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Apresentação

Quando pensava  em alguma forma de  reunir  uma

grande quantidade de mulheres baianas que escrevem,

possivelmente em uma obra literária, eu não tinha muita

certeza do quê e como poderia ser. Mas tinha certeza do

que ela  não   poderia  ser:  uma obra  de difícil  acesso,

sobretudo  financeiro,  e  academicista.  Para  tanto,  o

caminho  mais  interessante  a  ser  percorrido  foi  tentar

alcançar  o  máximo  de  mulheres  possíveis  através  do

meio de comunicação mais democrático que temos hoje,

a internet – que, ainda assim, reconheçamos que não é

privilégio  universal.  

A  internet  me  possibilitou  chegar  um pouco  mais

perto da escrita de 45 mulheres, estando 41 delas aqui

presentes,  cada uma com sua escrita  particular  e  sua

história.  A tarefa  de  apresentá-las  é difícil  -  não mais

difícil do que a de fazer uma curadoria dos 215 poemas

que chegaram até nós, é verdade. Mas é difícil por eu

ainda  estar  em  estado  de  êxtase  diante  de  tantas

descobertas,  da generosidade e da confiança de todas

em nos mostrar o que escrevem, e da certeza de que

sim, é possível que nos juntemos, das mais jovens, que

nunca nem tinham mostrado seus textos a alguém, às

professoras  e  doutoras,  com carreiras  já  consolidadas

dentro  da  literatura.

Todas elas,  todas as que entraram em contato,  eu

sempre soube que estavam por aí. Sabia da existência da



grande quantidade de mulheres baianas que escrevem,

que produzem literatura das mais variadas formas (algo

que poderá ser constatado nas próximas páginas). O que

precisávamos  —  e  ainda  precisamos  e  sempre

precisaremos,  já  que,  felizmente,  arte  é  algo  não  se

esgota — são de canais que nos permitam formar redes.

Redes de troca, de contato, de admiração entre umas e

outras.  Redes  necessárias  dentro  de  uma  área  que,

apesar  de  recheada  de  artistas,  pensadores  e

intelectuais, ainda tem predominância masculina e, com

isto,  também  apresenta  seus  traços  patriarcais,

academicistas e também elitistas, uma vez que sim, livro

ainda pode ser considerado um objeto pouco acessível a

todos.  Este  livro,  um  e-book  que  pode  ser  adquirido

gratuitamente,  se  junta  aos  demais  escritos  livros  por

mulheres baianas afirmando que sim, nós estamos aqui,

sempre estivemos e sempre estaremos.

A seguir, 68 poemas escritos por elas, divididos em duas

partes:  O  Corpo  –  os  viscerais,  aqueles  sobre  nossas

existências,  nossas  resistências,  sobre  os  espaços  que

ocupamos;  E O Fogo –  aqueles  sobre  tudo o  que nos

ascende  por  dentro,  nos  queima,  nos  une:  o  amor,  a

escrita, o desconhecido.

Espero, profundamente, que a rede que construímos

nas próximas páginas continue crescendo.

Maria Luiza Maia

Escritora



Parte I: O corpo



§

Eu vim dos ventos sagrados

E da terra sangrenta

Eu vim pelas brechas cavadas

Toda humana e mais nada

Explodi a semente prenhe do futuro

Me presentifiquei

Rompi o laço, rasguei o espaço

Sou filha do mistério

Que pariu as estrelas

E só me faço possível

Por que não me alcanço

Dos olhos alheios

Apenas pistas vagas

Eu sou o grito

Suspenso sobre o nada.

Marcela Brito



Cicatrizes

 

essas cicatrizes 
abaixo do peito direito 
lembram da dor e do medo 
do que não fiz 
e do que podia ter feito. 
essas cicatrizes 
marcam a passagem do tempo: 
da respiração ofegante 
para a urgência do agora. 
essas cicatrizes 
revelam um corpo novo, 
mais leve, mais livre, 
mais exposto. 
essas cicatrizes 
são os traços imperfeitos 
mais belos que já tive.

Luana Marinho



Tragam-me um Punhal

Tragam-me um punhal

cortarei onde dói 

até não ouvir nenhum grito da minha garganta 

não os acordarei na madrugada.

Está aqui e me prende

como uma casa trancada pelo lado de dentro

na qual a chave foi consumida pelos fantasmas que 

impregnam o ambiente.

Tragam-me um punhal 

cortarei fora o que os amedrontam

os espelhos serão repostos 

as mentes ficarão sãs 

e o sol nascerá logo pela manhã.

Tragam-me um punhal

cortarei os meus medos um a um

eles estão como um banquete apodrecido posto à 

mesa 

empurro-o goela a baixo pois cultivei cada uva desse 

cacho. 

Tragam-me um punhal 

preciso cortar o que não faz parte de mim

os meus olhos que foram cegados

meus braços foram amarrados 

meus lábios foram queimados 

meu coração estraçalhado



e minha cabeça, usada como uma pedra para amolar 

suas espadas.

Tragam-me um punhal 

cortarei até não sobrar mais nenhuma parte do que 

fizeram de mim.

Só tragam-no 

os cortes não me machucarão 

tanto quanto a bomba que vive instalada em mim 

e todos possuem o controle para explosão.

Ana Júlia Lima



§

O silêncio sempre foi o meu grito mais alto

Mas hoje eu revido

Me viro

Não me inibo

Hoje eu berro

Corro

Luto

E até mordo se for preciso

Hoje não me calo

Eu falo

Sou a mulher que me tirou deste ralo!

Táina Sena



ALMA 

Se eu morrer amanhã, quero deixar essa poesia
Para que as pessoas me leiam também nos piores dias
da minha vida 

Quero que saibam que o meu sorriso, por muitas 
vezes, foi maquiado
Que minha dor, no fundo, aqui, sempre esteve.

Quero que as pessoas lembrem de mim além de 
alguém que viveu feliz
Ser triste é muito mais eu. 

Quero que leiam minhas linhas como se lessem as 
minhas veias 
e como se vissem minhas vísceras coagularem 
desilusão.

Eu quero que saibam que nesse corpo habitava sexo
 que nesses olhos haviam sangue 
e entre esses dedos a sujeira de histórias não 
contadas 

Se eu morrer amanhã quero que entendam que eu 
morri com saudade
Que eu queria mesmo era viver
E que nesse mundo eu não podia.

Quero que lembrem do meu suor escorrendo na testa
da minha púbis escondida num jeans batido
do meu peito atravessado de um amor impossível. 



Quero que lembrem do meu medo da solidão e desse 
final infeliz que não escolhi. 
Que lembrem até do quadril endireitando a postura
Do medo de altura
Da dor da sutura
Da fraqueza 
e da bravura.

Quero que lembrem da insolente, da maldita, da filha 
da puta, da poeta
 da professora, da valente, da própria puta, da 
descabelada.

Quero que se lembrem de como eu quis ser, mas 
nunca me deixaram.

Quero que lembrem das minhas asas cortadas
 do meu útero vazio, dos meus seios assimétrico
e das manchas nas minhas costas que já foram 
açoitadas de muito preconceito.

Se eu morrer amanhã deixo meus livros, minha 
córnea, minha impureza, minha poesia, mas levo toda 
minha alma.

Preciso que escrevam que eu fui para não precisar 
mais insistir 
porque a morte é também um lugar de vida: 
"Aqui jaz vida na nossa memória, morreu porque quis,
veio aqui e fez história."

Nada mais.

Jaisy Cardoso



Precipício

Encontro-me de mãos atadas e coxas à mostra. 
Em minha plenitude tudo esvaziou-se, 
Escorreu-se pelo ralo veloz da existência. 
Os caminhos me tomaram, me engoliram. 
Os amores me mataram. 
Estou à beira de um precipício e não sei; 
Não sei se pulo ou se me basto.

Taísla Araújo



M A N I F E S T O

Malditas sejam todas as bocas que assobiaram 
palavras de conforto 
Quando tudo que eu fui foi dor. 

Mas,
Estejam todas janelas atentas ao meu grito
Silencioso. Vou gemer sorrindo e sangrar cantando.

Saibam que de amor nasci nua, 
De afeto fui cuspida
Sobrevivi por teimosia,

Onde está você que já sumiu de dentro do meu 
abraço?
Que já escorrei pelas minhas mãos feridas 
E que lavou com escarnio o meu sexo sujo?

Estejam todos os olhos atentos ao meu corpo
Fêmeo
Que tem cor de cheiro
Que pulsa e treme
Que não vive, mas ainda não morreu.

Saibam que fui mulher quando todos me viram
Bicho
Que pintei meus dedos dos pés com café com rebu
Coloquei brincos enferrujados
E nem assim me notaram

Me deram apelido
Me tiraram o sentido
Me fizeram dura



Mas, 
Estejam atentos ao que vos digo:
Sou mulher e tenho braços
Sou mulher e sigo inteira
Sou mulher e tenho cor

Nasci de peito aberto
Num domingo de sol.
Não me rendo de jeito nenhum. 

Jaisy Cardoso



Quero solidão 

Não sei reagir diante de algemas e imposições. 
Por bastar-me, 
tudo é exato; 
Me doei à dor e ao luxo de venerar minha liberdade, 
E quanta história ela tem... 
Sentada frente ao horizonte, 
Respiro e sinto. 
Cada vez mais desacostumada 
E segura de si. 
Se olhar mundo abaixo, 
Temo mais o perigo de estar acompanhada, 
Do que a própria altura.

Taísla Araújo



contagem regressiva

[dez] 

descendo um passo por vez 

na sensação de ter tudo fora do controle

não existia verso que pudesse conter as linhas

do caminho para o sacrifício 

[nove]

a escada tinha cheiro de cobre

e o corrimão parecia seu portal 

para navegar na dimensão do 

oposto verbo 

[oito] 

o último degrau me mostrou seus dentes

esperando que os meus lábios encostassem

no mesmo ritmo que o vinil tecia  

[sete]

foi no sete que você me despiu

e eu não sabia mais quantos números faltavam contar 

eu só queria nunca ter saído de casa

nunca ter saído na rua

nunca ter entrado em você 

[seis]

eu havia desaprendido os números 

enquanto seu sexo penetrava o meu

e eu gritava - sem voz



enquanto ninguém poderia me ouvir 

[cinco] 

foi no cinco que recuperei o fôlego 

e saí de dentro de você 

na mesma velocidade que um carro à deriva

foi no cinco o gosto de liberdade

[quatro] 

a sujeira que habitava em mim 

não mais me cabia 

foi um grito a cada ponto de água no corpo 

[três] 

a cada passo meu corpo 

ia me sabotando na tão solene posição 

de ser tomado em alma

e não conter a vergonha que habitava em mim

[dois] 

acordada, ainda no chuveiro 

faltava um número para tudo isso acabar

e eu não aguentava mais 

essa contagem regressiva 

para deixar sentir o seu perfume 

no meu sexo

na minha boca

no meu nariz 

na minha roupa 

[um] 



eu nunca queria ter saído no parto 

na rua, de casa

de você - minha mãe 

eu nunca queria ter sido mulher - por um segundo 

e ter entrado em você - pelo resto da vida 

e cada grito não dado 

eu escrevo em versos 

na esperança de calar você 

e de ouvirem minha voz - pelo menos uma vez 

[zero]

quantas mulheres ainda estão por vir?

quantas mulheres precisam de voz?

quantas mulheres precisam morrer?

quantas mulheres terão menos sorte do que eu?

quantas mulheres até não existirem mais números 

para contar?

Rebeca Victória



astréia

há nascente na alma humana

um sentimento

tão fundo de injustiça

o pedaço de primavera

felicidade

roubada perdida

essa ferida aberta

lateja

inapreensível 

nalguma parte

onde ela foi?

é muito tarde?

para trazê-la de volta

miro as estrelas em desamparo

para os olhos de alguma mulher

infinita/impossível

deve ter escapado

Jade Bittencourt



um título não basta

não acredito em nada 

estou à margem de cada palavra

cada linha escrita me mata

aos poucos 

os outros me chamam 

quem são eles? 

e o que querem de mim? 

mordo a minha carne 

- ainda me sinto – 

estou viva 

sentir já não é uma vontade 

é urgência que afeta o tato 

que tateia a alma 

arranha a calma 

explodo num ato 

acredito em tudo 

sou um sopro traçado 

em linha reta 

um furacão 

que quer ser brisa 

se respiro, 

estou viva? 

me mato todos os dias 

pois preciso renascer 

e respirar não me basta.

Luiza Mata Virgem



Lenha

O convite é o calor 

De uma fogueira a céu aberto 

A correnteza de um rio 

Sob o céu escaldante 

O caranguejo que se fecha 

Sob a própria carapaça 

Nas profundezas 

Densas 

E escuras 

Do mangue 

Recebo esse convite 

Na lua que mingua 

E deixo o sangue invadir 

Existem feridas abertas 

Que já não posso estancar

Lara Carvalho



§

Às vezes, descanso os meus olhos

E me deixo morrer por alguns instantes

Apenas pelo prazer de renascer 

Com força rasgar a carne

Que me acomoda

E tantas vezes me retém

Ser o ventre que me cria

Dar luz à sombra do que sol

Nascer mais uma vez

Inteiramente crua e humana

Imensamente nua e mulher.

Marcela Brito



Solo

Cada linha minha
me faz peculiar.

Vejo as rachaduras
na minha sola, 
me sinto forte como o agreste:
é bonito só pra quem lhe pertence.

Vejo, e as comparo com raízes
que não me deixam cair
e me mantém no chão, 
me dão sustentação,
que me falam de onde vim,
mas com a gentileza 
de me dizer que posso ir.

Essas rachaduras, tão duras 
quanto o solo,
me ensinam sobre a vida
onde pisar e onde arar. 

Minhas raízes estão na minha sola
e me dizem: o solo que pisar,

é teu. 

Camila Santana



Parte ida 

A dor do parto é intensa

transpassa minha alma

e através do meu ser

faz brotar estranhas palavras.

Estranhas e rígidas palavras.

A dor do parto dói,

consumindo minhas forças,

entranhada em mim,

fugaz e dolorida,

estranhas são as palavras.

Essas palavras, sofridas.

A dor do parto transborda

e transporta dores maiores,

tal qual as dores de partida,

repartidas são as palavras.

Aquelas palavras doídas.



A dor do parto é feroz

assim como um sopro,

meu último em vida.

Logo eu,

que mesmo nunca partindo,

parto sempre.

Sou a palavra e quando parto,

Findo.

Juliana D’Anunciação



§

Alma e corpo 

que transbordam 

por todas as saídas

eis como maré e turbilhão

ora cheia

ora calma

alma e corpo 

que incendeiam 

também apagam

eis como sol e mar

ora (re)nasce

ora deságua

Lavínia Carmo



§

Esquecida, largada

Como se fosse dispensável 
Assim sou eu, 
Assim são tantas,
Assim somos todas 
Lembradas quando conveniente 
Coração e corpo sentem
Nossos esforços inúteis
(Assim como nós)
De mostrar 
Quão boas podemos nos tornar
Pessoas só veem o que querem ver 
Pessoas não valorizam 
Apenas regozijam-se com seus caprichos
Atendidos
Apenas sentem o que lhes convém 
Desdém 
Tu Desdenhas de mim 
Mas como poderia não desdenhar?
Se nem mesmo minhas lagrimas em mim permanecem
Se nem mesmo eu me contenho em mim.
Não fico comigo.
Não permaneço. 
Não me valorizo.
Padeço.

Fernanda Ribeiro



§

disse não para um cara hoje.
com gentileza

expliquei os motivos

e pedi a sua compreensão.

ele me disse

que entende perfeitamente.

em seguida

me chamou pra sair.

Míria Moraes



diminutivo que queima

via aqueles corpos transumantes 

e eu não conseguia enxergar os rostos

eram todos do sexo oposto - masculinos

e eu cabia em cada um dos seus sexos 

eu era a tradução da êmese 

cercada de hipocrisia 

quantos aqui gritavam em quatro paredes?

quantos carregavam sangue nas mãos? 

eu sinto o cheiro de cada mulher expostas nessas 

mãos 

e a êmese me toma por completo 

eu sou traço 

na transfiguração da linha 

e todos aqui são como trens completos

enquanto eu sou só um vagão 

vago, sem ninguém 

por medo 

vou diminuindo 

diminuindo 

diminuindo 

até quase não ser nada - para que não pudessem me 

tocar 

quantas mulheres se diminuem 



para que o corpo delas não os queimem? 

e quantas mulheres se calam 

para que o silêncio não os afogue em surdez? 

eu sinto a dor 

de cada mulher que deixou de ser sua

para vestir o hábito de pertencer à alguém 

enquanto apertam-lhes o pescoço 

e cada veia vai transpondo o esboço da fúria 

com toda a calma do olhar que vai perdendo a alma

como escrever o semblante do último suspiro? 

tiraram-me a voz para dizer o quanto queimamos todo

dia

mas toda alma que vive

reluz em ouro - com riqueza 

e toca, com poesia, 

o corpo que queima. 

Rebeca Victória



§

quando  foi  que  eu  perdi  a  calma  de  morar  nessa
cidade?

onde é mais seguro com essa presença?

imposta e inaceitável.

se eu for na padaria do meu bairro, alguém estará por
perto?

por acaso, vou ter que deixar de comer pão?

e se eu tiver que ir em uma festa,

vou precisar estar acompanhada?

não posso mais me divertir?

a  localização  das  minhas  redes  sociais  precisa
desaparecer?

andarei escondida?

até quando?

o medo vai me impedir de compartilhar algum projeto
que esteja fazendo,

pra não ter que ficar exposta?



me dizem que a medida protetiva é a melhor escolha
para mim.

se ele ficar mais bravo comigo,

de que forma eu saberei da sua chateação?

será que daria tempo?

qual o tamanho dessa raiva?

por que ainda me culpa e me persegue?

se  eu  bloqueei  antes  por  que  sempre  encontra  um
outro número?

eu tenho que mudar meu número?

se eu coloquei um fim

por que vai até a minha casa sem avisar?

tenho que mudar de endereço?

se decidi ir embora por que acha que pode me obrigar
a voltar?

eu não tenho esse direito?

...

todos os dias eu peço um pouco de paz às mulheres!

Míria Moraes



§

Carrego no meu corpo-alma entranhas. Façanhas. 

Traços-trajetos: ANCESTRAIS

Em outros tempos, certamente teria me incomodado a

proximidade de uma câmera

Agora não mais!

Ela revela o que silenciosamente me ensinaram a não

querer

E por tempos assim o fiz

Ponto motriz.

Agora não mais! 

Me  apego,  me  afago,  me  abraço  e  me  revisto  da

realeza herdada

Da porrada levada

A mancha encarnada

Uma ferida estancada que não pára de abrir.

Meu rosto-história, segue alvo de bala, soando a voz

que não cala: prosseguir a r-existir! 

Mércia Mattos



Tormenta

Hoje acordei cedo, mas já era tarde demais.

As janelas escancaradas davam gargalhadas

Todos os objetos da casa faziam pouco de mim.

Mancomunados para me derrotar,

Diziam alto e em coro: Aqui não é mais seu lugar.

Trêmula e assustada quis me encolher no sofá,

Mas sua grande boca tentava me devorar.

As cortinas, cretinas, se transformavam em forcas 

E os espelhos se quebravam em armas letais. 

O teto, antes intacto, começava a desabar 

Mesmo o chão se abria em dentes

Não sabia mais onde pisar.

Em pânico e apavorada, comecei a gritar 

Até que o som de uma buzina conseguiu, por fim, me 

acordar.

Daiane Oliveira



Declínio 

Todas as certezas 

me dizem: nada sou.

Carrego sobre os ombros

os fardos que criei.

A existência é um fio bem fino

prestes a partir 

entre o meu abismo

e um trampolim.

Bruna Silva



Cinzas. 

Quarta-feira 

Nem chegou

Mas voltei a ser

o que sou:

cinzas.  

Na morte encontrei vida

Enquanto queimava

Vivia. 

Alcei com o vento voo

E me espalhei 

Por dentro

E por fora

Não adianta lavar 

a roupa

meu grito empreguinou na alma

quando jaz um corpo

as suas cinzas 

ainda

falam.

Nicole de Antunes



Entre 

Entre o gelo

e o fogo

do meu ser

Eu existo

Entre o controle 

e a perdição 

Eu insisto

Por fora 

Romantismo

Autocontrole 

Perfeição

Por dentro

O próprio Barroco

Alma em 

Contorção

Por fora de pé

Por dentro

Oscilando 

Entre o céu 

e o chão

Sorriso

Calmaria

Palavras de compreensão



Conforto

Amor, harmonia

Dúvida

Agitação

Pensamentos 

Inseguros

Amor, agonia

Por fora

A musa que você cria

Por dentro 

A própria Poesia.

Raiana Soares



Ser Humano

Descobri o quanto aprecio o meu silêncio

de noite, enquanto durmo com a luz acesa

ás vezes, acendo uma vela na incerteza

se um dia usarei as conchas que catei no mar

_O ser humano pode falhar.

Percebi que preciso cuidar melhor do meu pé

desse pedaço de carne que tanto me suporta,

assim como preciso trancar bem a minha porta

e não me assustar com os vultos no telhado

_O ser humano é falho.

Aprendi que a vida é coisa grande e pequena,

depende do bicho com o qual me comparo

é simples, de vez em quando é um pesado fardo

me faz refutar tudo o que já pensei.

_Eu falhei.

Mia Dailan



Salina 

Em céu azul desejo nuvem
    – pesada

cinzenta de águas
para lavar meus olhos
vitrificados de sal.

Carrego salinas nas entranhas
e produzo, dia e noite,
a danação das minhas vísceras
sentimentais a cada ferida humana
a cada ferir humano.

Exacerbo salsugem nos cabelos
e minha pele esturrica em finíssimo pó
a conservar as dores.

Carrego salinas nas entranhas
         – mulher de sal

salgando a terra onde meus pés vão.
Cada passo, um punhado a mais
a salgar a terra
a salgar-me.

Em céu azul desejo nuvem 
pesada de água
para lavar-me
para levar-me
aonde a vida é renovação.

Lílian Almeida



Desabafo de uma Lua não fotogênica 

Minha plenitude não se define pela captura de suas 
medíocres câmeras.
Somente olhos e presença serão capazes de alcançar 
minha real imensidão.
Venham a mim e apreciem minha beleza, provocou. 
Somente às vistas nuas darei o prazer de minhas 
aparições. 
Quando cheia, nenhuma lente será capaz de traduzir a
dimensão de meu tamanho, minha luz, meus raios que
pairam sobre superfícies líquidas. 
Não sejam pretensiosos a ponto de achar que 
mostrarei em mecânicos registros o que só lhes será 
dito pessoalmente. 
Outra queixa a Lua expressou.
576 megapixels tentaram captar minhas crateras e 
imperfeições.
Subitamente, me dei conta de que minha magia estava
sendo violada.
A ânsia humana pela perfeição imperfeita. 
O desejo de ver detalhes até que toda beleza seja 
questionada. 
Tolice! Devolvam-me o direito de ser Lua distante, 
enigmática, recôndita e me poupem fotogenia!

Anielle



§

Cansada de calcular passos 

E medir palavras

Quebrei as réguas 

Desvirtuei a métrica

Estilhacei as bússulas

Fiz do meu caminho 

Um mosaico

Translúcido e multicolor

Quando nele me perco

Mais encontrada me acho

Quanto mais repartida

Mais completa me faço.

Marcela Brito



eu sou 

encontrei, na multidão 

que se escondia no meu quarto 

a solubilidade dos afetos 

e me vi querendo saltar. 

algumas de nós estavam perdidas, 

a força foi o que restou, 

restou do que tinha em nós 

nós que traçaram o cadarço das amarras 

foi transfigurando o zelo guardado

que pus em mim a contraposição do 

seu eu e deixei pra trás 

o você que há em mim 

foi de verso em verso que me fiz 

é que não se escolhe os versos

e não se escreve a história como estórias 

quando não há protagonismo para nós

algumas morreram, 

travaram-se lutas, 

armadilhas para pássaros

roubaram-lhes a liberdade. 

depois das mortes 

e tantos massacres 

foram feitas de nós exemplos



e cada mulher, uma mulher: 

eu sou

uma mulher que apesar da incerteza, escreve para si.

uma mulher com dois olhos, que chora.

uma mulher que acorda e não quer nada.

uma mulher que é sua

e não cabe na posição de pertencer à alguém 

ser mulher é ser um corpo - que queima. 

Rebeca Victória



Si 

Depois de atanto tirar

Quase atirava em si, 

Andava com o revólver no bolso, 

Depois começou carregar uma borracha

Depois bala de borracha, 

Feria o suficiente 

E quase matava. 

- era nesse quase que se apegava. 

Dizia tanto 

Que não dizia nada. 

Diziam que sonhar 

Com dente era morte, 

Tirou todos 

Para trazer sorte.

- morria de medo da vida. 

Até que se descobriu viva.

 

Nicole de Antunes



Parte II: O fogo



Pangéia

Éramos uma

uma só terra fértil

unificada.

Tínhamos sorte

éramos nada

eu pequena

e você me carregava

então nos acometeu

os calores do norte

os ventos frios do sul

a vontade de ser livre

o medo dos tabus.

Eu desertei

mas você carregou sua cruz

Por fim, nos veio a ruptura

bem como eu imaginei

a cegueira que te tortura

limpou as suas impurezas

você pura!

Eu “degradada

até a última baixeza”.

Mia Dailan



Minúcias 

I: abri os meus olhos e vi

Seu sorriso frio

Um pouco longe -quase muito-

E me achei no espaço quase nulo

Dos seus lábios

De cima e de baixo.

II: toquei a pele carocenta da sua nuca

Com um cuidado materno

E reti no meu peito duro

A sensação de te pertencer.

III: arrastei as minhas unhas finas

Sobre a superfície quente da sua coxa

E como se conhecesse os perigos

Ri

E fui. Me afoguei. 

IV: lambi meus próprios lábios

Quando imaginei os seus

Frente aos meus 

Olhos

E senti sabor de ilusão. 

V: eu vi

Com grandes olhos

As minucias do seu corpo gélido

Parecerem ouro



Nas minhas mãos de ourives.

VI: vi com olhos atentos a sua boca 

Devorando a minha alma

Com cuidado e zelo

E descobri que eu gostava

Dessa brincadeira séria de te ver

Sempre com lentes de aumento. 

Jaisy Cardoso



esse é o som 

estou sentada em uma pedra
sobre mim há uma intensa queda d’água
não sinto dor
só conforto
o som é ensurdecedor
mas não enlouquece
aquece
é como voz de muitas águas
muitas vozes e uma só
ouço nada, entendo tudo
digo surdo 
confundindo lágrimas com a água 
que escorre peito a dentro

Tainah Cerqueira



Estátua 

Passastes ao meu redor 

como costumava andar 

solto, sem nós.

Não possuía peso suficiente 

para que pudesse afundar 

tampouco tamanho ideal

para realmente me enxergar. 

Daqui, a imobilidade

daí, depositastes um olhar

mais rápido que o esquecimento 

da minha existência.

me transformando em mais um item 

nada propício a sobrevivência.

Eu fazia parte do caminho 

aquele que você evitava andar 

pois havia muitos detalhes 

os quais seus olhos 

não conseguiam capturar. 

Agora eu sei, você nunca

irá se perguntar 

se já viu a arte e a deixou passar 

ou se entendeu a filosofia 

que nunca quis questionar 

muito menos se deixou pessoas 



num canto escuro da sala 

e nunca lembrou de voltar. 

Sabias que eu não era feita de pedra,

ainda assim, quis me tratar como estátua.

Ana Júlia Lima



Inefável 

Sensações percorrem minha epiderme

Pêlos eriçados em dupla significação.

Arrepios causados através do roçar da brisa noturna 

em minha pele

Causados também no inefável ato do compartilhar.

Lábios ansiosos por o que há de falar

Intenso desejo, a boca beijar.

Aromas misturam-se em dança serena

O cheiro da pele em contraste com o do mar.

As horas que passam num piscar de olhos

Outro desejo, um pouco mais ficar.

Entre tantas outras coisas: conectar. 

Carla Souza



§

é que

quando os teus dedos

frios

entravam em contato

com o calor

do meu corpo

ele queimava

fazia tempo

que deixamos de ser energia.

já não éramos mais poesia

ainda que eu te escrevesse

versos secretos

que deixei morrer na gaveta

mas que, infelizmente

não saíram da minha cabeça, 

desamor

nossa história findou

os endereços nem são mais os mesmos

nem os móveis, nem as cores

somos mesmo ex atores

da novela mexicana que foi 

nosso amor

Ruthe Maciel



Tradução

 

Quando eu tento falar

As palavras me escapam pesadas 

Como o ar rarefeito 

Antes de uma tempestade 

A eletricidade é palpável 

Uma palavra errada 

E eu entro em combustão 

Falamos o mesmo idioma 

Mas cada palavra 

Tem um significado diferente 

Eu falo de amor, 

Tu fala de incerteza 

Eu falo em ficar, 

E tu já foi embora

Lara Carvalho



Caminhos

Não caminho em sua direção como a um milk-shake 

da Bob's.

É mais urgente.

Não caminho em sua direção como à uma praia em 

dia ensolarado.

É mais selvagem.

Não caminho em sua direção como à uma cama num 

momento preguiçoso.

É mais intenso.

Caminho a ti como se fosses vida.

Como se fosses o doce que desejo,

A plenitude de uma maré tranquila,

A suavidade de um espreguiçar.

Caminho a ti porque o caminho sem ti não é caminho, 

É fuga.

Fuga do amor que me ofereces.

Agatha Couto



Presença 

Vidrada, observando o contraste do sapato branco 

na cabeça do negro retratado por Bauer Sá, 

me lembrei de você. 

Pensei em como seria 

se estivesse comigo ali naquela galeria, 

se seguraria minha mão 

e se alegraria por conhecer o trabalho de novos 

artistas, 

ou se acharia um grande tédio 

o Sá, o sapato, o negro. 

Pensei onde pairavam teus olhos 

enquanto os meus contemplavam aquela fotografia. 

Pensei onde estaria teu pensamento 

enquanto o meu te encontrava. 

Pensei em como o branco do sapato 

me lembrava a tua pele

e em como o contraste daquele objeto

na cabeça negra

me fazia lembrar o contraste entre nós, 

não marcado pela cor das nossas peles. 

Voltei para o olhos do negro



e na tela interativa, passei a fotografia. 

Me esqueci de você. 

Olhei outros corpos negros 

e já nem me lembrava do teu corpo branco. 

Assinei no caderno de visitantes

e fui embora. 

Admirei o mar e vi o sol quase se pondo. 

Sentei nas pedras e

ao lado de um corpo negro

relembrei você. 

Pensei em como seria 

se estivesse comigo ali sentado nas pedras, 

se me abraçaria forte e me diria ao pé do ouvido

o quanto era boa a minha companhia ao pôr do sol. 

Então, a onda bateu nas pedras

como se desejasse me atingir, 

pra me fazer lembrar que aquele sol indo embora

era como a tua presença em minha vida,

morre num dia

para no outro ressurgir.

Naylane Araújo



§

Fiz um poema hoje

Pra lembrar
De te esquecer

Doce ilusão
Tu és matéria prima
De toda poesia

Com rima Melodia
Pura harmonia
Olhar que ri

Tens toda delicadeza
Mãos de afago
Com jeito de realeza

Beleza sossegada
Fruto do interior
Fiz poema amansado

Para esquecer
Um caso de poesia
Mas estavas
Em cada letra e intenção
Entrelinhas

Virou avesso o intento
Quis esquecer
Lembrei

Dayane Tosta



Anjos 

A mais fina faísca de amor 

Pode reascender a dor

Que há de me manter viva.

A mais suave voz trovejante 

Que acalma e transpassa o

Ínfimo ruído deste coração.

Quero as efêmeras que tu trazes,

Quero o prazer que me fazes,

Quero como blasfêmia miserável 

A atingir o me ser anormal.

Juliana D’Anunciação



YAHWEH

Para além do tempo, das horas e dos sentimentos.

Se encontra em cada milímetro de segundo dos muitos
dias, nublados ou não.

O verbo, mais que perfeito.

Conjugo, o pesado jugo, que não preciso mais levar. É 
leve, suave.

Sorrio, pela graça que me escorre pelo rosto em 
direção ao rio em que desejo me afogar.

De graça.

Te vejo. Olhos em chamas. Quero me queimar.

Tainah Cerqueira



Alguns finais nos recordam os começos…

Você chegou depressa 
E eu me lembro perfeitamente da sua chegada 
E de como as suas pupilas dilatavam centenas de 
vezes quando conversávamos 
Cara! Tu tinha q ver a forma que tu me olhava 
Eu me via em teus olhos 
E nunca me senti tão em casa 
Desde que estive fora dela
Mas aí 
Eu que já sou bicho frágil 
Me vi desabrigada novamente 
Sem teto 
Sem gente 
Eu vi tu me trocando por universos diferentes 
E vi toda a minha constelação se desfazendo 
E todo o meu mundinho desabando 
E desde então 
Minhas órbitas não giram mais 
Tudo porque você chegou
Chegou depressa
E partiu...
Na mesma velocidade da chegada

Cheila Oliveira



CARNE VIVA

COM A ALMA EM CARNE VIVA, 

Meus olhos beijaram-te. 

Primeiro silêncio. 

Depois escuridão. 

Por fim: consentimento. 

Como quem acorda de um sonho, 

   Vi na sua inesperada chegada 

O meu mais leviano encantamento. 

Como arco-íris após longa chuva, 

Céu após violência da tempestade, 

Minha alma virou solo fecundo, 

floresta feita por um grão. 

Como um embalo de paz em criança, 

O coração criou um singular compasso... 

Que acordes comporiam a insólita música? 

Que poesias substituiriam a covardia do toque? 

          Que silêncio denunciaria o encantamento?

Lívia Maria Sousa



§

ainda bem

que o amor

é como aquela amiga

que a gente até passa

tanto tempo sem falar

mas o sentimento não muda

até pensamos

depois da primeira partida

em pessoa

e no coração

que não vamos conseguir

sentir aquilo tudo

de novo

e que engano.

sentir é incêndio

que não se controla

com água 

sentir é elétrico

que pede espuma de gozo.

Ruthe Maciel



Devaneio 

De mãos dadas,

caminhando por aquele corredor urbano,

avistamos o antigo prédio.

Teus olhos brilhavam 

e os meus sorriam 

enquanto passávamos pela porta 

de madeira talhada. 

Eu queria te mostrar tudo: 

a sala de pinturas, 

os azulejos portugueses 

com paisagens campestres, 

a louça vinda do oriente, 

os desenhos da Baía de Todos os Santos

feitos pelos holandeses. 

Eu queria te mostrar tudo: 

As baianas em trajes típicos

retratadas por Voltaire Fraga, 

as telas de Presciliano Silva, 

a coleção de madeiras em formato de livros

de um colecionador qualquer. 

Eu queria te mostrar tudo, 

mas você não estava lá



e eu só me dei conta

quando a mão que tocava meu ombro dizia: 

“senhora, o museu já vai fechar”.  

Naylane Araújo



Confiança. 

Foi rápido demais para ouvir
Chegou na ponta do pé
Abriu a porta e quando vi
Já estava ali
Foi rápido demais pra ver
Se instalou
E por ali ficou
Sem pedir permissão
Ou constatar incômodo
Mas é que quando não se tem nada
Qualquer coisa é muito
Ah, se fosse o que não é
Mas é pedir demais
Do que não é nada
Foi rápido demais pra sentir
Porque não podia ver
Foi baixo, premeditado
Rápido o apunhalo
É que limpar o estrago
Não foi tão rápido quanto fazê-lo.

Camila Mamona



Vinho Seco 

vinho seco dá uma coisa na língua

não gosto

uma amargura, ou rasgura, ou chatura

que me cria careta e dá vontade de botar a língua pra 

fora em reclamação.

palavras secas dão uma coisa na língua

não gosto

uma amargura, ou rasgura, ou chatura

que me cria careta e dá vontade de botar a língua pra 

fora em reclamação.

pessoas secas dão uma coisa na língua

não gosto

uma amargura, ou rasgura, ou chatura

que me cria careta e dá vontade de botar a língua pra 

fora em reclamação.

coisas secas

não gosto

gosto do que é tão líquido e fluído que transborda o 

tempo todo

gosto do que molha a língua, a alma, o corpo

apesar disso

por falta de respeito, ou cuidado, ou carinho a mim 

mesma

ou por ansiedade, loucura e descompasso

se o vinho está perto



acabo bebendo

me convencendo que no próximo gole não haverão

amarguras, rasguras, chaturas ou caretas

bebo e engulo

mesmo com elas

não é muito diferente com as palavras e pessoas

Agatha Couto



Comedia d’lart 

Persona, pessoa, distoam

 O papel

 atravessado com sangue 

os dedos furados 

pela caneta, 

a voz verseja 

versos que não são meus. 

Persona, Pessoa, entoam 

um cântico as outras vozes 

chamam as máscaras

 nomeam as farsas

 numa dança sorrateira 

que se espreita

 no corpo do eu 

Persona, Pessoa invocam

 Harmonicamente a polifonia

 Uníssona dos vários 

Dos que são outros

 Do que sou eu.

Nicole de Antunes



Sísifo 

Escrevo pra matar 
a fome
que consome meu ser.

Inútil trabalho.

Pesada pedra filosofal
para meus braços cheios de fraqueza.

Lílian Almeida



Purgatório 

Passeio pela vida
Encontros, desencontros 
Erros e acertos 
Pessoas que ficam e se vão 

Tudo passa tão rápido 
Há que se recuperar depressa 
O jeito possível é trancar
Enterrar bem fundo 
Erguer a cabeça e continuar 

Eis que, no entanto 
Você se torna um acumulador de sentimentos 
Lágrimas que não foram derramadas 
Palavras que não foram ditas 

Seja ligeiro, pegue papel e caneta 
Deixe sair tudo que precisar 
Seu corpo pode até incandescer
Só não se deixe queimar

Mayara Pedrosa



Tatuagem 

Desculpa,  é  que o  meu silêncio  fala  com a  ponta  dos

dedos.

Aqueles mesmos que dançam em órbita nos registros da

tua pele.

Foi  assim que  as  palavras  ficaram todas  travadas  em

minha garganta.

Quando encontrei  o  sol  que queima tuas vértebras se

acendeu a  ponte  dos  meus lábios  até  a  boca  do  meu

estômago.

Mercúrio ainda é cedo e cabe no midinho.

Desço pelas tuas costas arranhando por Vênus, Terra e

Marte.

Júpiter é a metade do caminho. 

Suspiro ao rodear os anéis de saturno.

Todos os astros de dois corpos devotos.

Urano, Netuno e até mesmo Plutão.

Cada parte e o todo, o universo e tudo mais.

Um  arrepio  que  sustenta  as  teorias  dos  movimentos

gravitacionais.

Até que fique difícil de respirar no espaço e o big bang

escorra pelas mãos.

Geovana Moura



Fotografia

A fotografia que a palavra construiu
Proíbe-me o esquecimento

O sentir que vestiu meus acordes
Deseja você em meus instrumentos

Sonhos longos em noites curtas
Constrangem a consciência amanhecida de sua 
tessitura

Ficções memoráveis encenam entre pálpebras sem eu 
autorizar o play
Eis a vitalícia arte atemporal coexistente ao colorido 
do meu ser...

Brutal, incansável, imortal,
habita e devassa as entranhas 
da minha não-métrica poesia, 
visceral…

Lívia Maria Sousa



O pouso das palavras 

As palavras às vezes fogem

Se escondem pra não serem denunciadas

Ficam mascaradas em gestos, olhares, vontades

De dizer o que se sente sem medo do desamparo

Sem vergonha do se despir em público do pudico

Despreparo do vir a ser

Tanto a escrita como a fala

Tanto explica como cala

As vozes do querer

Dizem que as palavras lançadas ao vento não voltam

Ai, que bom!

Já foi um bocado embora

Já não são mais minhas

Têm vida própria

Transitam entre as tuas

Transam, geram, criam



Outras formas de comunicação

Que dispensam o papel e a fala

Denise Oliveira



PretOração

Tias Ciata e Simoa, fazei-me instrumento de vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve Acotirene

Onde houver ofensa, que eu leve Virgínia Leone
Bicudo

Onde houver discórdia, que eu leve Lélia Gonzalez
Onde houver dúvidas, que eu leve Ruby Bridges

Onde houver erro, que eu leve Rosa Parks 
Onde houver desespero, que eu leve Maria Felipa
Onde houver tristeza, que eu leve Aretha Franklin

Onde houver trevas, que eu leve Angela Davis

Ó, Mestras, fazei que eu procure mais, 
De(s)colonizar, que continuar Colonizada

Criticamente Ler, que ser meramente Lida
Desmitificar, que ser Desmitificada
Pois é Partilhando, que se Concebe 
É Estimulando, que se é Estimulada

E é Lutando que se Vive para uma possível Vida
Antirracista Eterna.

Régia Mabel Freitas



Versos e Versões 

Definiram o poeta,

Escreva para o outro!

Aprisionaram o poeta,

Você deve escrever aquilo que o outro sente!

Mas eu, poeta,

De tantas cores e dores,

Escrevo para mim.

Quem quiser e puder

Que identifique-se e siga comigo

Trajetória árdua entre fingir e sentir

Onde eu, poeta, crio mil versos e versões de mim.

Nina Maria



Ave, Pretas Literatas! 

Ave, Geni Guimarães e Míriam Alves, cheias de graça
Que enegrecer a Academia Brasileira de Letras esteja

como um dever sempre convosco
Benditas sois vós entre as Carolinas de Jesus, 
E bendito seja o neófito fruto do vosso ventre,

Conceição Evaristo 

Maria Firmina dos Reis, Mãe Stella de Oxóssi
Iluminai-vos sempre e despertai a apetência azeviche

de vossos leitores
Agora e na hora da vossa contínua produção artística

negrorreferenciada
Axé!

Régia Mabel Freitas



aluada 

olho que tudo vê

ciclope celeste 

me encara de frente 

lê minha mente 

me leva pra rua 

ô lua... 

tira a gravidade das coisas 

tira a poeira das almas 

tira o tiro da arma 

desarma 

esses humanos tão armados 

tão céticos e ocupados 

e tão cheios de si... 

revela

o negativo da foto 

escancara o óbvio 

filma as mentes 

descrentes

por terem tanto o que fazer

carimba no mar o teu reflexo 

traz no bojo do barco o nexo 

que tanto me falta 

enquanto a noite me abraça 

a calma descansa 

e a gravidade balança 

encaro tuas faces 

absorvo tuas fases 

e entro na dança.

Luiza Mata Virgem



O dia que Salvador me encharcou 

Viajei mais de mil e quinhentos quilômetros para ver

meu céu azul favorito. 

Salvador.

Por pouco eu não reclamei. 

O cinza fez sentido, até. 

Me lembrei de tantos devaneios na minha varanda. 

Na cama, olhando pela janela do décimo quinto andar.

Vi tanta coisa aqui do alto. 

Vivi tanta coisa lá em baixo. 

Ri  demais  durante  os  sessenta  segundos  dentro  do

elevador. 

Feito boba. 

Pra não chorar. 

Pra me enganar. 

Pra aliviar. 

Pra parar de esquecer. 

Eu sempre gostei do som das gotas caindo no vidro,

nas telhas, na minha pele. 

Aprendi  há uns meses que a chuva deveria molhar,

entrar pelas frestas. 

Eu nunca tive medo de sentir. 

Pelo contrário, eu sinto até demais. 

Mas tinha medo da chuva. 

Corria para fechar tudo. 

Na primeira vez que me permiti alagar, me libertei. 

Na  segunda,  sentei  ao  lado  da  janela  e  apreciei  o

mergulho. 

Com o tempo, ela ficou aberta de propósito. 

Ela sempre vem. 



O peso do meu coração, até então, remendado, deu

uma aliviada. 

Mesmo com ela aqui. 

Entre alguns sustos, era possível ver coisas. 

Sentir os detalhes. 

Eu deixei a chuva cair. 

Entrar. 

Abrir passagens. 

Esqueci do que doía, só enxerguei o que me fazia rir

ao voltar pra casa, sozinha e boba. 

Talvez,  essa  seja  a  minha  parte  favorita  das

tempestades simbólicas. 

O som da minha risada. 

Os sessenta segundos no elevador, repassando tudo

na cabeça. 

A certeza de que nem sempre terei certezas, e isso é

ótimo. 

A viagem não seria a mesma, se o céu estivesse como

eu esperava. 

Azul. 

Se Salvador não alagasse o meu coração.

Por isso foi tão boa. 

Você corre quando começa a chover?

Elizza Barreto



(com)fusão 

.É uma confusão.

Meus pensamentos se misturam do mesmo jeito que 

as cores nos pincéis. 

De ideias vivas e radiantes, estilo azul, amarelo e 

vermelho, vêm miragens caóticas e sombrias, como 

acontece quando criam o marrom. 

Mas que sombrio é esse? 

Marrom é de barro. 

De terra. 

De lama.

De árvore.

Marrom é a base da vida que irradia as mais lindas 

cores. 

Marrom, é até mais vivo que essas cores vivas.

E então o caos se percebe luz.

Se percebe força.

Se percebe início.

E então eu pinto, e esse caos marrom guia as novas 

cores numa dança que transforma o (meu) mundo. 

.É uma fusão.

Agatha Couto



§

faz absurdo sem a voz 

contudo 

em tudo 

há um silêncio feroz 

desatina nós 

faz laço

sete passos 

no compasso do silêncio

o danado é resistência 

mas por que insiste tanto? 

esse é o sabor das linhas em branco

e nem precisa de tanto 

só calar 

silenciar 

e escutar o coração.

-solitude 

Karoline do Amaral



saturno 

seus anéis não brilham

e por um instante troca importâncias de lugar

quando retorna.

esvaziada de vontades

peço a Tempo que passe.

logo.

depressa.

no meu ritmo.

pero no es posible

seus anéis não brilham

pesam os dedos

quase caem das mãos

fico sem tato

mas eu que não acredito em nada mesmo

de fato

me flagrei apegada a uma crença

sei que esse aperto no centro do que sou

prefere ser chamado de 

impermanência

nosso momento breve ecoando solidões

Jade Bittencourt



Notícia de Jornal 

Estava tomando chá

e lendo notícias suas.

Sorria e queimava.

Vi o quanto é parecido

seu destino cruel

tão sofrido

e tão bem vivido

com a minha fome crua.

A vida é cruel

e a solidão é o destino

das almas nuas.

Mia Dailan



Bêbada

Viro um copo

Tontura me

Como a realidade bate na minha cara.

Sou eu, nessa mesa de bar, 

Da minha forma mais fraca...

Apelo para o garçom

“Traz mais uma, que hoje tão está bom!”

Afogando minhas tristezas, 

Eu caio na mesa,

Eu choro,

Eu cismo.

E tudo não passa de um vexame de bêbada.

Cele Brandão



a noite (em) chama(s) 

cuspi na taça do rei 

os sinos dobraram a meia-noite 

corpos em chamas trafegam no sinal vermelho 

mar de lava em movimento 

rua incendiada 

saídas somente à esquerda 

os postes iluminam 

a mente dos inquietos 

eu olho no olho do céu 

olho aluado 

que me encara 

como se já me conhecesse 

meu peito arde 

nessa noite que me abraça 

e vocês 

com suas taças de prata 

adormecidos em berço esplêndido 

afagam a hipocrisia que criam 

bicho domesticado 

o céu se incendeia 

chovem faíscas 

que devoram os seus guarda-chuvas 

como poderá se proteger? 

(ou se esconder?) 

o caos te despe 

e convida 

pra ser você mesmo 

nessa dança da vida.

Luiza Mata Virgem



São 

Me vou indo e me indo vou

O mundo não é essa redoma de vidro cuja as coisas 

são

As coisas mais do que são

São o que são

São o são dentro do são

São o sal

É amar

Maré, movimento, mão

A profundida de um artista

Ávida é

A vida é 

Não é?! 

É mais do que demostra ser. 

Não tenho controle do que são,

mas quero que seja o que é. 

Pensamento

Imagem

Tempo 

Movimento

Chegada

Partida



Deriva

São

 

Fragmentos depois da profundidade da alma 

São

Diante da profundidade das coisas

Hoje não sou

Amanhã 

Depois 

Talvez

Sinto muito 

Sinto medo

Sinto tudo o que pode ser 

Tudo o que é  

Tudo o que são

Sou mais do que a sombra do meu intimo inenarrável

Sou o que são 

Estou sã?

Ninguém é exceção

Todos são

Ponto de continuação.

Jacqueline Gama



Performa-se 

Iconoclasta desbocada

Colarinho branco de brim

Antropofágica

Vestida de Cetim

Drag queen

Persona

Alter ego

Anã de Jardim

Devir

Já fez tudo o que todo mundo 

Fez 

Como ninguém

Uma artista da vida

Divina

Cantava

Surtada

Amada

Chorava

Seu corpo queimava

Solitária como um poema nu

Fim.

Jacqueline Gama





Maria Luiza Maia (org.) é baiana de 1995, feirense e

habitante  da  capital  há  5  anos.  É  graduanda  de

Psicologia e estudante de Psicanálise. Não consegue

precisar  como  nem  quando  a  leitura  e  escrita

entraram em sua  vida,  mas  seus  primeiros  escritos

surgiram por volta dos 10 anos de idade. Publicou seu

primeiro livro, Algumas Histórias Sobre a Falta, em

maio de 2018, de forma independente. Em setembro

do  mesmo  ano,  o  livro  foi  relançado  em  segunda

edição  pela  também  baiana  Editora  Mondrongo.

Ambas as tiragens estão esgotadas.

Agatha Couto: de Salvador/BA. Escrevo pra não me

entalar. @coutisses

Ana Júlia Gomes de Lima: nasceu em Juazeiro, Bahia,

no dia 02 de julho de 2000. Licencianda em Letras na

Universidade  de  Pernambuco,  sua  maior  paixão  é

expressar seus sentimentos através da escrita.  Vê a

literatura como asas capaz de levar qualquer um que

desfrute  dela  para  o  alto.  Assim,  quer  se  tornar

professora  e  mostrar  como  a  arte  pode  mudar  as

pessoas  tornando-as  mais  livres.  Participou  da

Antologia de Poesias, Contos e Crônicas CANARINHO

(2018), pela editora Porto de Lenha.

Anielle: Anielle Souza de Oliveira nasceu em Salvador
e tem 34 anos. Fez faculdade de Letras, mestrado e
doutorado na mesma área na Universidade Federal da



Bahia.  Ainda  tímida  escritora  de  poemas,  construiu
uma  longa  e  sólida  carreira  acadêmica,  publicando
artigos,  apresentando  trabalhos  em  congressos  e
lecionando na Universidade Federal  da  Bahia,  onde
esteve  por  3  anos  como  professora  substituta.
Atualmente, Analista em Literatura no Sesc Salvador,
tem  produzido  eventos  e  festivais  literários  de
diferentes  dimensões,  realizando  curadorias,
mediando mesas, criando pontes em que a literatura
possa  transitar  por  entre  linguagens  e  plateias
diversas. 

Bruna Silva: é  natural  de Araçuaí-MG (1997).  Mora

em Feira de Santana-Ba desde os dois anos de idade.

É  estudante  do  7°  semestre  do  Curso  de  Letras

Vernáculas  da  Universidade  Estadual  de  Feira  de

Santana  (UEFS).  Ficou  entre  os  classificados  no  IV

Concurso Municipal de Poesia de Feira de Santana -

Prêmio Georgina Erismann (2018), o que resultou em

sua participação numa Antologia poética (FUNTITEC,

2018).

Camila  Mamona: nasci  em  10/02/2000,  sou

atualmente  estudante  no  curso  de  física  na  UEFS

(Universidade Estadual de Feira de Santana) cidade

onde nasci e morei grande parte da vida. Sou dona de

um  brechó  local  e  como  hobby  toco  alguns

instrumentos  como  violino,  teclado/piano,  ukulele  e

violão. Faço mosaicos, pinturas, desenhos, costuras e

escrevi  um livro de romance e uma crônica quando



tinha 13 anos, ambos postados na plataforma Wattpad

com títulos "Golpe Baixo" e "Clarissa".

@camilamamona

Camila Santana: sou baiana, soteropolitana, moradora

do  lindo  subúrbio  de  Salvador  e  tudo  isso  com

extremo  orgulho.  Passei  parte  da  infância  e

adolescência entre Salvador e Rio de Janeiro, e isso

me deu experiência para saber lidar com a saudade e

lonjuras.  A  parte  da  falta  que  sentia  em  mim,

preenchia com escrita, o que hoje me deu carga para

chegar  onde  estou.  Tenho  um  ig  literário  o

@ctdoslivros, ganhei um concurso de poesia onde me

possibilitou ser escritora fixa do site Navegue no Bem,

e hoje aos 25 anos sei  que minha vida está apenas

começando…

Carla Souza: mulher negra, lésbica, nascida e criada

em  Salvador.  Tenho  22  anos  e  sou  graduanda  em

psicologia.  Uma  capricorniana  apaixonada  por

plantas,  incensos  e  chá,  além  de  compositora  nas

horas vagas.

Cele Brandão: baianinha de Salvador, fascinada pela

arte,  por  cactos  e  cores  quentes.   Geminiana,

militante,  atriz,  amante  da  música,  talvez  poeta.

Apaixonada e intensa.  “Não cometo pequenos erros,

quando posso causar terremotos.” 



Cheila Oliveira da Silva: é uma aprendiz que poeta,
que  nascida  e  criada  na  cidade  de  Santa  Bárbara,
interior da Bahia, onde há 19 anos ela vem riscando
de  correndo  riscos.  Ingressou  na  Universidade
Estadual de Feira de Santana aos 16 anos, tendo um
dos seus maiores sonhos conquistados. Faz curso de
licenciatura em Letras Vernáculas, curso esse em que
sua mãe D. Chirley e seu pai Sr. Vevé, enchem o peito
e  morrem  de  orgulho  por  terem  uma  filha
universitária,  até  então,  primeira  da  família  a
ingressar em uma instituição pública. Cheila produz
seus textinhos em momentos inusitados de inspiração,
vão  desde  "ÓPERA  DO  SILÊNCIO"  (escrito  em  um
velório), aos "intitulados" (quase sempre escritos após
términos e recomeços). É com essa simplicidade que
ela  compartilha  as  produções  em  seu  instagram
pessoal  (@_cheizzle)  e  em  seu  blog
(anatomiaepoesia.blogspot.com).

Daiane Oliveira: é natural de Conceição do Coité-BA,

onde se graduou em Letras e morou até os 26 anos.

Depois  mudou-se  para  Florianópolis  para  dar

continuidade aos estudos acadêmicos. É uma leitora

ávida e acredita no poder transformador da literatura.

É  tradutora  e  atua  principalmente  na  área  dos

Estudos Irlandeses.

Dayane  Tosta:  é  pedagoga  por  força  do  hábito  de

ensinar.  Mestre em Ensino na Educação Básica por

predileção para a pesquisa. Fascinada pela literatura



e poesia porque as palavras me salvam dos anseios da

vida.  Baiana  de  sangue,  na  veia  a  ancestralidade.

Goiana  de  nascimento  e  soteropolitana  por  criação.

Salvador é um lar e um leitmotiv para ler à beira mar.

Já publicou poemas na revista “Gente de Palavra”. 

Denise Oliveira: 27 anos, é natural de Conceição do

Coité, sertão baiano. Apaixonada por literatura desde

muito cedo, sua irmã mais velha lhe apresentara livros

fabulosos  como  Grande  Sertão:  Veredas,  de

Guimarães  Rosa,  Cem  anos  de  solidão,  de  García

Márquez,  entre  outros,  que  abriram caminhos  para

leituras diversas e o despertar da escrita. Possui um

blog  desde  2009,  “Qualquercoisa”,  onde  publica

textos diversos, principalmente poesias. 

Elizza  Barreto:  prefere  ser  chamada  de  Lizz,  é

Corajosa, Sonhadora, Escritora, Psicóloga, Residente

Multiprofissional  em  Cardiologia  e  Terapeuta

Cognitiva,  nesta ordem. A autora de Cappuccino de

Chocolate com Creme, seu romance de estreia, e do

conto  Um  Café,  Por  Favor,  escreve  desde  que

aprendeu a desenhar palavras no papel (e no bloco de

notas  do  computador),  sempre  gostou  de  contar

histórias  e  inventar  finais  felizes  para  personagens

que  refletiam  a  sua  personalidade  e  o  tom  do  seu



cabelo.  Escreve  poemas,  romances,  textos  e  coisas

que  fazem  o  leitor  sentir.  Muito.  É  intensa  e  não

poupa  ao  passar  suas  emoções  para  as  palavras,

prefere que morram de amor pelo que produziu a ter

que sustentar leituras de passar o olho. 

Fernanda Ribeiro: nascida em 2000, é baiana de uma

cidadezinha  chamada  Baixa  Grande  escondida  por

dentro dos sertões. É estudante de Letras Vernáculas

da Universidade Estadual de Feira de Santana e leva

sempre consigo a dor de todo jovem que tem que sair

de casa para ganhar  a vida na cidade grande,  mas

carrega também o orgulho de ter a oportunidade de

mostrar ao mundo o potencial do jovem do interior.

Geovana Moura: tenho 21 anos, natural de Feira de

Santana. Escrevo para espantar os meus medos, mas

nem  sempre  funciona.  Conheça  mais  de  mim  no

@intensigrafia.

Jacqueline Gama: Nasci em Salvador e me criei nela.

A cidade todos os dias se ressignifica, ela não é mais o

que  foi  e  continua  sendo  o  que  é,  assim  como eu,

assim como o mar que desemboca na costa.  É fluida e

peculiar. Toda vez que saio dela, me reencontro. Sou

amante da sétima arte e da literatura. Amo paisagens,

pintura,  teatro  –  já  tive  uma  intensa  conexão-  e

fotografia. Sou casada com as palavras, elas são o que



transborda  de  mim e  em mim.   Curso  Letras,  faço

pesquisa, sou aspirante a crítica de cinema e escrevo

esporadicamente poesias e contos,  faço de tudo um

pouco. Sou de 1998. Um parêntese: trago informações

formais,  mas que constam em biografias com maior

frequência do que os sonhos e planos do efêmero ser.

Minha poesia pretende um impacto visual e visceral,

afinal  o  mundo  é  poético,  imagético  e  rodeado  de

significantes com todos os sonhos e pesadelos. Essa

sou eu,  inconstante,  indecifrável  e  simbólica.  Sou o

que sou.  Nunca publiquei formalmente meus escritos

poéticos,  apenas  coisas  que  estão  espalhadas  em

redes socias e blogs antigos. Antes que eu me esqueça

me chamo e chamam-me Jacqueline Gama de Jesus,

mas prefiro me chamar Jac.

Jade  Bittencourt: é  uma  poeta  que  versifica  amor

entre  mulheres,  nos  tantos  encontros  possíveis.

Nasceu em Salvador  no dia  22 de janeiro de 1994,

passando parte de sua infância  em Cruz das Almas

(interior  da  Bahia).  Todos  os  detalhes  ínfimos  ou

grandiosos  se  confundem  em  seus  escritos.  Estuda

Letras – Espanhol na Universidade Federal da Bahia e

é performer atuante no Coletivo Pixote. Publicou seu

primeiro livro  tinkuy,  título que significa “encontro”

em  quéchua,  pela  padê  editorial  na  Cole-sã

Escrevivências (que  publicou  mais  de  60  títulos  de

escritorxs  lgbtq,  majoritariamente  negras,  com

curadoria/organização de Tatiana Nascimento e apoio

do Fundo Elas de investimento social). Os livros desta



Cole-sã estão  disponíveis  no  portal

www.literatura.lgbt para download gratuito. 

Jaisy Cardoso: mulher negra, estudante de Letras da

UFBA e professora, tenho 21 anos e sou natural de

Salvador. Nasci e cresci no bairro do Dique do Tororó,

muito presente em meus escritos, sou libriana e filha

de Iansã. Única mulher entre os filhos, tanto de meu

pai, quanto da minha mãe, escrevo desde sempre, mas

nunca publiquei antes.

Juliana  D’Anunciação:  Prefiro  não  me  reduzir  a

palavras,  a  menos  que  elas  estejam  dispostas  em

versos ritmados... Sou Juliana D’Anunciação, estou na

segunda década da minha vida, sou mãe de gatinhxs e

vivo intensamente um amor. Nascida em Coração de

Maria, habitante de Feira de Santana.

Karoline do Amaral: nasceu em Feira de Santana no

dia  16  de  novembro  de  1999.  É  acadêmica  de

licenciatura  em  Letras  Vernáculas  na  Universidade

Estadual de Feira de Santana e poeta de coração. Foi

aos 14 anos que o amor pela escrita bateu à porta do

seu coração e pediu para fazer morada eterna. Desde

então, na escrita ela encontra alento, cura, redenção e

a  si  mesma.  A  autora  divulga  seus  escritos  no



ambiente  virtual  através  da  página  do  instagram

(@versoscafeinados) e prova da poesia nas pequenas

coisas da vida. 

Lara Carvalho: é soteropolitana, produtora cultural e

mestre  em  comunicação.  Trabalha  com  produção,

direção  e  elaboração  de  roteiros  para  cinema  e

televisão. Artista, ecofeminista, terapeuta menstrual e

holística, instrutora de yoga, doula, bruxa, herbalista

de  quintal,  alquimista  improvisada  e  contadora  de

histórias. Gosta de viver da troca com mulheres, da

arte e das coisas que a natureza dá.

Lavínia  Carmo: tenho  18  anos.  Nasci  e  moro  em

Salvador,  Bahia.  Pode-se  dizer  que  me  apoiei  nas

palavras  dispostas  em linhas,  com alguma  sintonia,

para dizer o que sentia ou o que via e não conseguia

dizer. Os poemas me convidaram a passar o turbilhão

de dentro pra fora, e assim, movimento a escrita pela

arte dos sentimentos.

Lílian Almeida: baiana de Salvador publicou Todas as

cartas  de  amor (ficção)  em  2014,  pela  Editora

Quarteto.  Participa  de  Além dos  quartos:  coletânea

erótica  negra  Louva  Deusas  (2015),  CartoGRAFIAS

(Funceb/ 2016) e Profundanças 2: antologia literária e



fotográfica  (2017).  Integra  os  portais  e  plataformas

literários:  Oxe:  portal  da  literatura  baiana

contemporânea, Mulheres escritoras negras da Bahia,

Mapa da palavra, Liberoamérica. Tem publicações em

sites, blogs, revistas literárias tais como  Subversa e

Raimundo. Mantém o blog Cartas, fotografias e outros

guardados [lirioalmeida.wordpress.com], onde publica

contos,  crônicas  e  poemas  seus  e  de  outros/as

artistas.

Lívia Maria Sousa: nasceu em Salvador (Bahia), em 24

de  maio  de  1992.  É  graduada  em  Letras  pela

Universidade  do  Estado  da  Bahia,  Mestra  e

Doutoranda  em  Literatura  e  Cultura  pela

Universidade  Federal  da  Bahia,  cursos  esses  que

revelam  suas  tão  constantes  afeições.  Teve  vários

textos seus selecionados em revistas e livros virtuais e

impressos,  como  as  revistas  Litere-se,  LiteraLivre,

Inversos,  Recorte Lírico,  Inutensílio  e  Sweek Brasil,

participou também das antologias “Fragmentos”,  da

editora  Litere-se,  “Poesias  imortais”,  da  editora

Versejar, e “Mais que palavras”, da editora Scortecci.

Luana Marinho: Nasceu em 1990, em Miguel Calmon

(BA).  É  jornalista  e  cursa  letras  vernáculas  na

Universidade Federal da Bahia (UFBA).



Luiza Mata Virgem: mulher leonina com ascendente

em touro, formada em psicologia, feminista, lésbica,

soteropolitana, morando em salvador desde que nasci.

25  anos  enlouquecendo  para  manter  a  sanidade  na

vida.  escrevo  há  tanto  tempo  que  já  nem  consigo

precisar a idade exata, acredito que desde os 10 ou 11

anos aproximadamente. escrevo porque vivo e sinto.

não ligo para métrica, meus versos precisam respirar. 

sou  muitas  dentro  de  mim.

agradeço  por  sua  leitura!  

muito  prazer,

Luiza Mata Virgem

Marcela Brito: nasci em Vitória da Conquista e moro

em Salvador. Além de atriz e psicóloga, eu sou uma

poeta  que  escreve  pontes  para  tentar  chegar,  um

tanto  mais  perto,  do  seu  lugar.  Compartilho  meus

poemas no instagram através do perfil: @mardiverso.

Mayara Pedrosa: tenho 27 anos, nasci em Recife, no

entanto  vivo  em  Salvador  desde  os  três  meses  de

idade. Sou apaixonada por literatura e medicina. Sou

idealista, mas ultimamente a realidade da vida tem me

empurrado  em  direção  à  arte.  Não  me  considero

escritora,  penso  que  escrevo  obrigada  por  alguma

ordem interna que não me deixa alternativa. 

Mércia  Mattos:  tenho  23  anos,  nasci  durante  o

outono,  nas  terras  do  recôncavo  baiano,  em

Cachoeira,  mas  moro  há  muitos  anos  na  região

metropolitana  de  Salvador,  em  Simões  Filho.  Me



considero  uma  pessoa  bastante  observadora,  tenho

muito carinho por quem me trata bem, sou de riso

largo e várias ex-pressões. Gosto de ouvir o silêncio e

me confortar com ele. Tento, com frequência, exercer

a autocrítica  e  luto por  uma sociedade antirracista,

mais equânime entre todos os sujeitos. Também adoro

sair  com  amigos(as)  e  estar  cercada  de  pessoas

queridas,  assistir  séries  e  apreciar  as  sutilezas  que

permeiam as relações.

Mia Dailan: poeta baiana, nascida em Caetité, criada

em Barreiras, filha de Salvador desde os 16. Acredita

na  Poesia  mais  do  que em qualquer  outra  coisa.  É

autora do livro de poemas “Dente de Leão” lançado

em dezembro de 2018.

Míria  Moraes: nasceu  em  Monte  Santo,  sertão  da

Bahia, é psicóloga e poetisa. Com uma veia feminista,

escreve  sobre  relações  humanas,  conflitos

existenciais,  amor, sexo e vivências cotidianas. Atua

nas  redes  sociais  discutindo  empoderamento

feminino,  enfrentamento  do  machismo  e  escrita

criativa.  Tem  publicado  seus  textos  e  poemas  na

internet através de sua página no Instagram. Pai, não

grite com a sua filha é o seu primeiro livro.

Naylane Araújo: Nascida no sertão baiano, na cidade

de  Serrolândia,  vive  atualmente  na  Ilha  da  Magia,



Santa Catarina, onde atua como tradutora e pesquisa

o trabalho de mulheres na literatura e na tradução, a

partir  da  perspectiva  de  gênero.  Escreve  desde

criança  como  uma  forma  de  construção  da  sua

subjetividade  e  do  seu  tornar-se  mulher  numa

sociedade patriarcalista e desigual. 

Nicole de Antunes: nascida em Salvador, um porém

ambulante,  amante  dos  signficados  –  e  descobrindo

que nem tudo precisa de um. Publicou duas poesias,

As mãos e o tempo (2012) e Sentir (2013), atualmente

é graduanda em Letras (UFBA) e  acredita  no amor

que expulsa todo o medo. 

Nina  Maria: é  uma  escritora  baiana  da  cidade  de

Santo Estevão. Não se vê sem a escrita, a têm como

salvação  e  confidente.  Possui  poemas  e  poesias

publicadas no Brasil, Portugal, Suíça, Países Africanos

de língua portuguesa sendo participante das seguintes

Antologias:  O  protagonismo  feminino  –  A  força  da

mulher  brasileira  (2018);  Espantologia  Marielle  em

Nossas Vozes (2018). 

Raiana Soares: tem 21 anos, nasceu e mora na cidade

de Jequié  no  interior  da  Bahia.  Atualmente curso  o

oitavo  semestre  de  Letras  Vernáculas  na  UESB.



Publicou poemas em duas antologias poéticas, “Café

com Poesia” e “Coletânea de Poesia Estudantil”, além

de  poemas  também  escreve  contos,  crônicas  e

romances.  Publicou  seu  primeiro  livro  em  julho  de

2018 pela editora baiana Mestria Edições,  o livro é

uma ficção repleta de mistério intitulado “Álamo”.

Rebeca Victória: tenho 20 anos e resido na cidade de

salvador,  na  bahia.  há  aproximadamente  6  anos

comecei a escrever por mera distração do tempo e,

ainda hoje,  eu consigo respirar o  ar dos versos em

cada  página  de  livro  que  tenho  o  prazer  de  tocar.

escrever  tornou-se  a  transposição  da  escrevivência

que a conceição evaristo diz, foi nessa escrevivência

que me pus na posição de mulher.  foi escrevendo na

tentativa de resgatar a re-existência do ser selvagem

e  reformular  a  sombra  como  minha  própria

companhia, que pude sentir sem estar na condição de

ser  transição  do  corpo  de  alguém.  escrever  foi  a

experiência de me colocar à frente, muitas vezes, da

minha própria vida.

Régia Mabel Freitas: Sou doutoranda em Difusão do
Conhecimento  (UFBA),  Professora  universitária,
Pesquisadora,  Palestrante  e  Organizadora  de
periódicos  e  eventos  com  temáticas
negrorreferenciadas  (Relações  Raciais,  Culturas
Africana e Afro-brasileira e Teatro Negro Brasileiro),
Autora do livro Bando de Teatro Olodum: uma política
social  in cena, capítulos de livros, artigos publicados



em  revistas  nacionais  e  internacionais,  resenhas,
cordeis e poemas sobre temáticas negrificadas. Enfim,
sou uma preta acadêmica em movimento. 

Ruthe Maciel: 21 anos, é uma atriz, escritora e poeta

baiana,  da  cidade  de  Juazeiro.  Possui  uma  obra

publicada,  intitulada  ‘Moinho’  (2016).  É  agente

cultural e participa ativamente de eventos literários e

dirige performances autorais, através do seu coletivo

Dandaras.  Para  ela,  a  literatura  é  como  terapia.  E

como mulher, nordestina, escritora, negra, escrever é

mais que um dom, é ativismo político de resistência.

Seu trabalho pode ser acompanhado pelo Instagram,

@afroliterato.

Táina Sena: nasceu em abril de 1992 em Itamaraju,

interior do Extremo Sul da Bahia. Atualmente reside

em Salvador, a capital de todos os santos e axés. Da

poesia  nasceu,  da  escrita  sobreviveu  e  assim,  ela

segue o caminho de sua arte. Formada em Psicologia

e atuante na área, nunca deixou a escrita de fora da

sua vida.

Tainah Cerqueira: nasci  e me criei  em Salvador,  na

Bahia.  Sou  escritora  de  espontâneos  poemas  que

nascem todas as vezes que olho para mim.  Eu amo

escrever, apesar de o fazer com pouca frequência. É

puramente pelo prazer de ver como as palavras me



descrevem e sintetizam emoções. Valorizo o não dito,

mas explicito, em cada entrelinha.

Taísla  Araújo:  nasceu  em  Valente  –  BA  (1998).  É
estudante  de  psicologia,  musicista,  compositora  e
escritora de causos matutos e poemas. Teve poemas
publicados no Concurso Municipal de Poesia de Feira
de Santana – BA em 2017 e 2018. Em fevereiro (2019)
lançou  seu  primeiro  livro  ‘’Cartas  para  Augusto  e
Outros Poemas’’ pela Editora Autografia.
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