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Neste #8M pandêmico, dia internacional de lutas, no qual não
poderemos colocar nossos corpos nas ruas, preparamos uma edição
especial que festeja o desejo, o desbunde, a liberdade. Celebramos
também a aprovação da Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez, na
Argentina, vitória importantíssima para os movimentos feministas do
nosso continente. O país disse adeus ao aborto clandestino, dando um
passo fundamental para a autonomia dos corpos gestantes, resultado
de uma luta histórica da militância de diversas gerações dos
movimentos de mulheres e dissidências de gênero. Inspiradas pela
maré verde, com os desejos mais profundos de que seja lei em toda a
América Latina, reunimos aqui poemas, relatos, ilustrações — uma
espécie de feitiço que torna possível o mundo que sonhamos. 
 
      

Eduarda Rocha
Ilha do amor, março de 2021



Esta noite

O vermelho é comunista
O azul é da Frente de todos 
O púrpura, o magenta, o roxo é feminismo 
O laranja é da separação do Estado da igreja
O amarelo é do Papa e do pro
O arco-íris é da diversidade sexual 
O celeste é das “duas vidas”
O branco é das mães e das avós
O verde do aborto, da justiça social, da saúde pública
Assim se dirimem as cores entre nós
é que a cor é
antes de mais nada
uma construção social. 

Uma poeta bordou uns bonés verdes que diziam
em pespontos brancos 
“não posso acreditar que ainda temos que reivindicar isto”
e aí me encontro com um gesto parecido 
à camisa de Jacoby que dizia “eu tenho Aids”
em várias cores.
E tudo o que veio depois com os bordados de Centurión 

Os lenços são um gesto de luta 
os triângulos um modo de distinção, para o bem ou para o mal.
os bonés, as camisetas, os broches, as mochilas.
um lindo leque visual de contágio.

A política é linda
porque a política é conversa
é diálogo e posicionamento.
o que sentimos e o que pensamos
com o corpo e as palavras,
Que emoção!
que alegria mais linda é estar de acordo
e avançar com todas!
uma maré, 
mas também
um lugar calmo
um abraço, 
um eu te amo muito! teamomuito teamomuito
a erosão do sofrimento, do oculto, do sancionável, do obrigatório.
será que é assim que nos aproximamos dos corpos livres, dos corpos amantes, dos corpos
dançantes, dos corpos felizes, cuidados, dos corpos unidos e menos solitários?
que alegria deixar para trás a angústia e a tristeza, se sentir acompanhada!

FLOR CUGAT
Trad. Eduarda Rocha



Penso nesta noite interminável 
e penso em todas as noites que mudaram nossas vidas,
as multidões cheias de expectativas me emocionam, 
o amor multitudinário 
as recepções e as despedidas populares me comovem, 
Adoro a Argentina, adoro a América Latina
porque ainda pensa no futuro e na resistência
e isso nos faz melhores que qualquer país do primeiro mundo
com suas necessidades básicas super satisfeitas 
e essa depressão hedonista essa que congela esses jovens
que acham que não podem mudar nada.
Aqui ainda há esperança,
e isso porque há muitas injustiças pelas quais temos que lutar,
não só por nós mesmos, mas também pelo outro.
Que lindo ser Argentina!
uma bandeira Argentina que flameja
verde, branca e verde

O lenço das mães e das avós 
esse lenço branco 
que girou na praça
simulava uma fralda.

Esta noite o lenço verde 
se une, arma uma grinalda 
de justiça social, 
o retorno ao direito dos corpos.

É muito valiosa esta noite
para as gerações futuras
a rua, a união, a alegria.

Não vamos perdê-la nunca, 
vamos nos amar com tudo
é o maior ato de amor da história.
o coração verde,
no centro
de nós para sempre.
que ninguém sofra 
Nunca mais!



mijo
(um poema urgente)

1.

uma mulher não deve mijar
deve fazer xixi

2.

uma mulher faz xixi
não mija
mas em banheiros públicos
a mulher acaba que mija

3.

uma mulher faz xixi
porque é mais sexy
mas quando é incontinente
a questão se torna irrelevante

4.

conheço uma mulher
que mijava
mas dizia por aí
que fazia xixi

5.

mijei no balde
foi libertador
mijei no balde
dentro do elevador
mijei com vontade
sim senhor
hoje
sou outra mulher

ANGÉLICA FREITAS



6.

xixi, mijo, urina: como queira chamar
se tiver nojo e a água acabar
se quiser viver vai ter que tomar
mijo. se quiser pode dizer
xixi ou guaraná

mas continua sendo mijo

7.

nisso tudo eu pensava
a caminho do banheiro
após ter lido uma frase
do marcelo rubens paiva
será que ele mija, o marcelo?
com certeza deve mijar
mirando as estrelas, será?
fazendo desenhos no ar?

(quem se importa?
eu não me importo)

8.

outra questão a se especular
quando acontece dormindo
é xixi ou mijo?
dependerá do fluxo?
da quantidade?
qual o critério?
outra coisa que direi
como aviso ou comentário:
mija-se desperto ou dormindo
peidar só se pode acordado



tem uma mancha no meu rosto
de um dia em que eu caí
de bicicleta
com a cara bem grudada
no asfalto
minutos antes
correndo
               eufórica
desatenta aos obstáculos:
o rosto carrega acidentes

tem uma pinta na minha testa
apareceu pequenina quando eu tinha oito anos
hoje é grande, marca minha
mas meu pai não teve tempo de me conhecer com ela
e tantas coisas também
em mim
que ele não viu:
o rosto carrega ausências

tem um nariz no meu rosto
grande e presente
que eu já quis não ter
alterar dimensão, ser como alguma coisa
o como, essa conjunção
da vida das pequenas meninas sempre no comparativo
                                                                               com o inalcançável
hoje aceito, gosto e me reconheço:
o rosto carrega triunfos

tem a minha mãe também no meu rosto
e a mãe da minha mãe
e um tanto mais além nessa sequência
assim, bem na minha cara
a cara misturada das mulheres que me criaram
e das que eu nem pude conhecer:
o rosto carrega memórias

ANNA DOS SANTOS

tem nordeste, sudeste, índio, branco e preto no meu rosto
tem brasil na minha cara
esse pindorama controverso
o divino, o maravilhoso e o horrendo:
o rosto carrega histórias



tem tanta coisa no meu rosto
e no rosto de qualquer pessoa
o sol que bate ou que deixa de bater
a vida que acontece toda dentro de uma vida só
que se mistura sempre a tantas
de outros rostos

de onde a gente veio
como a gente anda ou samba por aí
tudo isso
o dito e o não dito
o choro que derrama e o que fica preso, parado bem no
                                                                                         canto do olho
tem no rosto

você no meu
refletido na pupila
e todas as expressões
que o sentimento desenha
junto com as sinapses

tanta coisa e história
no rosto dele
no rosto dela
nos rostos nas ruas
com calma, com pressa
com medo

tanta coisa que você nem vê
que não tá na cara
mas olha
e se espanta
que uma pessoa então não carrega um rosto
antes disso:
um rosto carrega uma pessoa.





Há coisas
nas quais prefiro não
pensar, mas elas se cruzam
às vezes, por trás do desenho
de duas mãos
que unem os dedos
para formar um coração
que não segue
batendo.
A força
que me dá
a precariedade do
passado
agradece
por ter um corpo.
Da cozinha, onde trabalho
iluminada pelo reflexo
do meu quarto
sei que misturo muitas coisas,
a ignorância
me alimenta de desejo
enquanto corto cebolas.
Determinada
aplico
o sétimo
sentido da dúvida
a todas as escalas.
E acrescento, caso necessário
esta ausência de sensibilidade
O que pode
um corpo?
Tudo o que já
se sabe
a literatura
em combinações
ainda inexploradas.

GABRIELA LUZZI
Trad. Eduarda Rocha



Xuah splash bárbaro boom

O mar e o céu
se curtem y se curten
disfrutam la compañía
bem coladinhos
cheek-to-cheek
passeam juntos
se ruborizan
cambian 
dirección
se revueltan 
revuelven 
se enojan 
se mojan 
um ao outro
cada um nos seus próprios
cambios
y espasmos orgásmicos
se confundem 
se separan
O mar toma 
o caminho dos caranguejos
entra a la tierra 
a visitar o magma
o céu sai a voar
por galáxias amigas 
y anos luz depois
se vuelven a encontrar
no punto exacto
onde empezaron
pero no
pero diferentes 
la vuelta é otra
tienen nuevos 
misterios 
nuevos 
monstros 
hay
sereias saturninas
sereias 
lunares
solares
nuvens baleias

PAOLA SANTI KREMER



ondas de magma
se descarrilan 
avançam desenfrenadas
passam meus chinelos
llegan a mis oídos
dedos
escorre dentro do meu 
corpo
enche meus pés
panturrilhas
coxas 
concha
minha barriga 
no espiral do meu umbigo
sa
               tis 
                             feita
quebra no meu peito:
xuah splash bárbaro boom
recheando 
de espuma 
mi cranio
transborda em meus olhos
que se fecham 
vuelven a abrir 
olhos cheios 
de um céu
sol
sal
cheios de mar 
de ar azul do céu
marrom da terra
transando
na beira de tudo 
quando elas
se esfregam 
na areia



Multitask

Ela veste
um short bordô
minha bochecha 
no seu pescoço
meu peito 
nas suas costas
minhas pernas 
en sus piernas
La lluvia 
agarrada do rabo
do desejo
se derrama
con mais 
y mais 
pressão
sobre a barriga 
do pátio
ela
que pode fazer 
mais de uma coisa 
maravillosa a la vez
empurra ar 
novo 
para dentro do quarto

O tempo 
trançado ao 
cabelo do vento
Eles 
que viajaram
imparáveis
estrelas abaixo 
cruzando y sendo 
cruzados por todas as cores
y olores 
dobrando uma y outra esquina
tocando los techos 
con as puntas dos dedos 
roçando 
penteando 
momentos 
regalando frescor



como certos saludos 
até caer ao pátio
abraçados
Tocados pela chuva
irrumpen pela janela
de la habitación caliente 
bailando 
como de festa 
como gritando
que esta é uma noite
para recordar





GERAÇÃO INDE(x)PENDENTE

Em vez de me deitar na cama,
resolvi criar fama.
E aí comecei a fazer versos, a mendigar editores,
como se eles fizessem grandes favores
em nos publicar...

E de tanto batalhar, virei... poeta
— um grande passo em minha meta,
porque em poetisa todo mundo pisa.
E quando me consideraram menina prodígio,
consegui que um crítico de prestígio
analisasse minha papelada.
Ele deu uma boa folheada,
pensou, pesou e sentenciou:
— "Incrível... não tem nível..."
Juro que fiquei com muita mágoa
porque, afinal, quem precisa de nível
é caixa d'água...

LEILA MÍCCOLIS



 
Um aborto é
uma unidade espaço-temporal
em que uma mulher se afirma.
 
Dois comprimidos de misoprostol
debaixo da língua
dilatação…
 
Valéria narrava com amor
cada passo da intervenção.
Conversamos 
sobre como é difícil ser mulher
e não querer parir.
 
A carga cultural
clamores de indignação
dos que observam
a cena como idiotas
balançando 
sua bandeira de ressentimento.
 
Um aborto deveria ser
um encontro entre a medicina
e a humanidade:
uma conversa de camaradas
que não julga nem pretende
nem ensina nem cura nem acalma
uma contingência amorosa.
Assim deveria ser um aborto
como foi o meu.
 
Mas como não voltei chorando
nem arrependida
e não tive cicatriz.
Como você pode estar assim? Como se não fosse nada…
Tem que haver uma responsabilidade
—afirmava o homem—
Outra coisa são 
as que vão morrer por abortar
Mas você é a pequena burguesia!
teria merecido
uma pequena
hemorragia.

MARÍA MARÍA
Trad. Eduarda Rocha





VALENTINE

Numerologia do açoite

é que mulher preta não para nunca
mas se pudesse eu até parava
me falta ar nesse mundo
onde se eu não morrer de asfixia
morro pras armas
e dói
as marcas do chicote
branco
que a mim só destrói
no sistema
cis é tema
e eu tô fora da pauta
por ser fora da curva
no passado brancos diziam que pretos não tinham alma
no presente pessoas cis ainda dizem que eu não tenho uma
atravesso estradas que nunca foram minhas
e se eu ainda tô viva
é porque oxum me guia
ora ei ei ô minha mãe
não me deixa desistir
se dependesse da hegemonia
eu nem tava mais aqui
mostro pra eles revolução
e vão ter que me engolir
pois foi com as minhas que eu aprendi
que minha força vem do meu ilê
eu escrevo para um mundo
onde ninguém me lê
mas eu leio sorte
e vejo mortes
na numerologia do açoite
111, 80
e que 35 antes fosse só um número
mas é expectativa
de vida
em um sistema que só nos humilha
a cada dia
mais uma entra pra estatística
me empurram pra prostituição
porque sabem que
prostituta na esquina



vira alvo fácil
eu tô fora dela, e não é por nada, não
é pra tentar manter meu corpo em resguardo
afinal
eles falam de espaço quântico
enquanto quantificam nossas mortes
meu corpo não foi feito pra açorar aos pálidos
não serei mais seu suporte
e vejo o declínio da estrutura
cada vez que uma preta trans se revolta
pois se Mawu criou o mundo
sou eu e as minhas quem carregam nas costas
se parássemos hoje
cês não teriam tempo nem pra falar bosta
aos pretos eu já falo isso há muito tempo
mas vou repetir agora
se não caibo na sua diáspora
é porque a sua mente tá longe de ser África
e tá muito mais pra Europa!
me desculpem pelo que eu falo
mas é que eu já tô cansada de ouvir discurso pan-africanista
de quem continua com mente de colonizado
pros que se dizem militantes e ativistas
eu deixo meu recado
já tô exausta de carregar seus fardos
seu ativismo da boca pra fora é muito fácil
eu quero é ver começarem a praticar no dentro
e pararem com esse ativismo barato
porque se gente preta não para de morrer
se mulheres pretas trans não param morrer
me digam
o seu ativismo tá servindo pra quê?
— meu nome é VALENTINE, JAMAIS Valentina
se quiserem me encontrar vão me achar num Slam, NUNCA numa esquina!



DANIELA REZENDE

CROCODILO
 
 
 

     Minha mãe criava crocodilos em casa, quando eu era criança. Isso é um segredo de família, um tanto
delicado de expor. O fato é que eu morria de medo daqueles bichos – que ela chamava de “crocodilhos”
e que, só depois de adolescente, descobri serem chamados de jacarés. “Crocodilo só existe no Nilo”, riu
de mim um namoradinho da escola, quando ousei contar a ele o segredo de mamãe. “Que ideia a sua!”
Mas era verdade: mamãe criava os tais crocodilos, e os criava com amor, até. Eu tinha ciúmes, acho, e
vergonha daqueles bichos. E nojo: eu tinha um nojo danado deles. Eram em número de quatro e viviam
em um laguinho improvisado no quintal dos fundos de nossa casa. Um quintal que era fechado por
grades e trancado à chave, que só minha mãe possuía.

   Eles não eram grandes, nem pequenos – isso se for considerado o tamanho colossal que os
crocodilos verdadeiros podem atingir, como descobri depois que aquele namoradinho ridículo zombou
de mim. Sentindo-me insultada, fui até a biblioteca e fiz uma longa pesquisa: consultei todos os livros,
todos os volumes, que falavam de bichos selvagens. Eu sabia que não era normal que mamãe criasse
aqueles bichos; eles pertenciam à natureza, ao pantanal, às savanas africanas ou algo assim, e não
eram comuns na casa das pessoas. Definitivamente. Em todo o caso, qual não foi o meu espanto
quando li, em um dos livros da biblioteca, que os tais crocodilos podem atingir até seis ou sete metros
de comprimento – como é, por exemplo, o caso do “crocodilo-de-água-salgada” que vive na Austrália.
Também fiquei assustadíssima quando li, logo em seguida, que eles eram animais carnívoros,
predadores do topo da cadeia alimentar. Como minha mãe se atrevia a cuidar daqueles animais?

     Aquela informação, porém, explicava as quantidades monumentais de carne que comprávamos no
açougue. O Paulo, um dos açougueiros que sempre dava em cima de mamãe, brincava todas as vezes
em que aparecíamos, perguntando quando é que seria o churrasco. E, de fato, ele tinha razão: em
geral, nós levávamos quilos e mais quilos de carne em uns sacos brancos – os quais, de vez em quando,
eu via minha mãe carregando para o tal quintal dos fundos. Às brincadeiras do Paulo, mamãe, muito
fria, respondia que, quando precisasse de um homem que lhe ajudasse a acender o “fogo”, ele seria o
primeiro a saber. E o Paulo ria e ria, debochado, e olhava malandro para o decote da blusa dela. Eu
detestava o Paulo. Achava ele tão repugnante quanto os malditos crocodilos. Raramente tocávamos no
assunto, minha mãe e eu, mas eu não tinha ideia de onde estava meu pai. Nas poucas vezes em que
tive coragem de perguntar o que teria ocorrido, minha mãe havia respondido, certeira e ríspida:
“Aquele imprestável! A carne dele não serviria nem para alimentar cães vadios”. E havia parado aí.

     Uma noite – era sempre de noite que mamãe cuidava dos bichos dela – saí da cama e fui sorrateira
olhar os tais crocodilos. Naquele momento, eles comiam a carne que minha mãe havia acabado de
trazer. Seus olhos, mesmo na penumbra, brilhavam vermelhos – e eu podia ver, mesmo sem ver, o
sangue que pingava das bocas cheias de dentes e baba. Outra coisa que aprendi na biblioteca é que os
crocodilos não mastigam a carne que comem: eles estraçalham e engolem. Estraçalham e engolem.
Isso era o que eles faziam, naquele exato instante, enquanto eu assistia à cena em completo horror.



     Depois de algumas horas, voltei para a cama. Eu estava aterrorizada demais para conseguir dormir.
Ficava imaginando aqueles bichos pré-históricos, antigos parentes de dinossauros, estraçalhando a
carne de papai. Meu triste pai que havia sumido. Ou, então, imaginava os bichos devorando Pedro, meu
namorado que não me levava a sério. Ou o Paulo, o açougueiro debochado. O que seria de nós, de
mamãe e de mim, quando não houvesse mais dinheiro para comprar a carne que alimentava a criação
do quintal dos fundos? Nós deixaríamos os bichos morrerem de fome ou os soltaríamos na natureza,
para que vivessem como bem quisessem e comessem os pássaros, os macacos e o que mais
desejassem em seu habitat natural? Comecei a imaginar se, quem sabe, não seriam eles que, muito
mais ágeis que nós, se libertariam daquelas grades trancadas à chave e sairiam disparados pela casa,
onde só morávamos nós duas, com os olhos brilhando como dois faróis no escuro, e farejando uma
carne muito mais fresca, muito mais doce, muito mais frágil que a do açougue: a nossa carne! Eles
matariam mamãe primeiro, concluí insone, pelo simples fato de ela ser a dona deles. Em uma espécie
de vingança faminta, estraçalhariam seu corpo e a engoliriam viva. Mas depois – depois? – eles viriam
até o meu quarto. Sem dúvida, viriam. E o que eu poderia fazer para impedir a violência que estava
fadada a acontecer?

       Aquele seria o preço a ser pago por se alimentar o perigo?

     Naquela mesma noite, sem conseguir dormir um segundo, julguei ter ouvido um barulho repentino na
casa. Já passava das quatro horas da manhã. Apurei o ouvido e percebi que a movimentação parecia vir
do quarto ao lado. Do quarto de minha mãe. Era um sussurro, talvez; um ruído abafado. Em pânico,
levantei no susto e corri para a porta: se fossem os crocodilos, que eu morresse lutando! Na calada da
noite, porém, vi que era uma figura humana, um homem, que se esgueirava pela soleira do quarto de
mamãe, que se movia rápido no escuro. Um homem faminto, sem dúvida.
 
    Quando, por fim, o homem gemeu alguma obscenidade em voz baixa, eu o reconheci. Era Paulo, o
açougueiro. Aquele seria, então, o preço a ser pago para se alimentar o perigo?





Uma coisa curiosa nas discussões sobre aborto é o fato de muitos homens maravilhosos e que estão
junto, somando forças, querendo a descriminalização e lutando por ela e pelos direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres usando variantes da frase “para todas as mulheres o aborto é um
procedimento traumático, doloroso, difícil…”.
Não, nem sempre! Não, não mesmo!

Se feito do jeito seguro, no tempo certo, por vontade própria, pode sim não ser nem traumático, nem
doloroso, nem difícil.
Esse trauma todo é justamente pela maneira como ele é tratado e incutido na cabeça de todo mundo.

Um aglomerado de células não é um bebê, logo essa dor toda aí só existe se a mulher faz na
ilegalidade, em condições terríveis, ou se for obrigada a fazer. O que cria qualquer tipo de terror é a
proibição, é a mulher se sentir abandonada pela lei, se sentir uma criminosa, ter risco de vida ou de ir
presa, ou pagar grana que não tem pro médico ou como punição pelo “crime”.

Se ela quer fazer, no tempo certo e dão a ela o direito, as condições e o apoio não tem trauma nenhum
não!
Qualquer desespero é justamente por toda essa aura de terror que é criada em torno desse assunto.

Conheço muita gente que fez e as que tem trauma são traumas em relação ao namorado (que não
apoiou, não estava do lado, ligou o foda-se, ou insistiu muito pra ela fazer e foi fazer meio na dúvida) e
as que não tinham grana pra fazer e tiveram que ir num açougue, escondidas, sem falar pra ninguém,
comprando remédio com um traficante.

Sobre “ser a última opção” para as mulheres, isso é meio óbvio, né?
Que coisa!
Alguém consegue mesmo imaginar que alguma mulher queira ficar se submetendo a aborto toda
hora? Nem no dentista ninguém quer ir toda hora…

Enfim, o que importa é:
o corpitcho é nosso, a gente que vai carregar na barriga 9 meses e a vida toda depois, é uma escolha
muito séria, que só a gente que deve resolver, cada uma o seu caso.
Você é contra? Não faça!
E você sendo contra ou a favor as mulheres fazem! Talvez sua mãe já tenha feito escondido.

Seu deus não quer? O da sua vizinha também não e ela fez mesmo assim, talvez sua irmã, sua prima,
sua filha. E aquela sua amiga que não acredita em deus pode também cuidar do corpo dela por conta
própria.

É um direito de toda mulher.
E quem tá morrendo é quem não tem dinheiro.
Pobres, maioria negras, de novo e sempre.
Ponto.
Simples e horrendo.
 # PrecisamosFalarSobreAborto 

KARINA BUHR

AS MULHERES ABORTAM



Todos os desenhos desta edição foram retirados do instagram @linea_peluda, que serviu como difusão de
ilustrações de diverses artistes argentines, durante a campanha pela descriminalização do aborto.
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O poema de Flor Cugat foi publicado no dia da votação pela descriminalização do aborto na Argentina pela
Revista Jennifer. Pode ser lido em espanhol aqui: https://www.jennifer.net.ar/single-post/esta-noche

O poema de Angélica Freitas faz parte do arquivo de seu blog tome uma xícara de chá.

O poema de Anna dos Santos integra o livro Um rosto morno é uma folga, publicado pela Macabéa edições em
2020.

Os poemas de Gabriela Luzzi e María María fazem parte da antologia Martes Verdes, que reúne poemas de
diversas escritoras, apoiadoras da campanha pelo aborto legal, e está disponível para download gratuito.

Os poemas de Paola Santi Kremer e o conto de Daniela Rezende são colaborações das autoras, a quem
agradecemos muito. 

O poema de Leila Míccolis faz parte da reunião de sua poesia completa, Desfamiliares, publicada pela editora
Annablume em 2013.

O poema de Valentine pode ser ouvido aqui: https://www.youtube.com/watch?v=IcKZSWDVrDk 

O texto de Karina Buhr saiu na Carta Capital em novembro de 2014.
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