gostaria. gostaria que a senhora, que me conhece 
tão bem, lesse meus olhos. que tivesse mais curiosidade sobre mim e 
que parasse de se esconder atrás da barreira do “espaço particular” e, 
às vezes, ultrapassasse a linha que estabeleceu de limite e me puxasse 
de volta. não é justo que eu ponha a carga da minha salvação nas tuas 
costas. é só que, às vezes, não tenho forças e preciso de um empurrão. 
gostaria que a senhora o fosse. mas eu sou adulta e posso caminhar 
sozinha. devo lutar minhas próprias batalhas. vez ou outra irei precisar 
de ajuda, mas não posso me encostar na senhora para sempre. a verdade 
é que o problema não é a senhora, tampouco sou eu. a verdade, é que 
o problema somos nós. nós e a nossa relação de codependência. a 
verdade é que a senhora poderia viver sem mim e eu, sem a senhora. 
nós só ainda não sabemos como.

Andaiyê Ayah Ngozi
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Carta para minha mãe 

Às vezes é difícil ser mãe daquela de quem eu deveria ser filha. 

Na verdade, o que eu mais queria, era ir aos domingos, naqueles almoços 

de família com pai e mãe me recebendo com todo afeto, samba de raiz, 

comida gostosa, boa conversa e gargalhadas altas. 

Na verdade, o desejo mais intenso da menina, hoje adulta, sempre foi ter 

uma família ou simplesmente ficar abraçada, me sentindo acolhida sem 

escutar: “Garota vai brincar, sai de cima!”

Hoje compreendo que dentro das suas múltiplas limitações, você 

conseguiu que eu chegasse até aqui viva, com valores que são muito 

seus como a generosidade, contrariando as estatísticas e as previsões 

de alguns familiares.

Hoje tenho a compreensão de que você simplesmente foi e é a mãe que 

pode ser, não te julgo, só quero te agradecer por ter me oferecido o 

maior presente que se pode oferecer a alguém... 

Seu útero sagrado foi meu abrigo, você me deu a vida!

Janaína Nascimento
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Carta para a menina servil

Oi minha querida, sei que você olha para essa rodovia esperando que 

alguém chegue e te salve. Gostaria que soubesse que isso não acontece, 

mas isso, não é uma coisa ruim. Você vai crescer e descobrir que a 

salvação não existe e ainda assim, somente você pode se salvar de si 

mesma. 

Sei que gosta de estar sempre pronta para servir e que muitas vezes 

abre mão de si mesma para isso, só posso informar que isso não lhe fará 

mais querida por ninguém, nem mesmo por algumas pessoas que você 

considera família. 

Não vale a pena se ferir para alegrar aos outros, você é somente uma 

criança, a responsabilidade não é sua e a culpa também não. Você é uma 

vítima nessa situação toda e realmente não precisa provar nada. Você 

deveria ir brincar agora, não deveria se matar de trabalhar, o casamento 

não é seu, os filhos não são seus, você é a caçula. A responsabilidade 

não é sua, você não é um brinquedo, você também merece cuidado, 

amor e afeto. A culpa não é sua. 

Você vai crescer e vai descobrir que é muito melhor que essas pessoas, 

muito maior que esse lugar, você será capaz de mudar muita coisa e vai 

conseguir abrir mão do que não te acrescenta e alcançará seus sonhos, 

pelo menos alguns. 

Vai descobrir o amor, vai redescobrir o amar, vai chorar muito e vai sorrir 

também. Um dia você vai escrever sozinha sua própria história e vai 

entender que é somente uma criança e a culpa nunca foi sua. 

Terezinha Morais
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POMBAGIRA:
seja livre por 

amor
Gozar é revolucionário. 
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Não Tenha Medo Seja Livre

A menina que eu fui, diria para ser menos tímida e aproveitar mais os 

amigos, sentir-se mais amada, guardar menos suas dores e pensar menos 

no que lhe ofende.

Bárbara, seja mas feliz, mais livre, não pode seus desejos, seus sonhos, 

entenda sua grandeza e tenha confiança nas suas potencialidades.

Uma dica, escreva mais e guarde suas escrevivências, acredite que elas 

podem se tornar algo em sua vida, acredite no poder da escrita, tanto 

quando acredita no poder da oralidade.

Não se deixe influenciar pela visão negativa das pessoas e não aceite o 

lugar que elas queiram lhe dar na vida, busque o seu lugar, o seu caminho, 

sempre.

Acredite que você pode ser uma profissional independente e audaz, se 

valorize, se valorize e se valorize.

Tenha muita disciplina, estude inglês, se force muito a estudar inglês, 

ele vai te fazer falta. Mas também aproveite muito a vida, saia com seus 

amigos e lembre-se que cada dia pode ser o último, então não tenha 

medo de viver, se permita, pois, sempre podemos fazer novas escolhas, 

nada é definitivo.

Acredite na sua beleza, na beleza do seu corpo, do seu cabelo, na beleza 

da vida.

Se ame muito, muito mesmo, e ame cada pedacinho de você. Ame sua 

família, seus amigos, até seus ‘inimigos” eles vão te ajudar a crescer.

Estude muito sobre letramento racial, entenda mais sobre segregação 

racial, racismo e racismo estrutural no Brasil.

Por fim, não se arrependa de suas escolhas, das suas lutas, dos seus 

caminhos. Se orgulhe de suas conquistas e seja grata por tudo que tiver 

conquistado em sua vida, até mesmo pelo sol que amanheceu mais um 

dia.

Bárbara Braz
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Carta à minha mãe

Mãe, tuas águas, agora me chegam tão intensas que me regeneram 

o corpo e saciam a alma.  Banho-me, alago-me nas tuas vazantes e 

enxergo no espelho, teus olhos nos meus. Assim, meu ventre arredonda 

o destino das fêmeas e abre as portas da minha vida. Nas tuas raízes, 

o subterrâneo dos dias é sustentado e desterro do meu útero minhas 

sementes. Onde antes, uma ausência latejante preenchia meu peito e 

meus óvulos não germinavam. Definhava no silêncio das minhas dores, 

as palavras inditas dos meus desejos. Doravante tua vontade eu sou 

vida, vinho e mesa farta. Minha fragrância floresce no silêncio das noites 

e dias fecundos brotam do meu próprio útero, porque acolho em mim 

tuas transgressões e sinto o mesmo pulsar que te faz mulher.

Fabiana Guimarães
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Onde escondo minhas águas de Prazer

O prazer escorre em mim. O que antes fora reprimido, agora escorre, 

eu sou Rio. Por muito tempo negligenciei a textura do toque, o desejo 

do gozo que muitas vezes não vinha e era represado. Não se toque 

menina, isso é pecado! Aquele lá de cima castiga esse tipo de gesto, é 

egoísta, prazer sozinho. Ajoelha-se e peça perdão, três Ave Marias e Ato 

de Contrição.  Como pode ser pecado, um sentir que surge em um ato, 

explicado pela biologia, abominado pela teologia. Toda a teologia será 

castigada?

Eu não me condeno e nem me absolvo. Sou nascente independente, 

meus subterrâneos conquistaram a superfície. Por ser conquista, sigo 

meu leito, percorro minha jornada. Onde sou margem, me nutro da terra, 

e me fortaleço das raízes que me pertencem, que sou eu e que são os 

que vieram antes. Os afluentes de mim deságuam em outros rios, antes 

desconhecidos, uns rasos outros profundos por demais.

Os meandros me compõem. Acolho a água da chuva e continuo sendo 

rio. E sigo rumo à confluência que me faz viva, e vibrante. Confluência 

que me dá ritmo e me faz pulsar, me faz fluir, o gemido é correnteza que 

segue o curso, hora rios de planaltos, caudalosos, desafiadores. Hora rio 

de planície mais fácil de navegar, talvez em sussurro. Minhas águas de 

prazer nunca mais serão represadas, fluo rumo à foz do meu gozo.

Èkede Luciana Matias D’Osun
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Aonde eu escondo as minhas águas de prazer?

Ainda não sei? 

Ou ainda não mergulhei nessas águas?

Ou não as senti como deveria.

Esse prazer orgástico ainda me soa como um mistério a ser desvendado.

Mas será que é só isso, o prazer?

Me olho.

Me toco.

Amo a minha boca.

O meu gargalhar. 

Tenho prazer em ser essa mulher que busca, que pensa, que sonha…

Tenho prazer nessa liberdade que eu tenho de escolha.

Quero ter prazer sempre, mas ainda quero mergulhar nessas águas de 

prazer e me banhar.

Etel Oliveira
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Onde escondo minhas águas de prazer?

Sou mar, sou rio, sou chuva

sou toda água.

Água que inunda, que transborda, que nutre. 

Água que quer seguir seu curso 

e por vezes congela, represa,  

mas determinada deságua e flui. 

E hoje, minhas águas de prazer já não se escondem 

elas se entregam ao gozo 

descansando lânguidas após a ressaca. 

Paula Ferraz 
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Águas de Prazer 

Corpo templo 

Corpo livre 

Corpo que amo

Corpo com que amo 

Corpo com que vivo.

Corpo de grandiosas formas 

Que transborda em energias intensas,

Não mais silenciadas ou punidas,

Através de líquidos 

E palavras fecundas.

Corpo negro, 

Corpo belo 

Recebendo e proporcionando 

Amor e bem querer

Que não mais se deixa aprisionar 

Pelos padrões que segregam 

E violentam nossas existências.

Contemplo esse corpo no espelho 

Me excito com a imagem que vejo 

O erótico exala pelos meus poros

O cheiro de cio inebria meus sentidos.

Me sinto, me provo

Me percebo, me toco,

Latejo, melo, 

Me desejo e me arrepio por inteira.

Em uma infinidade de

Possibilidades de gozo 
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Passeando pelas curvas desse corpo

Hoje, não reprimo e nem escondo 

Minhas águas de prazer. 

Janaína Nascimento
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Onde escondo as minhas águas de prazer

Ah! Essas águas! 

Elas estão aqui dentro borbulhando

Revoltas, pulsantes

Não estão guardadas

Seguem aguardando

Prontas para sair

Prontas para desaguar, 

Sair em um momento de puro êxtase

Quando o toque chegar, por sussurros e atos

No toque com ou sem mãos

Quando eu sentir

Ah quando eu sentir

Quando não eu couber mais em mim

E minha timidez transformar-se em rio, cair abundante 

Sair de meu corpo de minhas entradas,

Transformar-se em gozo

Escorrer pelas pernas como abundantes cachoeiras de prazer

Destravando o grito, descendo corrente

Tornando-me senhora de mim

Senhora do meu prazer...

Terezinha Morais
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Quebra tudo! 

Balança o quadril

Mexe de maneira ardil

Treme esta raba bem veloz

Treme e solta a voz

Geme, grita, explode

Se move. Hoje pode

Se liberta e perde o medo

Use teu brinquedo e seu dedo

Desnude-se dos tabus

Sentimentos verdadeiros são nus

Tesão, razão, sensação

Prazer é emoção.

Paula Ferraz
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Adanmá Ngozi

Um mergulho dentro de si! Tive a 

possibilidade de me acessar em níveis 

mais profundos. As escrevivências e 

partilhas das outras mulheres junto às 

trocas com a Dandara nos encontros, 

me fizeram conversar com minhas 

partes escondidas. 

Adanmá Ngozi, nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro, permeia 

entre as artes visuais, práticas de gravura em metal, desenho e escritas. 

Estudou Design de Comunicação Visual pela PUC-Rio, realiza reflexões 

artísticas e manutenção dos saberes de forma independente, também 

é colaboradora de pesquisa na Revista Digital Descolonizarte, portal de 

divulgação sobre a produção de artistas racializados. 

Sobre Elas
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Andaiyê Ayah Ngozi

No candomblé, aprendemos que 

primeiro a gente escuta, para depois 

falarmos. meu processo no LNF foi 

exatamente assim, eu me encontrava 

em um momento onde eu necessitava 

de escutar às potências das mulheres 

negras a minha volta. E assim, fiz bom 

uso da anatomia do meu corpo: duas 

orelhas, uma só boca. primeiro a gente 

escuta, depois a gente fala!                                                                       

Andaiyê Ayah Ngozi. 26 anos. Candomblecista, abian de Osun. Graduada 

em design de moda e pesquisadora independente de assuntos correlatos 

e relacionados a negritude e ancestralidade. multi-artista. Costumo dizer 

que me atrevo nuns escritos e nuns desenhos porque, pra mim, é isso. 

fazer arte a partir do que me afeta diretamente, me pôr inteira e exposta 

no papel, sem tentar um pseudo distanciamento e/ou imparcialidade, 

é um atrevimento. Escrevo e desenho com minhas sombras e minhas 

entranhas pois são a melhor parte de mim.
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Andréia Pereira

A oportunidade no projeto para mim, 

foi momento de encontro comigo, com 

partes perdidas e esquecidas de mim; 

que a conexão com a vida e histórias 

de outras mulheres me recordou, uma 

chance de me reconhecer.                                                               

Mulher negra, professora em Belo Horizonte/MG. É integrante da 

Associação Cultural Odum Orixás. Mestranda Promestre UFMG. 

Pesquisadora das relações étnico- raciais e educação  antirracista.
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Bárbara Braz

Me ajudou a acreditar que eu posso 

escrever, para além da minha oralidade.                                 

Tenho 33 anos, sou uma mulher negra de BH/MG - Advogada e Contadora, 

Especialista em Mediação de Conflitos e Arbitragem.
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Èkede Luciana Matias D’Osun

Participar desse Projeto: mergulho em 

minhas águas profundas.

Èkede e filha de Osun. Mulher Quilombola. Mãe do Vitor, Márcio, Kamili 

e Marília. Professora de Arte. Pesquisadora em educação e cinema 

para as relações étnico-raciais e antirracista. Mestranda em educação 

tecnológica pelo CEFET-MG. Militante do MNU.
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Eliara A. Conceição

Escrever sobre mim, é mergulhar em 

mim e emergir cheia de descoberta.

Natural do Rio de Janeiro, Griot, me criei numa comunidade no Alto 

da Boa Vista, sou Servidora Pública Federal concursada e atriz. Fiz o 

Curso de Contação de História Negra. A partir daí a busca interior da 

mulher preta despertou e através da escrita com a Carol Rocha, venho 

desenvolvendo a escrita negra que é uma coisa incrível, estou muito 

feliz!
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Etel Oliveira

Um momento íntimo coletivo de 

mergulho nas minhas memórias.                                                                   

Jornalista, Pedagoga, Educadora Social e articuladora em projetos 

sociais e culturais. Membra do LabMere - Laboratório de Memórias 

Relações Étnicos Raciais na formação de professores. Uma Mulher de 

Saravá, mãe da Gabriela. Sambista Imperiana Raiz.
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Fabiana Guimarães

Poesia é rasgar o branco do papel.                                                       

Cearense de Eusébio, comecei a escrever aos 15 anos. Tenho vários livros 

publicados. Escrevo para me saber viva na gira do mundo.
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Janaína Nascimento

Em tempos tão difíceis, estar ao 

lado de outras mulheres, cercada de 

afeto e acolhimento escrevendo e 

compartilhando nossas histórias, é 

exercício de liberdade... É cura!                                           

Moradora da Baixada Fluminense/RJ, Escritora, Poetisa, Relatora Poética, 

Articuladora Cultural, Pedagoga, Especialista em Ensino de História da 

África. Mulher movida pelo afeto. Coautora dos livros: Sintonia Cultural, 

Que Toda Palavra, Dita ou Escrita, Seja Amor - Volume I e II, Vozes da 

Margem, Vozes na Margem: Narrativas Fora de Centro, Nossas Linhas 

Negras na Pandemia e Literatura Negra Feminina - Poemas de Sobre 

(vivência).
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Loide de Azevedo

Em tempos tão difíceis, estar ao 

lado de outras mulheres, cercada de 

afeto e acolhimento escrevendo e 

compartilhando nossas histórias, é 

exercício de liberdade... É cura!                                           

Participar do Laboratório de narrativas femininas para mim foi: 

provocador e revelador.
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Márcia Pereira Odara

Participar deste projeto foi 

impulsionador e renovador.                                   

Sou Márcia da Silva Pereira, tenho 40 anos, mulher negra, mãe do Lucas 

Pereira.  Filha de Jocenira Pereira e de Edson Pereira. Nasci em 17 de julho 

de 1980 no município de Duque de Caxias/RJ. Sou Sambista, Escritora, 

Poeta, Bióloga, especialista em Vigilância Ambiental. Em 2000, iniciei 

no candomblé da Nação Ketu, no Ilê Axé Oxum. Sou Egbomi, filha de 

Eşù, Iansã e Ogum. A quinta filha dos seis filhos que a ancestralidade 

presenteou na vida dos seus pais.
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Maria Lorrana Melquiades dos Santos 

Participar desse projeto: Foi lembrar do 

compromisso ancestral com a oralidade 

e a escrita para continuidade de nosso 

povo preto.

Filha de Osún, Afrocêntrica, Africana da 6ª região, Nordestina, 

Poeta, Membra do Nupe Franca, Pesquisadora de Afrocentricidade, 

Saberes Ancestrais Africanos e Colonidade. Sonhar é Poder e viver 

em Encantamento pela vida também, por isso existo sem nenhum 

constrangimento e sou dengo por onde for. Sigo sendo correnteza e não 

represa, tendo sempre o compromisso com a oralidade.
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Paula Ferraz 

Sou porque somos.

Paula Ferraz é mulher preta, Pedagoga, Professora, Escritora, Contadora 

de histórias infanto juvenis com protagonismo negro, Promotora legal 

popular.
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Terezinha Morais

Participar do projeto foi por mais uma 

vez, poder dar voz a tudo o que grita 

dentro de mim.                                                           

Meu nome é Terezinha das Graças Morais Sousa, mulher preta e múltipla. 

Nascida em Franca, interior de São Paulo, mãe da Taiane (8 anos). Sou 

Escritora, Bailarina de dança do ventre em construção, Vendedora 

Autônoma, Técnica de Enfermagem. Formada em Letras Português/

Francês, Professora não atuante, Educadora por opção, Especialista em 

História e Cultura Afro-brasileira pela FAMART - MG.
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Thay Caz

Participar do projeto foi por mais uma 

vez, poder dar voz a tudo o que grita 

dentro de mim.                                                           

Uma oportunidade amorosa e muito bem conduzida pela potência de 

mulheres que levantam outras mulheres.                                                                

Sou uma Artivista das palavras, das pinturas e no modo de se 

fazer presente na vida como natureza que somos. Cientista Social, 

Professora, Pesquisadora, Aprendente, Dr.ª em Educação e Especialista 

na Pedagogia de partos e nascimentos. Coordenadora/Idealizadora 

do Coletivo de Educação do Parterias LatinAsAmericanas, eterna 

Promotora da autonomia do viver em sociedade para semear esperança 

uma transformação amorosa.
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Valéria Fernandes

Participar desse projeto foi um refrigério 

para a mente e para a alma durante esse 

tempo pandêmico.                                                    

Valéria Fernandes, mãe solo  de Gabriela Suari e João. Escritora e amante 

da escrita. Cozinheira de comida afetiva, brasileira e ancestral. Praticante 

de Ginecologia Natural, nos estudos das ervas e da fitoenergética. 

Cozinhar é um ato de amor e escrever é libertador.
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Ferilustra

Uma honra poder fazer parte de um 

projeto com tanta representação, me 

sinto pertencente.                                                  

Arte feita com amor. Muitos já definiram minhas ilustrações com 

duas palavras: leveza e força. Fico muito honrada em transmitir 

representatividade e que elas possam enfeitar lares e corações.
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Dandara Suburbana (Carolina Rocha)

Trazemos mulheres de outros tempos 

na fala!                                               

Filha de Xangô, Maria Eugenia e Alfredo Fumaça, Pisciana, Ativista, 

Historiadora, Escritora, Poeta, Mestre em História, Doutora em Sociologia 

e Idealizadora da Ataré Palavra Terapia - uma comunidade de incentivo 

à escrita criativa, política e terapêutica.

Autora do livro “O Sabá do Sertão: feiticeiras, demônios e Jesuítas no 

Piauí colonial”. Publicou nas coletâneas: “Lâmina” (Arte Sabali, 2018); 

“Inovação Ancestral de Mulheres Negras” (Oralituras, 2019); “Ser Prazeres: 

transbordações eróticas de mulheres negras” (Oralituras, 2020); “Elas 

e as letras: insubmissão ancestral” (In-Finita, 2021); Cadernos Negros 

volume 43, Poesia (Quilombhoje, 2021) e O Livro Negro dos Sentidos 

(Mórula Editorial, 2021).
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Carolina Miranda

Participar desse Laboratório foi mais 

do que uma oficina de escrita, foi uma 

jornada de autoconhecimento e uma 

rede potente de amor e acolhimento 

para a transformação individual e 

coletiva.                                              

Cientista Social, mãe possível, analista de projetos do Sesc RJ.
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Tathiana Valente 

Atuar no laboratório de narrativas 

femininas foi um mergulho dentro de 

mim, de minhas memórias afetivas e 

de minha ancestralidade. Foi honrar a 

trajetória e legado da minha mãe, que 

hoje está em outro plano. Foi cura. Foi 

evidenciar a potência que um trabalho 

coletivo de boa qualidade pode ter na 

vida de muitas mulheres.                                      

Assistente Social, Gestora Social e Especialista em Terceiro Setor e 

Analista de Projetos do Sesc RJ.
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Juntas Nós Podemos Sempre Mais!


