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É dia de falar e de ouvir também
Com medo de careta, dou a mão
E cala o horror, a cara feia, noite escura
Que a coragem é língua solta e solução
É dia de encarar o tempo e os leões
Se tudo é perigoso, solta o ar
Escuta a maré, a lua, o rádio, a previsão
Por nós, só nós, e o mundo inteiro pra
gritar
Elza Soares
Lingua Solta (in: Deus é Mulher, 2018)
Composição: Alice Coutinho / Romulo Froes

APRESENTACAO
Espantologia poética Marielle em nossas vozes

Esta “espantologia poética” é uma obra escrita por
mulheres que querem expressar sua indignação e dor,
causadas pela execução sumária de Marielle Franco:
uma mulher negra, favelada, lésbica e vereadora do
município do Rio de Janeiro. O crime bárbaro que a
matou ceifou uma vida pulsante, ativa, que ampliava o
lamento, a reação e a proposição de milhares de vozes
que
historicamente
foram
silenciadas.
Escolhemos chamar esta obra de “Espantologia” e não
“antologia”, pois não se trata de uma simples reunião
de poemas sobre Marielle Franco. É, antes, a
perpetuação do nosso espanto, do nosso canto… ambos
necessários para que Marielle, sua luta e as nossas
continuem vivas apesar dos constantes ataques à nossa
integridade física, emocional, intelectual e artística.
Aqui encontram-se gritos, choro, reação e anunciação
de mulheres que se sentiram atingidas, violentadas com
a morte de mais uma irmã, e decidiram se expressar em
poemas num movimento literário de mulheres onde
fazem
coro
nossas
vozes
femininas.
Alguém pode perguntar: mas o que tem de poético na
morte e na vida de Maielle Franco? Por que essa
história comove, abala, desequilibra e, ao mesmo
tempo, sensibiliza, impulsiona um movimento de
resistência que insiste na esperança que alimenta sonhos
de
vida,
de
bem
viver?
Acontece que essa morte se somou às outras para nos
despertar as consciências e, feito sementes, as
espalharmos ao vento, para que fecundas se
multipliquem nesse contínuo movimento pela vida. Para
que a luta histórica de mulheres, como Marielle,
continue desfazendo os nós da violência, da
objetificação,
da
marginalização
e
exclusão.
A poética da luta de Marielle é aqui representada em
cada escrita, em versos que soam como rios de

lágrimas, vozes que ecoam por toda a Nação,
denunciando a barbaridade cometida e lembrando que
tal feito não é novidade, pois muitas outras tombaram
ao
longo
dos
500
anos
de
Brasil.
Marielle em nossas vozes prossegue, no anseio de
mundos outros, onde o lugar da mulher é onde ela
quiser.
Onde
todo
lugar
é
o
nosso
lugar.
Edições Me Parió Revolução
Mulherio das Letras

MARIELLE
EM NOSSAS
VOZES...
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SOMOS PÁSSAROS
Sonia Bischain

Doeu a quartafeira, noite de pesadelos.
Nossos corações estancaram
perplexos,
despedaçados.
Nossos olhos, silêncio avermelhado:
vermelho mágoa,
vermelho medo,
vermelho dor,
vermelho vergonha.
Vermelho chagas no corpo,
projéteis na alma,
territórios de algemas,
violência.
Disparos diários
arrebatando jovens,
crianças,
homens e mulheres.
E naquele dia, mirando seu corpo,
t
i
r
o
s
como raios,
balas certeiras dilacerando a carne.
Para matar sonhos, roubaram sua voz
sob uma chuva de balas.
Sangue derramado na terra
aonde, diariamente, tombam
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem se agiganta
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos, rompemos o silêncio,
levantamos os nossos punhos
em ruas e avenidas.
Sua voz em nossos ouvidos
nos pede que sonhemos.
E do silêncio imposto às suas palavras,
do nosso luto,
como um disparo
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.
Espantologia Potica Marill m nossas Vozs

E você semente
e nós pássaros.
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MARIAS E MARIELLES
Glaura Gerhard
NÃO TINHA LEI
cada um fazia
o que bem queria.
BOLINAGEM...
a gente aguentava calada ou fugia
NÃO TINHA LEI
CANTADA...
a gente fingia
que não era com a gente
NÃO TINHA LEI
ASSÉDIO...
não tinha mi, mi, mi
era pegar ou sumir
NÃO TINHA LEI
Barriga grande, buxuda,
em pé horas na fila,
na condução.
Ô Dona, não é doença não!
NÃO TINHA LEI
Tá demorando,
Não dá satisfação?
Tem importância não,
Depois de lavado
e passado
Ninguém nota que foi usado.
Bêbado, mal cheiroso e quer?
abre as pernas calada e
deixa se fartar até cansar
NÃO TINHA LEI
Irritado? Crise de ciúmes?
Lhe encheu de porrada?
Guenta calada,
as feridas do corpo fecham, saram,
ficam as do coração
NÃO TINHA LEI
PENHA? Morro com 365 degraus para subir
rezando de joelho.
Promessa para seu homem
se endireitar
NÃO bater
NÃO currar
NÃO trair
Promessa para o patrão não assediar
Promessa para que possa
ir e vir sem ser
cantada,
bolinada,
Espantologia Potica Marill m nossas Vozs

maltratada,
assediada,
baleada,
queimada,
ASSASSINADA.
NÃO TINHA LEI
Era só rezar, pedir proteção,
minha Nossa Senhora Aparecida,
da Penha, do Bom Parto,
da Boa Morte...
Hoje, tá tudo mudado,
Foram as Leis
Tem as Leis,
Tem as campanhas,
Tem as palestras,
Tem a união de muitas
em prol de todas.
Até Delegacia prá gente tem.
Tem o feminismo.
SIM!
e tem o direito de dizer
NÃO!
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MARÉS
Rita Queiroz
Maré, maré cheia
A clamar por justiça
Rito de passagem
Inclemente
Execução
Luto, todos os dias
Luta, sempre
Esperança: presente!
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POEMA PARA MARIELLE
Yara Camillo
Mas
Ignorava o algoz
Que a tentativa
(Atroz!)
De anular Marielle,
Estrela em si constelada,
Em nada daria,
Daria em nada.
Pois que a Estrela,
Ainda que parecesse
Assim apagada,
Seguiria de luz capaz,
Seguiria brilhando
Sempre e ainda
Mais.

Espantologia Potica Marill m nossas Vozs

23
MARIELLE
Ada Lima
Ela costumava enfeitar o cabelo.
Então
imaginoa de turbante
com uma flor de pano em três ou quatro cores
adornada pelo halo crespo.
Imaginoa entre as irmãs
 dezenas delas 
dizendolhes:
não devemos dar a eles a dádiva do silêncio
lutemos juntas
cada uma a seu modo:
podemos gritar
cantar
podemos até mesmo dançar
unidas e fortes tal qual água sobre rocha
teimosas como flor que cresce no asfalto
e não morre.
Imaginoa de punho em riste
mas sorridente
festejada
pois não quero pensar nos rojões vermelhos
nem no corpo que já não resiste à gravidade
tampouco em como é fácil romper a tênue linha entre a existência e o nada.
Prefiro imaginar o estampido de palmas
talvez o movimento de uma saia rodada
e de pés escapando das sandálias
qualquer momento em que tenha havido felicidade
um segundo qualquer
em que tenha havido esperança.
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MARIELLE
Jullie Veiga
Em lágrimas, transbordando
Sinto minha dor desaguar no rio
Doutras lágrimas que te choram
No Rio turvo que te levou de nós
No meio da desgovernança
 de todo dia 
De luto, mitigando o sofrimento
Na luta, muito tua
E, agora, nossa
Pois que não te calaram
E somos tua voz ecoando pelo mundo
Contigo se foi parte de nossa esperança
Arrancaramnos a representação digna e fiel
Da voz dum povo que te clamou e clama
E clamará!
Já que acesa está, entre nós, a tua chama
É madrugada, te escrevo
Manchando o papel
Com os sais dos olhos meus
E, de repente, a vida virou breu
Aqui, chegou de umbandista a ateu
Para soltar tua voz, num clamor
E eu tentando te fazer até cordel
Para gritar nos silêncio destas linhas
A revolta e a indignação que vejo em toda a nação
Num atentado aos nossos sonhos
Alvejaram a militância
A boa política
A liberdade
O ativismo
E sobrounos o cinismo dos ceifadores
Marielle, das minorias
Dos mais fracos
Dos negros e de todas as gentes
Por que te interromperam, assim, de repente?
Nas ruas, vielas
Na Maré e demais favelas
No Rio de Janeiro
No Brasil inteiro
E alémmar, tocante
Nos rastros de teu nome, para sempre, marcante
Noutros governos e parlamentos
Choram conosco o nosso lamento
E pedem por justiça
"Justiça!"
Queremos as respostas
Os culpados
As punições
Espantologia Potica Marill m nossas Vozs

Enquanto a paz dorme...
E recomeçamos
Mais fortes
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RESISTÊNCIA!
Rosangela Marquezi

Era simplesmente Marielle:
lutava por sonhos
lutava por ideais
lutava por amor.
Mas sua luta inquietava...
Era necessário calar Marielle:
seus sonhos causavam sustos
seus ideais arrebatavam
seu amor incomodava.
Mataram seu corpo...
Mas não calaram Marielle:
seus sonhos se tornaram coletividade
seus ideais floresceram nas ruas
seu amor se espalhou nos corações.
Sua luta, nossa se tornou!
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GRITEMOS
mari quarentei
descalar,
ser
desigual
arrancar
à morte
a dor estrangeira
de cada palavra
signo mudo
não cala
teu GRITO
sangue
não cala
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PEDIDO DE PAZ
Paula Almeida
Um sorriso, uma voz
O olho estalou
A bala não era doce
E a voz se calou.
Marielle presente
Ausente jamais.
Marielle guerreira
De boas maneiras
Sem perder as estribeiras.
Alvissareiras presentes
Brejeiras presentes
Cavaleiras presentes
Guerreiras presentes.
Clamem por justiça e paz
Sejam capaz
Pois precisamos
De tempos de paz.
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NOSSOS OLHOS
Lilian Rose Marques da Rocha
Um grito ecoa na noite
Milhares de vozes
Silenciadas
Um tiro, dois tiros... seis tiros
Um soco no estômago
Um vômito que vem com raiva,
Com medo, com desesperança.
Mais uma de nós abatida
Feito caça,
Feito bicho.
Nossos olhos
Estão cheios d'água
O nosso espelho
Foi estilhaçado
As vozes presas
No desespero
Na verdade nua e crua
Se dão conta
Que a carne mais barata
Continua sendo a da mulher
Negra, periférica, lésbica, militante.
Chega de tanta barbárie!
Nossos olhos
Estão cheios de sangue.
Que a seiva
Do pulsar da Vida
Multiplique Marielles em todos os cantos
A mão erguida é só o começo
Da batalha
Que será vencida!
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O MAR DO MORRO
Adrienne Kátia Savazoni Morelato
Maré
Mulher
Teu grito
Foi maior que teu corpo.
Mulher
Maré
Do alto do morro
Você surgiu
Como mar
no rio.
Emergindo
Para fora das lágrimas
todos os sopros
de vidas negras arrastadas
das margens e dos sonhos.
Mulher da maré
Destruiu a casa grande
Derrubou grilhões
Fez das senzalas poemas.
Maré de mulher,
Você fez dos favos de gente
Sementes de libertação.
Francamente
O silêncio não te dominava,
Arrastou um mar de mulheres
marielles para fora das lapas,
tirando seus gritos dos becos
e das valas.
Nenhuma bala te para
Nenhuma violência te para
Nenhuma morte é mais forte
Que tu, Marielle.
Continua como mar,
Tsunami de revoluções
Teu eco é teu corpo vivo.
Germina de teu sangue
Riscado no chão,
árvores de um novo poder
Espantologia Potica Marill m nossas Vozs

árvores de contestação.
Iemanjá e Oxum
Hoje te recepcionam
No panteão das Deusas.
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LUTO, QUE VIRA FORÇA, QUE VIRA LUTA
Ana Luiza Santos Meyer
Olhos cruzados, dedos fechados;
e no que penso,
além de toda essa gente com a adrenalina lá em cima
só pra viva chegar à próxima esquina?
Nas mentes caladas e apressadas que vagueiam todas viasfumaça;
também no sangue esfriando na calçada.
Porque o sistema é todo coloridinho e acolhedor até a página dois. Duvida?
Coloca a mão aí na água, então,
pra sentir a temperatura.
Na água
que cai no lombo
de quem não tem capa nem casa nem cama,
na água das lágrimas da mãe pela morte do filho
e que pela justiça clama
(alguém tem que ouvir!)
Empoderamento
não se trata só do indivíduo,
é coletivo.
Não se esqueça
do tão vivo
preconceito velado!
Também
não deixe de lado
os 23 mil jovens negros sendo por ano assassinados;
não se esqueça de Cláudia;
não se esqueça da seletividade
do Judiciário
e do racismo institucionalizado;
não se esqueça
de Rafael;
não se esqueça
da LGBTfobia;
não se esqueça
do feminicídio,
do lesbocídio
(não vamos ser conformistas nesta realidade sacana!);
não se esqueça de Luana;
não esqueça Marielle.
Até quando o branco
vai se acomodar
embaixo da cor
da sua pele?
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MARIELLE FRANCO, PRESENTE!!!
Livia de Souza Vidal
Sua força é de Pedra!!!
Sua trajetória nos contempla, enriquece, enaltece
Mulher, Preta, Lésbica,
A Favela sua terra
Mulher que faz e fez da dor potência, ação, criação, autoria
Preta de Luta, de Batalha
De dor, cansaço e lágrima
Obrigada por cada olhar, cada sorriso, cada luta, cada ato legislado
Cada convite..
Estamos aqui!
Nos manteremos em força!!!
Cada passo mais forte, pungente, assertivo
Marcharemos
Continuaremos!!!
Você foi e é um dos nossos melhores exemplos!!!
Temos muitas em quem nos espelhar!!!
Você divide este lugar.
Seremos ainda maiores e melhores.
Sejamos mais a cada passo dado.
Ângela Davis disse: Quando uma mulher preta se mexe todo o resto da estrutura social se
movimenta
Você mexeu
Incomodou
Balançou as estruturas
Só temos a agradecer
Continuaremos forçando essas vigas
Elas vão ceder
Nossas construções são em outras bases
Bases
De vida
Bases de transformação
Bases de enaltecer
Bases horizontais
Moldáveis e maleáveis, encontrando formas de nos enriquecer
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BRILHO DA DOR  VERSOS PARA MARIELLE
Valeska Brinkmann
Você passou com essas asas largas
atravessou com o sorriso aberto
olhos que irradiam verdade
trazem a força de perto
os tiros na cabeça
não calaram, nem calarão
teus olhos bolas de fogo
no peito da multidão
Está (me) doendo a morte de Marielle
mas curioso que
quanto mais dói, mais brilha.
A verdade não rima.
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A DESCONHECIDA IRMÃ
Janaína de Souza Carvalho
Pronta para adormecer
Ouço que ela morreu.
Não te conhecia em detalhes
Mal te via na TV
Sua morte arrancou um pedaço de mim.
A cada publicação, a cada manifesto
A cada pessoa que falava de você
De sua história
Uma ente querida se tornava.
Em todas as esferas da sociedade
Em que a mulher se encontrava
Onde as minorias estavam
Ali estava presente.
Como não sentir
A partida de alguém
Que brigava por mim?
A sua semente sou
Ao tentarem te calar
Fez minha voz aumentar.
Não acreditava!
Se com você fizeram isso
O que farão comigo
E com as minhas?
Não posso me amedrontar
É isso que esperam de mim
Sua morte deu mais
Sentido à minha luta diária
De mulher, de mãe, de avó, de filha, de amiga,
de escritora, de pedagoga, de lésbica.
Por você,
Por nós,
Por todas que ainda virão,
PRESENTE!
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PONTO FIRMADO
Catita (Cátia Luciana Pereira)
De uma dor,
um rumo.
Do rumo,
o levante.
Voz, ação e bandeira.
Voz mulher
Voz negra
Voz lésbica
Voz doada
que arranca a mordaça
que quebra as correntes
que derruba os muros
que transpõe o morro
que inspira
que sobe à tribuna
escurece
replica
denuncia
clama.
Voz ouvida
seguida
notada
MARCADA
Atingida por quatro tiros,
mas não calada.
Está ecoada
reverberada
amplifi(n)cada
INCORPORADA
em todas as Marielles
de ontem
de amanhã
sempre,
PRESENTES.
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Paula Valeria Andrade
Marielle é Maré,
É sorriso vivo e força no pé.
E traz o mar da Maré no andar.
Sabia pular as ondas da vida, e do mar.
A Maré é de Marielle,
e de tantas outras, tantas mulheres,
negras, brancas, pobres,
viúvas, santas ou mancas.
A Maré que é alta e baixa, estreita e larga, se acaba hoje na desgraça rasa.
A Maré chora Marielle,
derrama sua lágrima de lama.
Salgada é a dor da morte, da negra moça Marielle?
Da cor a dor e da dor a luta por direitos sem cor?
Chacina violenta de extermínio animal,
sem igual. Teor brutal.
A Maré chora o mar de amar de Marielle,
e suas pálpebras estão cerradas para sempre.
Mulher mar, Marielle andava nas águas bravas
Lutava nas sombrias esquinas com falta d’água
Sua voz veloz e sagaz ecoava a luta da antiviolência
Via travessia e cais da resistência
Clemência e sapiência da menina descalça
que saiu andando cedo de lá
Para resistir e lutar
Resistir e lutar
Por todos oprimidos e sem voz,
poder falar
Para resistir e lutar
Resistir e lutar
E no infnito,
para sempre, nos representar,
Veludo veloz, vai ecoar sua eterna negra voz.
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MARIELLE FRANCO
Valéria Barbosa da Silva
Fiz um poema pra você menina
Ia editálo, mas ao relêlo vi que nele você não mais estava e ele voou para o primeiro.
Tinha ido com o vento.
Foi se encontrar com os guerreiros,
que assim como você plantaram sabedoria.
Não fiquei triste por perder os versos, eram da dor...
Tinham a revolta de uma poeta indignada pela covardia da sua morte e da morte do Anderson.
Você era uma defensora da vida.
Hoje vidas estão pedindo justiça por você.
Se bem que seus assassinos estão surdos para o clamor.
A justiça é lenta, mas vai tirar a venda dos olhos no tempo.
Xangô está se Armando!
É preciso mais som por aqui!
Conseguia nele, nos versos da dor, ver a poça de sangue que inundou o seu caminho e as nossas falas.
Você não o merecia. O verso estava triste, ensanguentado demais pra tanta brejeirice e beleza de uma
menina.
Você não o merecia.
Você é vida! Alegria, flor no cabelo, decisão, riso farto, força é a própria poesia.
Então siga voando. Viva em ações.
Que o formigueiro está saindo com suas placas.
Marielle presente!
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O SORRISO DE MARIELLE
Anginha Barbosa
Ilusão do algoz
Silenciarte
No covarde gesto do fuzil
Cogitou
Apagar teu coração pulsante
Ah, o teu sorriso, Marielle!
Ingenuidade do executor
Calculou
Aniquilar tua pele preta
Esqueceuse
Da delicadeza da alma
Ah, o teu sorriso, Marielle!
Errou o carrasco
Deixouse
Enganarse pela mulher bonita
Não desconfiou
Da força do vulcão a erupcionar
Ah, o teu sorriso, Marielle!
Deslize do carnífice
Desejou obscurecer a luz
Não percebeu o brilho reluzente
Da tua verdade
Liberta e imortal
Ah, o teu sorriso, Marielle!
A morte pariu vida
Explodiu fagulhas
Incendiários corações
Céu estrelado
Caixa de ressonância
De tantas vozes apagadas
Ah, o teu sorriso, Marielle!
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA
Tânia Lima
BOFETADA
PALAVRÃO
ROUPA RASGADA
TAPA NA CARA
AMEAÇAS
ARRANHÕES NO PESCOÇO
MENTIRAS
INSULTOS
TENTATIVAS DE SUICÍDIO
PINTURA DESTRUÍDA
LIVRO INCENDIADO
LEPTOP JOGADO NA PAREDE
HUMILHAÇÃO PÚBLICA
TENTATIVAS DE ESTRANGULAMENTO
EXTORSÃO E AÇOITE
PROIBIÇÃO DE SE DIZER O QUE SE PENSA
SANGUE NA LÁPIDE
ABORTO
HOMICÍDIO DOLOSO
PROIBIÇÃO DE SE FAZER O QUE SE SENTE
SILÊNCIO
GRITO HOMOFÓBICO
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
ETERNO RETORNO DA PEDOFILIA
ESTUPROS
ESTATÍSTICAS DE MAIS VIOLÊNCIA
NOVAS VÍTIMAS
DELEGACIA
LUTO!!!
Práticas de violência contra a mulher acontecem ainda
Dentro de casa e de portas fechadas.
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POR QUE ESTÁS TÃO TRISTE?
Virginia Finzetto
não foi a camélia
foi Marielle
que levou quatro tiros
e depois morreu
ela é que era mulher
de verdade
não foi Amélia
e hoje
não é outro dia…

Espantologia Potica Marill m nossas Vozs

57
COMO O MAR
Dinha – Maria Nilda de Carvalho Mota
A novidade que explode
toda vez que explode o zero
no ponteiro numérico dos segundos.
Era o verbo no início
Depois o sopro e a ferida
Depois um outro minuto
Se parindo, se consuindo
Como o mar…
Como o mar se movimenta
Eu também me movimento
Renascendo de outras cinzas.
Não é mar
O vento que escorre nas pedras
O cheiro que bate nas pernas
É mar
Toda água que desliza.
O mar estende seus braços,
Se lança, se roi, se revolta
Contra seus dois intestinos.
Mar de muitas possibilidades
E nenhum caminho…
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VOZES DE MARIELLE
Palmira Heine
Mais uma mulher negra tombou.
Foi mais uma que a bala do ódio calou.
E quantas mais calarão?
Quantas mais tombarão no chão?
Mas a voz dessa mulher na nossa ecoa
Somos sua voz, sua luta, sua marca.
Na nossa voz, Marielle vive, resiste, grita.
Somos a magia que a inquisição não calou.
Somos a Eva que o pecado não destruiu.
Somos Marias, Joanas, Divinas. Mulheres, meninas.
Milhares, Milhões.
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CHEIRO DE PAUSANTO
Elaine Marcelina
O cheiro de pausanto marcava o lugar de trabalho.
Marcava uma crença.
Marcava a força da mulher que foi arrancada de nós
Sim, arrancada de nós, mulheres pretas, favelados...
O cheiro do pausanto vai sumir da sala 903...
Mas cá na memória de quem a rodeava.
Como seguir sem Marielle?
Como rimar a falta com o amor que ela emitia?
Como abarcar em palavras aquele mar de mulher?
Tento, não desisto, resisto, e (re)existo diante da arruda que ela dava aos seus
E (re)existo no cheiro do pausanto!
Isso! O cheiro da força que ela emitia ao falar, ao andar, ao enfrentar o mundo!
Há aquele sorriso largo, tão cheio de força! E tem que existir em nós.
Como? Começa do começo, levanta, sacode a poeira, passa a mão suavemente nas
lágrimas que teimam em cair, passa na casa de erva e compra um pausanto...
Isso, siga os passos da energia dela, para bloquear a dor, a dor da falta, da saída brusca de
cena, do dia em que a noite não acabou...
A noite de 14/03 não acabou. E se pudéssemos, nunca existiria...
Mas com tudo o que queremos esquecer, ela existiu. Ela existiu e pode ser ressignificada
por nós, mulheres pretas, que sabemos seguir, mesmo após as dores do mundo nos
mutilarem...
Mesmo quando tentam nos paralisar, nos subalternizar...
O cheiro do pausanto
E o da arruda podem ser nosso amuleto a partir de hoje.
Esse cheiro vai deixar, de fato:
Marielle, presente!
Rio de Janeiro, 23/3/2018
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A DOR DA BALA
Marleide Lins
Das travessias atlânticas:
sangue, suor, saudade e sal.
Tua herança, esse canto q não cala
teu clamor, esse axé ancestral.
O branco q escondeu a propria alma
ainda escraviza, macula e mata.
E fere bem menos, a dor da bala
q a barbárie secular q nos abala.
E contra essa força bruta
seja nosso luto, verbo
e tua viva voz, luta.
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MORTA DE AÇOITE
Celina Bezerra
E a flor Marielle
Numa triste noite
Morta, tá...tá...tá...tá
Quatro tiros
Morta de açoite.
Mulheres feridas
Igualmente
Nas profundezas
De nossas almas.
Não merecemos
Essa quimera
E para quem espera
Que sejamos calmas....
Avisamos:
Sua voz
Não se calará.
A flor Marielle
Virou semente
Se transformou
Em Baobá.
E por suas lutas
Gritaremos
Infinitamente
Marielle, presente!
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ALFANGE
Neide Almeida
Não se cala uma mulher
com máscaras - nem de ferro, nem de flandres.
Sua verdade é lâmina afiada,
rompe todas as mordaças.
Não se cala uma mulher
com açoites, chicotes.
Sua indignação é veneno contra o feitor
bálsamo na carne dilacerada.
Não se cala uma mulher
com mãos e gritos de homens prepotentes.
Sua palavra é lei, constituição
que denuncia e há de punir.
Não se cala uma mulher
com golpes de botas, pau de arara ou palmatória.
Sua letra é fogo,
se inscreve na memória de todas nós.
Não se cala uma mulher
com a faca fria da indiferença.
Sua presença é fortaleza
reinventada a cada geração.
Não se cala uma mulher
Com voz de mando em ilegítimos tribunais.
Somos muitas, e de cabeça erguida,
permaneceremos em desafio.
Não se cala uma mulher
com balas - nem de chumbo, nem de prata.
Seu silêncio verte-se em fúria, ventania
converte-se em poderosas tempestades.
Não se cala, uma mulher!
(do livro Nós: 20 poemas e uma Oferenda, Ciclo Contínuo Editorial, São Paulo, 2018)
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CICATRIZ
Socorro Lira
Agora entendo seu olhar no nada
quase se esvaindo...
Calada
Quase a explodir naquela hora
Vejo dois homens lhe cortarem à faca
quando você chora
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PENEIRA MALDITA
Alexandra Patrocínio

Dois carros emparelhados:
de bala um foi peneirado.
Dois corpos sem vida
gritam por justiça.
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SONS DE MARIELLE
Nina Maria

Entre correntes
Ouço dos canaviais
Sons da resistência
Ondas de tormenta
Atentam meu filho
Teu lugar não é aqui
Ouço dos canaviais
Ecos de gritos
Desrespeito!
Vestes rasgadas, seios desnudos
Maltratada, objetificada
Mais uma preta é violentada.
Ouço dos canaviais
Coros em choros
Criança renegada,
Maltratada, excluída
aqui jaz morta ou escrava.

Ouço dos canaviais
Sons de resistência
A mulher resistiu
A criança cresceu
Mãe e filho
Homem e mulher
Nação explorada,
Com uma cultura apropriada
Mas ainda assim, ignorada.
Canaviais de aço
trabalho desrespeitado
Mais uma vez, meu povo aprisionado
Canaviais da esperança
Ecoam vozes, potentes e presentes
Da África ao Brasil
Dos Estados Unidos ao Haiti
Minha cultura grita:
[Poesia
Música
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Cinema
Teatro
Trabalho
Judiciário, mesmo que julgados
palavras de ordem, respeito e resistência.]
Estamos em todos os lugares
Somos de todos os lugares
Presentes em diversos lugares
Dentre os lugares, sempre, Marielle presente!
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PARA LER NO FRONT
Lindevania Martins

vinda de uma linhagem sufocada
te queriam subalterna
mas nunca abaixaste a cabeça

habitando um sexo vulnerável a abusos
te queriam muda
mas agora falas por mil bocas

fracassou
o plano
de varrer tua raça da face da terra
de apagar teu nome da memória das mulheres
de minar o futuro que plantaste

houve balas e estilhaços
mas continuas inteira
na lição que aprendemos:
para ser livre
é preciso enfrentar
o medo
que temos deles
e o medo
que eles têm de nós
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AS FILHAS DE ATLAS
Penélope Martins
Mulheres negras embalam
Mulheres negras dão seu peito
Mulheres negras ensinam passos
Mulheres negras entoam cânticos
Mulheres negras afastam pesadelos
E morrem atadas ao pesado elo
Construído por um mundo pálido
Desmemoriado de si mesmo.
Quantas mulheres negras
serão ainda necessárias
para suportar o mundo sobre as costas
enquanto o sangue da diáspora corre
pelas calçadas?
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EM MEMÓRIA DE MARIELLE FRANCO
E
DE
TODAS
NÓS:
MULHERES
EM LUTA CONTRA O FEMINICÍDIO
E OUTRAS FORMAS DE VIOLÊNCIA
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Nos por nos
NOSSAS MINIBIOGRAFIAS

MARI QUARENTEI
Libriana de São Paulo/SP, mora em Botucatu-SP mas vive entre cidades. A partir de 2011
intensifica sua produção e, atualmente, participa dos coletivos de escritoras: Mulherio das
Letras e Marianas. Publicou "caderninho de Imagem I " quaseeditora, 2014, “Correm
Rios...” Edições Marianas 2016 e LIVRE SE a queima é sutil “ NADA 2018 ; nas antologias
: Pastucada, Blasfêmeas mulheres de palavra e Laboratório de Criação Poética revista Zunái;
e em revistas e blogs: Garibaldi, Mallarmagens, RelevO, Totem e Pagu, Musa Rara,
Germina, entre outros. inquieta-se pela palavrapresença, por restituir-lhes algum silêncio,
poder de luta... força de vivo, formas de des_silenciamento do que ronda, atravessa o
corpo/ a vida. https://www.facebook.com/mari.quarentei www.coletivomarianas.com
mariquarentei@gmail.com

Valeria Barbosa
Natural do Rio de Janeiro, 61 anos, pedagoga, compositora de cantiga de louvor aos
orixás, poeta, filha de Regina de Almeida Barbosa e Antônio Barbosa, mãe de três filhos
abençoados, mulher nascida na favela da Praia do Pinto. Há 45 anos trabalhando na
comunidade da Cidade de Deus. Comunicadora Popular, poeta, produtora cultural e
educadora
social.

Sonia Bischain
Escritora e fotógrafa, autora dos livros Rua de Trás (poemas), dos romances: Nem Tudo é
Silêncio; Vale dos Atalhos (ed. Sundermann); Viandante, Labirintos entressonhos (Círculo
Contínuo Editorial); Coautora do livro de fotografias Cultura daqui, olhares da Brasa, com
Avelino Regicida e Enver Padovezzi. Uma das organizadoras do Sarau da Brasa, desde
2008. Participou com poemas em diversas antologias e em eventos literários no Brasil,
França,
Cuba,
Chile,
Paraguai
e
Argentina.

SOMOS PÁSSAROS
Sonia Bischain

Glaura Gerhard

De Rio de Janeiro, RJ, apaixonada pela PALAVRA escrita, seja em romance, poesia,
Doeu a quartafeira,
noite de pesadelos.
poema,
crônica, biografia,
música, tudo é motivo e incentivo para curtir e compartilhar em
Nossos
corações
estancaram
minha página do Facebook: CONTOS e DesenCONTOS, em Contos publicados na
perplexos,
Amazon/Kindle
e
em
Antologias
e
Coletâneas
no
Brasil
e
Portugal.
despedaçados.
Nossos olhos, silêncio avermelhado:
vermelho mágoa,
vermelho medo,
vermelho dor,
vermelho vergonha.
Vermelho chagas no corpo,
projéteis na alma,
Leonina,
natural
de Salvador – BA, mas viajante por natureza. Professora universitária.
territórios
de
algemas,
Autora dos
livros O Canto da borboleta, Confraria poética feminina – vol. 1 e 2,
violência.
Canibalismos,
(Penalux, 2018, 2017, 2016), Colheitas (Darda, 2018); organizadora dos livros
Bahia,
terra
de
luz e amor (Darda, 2018 – com Palmira Heine), Nas teias de Eros 1 e 2
Disparos
(Darda, diários
2018, 2017). Integra também diversas antologias e revistas literárias, tanto no
arrebatando
jovens,
suporte papel
quanto no suporte virtual. Faz parte da Plataforma Virtual Mapa da Palavra
2016
(Fundação
Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB) e dos grupos Confraria Poética
crianças,
Feminina e Mulherio das Letras.
homens e mulheres.
E naquele dia, mirando seu corpo,
t
i
r
o
s
como raios,
Nasceu em São Paulo, SP, a 7/10/1957. Formada em Comunicações – Cinema – pela FAAP
balas certeiras dilacerando a carne.
(Fundação Armando Álvares Penteado). Autora de "Por Assim Dizer" (Editora Patuá, 2018),
Para matar sonhos, roubaram sua voz
"Volições" (Massao Ohno Editor, 2007) e "Hiatos" (RG-Editores, 2004). Em sua trajetória,
sob uma chuva de balas.
trabalhos de Teatro, traduções, coordenação de Oficinas de Teatro e Oficinas Literárias,
Sangue derramado na terra
participação em antologias, sites literários, encontros literários e saraus. Contato:
aonde, diariamente, tombam
yaracamillo@gmail.com
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem se agiganta
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos, rompemos o silêncio,
levantamos os nossos punhos
Nasceu
Areia Branca/RN, em 1984, e reside em Natal/RN. É professora da Universidade
em ruas eem
avenidas.
Federal
do
Rio ouvidos
Grande do Norte e autora dos livros de poemas "Menina Gauche" e
Sua voz em nossos
"Águas".
nos pede que sonhemos.
E do silêncio imposto às suas palavras,
do nosso luto,
como um disparo
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

RITA QUEIROZ

Yara Camillo

Ada Lima

SOMOS PÁSSAROS

Jullie Veiga

Sonia Bischain
De Sao Luis - MA. Poeta, escritora e antologista. Participaçao em 45 obras, entre livros e
revistas.
Doeu a quartafeira, noite de pesadelos.
Nossos corações estancaram
perplexos,
despedaçados.
Nossos olhos, silêncio avermelhado:
Professora
por formação, mas rascunhadora de versos nas horas livres, ensina Literatura na
vermelho mágoa,
UTFPR
Câmpus
Pato
Branco.
vermelho medo,
vermelho dor,
vermelho vergonha.
Vermelho chagas no corpo,
projéteis na alma,
territórios de algemas,
violência.
iniciou sua vida literária ainda na infância, amava ler. Sua paixão pelos livros a levou a
Disparos diários
graduação em letras e atualmente trabalha em uma tradicional livraria de Curitiba. Ler e
arrebatando jovens,
escrever
é
o
seu
bel
prazer.
crianças,
homens e mulheres.
E naquele dia, mirando seu corpo,
t
i
r
o
s
como
raios, de Porto Alegre. Autora dos livros A Vida Pulsa: poesias e reflexões, 2013 e
é natural
balas
a carne.
Negracerteiras
Soul, dilacerando
2016, ambos
pela Editora Alternativa. Coorganizadora da Antologia Sopapo
Para
matar
sonhos,
roubaram
sua
vozLibretos, 2016. Membro da coordenação do sarau Sopapo
Poético: Pretessência, Editora
sob uma chuva de balas.
Poético
e
da
Associação
negra
de
Cultura
Sangue derramado na terra
aonde, diariamente, tombam
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem se agiganta
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos, rompemos o silêncio,
levantamosem
os nossos
punhos
Doutora
Estudos
Literários e Professora de Língua Portuguesa da Rede Estadual. Poeta
em ruas
e avenidas.
com
três
livros publicados e ganhadora do Prêmio Construindo Igualdades de Gênero da
Sua
voz
em
nossos ouvidos
CNPq, ONU
Mulher, Ministério das Mulheres e da Educação de 2012.
nos pede que sonhemos.
E do silêncio imposto às suas palavras,
do nosso luto,
como um disparo
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

Rosangela Marquezi

Paula Almeida

Lilian Rose Marques da Rocha

Adrienne Katia Savazoni
Morelato

Ana Luiza Santos Meyer

SOMOS PÁSSAROS

Sonia Bischain
Nascida no litoral sul de SP. estudante. o que corre nas veias: arte, poesia e revolução.
Doeu a quartafeira, noite de pesadelos.
Nossos corações estancaram
perplexos,
despedaçados.
Nossos olhos, silêncio avermelhado:
vermelho mágoa,
vermelho medo,
vermelho dor,
vermelho vergonha.
Vermelho chagas no corpo,
projéteis
alma,
Atuante nano
Coletivo Mulheres de Pedra onde experimenta, realiza, escreve e cria,
territórios
de
algemas,
investigando estéticas e linguagens negras. Mestre em Educação pela UFF e Mestre em
violência.
Desenvolvimento, Meio Ambiente e Sociedade pela ULg e UCL/Bélgica. Socioeducadora,
Disparos
pedagogadiários
da Escola de Gestão Socioeducativa do DEGASE, coordenando o Programa de
arrebatando
jovens,
Justiça Restaurativa
e atuo promovendo ações de formação e cuidado racial no NEAB-ND.
crianças,
homens e mulheres.
E naquele dia, mirando seu corpo,
t
i
r
o
s
como
nasceuraios,
em Santos em 1972. Estudou Radio e TV na FAAP em São Paulo. Escreve contos e histórias para
balas certeiras
dilacerando
a carne.
crianças.
Tem textos
publicados
em sites literários na Alemanha e no Brasil (Stadtsprache Magazin, Literaturabr).
Para
matar
sonhos,
roubaram
sua
Publicou na Alemanha em 2016 Ovoz
livro infantil bilíngue "Pedrina- a perua que queria ser pavão" e textos na
sob
uma
chuva
de
balas.
antologia "Saudade é uma palavra estragada - Sehnsucht ist ein verdorbenes Wort", ambos pela editora Bübül
Sangue
na terra
Verlag. derramado
Trabalha na
emissora de Radio e TV pública de Berlim, onde vive há quase vinte anos.
aonde, diariamente, tombam
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem se agiganta
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos,
rompemos
silêncio,
Uma
mulher
em osuas
transformacoes. Escritora poetica, pedagoga, agente cultural, uma das
levantamos os nossos
punhos
idealizadoras
e coordenadoras
do Mulheres Reais com obras lancadas na Bienal RJ 2017 e
em ruas eSPavenidas.
Bienal
e Flip 2018. Foi agente comunitario de saude. Moradora do RJ - Zona Oeste.
Sua
voz
em
nossos
ouvidos
Começou a escrever
aos 35 anos hoje com 41. Autora do livro 24 horas lancado na Bienal
nos pede
que 2018.
sonhemos.
SP
e FLIP
Acredita no poder do feminino. E que nunca se e tarde para sonhar e
E do silêncio imposto às suas palavras,
realizar.
do nosso luto,
como um disparo
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

Livia de Souza Vidal

Valeska Brinkmann

Jana Souza

SOMOS PÁSSAROS
Sonia Bischain

Catita

(CaTIA LUCIANA PEREIRA)

Doeu a quartafeira, noite de pesadelos.
Nossos corações estancaram
perplexos,
mulher,
negra, professora, escrivinhadora (sim, com “i”, caro corretor automático!),
despedaçados.
paulistana,
tia,
amiga, amante e muito mais! Sou mais da prosa, embora de vez em
Nossos olhos,filha,
silêncio
avermelhado:
quando
vermelho nasça
mágoa, um poemeto. Escrevo porque me dói, escrevo porque me sereniza. Minhas
croniquetas,
vermelho medo,contitos, fabuletas - e outros que não sei nomear - surgem do meu cotidiano
no
trabalho,
vermelho
dor, no metrô, na família, das notícias aterrorizantes, das pessoas que falam
absurdos
no Facebook, dos sentimentos mais íntimos de meu mundo imaginário.
vermelho vergonha.
Vermelho chagas no corpo,
projéteis na alma,
territórios de algemas,
violência.
Disparos diários
arrebatando jovens,
crianças,
homens e mulheres.
E naquele
dia, mirando
seu corpo,diretora de arte e artista visual. Publicou dezoito livros: poesia,
Poeta,
escritora,
professora,
t
arte-educação,
didáticos, antologias e seis livros-brinquedo infantis de pano. Recebeu
i
prêmios
literários em: Portugal, Itália, Alemanha, EUA, e no Brasil: Jabuti e APCA. Foi
r
primeiro lugar - Prêmio ACIMA - Salone Internazionale Del Libro Di Torino, Itália, em
o “A Beija-Flor e o Girassol”, publicado na Editora do Brasil, 2017. Recebeu
2016, com
s
"Menção Honrosa"
poesia 2016, na FALARJ (*). Em 2017, foi júri do Prêmio São Paulo de
como
raios,
Literatura. Seu recente livro de poesias é o “Amores, líquidos e cenas”, da Ed. Laranja
balas
certeiras dilacerando a carne.
Original,
2018.
Para matar sonhos, roubaram sua voz
sob uma chuva de balas.
Sangue derramado na terra
aonde, diariamente, tombam
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem se agiganta
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos,
o silêncio,
(1963 -rompemos
Rio de Janeiro
- RJ) cenógrafa e cantora. Atua há mais de 25 anos em projetos de
levantamos
os
nossos
punhos
humanização de espaços e exposições interativas com a sua empresa Atelier Cenográfico.
em
ruas e avenidas.
Escreve
nas
horas
vagas
e
canta
nas
horas
boas.
Sua voz em nossos ouvidos
nos pede que sonhemos.
E do silêncio imposto às suas palavras,
do nosso luto,
como um disparo
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

Paula Valeria Andrade

Angela Maciel Barbosa
(Anginha Barbosa)

SOMOS PÁSSAROS
Sonia Bischain

Tania Lima

Nascida
na ilha de
IgoronhonMa em 1966; escreve poesia desde os 13 anos. Em 1996, ao
Doeu a quartafeira,
noite
de pesadelos.
lançar
o primeiro
livro "Pedra do Sol, ganha o prêmio SESC no RJ. No ano 2000, recebe
Nossos corações
estancaram
prêmio
perplexos,"Ecoturismo uma grande aventura", organizado pelo Jornal O povo no Ceará, com
a
crônica "Andarilha dos mangues". Em 2001, recebeu em São Paulo, com o livro Bela
despedaçados.
Estrãgeira
“Prêmio
Literário Xerox do Brasil”, que teve como jurados: Claudio Willler,
Nossos olhos,o silêncio
avermelhado:
Fábio
Lucas,
vermelho
mágoa,Renata Pallottini. No ano de 2003, com o livro Nus Mangues, o “Prêmio
Redescoberta
vermelho
medo,da Literatura brasileira” que foi concedido pela Revista Cult na cidade do Rio
de
Janeiro.
vermelho dor, Também em 2003, publica o livro Brenhas que foi prefaciado por Manoel de
Barros.
vermelhoEditora
vergonha.responsável, desde 2009, da Revista de Arte Mangues & Letras. Em 2006,
juntamente
comnoSabina
Vermelho chagas
corpo, Colares, teve o roteiro cinematográfico OS MANGUEZAIS E NÓS,
premiado
no festival de "Cine Ceará", organizado pela Secult no Ceará. No ano 2007,
projéteis na alma,
juntamente
com a artista Lúcia Lucena edita o documentário "O caos sem plumas Chico
territórios de algemas,
Science",
que
foi
premiado
no
Recife.
violência.
Disparos diários
arrebatando jovens,
crianças,
homens e mulheres.
E naquele dia, mirando seu corpo,
t
i
r
o
s
como raios,
Paulistana,
e editora, com poemas publicados em blogs, sites,
balas certeiras jornalista,
dilacerando a escritora
carne.
antologias,
revistas
de literatura
Para matar sonhos,
roubaram
sua voz e no seu livro VI E/OU VI, pela Scenarium Plural, 2017.
sob uma chuva de balas.
Sangue derramado na terra
aonde, diariamente, tombam
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem se agiganta
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos, rompemos o silêncio,
Nasceu
noos Rio
Janeiro, é historiadora, professora e escritora. É autora do livro
levantamos
nossosdepunhos
Mulheres
Incríveis, 1ª ed. 2008. Em 2011, lançou o segundo livro, Emoções reveladas. Em
em ruas e avenidas.
2014
a 2ªouvidos
ed. do livro Mulheres Incríveis. Em 2015 lança a série “Mulheres
Sua vozlança
em nossos
Incríveis”:
Regina de Bangbosé – uma vida dedicada ao sagrado (ensaio). No ano de
nos pede que Mãe
sonhemos.
2016
lançou
seu
livro infantil “As coisas simples da vida” e a 3ª ed. Do livro
E do silêncio impostoprimeiro
às suas palavras,
do nosso luto,
Mulheres
Incríveis, ambos pela Editora Nandyala. Têm publicações em Cadernos Negros,
como um disparo
volumes
38 e 40. Escreve no Blog: www.mulheresincriveis.blogspot.com. Pseudônimo: Aya
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

Virginia Finzetto

Elaine Marcelina

SOMOS PÁSSAROS
Sonia Bischain

Marleide Lins

Nasceu
em São Paulo.
É escritora, editora e pesquisadora. Publicou os livros Sub-vivo
Doeu a quartafeira,
noite de pesadelos.
(1979);
Sem plano
e sem piloto (1985); Oito para ela (1992); Os sinos que dobravam em
Nossos corações
estancaram
silêncio,
perplexos, Lançado na Venezuela (1997); Externo-Interno, trilingue, lançado na Irlanda Festival
Internacional de Literatura de Monasterevin; Plexo Solar (2010), bilíngue, lançado
despedaçados.
na
Itália
convite
da “Villaggio Globalle”; A galinha desamorosa (2015); Lirismo
Nossos
olhos,a silêncio
avermelhado:
antropofágico
vermelho mágoa,e outras iscas minimalistas (2016). Organiza e edita livros sobre literatura e
gênero; desenvolve
o projeto editorial e de pesquisa “Identidades e diversidade cultural”,
vermelho
medo,
uma
série
sobre
a
referida
temática, em parceria com instituições brasileiras e estrangeiras
vermelho dor,
(Portugal,
Itália e países da África). Essas obras conquistaram os títulos “Ano Brasil –
vermelho vergonha.
Portugal
/ 2012
– 2013” e o selo da Cultura – União Europeia, pelo Gestart: Projeto
Vermelho chagas
no corpo,
Europeu
Artes e Gestos Humanos, em 2014. Desenvolveu pesquisa sobre movimentos
projéteis nade
alma,
migratórios
em
casas de acolhimentos para refugiados, em Ravenna – Itália, durante três
territórios de algemas,
meses
–
2016/17.
violência.
Disparos diários
arrebatando jovens,
crianças,
homens e mulheres.
E naquele dia, mirando seu corpo,
t
i
r
o
s
como raios,
Nasceu
em São
Paulo, aSP,
a 7/10/1957. Formada em Comunicações, Cinema, pela FAAP balas certeiras
dilacerando
carne.
Fundação
Armando
Álvares
Autora de "Por Assim Dizer" (Patuá, 2018), Volições
Para matar sonhos,
roubaram
sua Penteado.
voz
(Massao
OhnodeEditor,
sob uma chuva
balas. 2007) e Hiatos (RG-Editores, 2004). Em sua trajetória, trabalhos para
Teatro,
traduções,
de Oficinas de Teatro e Oficinas Literárias, participação em
Sangue derramado
na coordenação
terra
aonde, diariamente,
antologias,
sites tombam
literários, encontros literários e saraus. Contato: yaracamillo@gmail.com
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem se agiganta
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos, rompemos o silêncio,
levantamos os nossos punhos
em ruas e avenidas.
Sua voz em nossos ouvidos
Formada
emsonhemos.
Letras com Pós Graduação em Educação Inclusiva e Educação da Infância com
nos pede que
Ludicidade.
Escreve
livros
infantis com temas voltados à Inclusão de crianças com
E do silêncio imposto às suas
palavras,
do nosso luto, Escreve também poemas, crônicas e contos. Participou da Antologia Mulheres
deficiência.
como um disparo
pela
Paz,
e
da
II
Antologia
Mulherio
das
Letras.
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

Yara Camillo

Celina Bezerra

SOMOS PÁSSAROS
Sonia Bischain

Penelope Martins

Escritora,
narradora
depesadelos.
histórias, advogada pós graduada em Direitos Humanos,
Doeu a quartafeira,
noite de
articuladora
em
projetos de leitura para infância e juventude veiculados na página Toda
Nossos corações
estancaram
Hora
Tem História, e idealizadora da ação Mulheres que Leem Mulheres. Entre seus livros
perplexos,
publicados
despedaçados.estão: Que culpa é essa?, da Editira Patuá, Minha vida não é cor-de-rosa e Que
amores
de sons!,
da Editira do Brasil, Aventuras de Pinóquio, Editora Panda Books,
Nossos olhos,
silêncioambos
avermelhado:
Quintalzinho,
da
Editora
Bolacha
Maria,
e
outros.
vermelho mágoa,
vermelho medo,
vermelho dor,
vermelho vergonha.
Vermelho chagas no corpo,
projéteis na alma,
territórios de algemas,
violência.
Disparos diários
arrebatando jovens,
crianças,
homens e mulheres.
E naquele dia,mestre
mirandoem
seu Linguística
corpo,
Socióloga,
Aplicada, escritora e poeta. É docente, pesquisadora e
t
consultora
na área de leitura, literatura, direitos humanos e relações etnico-raciais.
i
Atualmente
coordena o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil e integra o Conselho
r
Editorial
do
selo
Ferina,
da
Pólen
Livros.
o
s
como raios,
balas certeiras dilacerando a carne.
Para matar sonhos, roubaram sua voz
sob uma chuva de balas.
Sangue derramado na terra
aonde, diariamente, tombam
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem
se agiganta
Compositora,
cantora,
poeta-escritora e produtora cultural. Foi premiada em 2012 e
ante
nossos
olhos.
indicada em 2016 e 2017 ao Prêmio da Música Brasileira de melhor cantora na categoria
Nada
deteráEm
seus1998
passos,
regional.
recebeu o Prêmio Europa 98 da Associazione Senza Frontiere, de Lentate
seguiremos
o seuMilão,
rastro. Itália. Em dezessete anos de carreira na música lançou onze CDs, dois
Sul
- Seveso,
Unidos,
rompemos
silêncio,
EPs e um
DVD. oApresentou-se
em países da Europa, África, Ásia e América Latina, além
levantamos
os
nossos
punhos
do Brasil. Lançou os livros de poesia Aquarelar (2007), A Pena Secreta da Asa (Uka
em
ruas e avenidas.
Editorial,
2015), Da Perspectiva das Orquídeas (Patuá, 2018); e o livro-CD infantil A Língua
Sua
nossosFala
ouvidos
Quevoz
a em
Gente
(IMEPH, 2018). É formada em Psicologia Social pela Universidade
nos
pede
que
sonhemos.
Estadual da Paraíba – UEPB. Estudou introdução ao violão clássico e técnica violonística no
E
do silêncio imposto
às suas-palavras,
Departamento
de Artes
DART da UFCG. É idealizadora e diretora artística do Prêmio
do
nosso
luto,
Grão
de
Música.
Paraibana,
reside
em
São
Paulo
há
quatorze
anos.
como um disparo
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

Neide Almeida

Socorro Lira

SOMOS PÁSSAROS
Sonia Bischain

Alexandra Patrocinio

Doeu a quartafeira, noite de pesadelos.
Nossos corações estancaram
perplexos,
Compositora,
despedaçados. professora de Língua, Literatura da rede pública de ensino da Bahia.
Graduada
Letras
e Especialista em Educação pela UEFS. Mestra em Estudos de
Nossos olhos,em
silêncio
avermelhado:
Linguagem
pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). É autora do livro Girassois em
vermelho mágoa,
noites
vermelhoescuras
medo, pela Penalux. Tem poemas publicados em vrias Antologias Poeticas. Faz
parte
da dor,
Confraria Poetica Feminina. E do Movimento Mulherio das Letras – Brasil, Bahia
vermelho
evermelho vergonha.
Europa.
Vermelho chagas no corpo,
projéteis na alma,
territórios de algemas,
violência.
Disparos diários
arrebatando jovens,
crianças,
homens e mulheres.
E naquelenordestina,
dia, mirando baiana
seu corpo,
Mulher
arretada. Nina Maria, ensino medio completo, e uma escritora
t
do
interior da Bahia, mora em Santo Estevao. Escreve desde sua pre-adolescencia no
i
intuito
de enxergar e fazer um novo mundo. Com dezoito anos, apaixonada por girassois,
r
literatura
e
musica
popular
brasileira.
o
s
como raios,
balas certeiras dilacerando a carne.
Para matar sonhos, roubaram sua voz
sob uma chuva de balas.
Sangue derramado na terra
aonde, diariamente, tombam
É
graduada
em Direito com Mestrado em Cultura e Sociedade (UFMA). Defensora pública
os nossos
mortos.
atuando
no Núcleo
Amanhecemos
feridos, Especializado de Defesa da Mulher e População LGBT. Poeta e contista.
Possui
contos
poemas publicados em antologias nacionais e internacionais, bem como
grito trancado
nasegargantas.
revistas.
livros de contos “Anônimos” (Prefeitura de Sao Luís, 2003) e “Zona
Porém sua Autora
imagem dos
se agiganta
de
Desconforto”
(Ed.
Benfazeja,
2018).
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos, rompemos o silêncio,
levantamos os nossos punhos
em ruas e avenidas.
Sua voz em nossos ouvidos
nos pede que sonhemos.
E do silêncio imposto às suas palavras,
do nosso luto,
como um disparo
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

Nina Maria

Lindevania Martins

SOMOS PÁSSAROS

Dinha

Sonia Bischain

Maria
Nilda
de
Carvalho
Mota
Doeu a quartafeira, noite de pesadelos.
Nossos corações estancaram
perplexos,
despedaçados.
Natural
de Milagres,
CE, moradora de São Paulo. É doutora em Literatura e autora de
Nossos olhos,
silêncio avermelhado:
quatro
vermelholivros
mágoa,de poemas. Integrante da Posse Poder e Revolução e editora da Me Parió
Revolução.
vermelho medo,
vermelho dor,
vermelho vergonha.
Vermelho chagas no corpo,
projéteis na alma,
territórios de algemas,
violência.
Disparos diários
arrebatando jovens,
crianças,
homens e mulheres.
E naquele dia, mirando seu corpo,
tÉ escritora, professora universitária, poetisa. Além de uma vasta obra acadêmica, é autora
i
de diversos livros infantis dentre os quais se destacam: O pontinho desapontado, O reino
r
todo amarelo, O autor é você, Amendoim, a tartaruguinha encantada, O lápis mágico e
o
Uma amizade no mundo dos números e Chapeuzinho no Pelô. Possui textos, poemas e
s
contos publicados em diversas antologias nacionais e internacionais, sendo também
como raios,
organizadora da Antologia Contos de Fadas Contemporâneos da Darda Editora e Gotas
balas certeiras dilacerando a carne.
Poéticas, também da referida editora. Também é autora dos livros de poemas intitulados
Para matar sonhos, roubaram sua voz
A
dadeLíngua
sob poesia
uma chuva
balas. e Poemas em pequenas doses. É membro da Confraria Poética
Feminina,
do
Coletivo
Sangue derramado na terra de autoras de literatura infantil e infantojuvenil da Bahia.
aonde, diariamente, tombam
os nossos mortos.
Amanhecemos feridos,
grito trancado nas gargantas.
Porém sua imagem se agiganta
ante nossos olhos.
Nada deterá seus passos,
seguiremos o seu rastro.
Unidos, rompemos o silêncio,
levantamos os nossos punhos
em ruas e avenidas.
Sua voz em nossos ouvidos
nos pede que sonhemos.
E do silêncio imposto às suas palavras,
do nosso luto,
como um disparo
mais veloz que aqueles tiros,
sobre seu sangue,
reinventaremos a luta.

Palmira Heine
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