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1. ENTREVISTA 
A entrevista foi realizada no dia 6 de junho de 2018, por whatsapp. 

 
 

Jessica Di Chiara: queria começar pedindo pra vocês se apresentarem, até 
porque eu não conheço todas vocês... estela e taís são aqui 
do rio, sei um pouco da história de cada uma... mas de 
natasha e seane não sei quase nada 

Luiz Guilherme Barbosa: pois é, quando vi surgir as mulheres que escrevem 
(MqE), associava à estela e à taís, e só depois descobri que o 
projeto juntava uma equipe maior 

 

 
Seane Melo: bom, meu nome cês já sabem. eu sou doutoranda em 
comunicação na uff, mudei pra niterói em 2017. conheci taís e estela 
em 
2016, no final do ano. taís conheci primeiro, em são paulo, quando ela foi 
realizar um evento da mulheres que escrevem por lá. conheci por meio da 
bárbara carneiro, que hoje em dia também publica crônicas na MqE. nessa 
época eu estava bem atuante no medium, publicando contos eróticos quase 
semanalmente e estabelecendo alguns contatos. foi por conta desse trabalho 
que fui chamada pro lançamento da zine possível e depois para ser 
colaboradora da MqE, publicando contos mensalmente. esse ano deixei de 
ser parceira e entrei para a equipe :D 
Estela Rosa: eu sou a estela rosa, poeta e caipira, formada em letras pela 
ufrj e me juntei à mulheres que escrevem em 2016, depois de ter 
participado de alguns encontros fechados presenciais organizados pela taís e 
natasha. de lá pra cá, assumi a curadoria do projeto e passamos a fazer 
encontros presenciais abertos ao público, além de participar também do 
nosso novo xodó, o podcast. também faço parte do conselho editorial do 
selo ferina, da editora pólen 
Seane: (esqueci de dizer que sou maranhense e estava morando em são luís 
em 2016) 
Natasha Silva: então, eu sou a natasha silva (ou ísis, tanto faz), eu sou 
formada em jornalismo pela ufrj e mestre pela escuela de periodismo uam, el 
país. meu envolvimento com a MqE vem desde 2015, quando eu e taís



criamos a newsletter, que foi o primeiro formato disso tudo que a iniciativa 
é agora. hoje em dia cuido das redes sociais da iniciativa, além de ir 
ajudando no que for necessário e possível do lado de cá 
Taís Bravo: se apresentar é sempre difícil, né? então vou falar um pouco 
sobre mim a partir da MqE. sou escritora, formada em filosofia porém não 
praticante da minha formação. em 2015, eu tinha desistido de vez da carreira 
acadêmica nessa área e tentava me afirmar mais como escritora, participar 
de eventos do meio literário etc. mas não fluía, eu ficava incomodada e 
insegura com muitas coisas e todas elas dialogavam com questões de gênero. 
conversando com a natasha, resolvemos criar a MqE como um modo de 
compartilhar essas questões/incômodos e propor um outro tipo de 
comunidade literária. no meio disso comecei um curso de tradução que me 
estimulou a voltar a estudar e aí fui parar na letras da ufrj 

 

 
Guilherme: bem, a partir do que vocês falaram, nos surgiram algumas 

questões: se vocês se juntaram a MqE, quando então que 
surgiu o projeto? além disso, o que parece haver em comum 
entre vocês é se reconhecerem como escritoras, certo? 
perguntamos isso, porque o projeto coopoesia começou 
mapeando coletivos de poesia, e percebemos que MqE tem 
um pé na poesia mas muitos outros pés em outras regiões da 
literatura 

 

 
Taís: acabei respondendo um pouquinho do início, acho que natasha e estela 
também podem falar mais, porque estela pegou (e é grande responsável) o 
segundo começo da iniciativa que foi quando passamos a fazer coisas mais 
presenciais 

 

 
Jessica: bem, então tudo parece se articular pelas mídias digitais e pelos 

encontros presenciais que foram acontecendo. eu tenho 
pouquíssimo contato com essa plataforma, o medium, que 
parece determinante pra uma comunidade literária que passa 
ao largo dos meios tradicionais de circulação literária



Estela: como a taís falou, o projeto começou através de uma newsletter, em 
2015. foi o primeiro passo pra unir tantas mulheres incríveis em prol de um 
objetivo em comum: debater as dificuldades de gênero que atravessam a 
nossa escrita. seja por nos acharmos menos capazes, seja pelo machismo do 
mercado editorial que apaga sem dó um sem número de escritoras, seja 
pelos problemas logísticos que o nosso gênero acaba sofrendo fortemente (a 
mulher como senhora do lar e nunca como produtora de pensamento ou 
arte). em 2016, quando a taís resolveu dar mais um passo com a iniciativa, eu 
resolvi dar mais um passo com a minha vida de escritora, compareci a todos 
os encontros que elas bolaram, que eram presenciais, mas fechados e 
cheguei chegando propondo muitas coisas porque a potência da MqE era 
gritante. me joguei de cabeça e me convidei a entrar na equipe porque sou 
uma enxerida mesmo. em setembro ou outubro de 2016 eu já estava 
agarrada na iniciativa, conhecendo taís e natasha, e em 2017, em abril, 
começamos os encontros presenciais na blooks livraria abordando diversos 
temas do universo da escrita. em paralelo, a publicação do medium começou 
a crescer e começamos a abrir mais espaço para a poesia também. foi assim 
que acabamos ficando com cara de poesia, haha 

 

 
Jessica: e, além disso, tem mais uma coisa: vocês se nomeiam como uma 

iniciativa, não como um coletivo. é isso mesmo? por quê? 
 

 
Natasha: o que a gente costuma dizer é que a iniciativa começou em 
setembro de 2015 com a newsletter, mas a verdade é que tudo mudou 
tanto desde esse início que hoje estamos  quase  irreconhecíveis. a ideia 
central e inicial de construir pontes e estabelecer uma conversa entre 
escritoras se mantém 

 

 
Guilherme: sim, a newsletter é uma espécie de carta, tem a ver com construir 

pontes na intimidade do e-mail, que não é exatamente uma 
rede social 

 

 
Taís: desde o início, queríamos promover encontros presenciais, mas como 
carioca é difícil de marcar e se encontrar mesmo (além de a natasha também



estar longe), optamos pela newsletter como um modo de estabelecer 
contato mesmo que virtualmente. mas em 2016, eu trabalhava numa ong, 
tinha um espaço disponível e muita vontade de fazer algo! uma grande 
inspiração era a oficina de escrita que a jarid arraes realizava em sp e eu 
queria muito poder participar de algo do tipo, mas não encontrava aqui. aí 
acabei fazendo eu mesma com a ajuda de muitas escritoras esse primeiro 
ciclo de encontros, 
que foi mais íntimo e fechado só para quem se inscreveu 
Natasha: eu escrevo, me considero escritora, mas a minha trajetória sempre 
foi mais no jornalismo e a verdade é que em termos de quantidade tenho 
muito mais reportagens e notas escritas do que textos literários. existem 
muitas questões no mundo literário, da poesia sobre se jornalismo pode 
entrar nessa, mas isso é outra conversa 
Taís: sobre o medium passar ao largo, acho que seane pode comentar mais 
sobre isso, porque tem uma comunidade de escrita bem forte por lá, mas que 
talvez não seja muito reconhecida por um certo meio literário. mas seane 
participou de outras publicações e tem mais experiência nessa plataforma! 

 

 
Guilherme: é verdade, e essa é uma conversa que MqE traz à tona. às vezes 

me parece que MqE atua muito mais numa ideia de disputar 
o discurso da autoria das mulheres (seja na poesia, no 
jornalismo, na pesquisa etc.) do que em pensar a literatura 
produzida pelas mulheres, seus produtos, o valor desse 
produto. disputar o discurso da autoria tanto no sentido 
mulheres/homens quanto também no de pensar o que 
significa escrever sendo mulher 

 

 
Estela: é uma disputa cansativa pelo lugar, inclusive. é disputar um espaço 
em que a gente possa falar sobre questões que atravessem a gente enquanto 
mulher, mas também poder falar de todo o resto de maneira segura e 
contando com uma escuta atenta. abrir esses espaços de diálogo é uma 
forma importante de se fortalecer. 
Taís: mas eu acho que pensar essa autoria das mulheres é pensar o que é a 
literatura ou o que vem sendo chamado de literatura também



Jessica: em que sentido, taís? 
 
 

Taís: no sentido do que foi construído historicamente mesmo. porque não 
só os homens tiveram um predomínio histórico durante séculos, como isso 
se mantém na nossa memória, né? não temos acesso a muita coisa que foi 
escrita por mulheres ao longo do tempo. e essa escolha também silencia 
outros modos de escrever, modos que não se adequavam ao que era 
considerado pelo cânone. tô falando no passado, mas estamos vivendo 
exatamente isso agora com a questão da conceição evaristo na abl 
Seane: é, acho que o medium foi um espaço muito importante pra mim, 
porque nem me reconhecia como escritora antes de publicar por lá. e, 
confesso, só escolhi o medium porque não queria mais postar em blog 
pessoal, uma vez que queria publicar erotismo e não queria que isso ficasse 
tão diretamente vinculado a mim. quando a MqE começou a movimentar 
mais o medium delas, ainda em 2016, eu já tinha conhecido outros escritores 
e encontrado leitores interessados em dialogar com o que eu escrevia. 
publiquei numa publicação chamada grafia durante algum tempo, mas a 
publicação acabou sendo desativada por falta de verba. o editor ficou 
cansado de trabalhar de graça e o trabalho só aumentava. na verdade, é bem 
sofrido produzir literatura na internet, porque o sucesso da internet traz 
muita urgência, isso sempre foi uma questão. mas antes de a grafia acabar, 
eu já estava curtindo publicar na MqE porque o público era diferente e a 
leitura era diferente. ali eu me sentia fazendo política ao escrever putaria, 
fora desse espaço ficava meio insegura se as pessoas entendiam que eu era 
uma mulher querendo pensar sexualidade feminina e não apenas querendo 
excitar um leitor homem ideal. aí eu acho que na MqE a gente busca não só 
levantar 
essa defesa da autoria das mulheres, mas também negar uma visão de 
literatura que passa por outros tipos de opressão, que é racista e 
elitista também 

 

 
Guilherme: ou seja, MqE também é uma plataforma de publicação. e que no 

seu caso, seane, recontextualizou sua produção



Seane: isso. quando eu entrei para a MqE foi como colaboradora na 
plataforma 

 

 
Jessica: e tem isso que vc traz, seane, de pensar o trabalho na internet, que 

não é remunerado muitas vezes e demanda uma dedicação 
intensiva. vocês também pensam essa questão de como 
sobreviver como escritoras e/ou produtoras culturais nesse 
contexto? a MqE consegue ter algum retorno nesse sentido? 

 

 
Estela Rosa: sim, vou tentar dizer tudo o que somos na MqE: uma newsletter; 
uma página em facebook, instagram e twitter que divulga conteúdo 
relacionado à escrita das mulheres; organizadora de eventos para debater 
literatura de autoria feminina e as mulheres envolvidas nestes processos, 
como editoras, tradutoras, revisoras; organizadora de lançamentos de livros 
escritos por mulheres; uma publicação no medium; um podcast com leitura 
de textos do medium e bate-papo da equipe; em breve também estaremos 

no papel. que mais, gente? ❤ 
Estela: também damos cursos e participamos de eventos 
Taís: é muita coisa 
Estela: faz bem colocar por escrito pra ver o tanto que a gente 
trabalha, hahahaha 
Natasha: eu entendo que exista essa impressão, não só com a MqE, como 
também com muitas outras iniciativas e coletivos que brigam por espaço, 
mas, a meu ver, o trabalho que fazemos também é o de abrir um espaço 
para 
outras mulheres pensarem a literatura produzida por mulheres, os produtos e 
o valor, como você mencionou, sem a carga histórica e altamente negativa 
dos poucos espaços convencionais que nos permitiram. aí que existe a 
conversa, de fato 

 

 
Jessica: cara, só mulheres mesmo pra fazer tantas coisas maravilhosas e 

paralelamente: estudar, trabalhar, manter relações, 
máximo respeito 

 

 
Natasha: dá até um cansaço só de ler, hahaha



Estela: sobre isso que vocês estão falando, algo que sempre, sempre ouvimos 
são mulheres que chegam a nós e dizem: eu pensava em escrever ou eu 
escrevia e não botava fé, mas aí passei a acompanhar vocês e entendi que 
esse também pode ser um espaço meu, que o que faço é válido. nós não 
temos uma tradição de mulheres porque fomos apagadas, então é 
importante demais debater que espaços são esses que temos e como 
podemos construir essa nossa tradição nos visitando e batalhando nossos 
espaços 

 

 
Jessica: isso é interessante, estela, pois passa pela questão do exercício da 

democracia desde dentro da literatura, né, de democratizar a 
escrita 

 

 
Estela: exatamente, que vem disso que a taís falou, de questionar o que 
estamos chamando de literatura com letra maiúscula 

 

 
Guilherme: zines de quinta, adoro acompanhar. bem, todo esse trabalho 

demanda um trabalho conjunto. daí vem aquela questão que 
sempre retorna para a gente nesse projeto, o coopoesia, e 
que parece ter lugar especial para MqE. vocês trabalham 
coletivamente, mas não se reconhecem como um coletivo? 

 

 
Taís: vou responder essa questão do coletivo porque é uma questão muito 
minha. então, eu tive algumas experiências de coletivos/grupos feministas 
antes da MqE. e eu acho que coletivo é uma escolha muito séria. se você se 
organiza como um coletivo, toda e qualquer decisão tem que ser feita 
coletivamente. eu respeito muito isso, já vivi treta por isso e foi pensando 
nisso que decidimos que a MqE não seria um coletivo. porque fazer tudo isso 
que a gente faz envolvendo necessariamente um diálogo e acordo com todas 
envolvidas seria impossível. então, somos uma iniciativa, coordenada por 
quatro mulheres que conversam diariamente pra manter essas ações e que 
conta com uma enorme rede de apoio e colaboração. nossas colaboradoras 
participam de diferentes formas da iniciativa e acredito que é uma troca 
afetiva, produtiva para todas, mas não envolve uma decisão conjunta, sabe?



quem decide os rumos da MqE somos nós quatro, logo não acho correto 
chamar de coletivo. sem contar que a gente tem um objetivo de se tornar um 
negócio mesmo, envolvendo lucro etc. coletivo para mim tem muito mais um 
caráter de produção não lucrativa, outra vibe mesmo. e a gente quer ter um 
espaço nosso eventualmente, organizar oficinas, cobrar por isso etc. nesse 
sentido também me parece mais correto chamar de iniciativa e não coletivo 

 

 
Jessica: taís, entendo a sua perspectiva de coletivo tendo uma dimensão 

tanto política quanto pública de atuação. contudo, percebo 
que nas artes existem iniciativas coletivas onde formar 
comunidade e eventualmente lucrar com esse modo de 
produzir são conciliáveis. por exemplo, penso no opavivará, 
que é um coletivo de artes visuais. 

 

 
Taís: ah, sim, eu acho super possível! eu só acho que é mais fácil se organizar 
como iniciativa dentro dos objetivos e das ações que a gente propõe, sabe? 

 

 
Guilherme: pois é, a diferença que chama a atenção é que, ao lado dos 

coletivos de poesia que temos entrevistado, MqE é uma 
iniciativa que extrapola um campo específico, do tipo: o 
campo da poesia. vocês atuam em inúmeros campos ao 
mesmo tempo, da poesia, da prosa, da cultura digital, do 
feminismo, do jornalismo etc. e a questão da poesia? como é 
a atuação das MqE no campo da poesia? 

 

 
Estela: sobre a poesia, acho que minha entrada, de alguma forma, 
impulsionou esse movimento, que já existia com a taís. eu sempre fui mais 
próxima da poesia do que da prosa e como taís também escreve poesia, 
encontrei na escrita dela um diálogo forte pra fazer ecoar ainda mais esse 
gênero. pensamos juntas que deveríamos passar a publicar semanalmente 
poesia, para abrir mesmo um espaço para outras tantas mulheres que 
conhecemos e assim acabamos tendo um dia fixo para publicar poesia na 
publicação. depois disso, fizemos o encontro mulheres que escrevem poesia, 
queridas poetas lésbicas, o lançamento do livro da adília lopes, e seguimos



flertando fortemente com a poesia. esse ano sai livro meu e da taís, juntas 
também. nós duas acabamos construindo esse espaço muito delícia de 
discutir poesia, ler poesia, divulgar poesia 

 

 
Guilherme: bem, por fim, gostaria de perguntar sobre os próximos passos. 

Estela já adiantou que vem alguma coisa impressa. os eventos 
na blooks seguem firmes. medium também etc. como estão? 

 

 
Seane: a ideia é manter tudo que estamos fazendo até agora. mas estamos 
começando a pensar em financiamentos, pelo menos para o podcast e para 
as zines 
Taís: sim, teremos mais quatro encontros na blooks até julho. a agenda do 
segundo semestre ainda está em aberto. mas temos dois projetos 
encaminhados: nossa publicação física (e o financiamento coletivo para isso) 
e um curso em parceria com o pacc da ufrj, com danielle magalhães 
Estela: e gente é meio polvo mesmo. um megazord (eu sou a ranger rosa, 
nem vem) 
Seane: (eu sou a amarela, dsclp) 
Natasha: aff, eu queria ser a amarela 
Taís: hahaha, siim



2. UM DIÁRIO DE AFETOS OU COMO VIVE A MULHERES 
QUE ESCREVEM 

 
dezenove de setembro de 2016 

 

 
Não posso esquecer do guardanapo e dos copos de plástico. Uma garrafa de 
água também. Mas primeiro o bolo. É essa a lista mental que me entretém 
enquanto subo as escadas rolantes da estação Cinelândia em direção ao 
Passeio. Primeiro, Fábrica da Vó Alzira, depois Lojas Americanas, vendinha da 
Rua da Lapa e, enfim, número 180. Fico repassando os detalhes que estão 
dentro do meu controle. Na bolsa, já estão os biscoitos amanteigados 
comprados e umas cumbuquinhas. Lembro que, quando já estava quase tudo 
pronto, me dei conta que não teríamos cadeiras. Quase desisti, cancelei tudo, 
achei melhor não. Se eu me esquecia de algo tão fundamental, o que mais eu 
poderia deixar passar? Mas decidi que não, nem que a gente sentasse no 
chão, nem que eu desse um jeito de trazer as almofadas enormes da casa da 
minha avó, ia acontecer. Por sorte – ou pelo jeitinho carioca dado a 
procrastinação -, as cadeiras do último evento da CAMTRA ainda estavam 
disponíveis na sala. Isso não seria problema. Mas então qual seria o 
problema? Entre 09:30 e 17:30 fico tentando antecipar qual será o problema. 
Quero que a minha ansiedade tenha um alvo concreto. Mas se me 
perguntarem não estou nervosa, não, só com um pouco de medo de ninguém 
aparecer. 

 
Às 18, bolo, biscoitos, guardanapos, água e copos estão na mesa. E meus 
livros e um caderninho. Meu celular, não, esse fica na minha mão, o tempo 
todo. Até que chega uma mensagem confirmando o número do local. Enfim, 
um erro pra se agarrar. Dei o endereço com o número errado. Por sorte – ou 
pelo hábito de antecipar que algo sempre pode dar errado – também dei o 
número do meu celular no e-mail. E depois de passar o endereço correto, a 
Ana chega. Depois Cristina, Thais, Tássia, Estela, Dandara.  A mesa ganha uma 
garrafa de refrigerante, mais biscoitos, salgadinhos, cadernos, canetas, livros. 

 
Então, somos sete mulheres que se encontram em uma noite de sexta-feira 
para falar sobre literatura e sobre sermos mulheres que fazem literatura. 
Conto como a Mulheres que Escrevem começou, minha interlocução há mais



de uma década com Natasha, aquele dia que eu e Brena desistimos de ir em 
um evento literário pra tomar cerveja, como depois de cada encontro 
surgem muitas ideias e sinto que escrevo até melhor. Falo também do 
cansaço. Da recusa em disputar espaço. Da recusa em ocupar papéis 
limitados, entre 
musa e discípula. Mas o que se sobressai é mesmo a vontade. Eu tinha medo 
de precisar sustentar por muito tempo o lugar de quem fala. Tinha medo de 
travar e encarar aquele silêncio de não ter o que dizer. 

 
Nunca gostei de dar festas de aniversário porque tenho um certo pavor de 
ser responsável pelo divertimento alheio. Antes de começar, eu tinha medo 
de não dar conta do que as pessoas esperavam. Mas o que não sabia é que 
não precisava falar sozinha ou que falar não precisava ser algo bélico, uma 
conquista que deve ser a todo momento mantida, porque uma breve pausa já 
pode ser uma perda. Agora não existe o risco de ser interrompida ou pelo 
menos ser interrompida é um outro tipo de quebra, é como um movimento 
dentro de uma partida. Um tipo de continuidade até no que é quebra. Então, 
escuto e enquanto escuto o que sobressai é a vontade. A vontade de falar, de 
se encontrar, de estarmos juntas, de criarmos juntas, de recusarmos juntas e 
começarmos juntas. É um ano em que tudo paira em incertezas, parece que 
talvez não exista mais outro tempo se não esse de constante instabilidade, 
mas ali me sinto em terra firme. Não livre de riscos, não a caminho de algo, 
mas satisfeita no lugar em que queria mesmo estar. Acho que o que sentimos 
juntas, nessa noite de sexta, é o prazer de um acontecimento, algo que se 
sustenta pelo que é, por aquele instante. 

 
Quando acaba, mando alguns áudios para Natasha, posto uma foto no 
Facebook, fico vivendo os restos do êxtase, sem imaginar quantos começos 
podem surgir de um encontro. 

 
 
 

dois de julho de 2018 
 

 
Acordei com a lembrança daquele teste do BuzzFeed que sentenciou: você 
gosta de ser criativa, mas tem medo. É engraçado, porque, agora que 
comecei esse texto mencionando um teste do BuzzFeed, me pergunto como 
ainda tenho coragem de me considerar criativa. Penso que só não tenho



medo de arrancar assim porque em 2015 iniciamos algo mais, algo que me 
colocou cara a cara com o que sou. E é assim, sou uma mulher que cita testes 
da internet. Hoje digo com tranquilidade que a criatividade também pode dar 
prazer, mesmo sabendo que ela não garante a ninguém uma passagem para 
aquele Grupo da Literatura Séria. Mas sim, ser criativa ainda dá medo. 

 
Já são 34 meses. 

 

 
Alguns dias são mais fáceis. Hoje, por exemplo. Foi acordar, tomar uma 
caneca de café forte, ligar o computador e me deixar inundar pelo 
sentimento de eficiência. Programar publicações, tweets, responder e-mails. 
Nesses dias, fico impressionada como é fácil. As horas parecem render muito, 
as ideias fluem com facilidade pela minha cabeça, consigo pensar em 
atividades que vão além do que temos feito até agora e que poderiam dar 
certo, transformar esse buraco negro que às vezes parece ser o mercado 
editorial. Bate a adrenalina, a esperança, a expectativa de ver as ideias 
alçando voo. Trabalho horas a fio movida pelo que só podem ser as tais 
musas que os gregos tanto adoravam.Tudo é mais fácil com elas.  

Somos quatro mulheres. 

Outros (muitos) dias, parecem ser uma briga. Cada palavra custa. Cada 
esforço exige o dobro de energia. Por negligência, às vezes me deixo 
levar pela ansiedade, que sempre encontra um caminho até aquela 
esquina 
obscura do cérebro onde estão as piores opiniões que temos de nós mesmos. 
Me reconheço preguiçosa, lenta, irresponsável. Vejo aquelas frases 
motivacionais e sinto um ódio ardente dos “saia da sua zona de conforto”; 
“nunca desista”; “você só tem que acreditar”. Quem acredita em mim? O fim 
do dia me diz que para isso temos o grupo do WhatsApp. Nada funciona tão 
bem quanto uma bela bronca dada com amor, de gente que sabe mesmo 
como é se sentir assim, mas não compete contigo pelo protagonismo dos dias 
de miséria. Se fosse para trabalhar sozinha, não teríamos passado de 2015. 
Tudo é mais fácil com elas. 

 
86 cartas.



Continuar não é fácil e, ainda assim, é o que fazemos todos os dias. Pode 
parecer uma rotina chata, exaustiva às vezes. Ainda mais para mim, que 
estou longe, que não posso sentir o calor dos encontros e a vibração das 
mulheres que pensam juntas. O que envolve o antes e o depois do que os 
outros veem, do que virou essa alucinação maravilhosa que é a Mulheres que 
Escrevem, todo o caminho é suor. Mas esse, sim, diferentemente do que 
deixamos na academia, é cada dia mais prazeroso. Por isso, ainda me agarro 
aos dias 
fáceis, como hoje. Só me resta esperar que a frequência deles seja cada vez 
maior, que a criatividade, mesmo sendo assustadora, nos leve cada vez 
mais além. Não é fácil isso de desbravar os caminhos que ninguém queria 
abrir. Mas, com elas, tudo é mais fácil. 

 
 
 

três de julho de 2018 
 

 
Ainda tenho medo de falar sobre literatura, não são raros os dias em que 
acordo me perguntando se esse lugar faz sentido pra mim ou se algum dia 
fará. Foi assim que começou e, talvez, assim continue, mas não alcançar a 
certeza não é sinal de fracasso. Quando Taís ou Natasha ou Estela - isto 
aconteceu antes de mim - definiu a Mulheres que Escrevem com a frase “uma 
conversa entre escritoras”, a ausência das certezas estava bem clara. Uma 
conversa pode ser curta ou longa, definitiva ou provisória, nesse caso, prefiro 
pensar que representa toda a construção do que tem sido feito e falado 
desde que nos unimos. 

 

 
Uma conversa não é só discurso, caso alguém ainda pense isso, é muito mais 
um ato. Desde 2017, nas vozes de mais mulheres do que consigo enumerar, 
tenho ouvido falar de processos, caminhos e atos. Tenho ouvido isso da boca 
de mulheres que escreveram poemas, romances e contos, de mulheres que 
diagramaram, ilustraram, editaram, traduziram e pesquisaram. Mulheres 
que fazem me ensinaram que o primeiro passo é realmente fazer. Talvez 
tenha chegado até elas porque já fazia algumas coisas sozinha, mas os 
primeiros passos solitários que me levaram ao encontro de Taís, Natasha e 
Estela foram os últimos.



Uma conversa é um ato coletivo. Somos quatro e o que nos une é o afeto. 
Essa constatação bate fundo no medo antigo de não saber se esse é meu 
lugar. Ao lado delas, percebo que não existe outro lugar ou tempo pra 
lutar essas lutas e iniciar essa conversa. O que nos une é o afeto e não um 
lugar, porque mulheres que fazem, há milhões e milhões de ano, tiveram 
que inventar lugares para pertencer. 

 
Entrar na conversa é dar um passo para o pertencimento. 
 
 

três de julho de 2018 
 
Estou atrasada, de novo, em escrever coisas que preciso escrever sobre nós. 
Quando paro e olho a tela do computador, fico pensando que preciso 
redimensionar minhas mãos para tentar encaixar nesses dedos o tanto que 
já fizemos juntas. Tão diferentes, as quatro. Me pego então pensando em 
quando li “O Encontro Marcado”, do Fernando Sabino, e me questionei 
profundamente se não seria possível passar por aquilo um dia. Não, não 
seria, seria completamente diferente e ao mesmo tempo bastante parecido. 
Somos quatro também, somos quatro mulheres, no entanto, e descobrir que 
não precisamos de mais nada além disso para tocar a bola é inacreditável 
para aquela Estela de anos atrás. 
 
Estou atrasada para um compromisso, mais especificamente a análise, e 
paro aqui de frente pro computador, de fone, pra responder de alguma 
maneira ao estímulo que as três me causam. São três, as outras três pernas 
dessa cadeira que somos, porque somos quatro. Preciso responder a elas 
que o que nos move é o afeto, ainda que nem sempre o afeto seja uma coisa 
agradável. Às vezes nos movemos, as quatro, em paixão. Às vezes nos 
movemos, as quatro, em ansiedade. Às vezes nos movemos, as quatro, com 
medo. Mas há sempre uma das quatro, nem sempre eu, nem sempre as três, 
que quebra e faz a perna da cadeira andar. E assim vamos nos movendo com 
estímulos entrelaçados. 
 
Estou atrasada em dizer a elas, as três, que elas mudaram minha vida. Fico 
lembrando, nessa tarefa infinita de escrever e lembrar, do dia em que fiz um 
estímulo solitário de estar com outras mulheres. E aí então tudo aconteceu, 
nós somos o que acontece quando algumas substâncias se chocam, um 
apanhado de forças. Forças movidas por afeto e então nos sentamos e 



trocamos áudios de WhatsApp e nosso entrosamento vaza pelos ruídos 
involuntários que o gravador registra e ficam lá no podcast porque nem o 
editor tem coragem de tirar de nós nossos barulhos de grupo. 
 
Estou atrasada também em dizer ao mundo que sim, nos autorizamos a ser 
quem somos, Mulheres que escrevem, porque estamos juntas, apesar dos 
pesares do mundo, vamos segurar essa barra, vamos citar Rita Lee e vamos 
falar de crush, vamos ser mulheres que são quatro e que são dezenas e 
dentre em breve centenas. Somos mulheres que somos às vezes dezesseis às 
vezes duas às vezes cinco às vezes uma sala lotada às vezes dezessete mil. 
 
Mas se há algo onde não estou atrasada e é em assumir que somos o que 
somos, orgânicas, somos quatro, com movimentos de tração e resistência, 
um verdadeiro organismo vivo, um bando de formigas que também são 
cigarras, chorando às vezes, sorrindo quase sempre, gargalhando na cara de 
quem um dia desconfiou de que não daria certo. 
 

Mas quem somos nós? 

Este diário foi escrito pela equipe da Mulheres que Escrevem, quatro 
mulheres: Estela Rosa, Natasha Silva, Seane Melo e Taís Bravo. Somos uma 
iniciativa que apoia e impulsiona a literatura feita por mulheres. Atualmente, 
nossas ações são tanto virtuais, como a divulgação do trabalho de escritoras 
em nossas redes sociais, publicações na plataforma Medium e podcast, 
como presenciais, a partir de encontros realizados em espaços culturais no 
Rio de Janeiro. 
Criada em 2015, a Mulheres que Escrevem surge, inicialmente, como uma 
reação ao cenário literário nacional que ainda reproduz privilégios de 
gênero, raça e classe fazendo com que a voz de minorias sociais permaneça 
silenciada, excluída e marginalizada. Resolvemos, então, ocupar a margem e, 
através desse lugar, impulsionar um diálogo entre mulheres que escrevem, 
uma conversa entre escritoras. Nosso desejo era construir um espaço 
produtivo para trocas profissionais, criativas e afetivas entre mulheres. Um 
espaço onde a escuta e os encontros fossem possíveis. 
Três anos se passaram e, depois de contar com mais de 120 mulheres 
parceiras, entre publicações e eventos, sabemos que esse lugar é, enfim, 
uma realidade. Hoje podemos acompanhar uma movimentação entre 
mulheres que pouco a pouco abala as estruturas ultrapassadas do cânone 
literário. Acreditamos que o papel da Mulheres que Escrevem é continuar 
catalisando encontros como um modo de alimentar esse movimento. 



Queremos ser respaldo e impulso para a criação de outros diálogos, redes e 
parcerias entre mulheres dentro do meio literário e editorial. 
 

Quantas datas, quantas mulheres, quantos encontros 

Enquanto organizo este diário, faço uma recontagem mental de quantas 
coisas já fizemos até hoje. Como sou dada a poesia e fluxo de palavras, 
penso em escrever sequencialmente numa única linha tudo o que já fizemos 
e ainda estamos por fazer. Sinto que essa seria a forma perfeita, porque 
desde 2015, vivemos em fluxo constante de atravessamentos. Para dar a 
ideia de concretude de tudo que fizemos, penso também em um mosaico de 
fotos. Mas para trazer a carga afetiva que insistimos em marcar aqui, faço 
uma lista com bullets de coração que marcam nossos encontros e 
conquistas: 
 
❥ Setembro de 2016: Primeiro ciclo de encontros Mulheres que escrevem 
com Taís Bravo, Daiane Cardoso, Danielle Magalhães, Maíra Ferreira e Laura 
Pires. 
❥ Novembro de 2016: Encontro “Mulheres que escrevem a resistência”, em 
São Paulo com Aline Valek, Bianca Santana, Helena Zelic, Jarid Arraes e Taís 
Bravo. 
❥ Dezembro de 2016: Bate-papo durante o lançamento da zine “Possível”, 
de Taís Bravo e Brena O’Dwyer, editado pela Alpaca Press, com Brena 
O’Dwyer, Elisa Freitas, Estela Rosa, Seane Melo, Taís Bravo e Thais Costa. 
❥ Abril de 2017: Encontro “Mulheres que leem mulheres”, no Rio de Janeiro, 
com Aline Miranda, Camila Puni, Paloma Engelke, Brena O’Dwyer, Luara 
França e Ju Spohr. 
❥ Maio de 2017: Encontro “Mulheres que editam”, no Rio de Janeiro, com 
Juliana Travassos, Alice Galeffi, Camilla Savoia, Daiane Cardoso e Marianna 
Araújo. 
❥ Junho de 2017: Encontro “Mulheres que escrevem poesia”, no Rio de 
Janeiro, com Danielle Magalhães, Estela Rosa, Jarid Arraes, Rita Isadora 
Pessoa e Taís Bravo. 
❥ Julho de 2017: Encontro “Mulheres que traduzem”, no Rio de Janeiro, com 
Taissa Reis e Carolina Walliter. 
❥ Agosto de 2017: Encontro “Mulheres que escrevem na Internet”, no Rio de 
Janeiro, com Gabriela Ventura, Maíra Ferreira e Laura Pires. 



❥ Setembro de 2017: Encontro “Mulheres que pesquisam”, no Rio de 
Janeiro, com Ana Kiffer, Julieta Alsina, Lourence Cristine Alves e Thais De 
Bakker. 
❥ Novembro de 2017: Encontro “Queridas poetas lésbicas,”, no Rio de 
Janeiro, com Angélica Freitas, Dara Bandeira, Maria Isabel Iorio e Tatiana 
Pequeno. 
❥ Dezembro de 2017: Bate-papo durante o lançamento do livro “Mugido”, 
de 
Marília Floôr Kosby, editado pelo selo Garupa, com Angélica Freitas, Bruna 
Mitrano, Estela Rosa, Marília Floôr Kosby e Stephanie Borges. 
❥ Dezembro de 2017: Oficina de escrita no evento “Escritas em Tempos 
Modernos”, na Faculdade de Letras - UFRJ, com Seane Melo e Taís Bravo. 
❥ Dezembro de 2017: Participação no seminário “Formas da crítica”, no 
PACC - UFRJ, com Taís Bravo. 
❥ Janeiro de 2018: Participação na Terceira | Feira de poesia no Rio de 
Janeiro, com a mesa “Mulheres que escrevem e ilustram”, com Bruna 
Mitrano e Priscilla Menezes, e Sarau das Mulheres em parceria com o Slam 
das Minas. 
❥  Março de 2018: Participação do evento Ânima, na Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro, com Estela Rosa e Taís Bravo. 
❥ Março de 2018: Encontro “Viva, Carolina!”, sobre Carolina Maria de Jesus, 
no Rio de Janeiro, com Ayana Dias, Lola Ferreira, Marcelle Leal e Raffaella 
Fernandez. 
❥ Abril de 2018: Lançamento do podcast Mulheres que escrevem. 
❥ Maio de 2018: Encontro “Viva, Hilda!”, sobre Hilda Hilst, no Rio de Janeiro, 
com Aline Rodrigues, Anélia Pietrani, Rita Isadora Pessoa e Taís Bravo. 
❥ Julho de 2018: Organização do lançamento do livro “Um jogo bastante 
perigoso”, de Adília Lopes, com Ana Carolina Assis, Estela Rosa e Rhea Silvia 
Willmer. 
❥ Julho de 2018: Encontro “O tempo da escrita”, lançamento do livro Canção 
sem palavra de Laura Cohen Rabelo, com Ana Luiza Libânio, Laura Cohen 
Rabelo e Taís Bravo. 
❥ Julho de 2018: Encontro da série “Desmontando Romances” com Carol 
Bensimon, sobre o livro “O clube dos jardineiros de fumaça”, com Carol 
Bensimon, Aline Aimeé, Ju Spohr e Taís Bravo. 
❥ Julho de 2018: Encontro “Viva, Elvira!”, sobre Elvira Vigna, no Rio de 
Janeiro, com  Luisa Geisler, Sílvia Barros, Stephanie Borges e Seane Melo. 



❥ Julho de 2018: Encontro da série “Desmontando Romances” com Luisa 
Geisler, lançamento do livro “De espaços abandonados”, com Brena 
O'Dwyer, Luisa Geisler e Taís Bravo. 
❥ Julho de 2018: Revivendo, na Flip, o encontro “Mulheres que escrevem 
poesia”, no Rio de Janeiro, com Danielle Magalhães, Estela Rosa, Jarid 
Arraes, Rita Isadora Pessoa e Taís Bravo. 
❥ Julho de 2018: Lançamento das Zines Mulheres que Escrevem (Ensaio, 
Ficção e Poesia). 
❥ Julho de 2018: Encontro “Para além de uma Senhora Obscena”, na Flip, 
sobre Hilda Hilst, com Leusa Araújo, Laura Folgueira e Rhea Silvia Willmer. 
❥ Agosto de 2018: Curso “Mulheres que escrevem poesia contemporânea” 
no PACC-UFRJ, organizado por Danielle Magalhães, Estela Rosa e Taís Bravo. 
 
E para falar sobre rede, umas ao lado das outras, todas as mulheres que já 
estiveram conosco em nossa publicação e encontros. São mais de 120 e 
esperamos sermos sempre muitas mais: 
 
Adelaide Ivánova, Alejandra Bosch, Alice Galeffi, Aline Aimeé, Aline Miranda, 
Aline Rodrigues, Aline Valek, Ana Carolina Assis, Ana Kiffer, Ana Luiza 
Libânio, Ana Paula Simonaci, Anélia Pietrani, Angélica Freitas, Ayana Dias, 
Bárbara Carneiro, Bárbara Gondar, Beatriz Leite, Bianca Gonçalves, Bianca 
Santana, Bianca Zampier, Brena O'Dwyer, Bruna Escaleira, Bruna Mitrano, 
Camila Puni, Camilla Savoia, Carina Castro, Carina Gonçalves, Carla Diacov, 
Carla Soares, Carol Bensimon, Carol Marques, Carol Patrocinio, Carolina 
Walliter, Celina, Clarissa Carramilo, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, 
Cristina Parga, Daiane Cardoso, Dandara Oliveira de Paula, Danielle 
Magalhães, Dara Bandeira, Dayana Romeiro, Débora Nisenbaum, Elisa 
Freitas, Elisa Ventura, Eliza Caetano, Estela Rosa, Fabiana Pinto, Fabiane 
Secches, Fernanda Cosenza, Fernanda Drummond, Fernanda Kalianny, Flávia 
Péret, Gabriela Ventura, Gênesis, Helena Zelic, Heloísa Buarque de Holanda, 
Inês Campos, Isabela Peccini, Jarid Arraes, Ju Spohr, Julia Manacorda, Julia 
Raiz, Juliana de Moraes Monteiro, Juliana Torres, Juliana Travassos, Julieta 
Alsina, Julya Tavares, Laura Cohen Rabelo, Laura Folgueira, Laura Pires, Laura 
Vainer, Letícia Brito, Leticia Novaes, Leusa Araújo, Lizandra Magon de 
Almeida, Lola Ferreira, Lorena Pimentel, Lourence Cristine Alves, Luanna 
Belmont, Luara França, Lubi Prates, Ludmila Rodrigues, Luisa Geisler,  Luiza 
Machado, Má Dias, Maíra Ferreira, Manuella Bezerra de Melo, Marcelle Leal, 
Maria Caú, Maria Isabel Iorio, Marianna Araújo, Marília Floôr Kosby, Martha 
Lopes, Mel Duarte, Natalia Borges Polesso, Natasha Felix, Natasha Silva, 
Nathalie Lourenço, Nina Rizzi, Nina Zur, Odhara Caroline, Paloma Engelke, 



Pilar Bu, Priscilla Campos, Priscilla Menezes, Raffaella Fernandez, Rhea Silvia 
Willmer, Rita Isadora Pessoa, Ryane Leão, Seane Melo, Sílvia Barros, 
Stephanie Boaventura, Stephanie Borges, Taís Bravo, Taissa Reis, Tatiana 
Pequeno, Thaís Campolina, Thais Costa, Thais De Bakker, Valeska Torres e 
Yasmin Nigri. 
 



3. JÁ COMEÇAMOS 
 

 
Danielle Magalhães 

 

 
24 de abril de 2018: a professora e poeta Tatiana Pequeno começa sua fala 
“Pelo direito à literatura”, na Faculdade de Letras da UFRJ, com a epígrafe: 
“É isso. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia 
depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não 
só por duzentos anos, mas desde o começo dos tempos.” Na década de 
1920, Virginia Woolf é convidada a falar em universidades inglesas sobre as 
mulheres e a ficção. Esses ensaios foram publicados em 2014 pela Editora 
Tordesilhas, com o título Um teto todo seu. 

 
As mulheres nunca puderam começar. Quem sempre pôde agir, quem 
sempre pôde discursar, quem sempre pôde ter ação, quem sempre pôde 
começar foram os homens. Quando a política surge na Grécia Clássica, a pólis 
era o âmbito estritamente político em que discurso era sinônimo de ação: 
aqueles que podiam discursar eram aqueles que podiam agir. Agir e discursar 
eram praticamente a mesma coisa, e significavam, como nos diz Hannah 
Arendt, 
em O que é política, poder começar. As mulheres, as crianças, os escravos, os 
bárbaros não podiam começar. Só os homens livres podiam começar. 
Mulheres nunca foram livres. Nunca puderam começar. E suponho que elas 
já tenham começado há muito tempo, exatamente porque nunca puderam 
começar. 

 
A história das mulheres faz parte da história de quem nunca pôde começar. 
Jarid Arraes, no ensaio “Uma mulher negra escrevendo em busca de casa”, 
nos mostra que isso também começa no mercado editorial, com “a 
discriminação na hora de conseguir espaço de divulgação, a falta do dinheiro 
que paga a presença nas livrarias e nas melhores prateleiras, tudo isso 
começa aí”, mas tudo isso não começa só aí. Tudo isso começa aí porque já 
começou, nos conta Jarid: “Começou quando a primeira pessoa negra foi 
sequestrada de seu país, teve seu nome mudado, perdeu seu sobrenome, foi 
proibida de falar sua língua e não pôde aprender a ler e escrever na língua 
portuguesa. Começou quando a primeira mulher negra escravizada foi 
vendida como boa reprodutora; quando foi vista como um corpo 
hipersexual,



que só para isso serviria. Começou aí e foi se espalhando, virando nossa 
cultura, nossas ‘opiniões’ que até hoje repetem a mesma ladainha: mulheres 
negras são intelectuais? Escritoras? Mas como, se na novela, nos filmes, nos 
livros elas nunca estão? Se quando estão, são aquelas consideradas em 
posição subalterna? Como eu, escritora negra, teria as mesmas 
oportunidades que uma escritora branca, se já carimbaram há séculos o tipo 
de gente que tenho que ser?” 

 
As mulheres nunca foram. A humanidade sempre foi definida pelo homem. 
Aristóteles já teria dito: “O homem é um animal que fala”. Depois dele, 
outros e outras, ainda hoje, quando se referem ao ser humano, dizem 
“homem”. A mulher é tomada pelo homem. Que dirá “as mulheres”, no 
plural... Essas aí nunca existiram. As mulheres nunca existiram. “As mulheres 
gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos 
atenienses” (WOOLF, 
2014). As mulheres sempre foram pobres, sempre estiveram ao rés do ser. 
Isso que sempre esteve mais próximo à condição animal de que 
compartilhavam escravos, crianças, bárbaros. Isso que está mais distante da 
política onde pertenciam aqueles que tinham a faculdade da linguagem 
articulada do discurso, e não apenas de uma mera fala, de uma mera voz, de 
um mero som. Isso, quem tinha, era quem estava ao rés do ser. 
que mulher sou eu 
mulher-quase 
mulher-nem-tanto 
mulher-um-pouco-demais 
para não ser. 

 
 
 
 
 
 
 
Jarid Arraes

 
 
 

As mulheres nunca puderam discursar. Talvez por isso sempre tenham 
falado e, mais que isso, discursado. As mulheres nunca tiveram linguagem. 
Talvez por isso sempre tenham tido linguagem. Mas a questão é que elas 
sempre foram mortas por isso. A questão é que elas são mortas por serem 
mulheres. É essa constatação que levou Débora Nisenbaum a escrever: “é 
quando você percebe que as abusadas, as violentadas, as agredidas, as 
estupradas, as assediadas, assassinadas, escrotizadas, todas elas poderiam 
ter sido você.



Porque você é mulher.” Porque as mulheres sempre foram “isso”, uma coisa, 
que sempre esteve ao rés do ser, que sempre foi mais matável. Há quem 
comemore a vitória dos homens como quem comemora a vitória em uma 
guerra. Esses apenas se esquecem de que toda vitória na História vem 
acompanhada de milhares de histórias vencidas, de milhares de estupros e de 
estupros acompanhados de suicídio que nunca entraram na História. É 
preciso questionar quem são os vitoriosos quando vitória implica, por 
exemplo, em 130 mil mulheres estupradas ao fim da Segunda Guerra Mundial 
pelos vitoriosos. Assim como foi inimaginável, para mim, ler um relato de 
uma sobrevivente da ditadura no Camboja nos anos 1970 e, ao final do livro, 
quando eu achei que nada de pior poderia acontecer mais, já que as tropas 
do país vizinho finalmente haviam chegado para interromper a ditadura, 
deparo-me com o relato de estupro cometido por um desses soldados a essa 
sobrevivente que era, então, uma criança. As mulheres sempre foram 
vencidas. A história das mulheres é a história da derrota pelos vitoriosos que 
sempre puderam começar, que sempre puderam dominar – afinal, começar 
e dominar significam a mesma coisa em grego, ou seja, ser livre. 

 
É por isso que essa sobrevivente escreveu. É por isso que outras mulheres 
escreveram pelas mulheres que não sobreviveram para contar história, para 
tentar balbuciar, articular, discursar. É por isso que escrevemos. Escrevemos 
porque a escrita da História nunca é a história escrita pelas mulheres. 
Escrevemos porque nunca pudemos começar. E escrever é escrever 
diferente, é transformar a história, é uma forma de ação, é uma política, é 
sempre um começo. Mulheres que escrevem se deparam, de cara, com dois 
problemas: 
1) ser mulher; 2) ser uma mulher que escreve. Quanto ao primeiro, já vimos 
que a mulher não era, a mulher sempre foi ao rés do ser. Quanto ao segundo, 
ele se aloca na dificuldade de mulheres que escrevem se assumirem 
escritoras. Seja porque ser escritora é romper com os padrões seculares 
esperados pela sociedade, seja porque as mulheres não se veem à altura de 
assumir o trabalho com a escrita como profissão, prática, ofício. Para algumas 
mulheres, assumir-se poeta ou escritora é muito mais difícil do que se 
assumir lésbica, por exemplo, como disse Aline Miranda: “Eu me assumi 
poeta muito depois de me assumir lésbica”.



Ser mulher já é complicado, porque ser mulher é essa pobreza de ser, é 
praticamente não ser. Agora, ser uma mulher que escreve é pedir desculpas 
duas vezes por ter nascido. É isso. É um erro. Um erro de existência, um erro 
de escolha. Porque além de as mulheres nunca terem podido agir ou 
começar, a escrita também sempre foi algo visto em oposição à ação. Quem 
escreve, não age. Quem escreve, não começa. Quem escreve vai ser o que na 
vida? No nosso caso, respondemos: mulheres que escrevem. 

 
Há também, por outro lado, no extremo disso, uma grandeza toda aurática 
que envolve a profissão escritor. Mas começar também é ver que isso, hoje, 
é um contrassenso, assim como se assumir poeta não tem nada de grandioso 
ou heroico. Pelo contrário, o poeta ou a poeta é aquele ou aquela que está 
radicalmente ao rés do ser. Ser poeta é ser íntimo dos excluídos, dos 
vencidos, dos que não podem ser, dos que não podem começar, e isso só 
mostra que o poeta está não no páreo da vitória. Eu estenderia isso, hoje, a 
todo o ofício da escrita. Como Estela Rosa disse simples e deliciosamente em 
um texto: é preciso despertar uma vontade de comer a “musa com arroz e 
feijão”.  Escrever é fazer um exercício mais comum, como “comer ou lavar 
louça” – usando as palavras de Helena Zelic para Taís Bravo em “Carta para 
minha amiga escritora”. Escrever é dar os meios para que outra pessoa possa 
construir um teto todo dela. Como disse Estela Rosa em outro texto, 
escrever é dar a faca, o pão, a manteiga, mas também os dentes. Escrever é 
dar as ferramentas, é dar de comer, mas também é cultivar a fome do outro, 
o desejo do outro, o que chega à boca, mais do que aos olhos. Escrever deve 
ser, primeiro, um envio erótico. Deve ser, portanto, um gesto de amor. 
Escrever é um exercício comum em um compromisso ético e político. 
Escrever como um trabalho é um modo de expor, de exibir, de mostrar, de 
dar a ver, de compartilhar, de tornar público: “demorei 26 anos para 
descobrir 
que podia ser escritora. E só descobri isso quando saí da zona de conforto, 
quando me expus e expus meu trabalho”, relatou Seane Melo. Hoje, mais 
do que nunca, o compromisso ético e político de um poema, por exemplo, 
não está mais só nas mãos de diplomatas. Nem de um poema nem de 
qualquer texto. É o que os coletivos mostram. 

 
Cada texto presente no coletivo Mulheres que Escrevem na plataforma 
Medium e cada movimento que, a partir desse coletivo, excede a essa



plataforma e ganha outras formas, é uma linguagem que começa. Cada texto 
de cada mulher que escreve nessa plataforma é uma linguagem que começa 
como um medium, como um meio possível de exceder a si e se abrir, 
chegando, movendo, transformando outras mulheres, outros textos, outras 
linguagens, outras vidas. Toda linguagem é uma dedicatória, cada texto é 
uma ponte, uma mediação de vozes, um estar-junto. Se escrever é uma 
questão 
de necessidade, como um cultivo permanente dos meios que garantem a 
sobrevivência, como a “fome e a necessidade de cortar os legumes, colocar 
as batatas no forno, se alimentar, lavar a louça, começar tudo de novo”, 
como indica Taís Bravo, isso não existe, porém, sem desejo. 

 
Em entrevista ao MqE, Flávia Péret ressaltou: “Começamos a falar, em média, 
com 1 ano e meio, a escrever e a ler com seis anos, mas esses processos são 
aprendizados, temos a capacidade de adquirir linguagem, mas se não formos 
estimulados ela não se manifestará espontaneamente”.  Manifestar a 
linguagem é, antes e acima de tudo, um desejo. Somos todos predispostos à 
linguagem, mas ela só acontece se há algum tipo de estímulo, algum tipo de 
impulso. Esse impulso não está dado previamente, nem está preso 
inexoravelmente às necessidades mais imediatas à sobrevivência. Ele é algo 
mais que isso. Mulheres escrevem não porque existem, mas porque desejam. 
Não é a existência que as iguala aos seres, é o desejo que as singulariza na 
existência. Desejar escrever é desejar falar, é desejar ter um ato de fala, é 
desejar estar na linguagem, e estar na linguagem é estar na política. Como 
bem complementou Flávia Péret, “Escrever é um ato que coloca em primeiro 
plano um desejo de fala e todo desejo de fala é um desejo político”. As 
mulheres, que só existiam ao rés do ser, que nunca podiam desejar, porque 
estavam presas ao âmbito mais animal da necessidade de sobrevivência, já 
que o desejo sempre foi coisa de quem podia falar, agir e começar e nunca 
uma coisa de seres animalizados que nunca tinham o domínio da palavra, as 
mulheres desejam. As mulheres falam. As mulheres discursam. As mulheres 
escrevem. As mulheres começam. As mulheres são. 

 
O coletivo é uma forma de dizer junto, de se expor junto, de se sentir menos 
vulnerável apesar do medo, apesar de dizerem que não podemos, apesar de 
dizerem que não somos. É por isso que somos e somos juntas e somos 
muitas. O coletivo é uma casa ao qual podemos habitar, é uma forma de



dizer: este é um teto todo seu, todo nosso. E, por isso, por ser um teto, ele 
também é um estímulo a desejar, a continuar, a começar.  O coletivo MqE 
começou pelo desejo de juntar, reunir, acolher, agregar mulheres que, pela 
distância física, espacial, geográfica, isso não seria possível. O MqE começou 
como uma alternativa à impossibilidade de todas se reunirem pessoalmente 
para conversar sobre as angústias que atravessam o processo da escrita e 
sobre a dificuldade compartilhada por muitas mulheres de se assumirem 
escritoras. 9 de setembro de 2015: “Escrevendo juntas, uma carta de Natasha 
Ísis e Taís Bravo”: “Essa Newsletter não pode nos salvar de nossas próprias 
angústias, mas é um movimento para que elas se tornem públicas. 
Principalmente, é um modo de continuar escrevendo e de transformar essa 
escrita em um trabalho coletivo”. 

 
Sexta-feira tem. Sexta-feira sempre é o dia de uma nova carta, um novo 
endereçamento, uma nova linguagem, um novo desejo, um novo começo. 
Cada carta é a instauração do novo, é a instauração da possibilidade de 
desejar, de escrever, de começar. Uma newsletter é enviada para aquelas 
cuja assinatura significa desejo. Pertence-se a esta comunidade por escolha, 
por desejo. A questão é que essa escolha sempre foi acompanhada de muita 
solidão. No ensaio de Stephanie Borges, ela comenta sobre o que Conceição 
Evaristo falou a respeito de como leem Carolina Maria de Jesus por um viés 
documental e não levam em conta a angústia “da preocupação de uma 
mulher com sua liberdade e a solidão decorrente de sua escolha”.  A 
liberdade, como vemos, a possibilidade de fazer escolhas, ainda não é uma 
liberdade da qual é possível gozar, é algo que vem acompanhado de angústia, 
culpa, constrangimento e solidão. Estar em um espaço coletivo em que seja 
possível afirmar e exercitar essa escolha é afirmar e exercitar, coletivamente, 
a todo o momento, a possibilidade de escolher, de desejar, não porque 
somos livres, mas porque não somos. 

 
Esse é um espaço que abriga toda e qualquer mulher que deseja se 
manifestar no mundo como uma mulher que faz da escrita um ofício. Esse é 
um espaço em que se diz, em que o dizer é uma forma de manifestar 
experimentando, compartilhando experiências, vivências, angústias, pontos 
de vista, histórias. Isso não apaga os conflitos, afinal, esse espaço só existe 
porque é um espaço que expõe contradições. Stephanie Borges fala da



importância de ler autoras negras sem, porém, repetir os estereótipos 
seculares de leitura, e também atentando para o grande reducionismo 
quando se unifica uma literatura toda múltipla sob o rótulo “autoras negras”: 
“Mulheres negras são muito mais do que histórias de violência, de superação 
ou a repetição de estereótipos sobre a empregada doméstica, a figura 
maternal, a mestiça sensual ou a mulher raivosa”; “Há uma multiplicidade de 
vozes e estilos. A expressão ‘autoras negras’ não pode ser um rótulo que 
uniformiza diversas possibilidades”. A diferença e a pluralidade são as 
condições de existência do coletivo. 12 de agosto de 2016: “Breve introdução 
à Mulheres que Escrevem”: “queremos ler textos de diferentes formatos 
escritos por diferentes mulheres, mulheres negras, lésbicas, bissexuais, 
trans…” 

 
O bom é que o começo dessas cartas moveu novos começos e já 
aconteceram uma série de outros novos e diferentes encontros e eventos 
que nos levam a crer que todo dia é dia, que conversas de mulheres que 
escrevem podem lotar livrarias. Ocupamos espaços como quem busca 
sempre uma nova casa, porque a casa, essa esfera que sempre foi excluída da 
política, não é mais o único lugar em que devemos estar. Devemos estar 
onde quisermos e não onde devemos estar. Ocupamos espaços porque 
podemos não preencher apenas uma casa. Ocupamos espaços para fazer 
com que os lugares que quisermos possam ser um teto todo nosso, 
sobretudo os lugares de que historicamente nos excluem. Ocupamos espaços 
porque queremos trazer a política aonde ela sempre foi excluída. Ocupamos 
espaços porque queremos uma política outra, um outro começo, um começo 
que não signifique dominar mas ocupar, falar, escrever, criar, mover, desejar, 
ser. 

 
“Nos diziam que não e escrevemos; nos empurravam para a miséria e 
escrevemos; diziam que este não era nosso lugar e escrevemos; nos dizem 
que não somos o suficiente (nem numerosas, nem boas), e escrevemos. Mais 
um livro. Mais um conto. Mais um poema”. Se o nosso destino já foi traçado 
desde o começo dos tempos, escrevemos para não coincidir com o nosso 
destino. Escrevemos como um modo de movimentar, de deslocar, e os 
modos como nos movimentamos é uma forma de atravessar o destino, 
errando-o, não nos colando a ele. Nessa travessia, vamos abrindo caminhos e 
ganhando vida.



“Como se ganha a vida?”, perguntou Tatiana Pequeno. As perdas são muitas, 
as mortes são muitas, os danos são irreparáveis. Lutamos pela existência, 
lutamos pelo mínimo necessário à sobrevivência, lutamos por direitos e 
lutamos até mesmo para desejar. Precisamos ganhar mais. Precisamos 
ganhar. E nosso ganho não é e nunca deve ser o mesmo dos vencedores. A 
luta é todo dia e ela não vai acabar. É por isso que já começamos. Talvez 
escrever seja ir pela vida, no mínimo e com o mínimo, lutando por mais. 
Talvez escrever seja um modo – exposto, enervado – de vida. Talvez escrever 
seja existir-com no mundo. Como falou Sophia de Mello Breyner Andresen, 
em algum lugar, a respeito da poesia: “é a minha convivência com as coisas”. 
Escrevemos como um dos muitos modos de existir-com no mundo. “Eu 
escrevo porque, pra mim, a mágica está na interação, e foi escrevendo que 
conheci e mantive metade das pessoas que tenho na minha vida hoje”, 
compartilhou conosco Laura Pires. Escrevemos como afirmação do desejo. 
Escrevemos para expor os muitos modos de desejar, escrevemos para poder 
dizer o que Fernanda Kalianny Martins disse: “Não era uma fase. Eu era 
LÉSBICA–é tão bonito dizer”. Em uma entrevista à MqE, Conceição Evaristo 
disse: “o meu texto é um lugar onde as mulheres se sentem em casa”. É isso. 
Escrevemos porque o texto é um coletivo, é um teto todo nosso. Escrever é 
a nossa forma de habitar. Vamos continuar habitando o mundo dessa forma 
e mudando o nosso destino, sem culpa de existir e de escrever. Vamos 
continuar porque já começamos. E somos muitas, como enfatizou Aline 
Valek: “Somos mais do que uma lista ou duas de ‘autoras para você ler 
antes de morrer’. Somos mais do que você conseguiria ler em uma vida”.



 
 

 


