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A ideia desta coletânea surgiu em uma de nossas 
reuniões, dessas em que tecemos nossas histórias, 
compartilhamos nossas vitórias e traçamos objetivos para 
novas propostas para o empreendedorismo feminino das 
mulheres do Rio, de todo o Rio. Sejam elas, das favelas, 
das periferias, dos bairros ou das comunidades. Com a 
Asplande nos reunimos para tecer uma nova economia: 
a Economia Solidária, a economia da dona de casa, da 
nova empresária, daquela que arquiteta bijuterias, que 
costura, que inova e renova a arte, que reaproveita 
recicláveis e que cozinha quitutes como ninguém, além 
de inspirar a poesia que não é lírica, que não obedece 
a regras linguísticas... mas expressa as vozes da alma de 
quem luta diariamente para oportunizar qualidade de 
vida, direitos, conquistas e também das saudades que 
sentimos em cada despedida, das lembranças da infância 
ou de amores inesquecíveis. É assim a nossa rede, feita 
de gente, feita de mulheres e... de homens também. 
Feitas de mãos que escrevem a sua própria história, que 
poetizam, que fabricam sorrisos e satisfação através 
das abras das artesãs, das cozinheiras e costureiras, das 
militantes e de todas e todos que se unem às nossas 
mãos para tecer a arte que vem do coração!

Joana Darc Purcino Lage, mas conhecida como Joana 
Darc Lage que é como gosto que me chamem!!!

Apresentação
Coletânea De Poesias 
da Rede Cooperativa de Mulheres 
Empreendedoras do Rio de Janeiro
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Há coisas que se sente ao tentar dizer,  
As palavras tornam-se poucas 
Nossa mente fica vazia
É impossível pensar, é perda de tempo chorar 
Sorrir, sofrer e amar não se divide
Para estes instantes escrever é preciso
Então, crio e recrio minhas histórias 
Colocando na folha de papel tudo o que sinto 
Aposentada do serviço público, 

 CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 
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Sempre acreditei na educação 
Para a formação do caráter do ser humano
Depois de concluir o curso de Licenciatura em Administração, 
Resolvi cursar Pedagogia (um sonho realizado)
Ilustrado pela Igreja N. Sa. Da Penha de França, 
Construída em cima de um outeiro de pedra, 
Abençoando com seus 365 degraus, 
O bairro da Penha é o local onde desabrochei para a vida 
Correndo pelas vielas descalça, 
Seguida por seis irmãos dos quais sou primogênita
Debutei, estudei e formei família, 
Fincando minhas raízes onde continuo até os dias de hoje, 
Feliz, serena e sonhadora. Aposto na vida e creio em dias melhores
É assim que na criatividade de meus artesanatos e nas minhas poesias, 
Sigo em frente, fazendo o que mais gosto: Escrever!

Conceição de Oliveira

 Conceição de Oliveira
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INFINITO

Infinito que me abraça,
Conforta-me e acalma
Infinito dos meus sonhos
Acalento de minha alma

De tão distante refaço versos
Perco-me na carícia que me enlaça

Infinito de medos e temores
Fiel aos amores que por mim passa

Elevo ao longe os versos soltos,
Nas ânsias e amarguras da luta sofrida
E, em pensamentos distantes recolho
O Infinito amargor da vida
 

Mas, tenho em mãos a fé tão suposta,
De ver o dia, de abraçar-te em prosa

De dar-te amor, ilusão e ida
Recolher-te aos braços e... Ofertar-te a rosa.

 

 Conceição de Oliveira
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MANTO NEGRO 

Nas horas em que fujo de mim mesma,
Sequer sei para onde vou..
Imagino pastos verdejantes, grama úmida
Muitas flores e um gostoso perfume no ar
Vou cavalgando,
O animal é lindo e somente a mim pertence
Reluzente, negro e de pelo macio
A brisa que encharca meus cabelos, pousa serena sobre MANTO NEGRO 
O sol escaldante queima a minha face
Pouco importa, o caminho é tão infinito, 
Talvez não volte jamais,
MANTO NEGRO corre na estrada, ultrapassa obstáculos
Desliza como se fosse um cisne em um baile de ópera
Permaneço estática, encantada e vou...
Subo e desço a ponto de quase tocar o céu, de apalpar as nuvens
De perder-me para sempre naquela imensidão.
Permaneço serena, confiante, feliz e assim vou...

 Conceição de Oliveira
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VIVER SEM ENTENDER

Sujo e franzino a percorrer o asfalto,
Sobrevive marcado por tanto descaso.
A mente tão fraca e agindo tão rápido
- Passe tudo, perdeu: é um assalto!
Seu pai se foi sem a esposa levar
Vida dura, filhos Pequenos demais, a alimentar
Onze doze anos? Nem sabe contar...
Escola?
Conhece a do fim daquela rua, que a tia o convidou a entrar
Frequentar? Ilusão, inútil sonhar
Gostaria tanto de poder estudar, mas certidão:  sequer sabe onde está.
O dia passa, vê a noite fria, chuvosa chegar
Vultos, fantasmas, incerto adormecer
É o medo, é a fome é tão difícil viver!
É seu corpo pequenino, enrolado a tremer,
A praça ainda é a mesma, e sempre haverá de ser
As pessoas, a passar, olhar e não ver...
E o menino de rua, que futuro vai ter?
Nenhum? Marginal da vida? Do mundo?
Quem sabe: é matar ou morrer!

 Conceição de Oliveira
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NOSSOS LAÇOS

Não importa o nome,
Sentimos é o suficiente:
Como chamamos, não importa:
São laços, que sabemos existir
É todo um carinho
A necessidade de estarmos juntos
É toda uma lembrança
Mesmo estando tão distantes
Não importa o nome, são nossos laços
É a preocupação constante,
O afeto acalante
Um olhar, uma palavra
Uma linguagem que só nos deciframos
São os nossos laços... não importa o nome

 Conceição de Oliveira
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VELHICE

Hoje, ao fitar o espelho
Um vulto desfeito pela vida chamou-me a atenção:
Meus movimentos repetiam-se a minha frente
E, incrédula negava reconhecer-me
Acariciei meu rosto pálido, toquei em minhas rugas
Lágrimas desceram sobre a minha face
E rolaram acostando-se aos muros que a idade deixara
Pobre de mim, velha sofrida
Pobre de você jovem da vida.
Um dia ao mirar-se no espelho, também sentirás o peso dos anos
As rugas na face, a voz embargada, a visão enfraquecida
Mas, enfim terás a verdadeira certeza:
Terás tido: experiências vividas e sabedorias sentidas...

 Conceição de Oliveira
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AMOR DESEJADO

Desejo alguém que ofereça-me flores
E, no meu aniversário mande-me um cartão simples, 
pequeno de um papel qualquer.
Desejo alguém que ao adormecer lembre de mim com um beijo
E ao sair relembre o mesmo beijo
Desejo alguém que cante uma música baixinho e, lentamente
Sussurre amor em meus ouvidos
Alguém que num afetuoso abraço, enlace seu corpo ao meu
Desejo alguém que se aborreça e nas pazes, sele um compromisso 
comigo
Alguém que escute minhas lamentações e com saudades retorne ao 
meu lado
Desejo alguém que tenha fé e proponha-me dias melhores
Alguém que fite-me nos olhos e no silêncio da noite, 
no escuro do nosso quarto, me ame de verdade. 

 Conceição de Oliveira
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Sou Cyntia Matos mulher, pedagoga, educadora social solidária. 
Moradora da baixada fluminense Rio de Janeiro, tenho 37 anos. Sou 
apaixonada pela vida e pelas pessoas. Estou Sempre envolvida por 
movimentos sociais como: Grupo de Mulheres Solidárias e Associação 
de Mulheres com compromisso social (AMAC).
O tema de Gênero sempre foi uma questão que me envolve muito. 
Minha vida é uma troca constante de conhecimento. Tenho uma 
família maravilhosa e meu companheiro é meu porto seguro. Tenho 
seis cachorros que amo muito e sinto que eles me amam também

Cyntia Mattos

 CYNTIA MATTOS 
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EM MEMÓRIA
À minha querida vó Nana (Diva Maria de Jesus Mattos)

Acordar e não te ver mais, tudo ficou tão vazio quando você se foi
Não consigo acreditar que perdas, nos faziam sofrer tanto.
Sinto tanta dor... Dor tão doída, não calculada, visceral
Perceber que as coisas, mas simples me fazem lembrar de você. 
Como...
Fazer um arroz, prender os cabelos, varrer a casa...
Tudo me faz lembrar de como era bom tê-la aqui do meu lado
Mesmo quando não concordamos com algumas coisas... 
Ver novelas, jornais... e jogos de futebol 
Eram um momento de estarmos sempre juntas
Por isso, hoje, você sempre estará comigo
Mesmo não materializada..., mas em espírito.

Cyntia Mattos
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UM OLHAR DE QUEM VÊ

Olhar os olhos com o brilho e desejo de aprender
Me faz pensar que é necessário continuar
Continuar o que? Continuar a reproduzir um ensino sem contexto, 
para quem?
Entender que é necessário descontruir para construir não é fácil e 
sim necessário.
Percebo, que o brilho se apaga quando descobrimos que só recebe-
mos a metade...
A metade que precisa ser cheia, ou a metade que se esvaziou?

Dedico essa poesia a todas as minhas alunas, que me faz ver que é neces-
sário continuar sempre as enchendo de conhecimento, afeto, formação, até 
que a metade um dia se complete!

Cyntia Mattos
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Moradora da comunidade do Morro do Cabrito, Tabajara em Copa 
Cabana. Sem emprego, pedi R$20,00 ao namorado emprestado, 
comprei tecido, manta de espuma, TNT, linha e viés. Minha mãe me 
emprestou uma máquina portátil. Fui para casa e fiz jogo de banheiro, 
quatro ao todo. Vendi para a família a R$20,00 Reais cada, dividi e 
voltei para comprar material e fazer mais. Uma cliente perguntou: 
“faz cortina? faço!” Outras clientes foram encomendando jogo de 
cozinha para combinar. Outra cliente perguntou: “faz colcha bacana? 
faço! Cortina com colcha? faço!” E fui de boca em boca por indicação. 

 FATIMA REGINA NUNES DE OLIVEIRA 

Fátima Regina Nunes Oliveira
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Comprei uma máquina reta industrial. Uma Overloque. Uma Zig-zag. 
Em 2007 Deus me deu um presente, minha neta nasceu. Sua mãe me 
entregou com dois dias de nascida. Veio morar comigo sem enxoval, 
sem roupa, sem nada. Recebi minha neta como filha. Deixei na casa 
da bisavó e fui à luta. Comprei tecido e fiz todo enxoval que uma bebê 
precisa. Protetor, cortinado, lençol, colcha, manta, toalha, cortina, 
bonecas, bichinhos, almofadas... as amigas vinham ver minha filha e 
já encomendavam alguma coisa e aí passei a fazer o que mais amo 
fazer. Faço sonhos, faço gente feliz com minhas bonecas e bichinhos 
de pano. Sou muito realizada com minha profissão. Eu transformo 
tecido em sonho. Você sonha... eu costuro!!!

Fátima Regina Nunes Oliveira

Fátima Regina Nunes Oliveira
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SONHEI COM UM ANJO

Um dia sonhei com um anjo
Olhos grandes e azuis
Um dia me transformei em vovó
No outro em mãe
Em um dia você se transformou em pai
Em um dia formamos uma família
Em um dia não vivemos um sem o outro
Em um dia aprendi a te amar
Em um dia entendi a palavra “amor incondicional”
Em um dia perdi o medo de viver
Em um dia me tornei a mulher mais feliz do mundo
Por ter você em meus braços
Em um dia você Lua Oliveira
Transformou minha vida
Meu trabalho
Em um dia você mudou meu mundo
Nesse dia você nasceu!

Fátima Regina Nunes Oliveira
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NÃO QUERO!

Não quero falar das minhas dores
Não quero falar deste mundo de ninguém
Nem derramar uma gota de lágrima
Por um tempo que não volta
Vivo do passado no presente
Com o futuro nas asas da esperança
Não vivo de ilusão. Vivo no mundo que conheço bem!
Sei das mazelas da vida
Vivo a procura de algo bom que o mundo, quem sabe
Ainda tem
Vivo aprendendo, ensinando...
Vivo sorrindo, tentando alcançar a paz
A felicidade só sorri para quem acredita nela
Acredita e estende as mãos
Sempre que possível abracem
Como se o mundo fosse acabar
Amanhã é outro dia
Você pode não estar aqui

Fátima Regina Nunes Oliveira
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COLCHA DE RETALHO

A vida é feita com pedacinhos de lembranças
Costurados um a um
Sábio é aquele
Que só costura coisas boas
Memórias agradáveis
Pedacinho com calor de mãe
Pedacinho com cheiro de bolo no forno
Pedacinho piquenique aos domingos
Pedacinho de crianças brincando no quintal
Pedacinhos coloridos:
Amarelo- Sol que esquenta o rosto
Pedacinho verde da grama
A sentir o cheiro da terra molhada
Pedacinho branco como nuvem lá no céu
Que lembra algodão doce
Pedacinho estrelado
Costurado um a um
Feito á mão, com carinho
Costurando lembranças da minha infância
Pedacinhos que não são bons?
Jogue fora as sobras dessa colcha
Que só tem pedacinhos de lembranças boas! 

Fátima Regina Nunes Oliveira
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SOFRI, CHOREI

Sofri, chorei 
Fui culpada sendo inocente
Fui abandonada
Quando só queria seu abraço
Fui deixada como lixo
Quando só queria ser protegida
Não fui ouvida
Quando só queria dizer eu te amo
Não sabia o sabor de um beijo
O calor de um abraço
Vivi na rua, fui acolhida
Troquei meu corpo 
Por um prato de comida
Senti fome, frio, medo
Olhava para traz... 
Não queria lembrar
Olhava para frente...
Não tinha esperança
Arrancaram meu filho 

Dos meus braços
Morei com um homem
Só para ter um lar
O único carinho que tive
Foi daqueles 
Que não aprendi a amar
Dormi embriagada 
Em minhas lágrimas de solidão
Muitas vezes o céu foi meu teto
A dor da fome só é maior 
Que a dor da saudade
Quem me vê sozinho 
Não sabe o que já sofri
Hoje sou quem sou
Porque o fogo
Foi quem me formou!

Fátima Regina Nunes Oliveira
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BONECA DE PANO

Boneca de pano
Faço com muito carinho e cuidado
Recortando e costurando
Corpinho de algodão, roupinha
Estampada, sapatinho pintado
Cabelinho de lã
Até parece que tem alma
Vai a todo lugar
Pula, canta, dança
Roda num pé só
Viaja de carro
Olha pela janela 
Vendo paisagem passar
Na hora de dormir
Está pronta para deitar agarradinha
Até o sono chegar
Lua rola por cima
Não machuca não!
_Sou toda feita de pano, fofinha
Com enchimento de algodão
Bem agarradinha
Esperando a hora de acordar
O Sol entrando pela janela
Com olhos bem abertos
Pronta para brincar!!! 

Fátima Regina Nunes Oliveira
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 HELOÍSA NOGUEIRA 

Na época em que o trem circulava em Xerém, Duque de Caxias, meus 
avós maternos aqui Chegaram.  Já meu pai, do Ceará, depois de uma 
colheita de melancias, veio aos dezoito anos para o alistamento mili-
tar. Em seguida funcionário da FNM (Fiat). Casados, Antônio e Aure-
nice vieram morar em Santa Cruz da Serra. Então, em março de 1969, 
nasce Heloisa.

Filha de costureira, cresceu em meios aos panos, quintal grande, árvo-
res frutíferas, na lida com porcos, galinhas, a horta e o pequeno valão 
com águas limpas e peixinhos em tempos de chuvas. De menina moça 
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a vida adulta a sofrência foi grande. Teve sua escolaridade iniciada na 
E.E. Marechal Rondon, até a 5° série. Como bolsista da FNM, ingressou 
na Escola de Freiras Jesus Maria José onde concluiu o 1° grau. Para 
prosseguir os estudos duas opções contabilidade ou magistério. Assim 
fez parte da segunda turma de formação de professores no Colégio 
Estadual Barão de Mauá, em Xerém.

Até assumir sua atividade profissional. Exerceu várias atividades autô-
nomas com sua mãe, barraca, granja, overloquista, silkscreen e final-
mente professora do ensino fundamental na área de Ciências, ainda 
estudante do sétimo período do Curso de Ciências Físicas e Biológicas, 
em São Bento- D.C. Aluna da primeira turma de Biologia, em 1987, da  
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Duque de Caxias- FEUDUC. 
Anos a fio como professora na Rede Pública, se fez presente no ensino 
fundamental de 1° a 4° série, Ciência e Matemática de 5° a 8° série, 
Secretária Escolar, Coordenadora de Turno de 5° a 8°, alfabetizadora 
de Jovens e Adultos, onde concluiu sua carreira pública. Moradora até 
esta data, há 23 anos do Bairro Vila Rosário – Duque de Caxias.

Do papel ao pano, uma grande transformação. A vida não para; não 
para os ensejos de dias melhores. Movimento e criação é alma viva 
desta pessoa, Heloisa Nogueira, Artesã. 

Heloisa Nogueira
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TRAMA

Tecendo com palavras.
Cobra, Lagarto, Lagartixa.
Paroxítona, Trissílaba, Polissílaba,
Trama intrínseco.

Um coração...
Transfere emoções
Em códigos secretos
Trama de sentimentos.

Um coração puro...
Aquele que encontra no ar, pureza para ser feliz.
E faz os olhos brilhar, como um sol que aquece a felicidade.
Trama se sabedoria.

Um coração sincero... É forte como batidas do sino da igreja.
Trazendo sempre novos amigos,
Numa trama perfeita, de lidas que se cruzam.

Heloisa Nogueria
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COR

As cores se juntam
Tingindo fios e caminhos
Numa combinação mágica.
Perfeita Magia.

O olhar acende a magia
As cores traçam caminhos
Os caminhos alcançam o despertar.
Perfeita Magia.

Desperta, agora.
Uma magia se acende.
Um caminho te espera.
Cor a cor, trace seu caminho.

Heloisa Nogueria
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 JOSELY LAURENTINO 

Tenho quarenta e dois anos, tenho um filho que crio sozinha, sou 
advogada. Tenho mais seis irmãos. Sou aqui do Rio mesmo, passei 
uma parte da minha infância na comunidade do Pavãozinho. Com a 
morte do meu pai que se suicidou quando eu tinha oito anos de idade, 
fui morar em Itaboraí e aos quatorze anos voltei a morar no Cantagalo 
onde resido até hoje.
Como minha mãe trabalhava fora e ia em casa de quinze em quinze 
dias e não tínhamos televisão, minha distração era a leitura, eu era 



34

muito tímida com os adultos e por isso não falava, mas pensava muito, 
era sonhadora, então eu escrevia aquilo que estava em minha mente. 
Soltava a minha imaginação. Ficava muito feliz com a admiração dos 
meus professores de Português com a reação que eles tinham ao lerem 
minhas redações. Na adolescência passei a escrever mais. Escrevia o 
histórico dos quinze anos das minhas amigas.
Gosto da minha comunidade por ser um local onde a maioria é amigo 
de infância, temos uma história de vida neste lugar, aqui vimos nossos 
amigos crescerem e alguns partirem, seja porque foram embora, 
ou, porque morreram. As senhoras viram minha mãe, depois viram 
seus filhos e hoje veem os netos. Nossa comunidade conhece nossa 
história.

Josely Laurentino
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QUEM SOU EU?

Não sou quem pensas muito menos quem vês;
Sou alguém que vai além do que seus olhos podem compreender;
Sou mistério, sou enigma indecifrável para uns, inspiração para ou-
tros.

Não sou o que dizes, suas palavras não conseguem me compor;
Sou mansa, sou fera, sou a expressão do amor;
Sou o perdão, mas também sou a justiça, represento o que preciso 
ser.

Ah! essa imagem que apresentas, dizendo como sou;
É pequena, pois não reflete a grandeza do que a vida me tornou;
Sou a alegria, sou a beleza, tenho a sensibilidade da pétala de uma 
flor.

Mas, acima disso tudo,  eu vou lhe surpreender;
Sou guerreira, sou matreira, sou a vontade de viver;
Não desisto, não me entrego, não dou o braço a torcer.

Sou construtora, sou arquiteta, tenho muitas profissões;
Aprendi em minha lida a arte de curar corações;
Sou feliz, pois sei que ao me observar, servi de inspiração pra você.

Josely Laurentino
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MINHA INFÂNCIA NA FAVELA

Minha infância na favela lembro com saudades dela;
Não tinha tv, nem dvd, pra falar com meus amigos;
Bastava gritar da janela.

E as nossas brincadeiras? O que dizer delas?
Pique esconde, ou pique pega;
Pelos becos da favela.

Pulávamos elástico, corda e amarelinha;
Bola de gude, futebol, cantigas de roda tinha também;
De repente alguém alertava, carrinho de rolimã aí vem.

Os prédios não tinham grades, neles conseguíamos entrar;
Tocávamos a campainha do vizinho;
E na escola íamos nos abrigar.

A modernidade chegou, na favela muita coisa mudou;
Barracos sumiram, novas casas surgiram, amigos se foram;
Apenas a lembrança restou.

Josely Laurentino
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O VAI E VEM DAS ONDAS

É muito lindo apreciar, o vai e vem das ondas;
Vem a praia e voltam ao mar, não parecem se cansar.

As ondas são admiradas, pelo turista maravilhado;
Que fica observando, o vai e vem encantado.

Mas não é só para isso, que as ondas vão e vem;
Parecem trazer a mensagem, que você corre perigo também.

Nos dias de chuva, as ondas ficam bravas;
Levantam-se em protesto, e é o momento pelos surfistas esperado.

Sim, os surfistas sempre esperam, poder participar do vai e vem;
As vezes disputam prêmios, para ver quem vence quem.

Mas as crianças gostam, de brincar com as ondas;
As vezes brincam de pique, e de brincar logo se cansam.

Aí a noite chega, trazendo a lua prateada;
Que iluminam o vai e vem das ondas, que nunca ficam cansadas.

Josely Laurentino
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 MÔNICA HERRERA 

Nasci o dia 9 de maio de 1961, num bairro da zona sul de Rosario, 
estado de Santa Fe-Argentina, filha única de mãe chefa de casa e pai 
empregado público na municipalidade de dia e enfermeiro do hospital 
Italiano de noite, meus pais asseguraram as pontas para que estudasse 
muito e me formasse de Enfermeira no ano 81’, de Licenciada 
em Emfermaria no ano 83’, de Psicóloga no  ano 90’ , terapeuta 
Familiar Sistêmica no ano 93’, e de Professora em Psicologia no ano 
98’, na Universidade Pública; além de cursos, jornadas, seminários, 
encontros, colóquios sobre saúde mental, bulimia, anorexia, violência, 
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dependências químicas a álcool, grupos terapêuticos e operativos, na 
cidade de Rosario e em outras cidades do Pais , do Brasil e de Cuba.
Com o primeiro diploma comecei a trabalhar no hospital  público 
Psiquiátrico de Rosario por um período de 21 anos, como enfermeira 
no início e como psicóloga os últimos 10 anos, onde aprendi a por 
em prática a teoria e a re-teorizar sobre a prática, estudo, trabalho, 
envolvimento com as dificuldades, as necessidades, os afetos, 
próprios e da comunidade, a militância da vida em defesa dos direitos 
do trabalhador e dos menos favorecidos, no sindicato, no hospital, 
na comunidade, que como uma espiral dialética vai crescendo em 
tamanho e em complexidade.
Com tudo pronto para esperar a aposentadoria e ver crescer minha 
planta de abacate, que plantei no quintal da casa que foi de meus 
pais, surgiu no mais profundo do meu ser, uma necessidade extrema 
de começar de novo, (por sorte ou por azar como disse a filosofia 
oriental), em outro lugar, totalmente diferente, com costumes, idioma, 
cultura, e demais todo diferente, e desembarquei no Rio de Janeiro, 
o 31 de dezembro do 2003, para fazer o mesmo que sabia fazer, foi 
a ideia inicial, mas passado o tempo que a ansiedade tolerou, e sem 
concretizar a reprodução do meu antigo cotidiano, por questões 
burocráticas com suas conseguintes demoras, e para quem procura 
a diferença e começar de novo, botei gasolina no motor, comprei  um 
isopor  grande o enchi de latas de refrigerante, cerveja e garrafas de 
água e fui pro carnaval.
Mais anos se passaram o isopor foi mudando o conteúdo para carroça 
de milho, tapioca, churros, passei por cooperativa de fraldas, de livros, 
gastronomia, vendi colares artesanais e pulseiras, camisetas, bolsas, 
mochilas, etc, e esquecí do cotidiano que queria repetir. Conheci 
as lutas do povo brasileiro solidário e guerreiro, e deixei acontecer 
naturalmente com os sem teto, sem terra, os desempregados, os 

Mônica Herrera
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atingidos pela discriminação de sexo, raça, etnias, a luta do povo 
Palestino, pelas barragens, pela vale, os camelôs, moradores de rua, 
a economia solidária, e continuo aprendendo e conhecendo pessoas, 
lugares e costumes do Brasil, me encontrei numa rede humana, que 
se preocupa com os próprios e os alheios, que denuncia as injustiças, 
reclama seus direitos, e procura a liberdade que está sendo enforcada 
pelo lucro, a cobiça e a especulação.

“Sonha e serás livre de espírito... luta e serás livre na vida” Comandante  
Che Guevara.

Mônica Herrera

Mônica Herrera
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AMIGO EDSON

Às vezes Deus nos presenteia, na figura humana
e nos envia o anjo da amizade.
Ele veio até mim na forma Edson de ser, de viver,
de sentir, de partilhar a amizade.
Engraçado, divertido, emotivo, querido, companheiro,
guerreiro, levamos ladeira acima tapiocas,pipocas,
milhos,churros com sol, com vento, com meu amigo Edson.
Você não ficou, a homofobia não o compreendeu,
só que ela não conseguiu apagar o que você gerou
na família e em todos nós.
Os brotos estão em  pé, crescendo belos e formosos 
amarrados pelo fio do amor que semeastes.
Vai minha pequena homenagem a nossa amizade.

Mônica Herrera
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ESTRADAS DE VIDA

Em um constante movimento, 
como o pensamento, 
o vento, 
a gente percorre as estradas de vida. 

Retas, direitas, sinuosas, escabrosas, engraçadas, 
divertidas, emotivas, 
estradas de vida. 

Entre amores, rancores, surpresas, tristezas, no 
inicio, no meio e até o fim; 
insistimos, recuamos, sonhamos, acordamos. 

No caminho de vida ainda estamos entrelaçados, 
separados, conectados, 
sintonizados nas estradas de vida. 

Teimamos, atropelamos, crescemos, 
madurecemos, aprendemos a ser humanos, 
nas estradas de vida 
te encontre e nos encontramos.

Mônica Herrera
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Meu lugar me constitui, me inspira. Sou de favela, sou de luta.
Viver é imprescindível, sobreviver é resistir, é criar laços, fortalecer 
vínculos, ampliar horizontes.
Sou mãe, esposa, educadora, missionária da vida. Promover a trans-
formação social,
A mudança nas condições de vida daqueles que vivem às margens, 
através da luta e da cooperação.

 MÔNICA SANTOS FRANCISCO
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Me extasiar com o céu de inverno
Querer ter flores na casa com mais frequência
Dei pra tomar gosto pela vida
Pelas minhas coisas
Pois bem... Desabrochei!

Quanta poesia cabe em um instante? 
Sei lá...
Só quero toda a felicidade que eu puder colher.
Porque o instante se vai...
Mas o encantamento, a felicidade e a magia, 
Ficam, aqui, tatuadas na alma

Mônica Santos Francisco
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O coração quer falar...
Sinto o peso das coisas que estão dentro dele
Vou empurrando as palavras
Elas tem que sair a força
E sem tempo pra amadurecer
É que de tantos sentimentos
Eu penso é mesmo que 
elas tem que nascer logo, assim, de supetão...
Que nem aquele vento que nos pega sem aviso 
E embaralha tudo pra uns e refresca tudo pra outros
E assim desanuvio o coração

Mônica Santos Francisco
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 JOANA DARC LAGE 

Nasci em Austin, no bairro de Carlos Sampaio em nova Iguaçu. 
Literalmente nasci em Carlos Sampaio, apressada como sempre, 
nasci em casa mesmo! Sou a mais velha de quatro irmãs. Meus pais 
tinham pouco estudo, meu pai só tinha a quarta série e minha mãe era 
semianalfabeta, entretanto, foram eles que me alfabetizaram, a mim 
e minha irmã Elisangela que hoje também é professora e em breve 
psicóloga. Meu pai passava os deveres e minha mãe cobrava, tomavam 
nossa leitura todos os dias e com nos tornando boas leitoras. 
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Passamos por muitas dificuldades e sendo a baixada esquecida pelo 
poder público, não haviam projetos que nos auxiliassem a garantir um 
futuro brilhante. Meu pai era motorista de ônibus e ganhamos bolsa 
de estudos para fazer o ensino fundamental. Entrei direto na segunda 
série, minha leitura era muito avançada e só não entrei na terceira 
série devido a idade. Logo de cara me apaixonei por Carlos Drummond 
de Andrade e Cecília Meirelles. Mas quem me inspirou mesmo foi 
meu avô Wilson Lage ex-combatente de guerra, tido como louco para 
muitos, mas para mim e minha irmã que passava horas ouvindo ele 
recitar suas loucuras em poesia, era alguém muito especial, e a poesia 
em prosa e verso um tesouro que me deixou por herança.

Conclui o normal, fiz curso técnico de informática e depois de muito 
tempo e de muitas frustações em busca de emprego e seguidas 
negativas por morar longe e ter quatro filhos pequenos, consegui 
conquistar bolsa integral para fazer Pedagogia na Universidade Iguaçu-
UNIG através do Pro Uni, com a faculdade também veio a primeira 
assinatura de carteira como educadora social no lar Fabiano de Cristo, 
onde ainda trabalho e através do qual conheci e comecei a participar 
da Rede de Mulheres Empreendedoras Asplande. Participei de um 
curso de cooperação pela Jica no Japão através do Lar Fabiano. Foram 
vinte e um dias de muito aprendizado e percepção de que somente 
através da valorização da educação de qualidade pode-se construir 
uma pátria de fato educadora. 

Escrevo desde os treze anos de idade, mas a maior parte de minhas 
poesias ninguém vai ler! Rasgava todas com vergonha. Só passei 
a compartilha-las após acompanhar minha mãe no tratamento de 
depressão e hipertensão no setor de fitoterapia com a doutora Regina 
Macri a qual me convidou a participar das oficinas literárias no hospital 
Gaffrée e Guinle. 

Joana Darc Lage
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Posteriormente fui descoberta e incentivada pela Asplande através do 
Lar Fabiano de Cristo do qual sou representante desta rede de mulheres 
e hoje me sinto poeta, saí do casulo, além de ter várias participações 
envolvendo a poesia na Universidade.  Enfim, atualmente estou 
coordenando este projeto de coletânea das poetisas da rede com 
muito prazer e alegria, acredito que muitas mulheres serão inspiradas 
e também sairão do casulo e poderão permitir o sussurrar da alma 
através da escrita.

Atualmente moro em Inhaúma, uma vez que, do mesmo modo como 
muitos de meus conterrâneos, tivemos que migrar para próximo 
da capital, para morarmos nas proximidades da fábrica onde meu 
esposo trabalha devido a distância e dificuldades de transporte que 
passávamos na Baixada Fluminense em Nova Iguaçu.  

Sou poeta, artista plástica em reaproveitamento de recicláveis, 
educadora social do lar Fabiano de Cristo, mãe, contadora de histórias, 
cristã e estou com muita expectativa pelo nascer desta coletânea a 
qual, quiçá possa ser o início da descoberta de muitos talentos 
escondidos no anonimato das comunidades, favelas, periferias e 
baixada fluminense deste nosso rio de janeiro. Amo escrever e convido 
você a se encontrar nas linhas escritas de nossas vidas!

Joana Darc LAge

Joana Darc Lage
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MINHA ORIGEM

Nas terras de Carlos Sampaio
Nasci e me criei
Fortaleci minhas raízes
Ali, em Nova Iguaçu me formei...
Lá, no bairro de Austin
Lugar de muitas lembranças
De um tempo de criança
Inesquecível para mim
Na qual fitava a linda e azul montanha
Fiz muitas amizades
Onde aconteceu o primeiro beijo
E, pelo pai dos meus quatro filhos
Me apaixonei
Ali, terra de ninguém
Dos pés sujos de lama
Das ruas de barro vermelho
Das brincadeiras de rua
E das muitas lágrimas 
Que também derramei
Das perdas e saudades
Das marcas que deixei
Minha terra, minha vida
Minhas tristezas

E alegrias
Forasteira sou agora
Na cidade que me acolheu 
outrora 
Das novas conquistas
Das amizades
Do amor que nunca morreu
Trago no peito
A criança levada
A adolescente espevitada
E a mulher que me tornei
Sem esquecer das raízes
Da minha terra natal
Da amada família
Desta gente esquecida
Gente tão sofrida
E que para mim
Não existe um 
Que deixe de ser tão especial
De ser parte 
De minha história de vida
E por este motivo
Dedico-lhes minha poesia

Joana Darc Lage
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COMO NASCE O POETA?

O poeta nasce
No toque da brisa
Num olhar profundo 
Em torno de seu mundo
 
O poeta nasce 
Ao se ter sensibilidade
Ao se enxergar a natureza,
Em se ter humanidade
 
Ao nascer
Cada poeta
A si mesmo revela
No ato de escrever
 
Nasce do puro suspiro
De um amor perdido
Ou, profundo desejo
De se ter um amor perfeito

Assim nasce o Poeta

 

Joana Darc Lage
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BRISA SUAVE

Brisa suave 
Cheia de emoção
Toca minha face
Quando em meio a oração

Brisa suave
Dedos de Deus
Concedem-me conforto
Ao tocar nos cabelos meus

Eleva min ’alma
Ao trono seu
Ao levar consigo
Os pedidos meus

Brisa suave
Cheia de emoção
És obra prima
Da presença Divina

A certeza plena
Da Santa presença
Em não olvidar minha oração

Joana Darc Lage
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GUARDIÃES

Árvores
Guardiães da vida
Renovadoras do ar
Do mundo os pulmões
Oh árvores
Sem tê-las
Só há devastação
E a terra
Não segura não
A forte água da chuva
E a vida de muitos tumultua
Oh, árvores
Quem as detém?
Os que as detém
Amor a vida
Amor a Deus não tem
Quem as corta
A vida aborta
Deste modo
O futuro na parede 
A árvore
Natureza morta 

Joana Darc Lage
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MULHERES DA REDE

As mulheres da rede
Tecem crescimento fio a fio
No artesanato, na costura
Na gastronomia, na poesia
Por uma nova economia.
Vencendo os desafios 

Precioso é o trabalho da artesã
Que põe em sua peça 
Toda sua essência, todo o seu ser
Tecendo economia solidária 
Para sustentabilizar o amanhã.

Preciosa é a mulher empreendedora
Que encara os desafios
Sem medos dos riscos
Que investe em si mesma
E faz acontecer 
A solidária economia para crescer

Seja na favela, na baixada
Ou na periferia
Tecemos a solidariedade 
Fazemos uma nova economia.
Em prol de sustentabilizar 
Qualidade de vida.

Joana Darc Lage
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A BELEZA DA CEREJEIRA

Pesquisando descobri
que a beleza da cerejeira 
vai além de sua exuberante 
beleza
além do que meus olhos enxergam
apesar de frágil e singela
a Sakura se revela
ensinando-nos a suportar as estações
com a roupagem 
que a cada uma lhe cabe
despedindo-se pétala a pétala,
desapega
revelando seus galhos nus
para suportar os frios dias de inverno
e desabrocha
em cores, brancas, vermelhas...rosas
comemorando a bem vinda primavera
despertando nos corações
a alegria do recomeço

revelando de Deus um 
importante segredo:
seu amor também se renova
seja em tempos de glória
ou na dureza da derrota
não importa a estação
não importam as circunstancias 
seu amor por nós
a cada dia se renova
a cada amanhecer
e, no entardecer
em noite escura
de cada um de nós Ele cuida
protege
alimenta
enquanto ainda dormimos
para quando o sol raiar
Como a cerejeira-Sakura
em plena primavera
belos,
possamos desabrochar!

Joana Darc Lage
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AS MULHERES DA REDE TECEM

As mulheres da rede
Tecem amizades
Fortalecem corações

As mulheres da rede
Compartilham experiências
Ensinam e aprendem
Empreendem

As mulheres da rede 
Não oferecem muletas
Mas te auxilia a caminhar
Corrobora para o seu levantar

As mulheres em rede militam pelo bem
Pelos direitos, pela paz
Pela sustentabilidade 
Pessoal e geral

As mulheres em rede empreendem, realizam e ampliam sua visão
De que o melhor para todas e todos 
É dar as mãos e tecer 
Investindo e crescendo em união!

Joana Darc Lage
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AMOR QUE SE RENOVA

A cada amanhecer 
O amor de Deus se renova
Por mim e por você, 
Por nós dois, 
Pela humanidade
E do mesmo modo, 
Renovo contigo o meu voto
De te amar pela eternidade
De ti cuidar, por nossa família zelar
Multiplicar nosso amor A mil por um
A ti pertencer e a mais nenhum!
Firmo contigo e sempre firmarei
Este compromisso:
De te respeitar, tolerar, suprir suas 
necessidades
Acolher em meus braços e te proteger
Nosso companheirismo nos habilita
A tolerância, ao domínio próprio
E a ter sempre a esperança

De ver nossa família unida
E bem alicerçada nas bases do 
amor de Deus
Guiados por seu Santo Espírito
Iluminados por Jesus o seu único 
filho
Como bons soldados cumprir 
nossa missão
Nesta abençoada união
E quando anoitecer, em teus 
braços de amor
Eu possa enfim adormecer
Num sonho brando e suave
E de braços abertos te aguarde 
Para te reencontrar na eternidade!
Te amo!

Poesia escrita para homenagear os casais da terceira idade da unidade do LFC Casa 
Mãe Marocas por sua renovação de votos. Ao acompanhar minha mãe que está 
hospitalizada, conheci a história incrível de uma mulher 40 anos mais jovem que seu 
falecido cônjuge, a qual cabe perfeitamente esta poesia, fiquei muito emocionada em 
ouvi-la e perceber o quanto era sincero seu amor e lealdade, o quanto amores assim 
são raros e necessários para ser exemplo as gerações futuras. Sou grata a Deus por 
me inspirar e mostrar na práxis que o amor não é um mero simbolismo, tão pouco 
uma mercadoria de prazer.  Mas um sentimento puro e nobre que deve durar para a 
eternidade enquanto aqui viver.

Joana Darc Lage
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DE ROSANGELA PARA JOANA DARC
Por Rosangela de Souza companheira na UNIG 

Poeta é a pessoa que sente o que o nosso coração fala,
Ama o tudo, e nem sempre se envolve com nada,
Ser poeta é deixar de prestar7 atenção nas aulas e escrever, 
Ter a cabeça longe do lugar onde está,
É não deixar a vida passar em branco,
E sempre anotar o importante no momento presente,
Dizer o que acha mesmo sem saber se tem razão,
É sonhar acordado,
Dividir paixões,
As vezes.... Ler pensamentos,
Chorar com seu irmão,
Falar pelos cotovelos,
Gritar
Andar a cavalo,
Rir da barriga doer,
Olhar tudo o que é bonito a sua volta
Pedir opiniões sobre seus trabalhos
Bater papo com dente doendo.
Desejar felicidade mesmo que esteja infeliz,
Compartilhar lanches
Esquecer o trabalho comigo,
Colocá-lo em furadas tentando concertar.
Dizer que o outro não sabe nada

Joana Darc Lage
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Receber espiritualidade sem perceber
Ter amor e ao mesmo tempo ódio
Ficar ao mesmo tempo todo mundo e também com você
Parecer que está doida quando estiver lúcida
Isso tudo é você 
E é para você Joana, exclusiva, saiu fresquinha do meu coração.
Guarde para colocar na capa de seu livro e principalmente em seu 
coração!!!

Joana Darc Lage
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NOSSOS LAÇOS

Não importa o nome,
Sentimos é o suficiente:
Como chamamos, não importa:
São  laços,  que sabemos existir
É todo um carinho
A necessidade de estarmos juntos
É toda uma lembrança
Mesmo estando tão distantes
Não importa o nome, são nossos laços
É a preocupação constante,
O afeto acalante
Um olhar, uma palavra
Uma linguagem que só nos deciframos
São os nossos laços... Não importa o nome Choram as Mães

São as mães que choram
Ao ver seus filhos
Derramados no chão
Sangue inocente
Sangue culpado
Há tanto sangue nas mãos
Mães que choram
E choram as mães
As mães daqueles
Que combatem heroicamente
As mães daqueles que combatem

Joana Darc Lage
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Sem razão nenhuma
Mães que choram
As vezes há um cansaço tão grande
Uma desilusão
Não há quem console
Essas mães que choram
Porque há sangue nas mãos
Sangue nas mãos de seus filhos
Sangue nas mãos de seus algozes
Há sangue derramado no chão.

Por Joana Darc Lage escrita em 14 de agosto de 2015
Poucas horas depois, soube da chacina de São Paulo
Mães de dezoito vítimas da violência e da impunidade

Joana Darc Lage
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 ROSANGELA SOUZA RANGEL 

Moradora do Cantagalo por 32 anos, descende da união de mãe 
nordestina e pai carioca – estuda finanças na FGV, é colaboradora da 
Asplande. Desde 2013, atuando no Projeto Mulheres em Rede

Rosângela Souza Rangel
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RAÍZ

De repente, me tiraram da minha terra,
Sem saber o motivo, fui extraída...
Que ventos ou fatos, que causas... não sei.
Sei apenas que deixaram parte dela em mim,
Pois sabiam que sem ela, eu morreria!
Ainda hoje permanece viva a lembrança
Do nascer e pôr do sol.... Os pássaros, as árvores, o céu...
Terra que sempre foi a minha herança!
Agora, já plantada em outro lugar,
Duas terras se misturam...
É o mesmo amor, ardendo por um povo tão diferente,
Mas tão igual.... De onde veio? Para onde vai?
Com as mesmas histórias, de lutas e dores
E, também, de amores...
Parece que somos um só, até na fraqueza, somos como uma 
fortaleza!
Caminhamos, pois, com esperança,
Tendo impregnados em nós,
Nossa terra, nossa gente, para sempre!

Rosangela Souza Rangel
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SEGREDOS

Ele veio ao jardim, para me encontrar...
Eu lhe falei dos meus temores
Do que sufocava minha alma,
Sim, perguntei o que não entendia
Por que tanta gente sofria…?
Por que os amigos traíam...?
Por que, tantas vezes, eu mentia...?

Queria entender o porquê de tanta incoerência!
Por que, mesmo sabendo o que era certo a fazer
Escolhia errado, deixava a emoção me envolver.
Mesmo querendo ajudar, me fechava no egoísmo.
Sozinha, tentava e não conseguia...
Queria mudar o mundo, as pessoas,
Os sonhos, tudo ao redor!
Mas como?
Se era incapaz de compreender 
Meus próprios mistérios!?

Sentado ao meu lado, ele me abraçou
E disse: Você está crescendo, minha menina!
E hoje, já pode entender...
Que o maior desafio não é tudo absorver,
Mas amar, e, crer... naquilo que vais fazer!

Rosangela Souza Rangel
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VALORES

Sentada ao sol, eu vi, uma senhora se aproximar
De um lado para outro, ela andava,
Algo estava a procurar...
O que perdera, parecia importante
E eu, resolvi ajudar.

Perguntei o que era, e me falou:
É algo de muito valor!
Então, senhora, descreva...
Do contrário, como poderei encontrar?

E ela me disse:
Os valores, não se devem vender ou negociar...
Valores são bens valiosos, é preciso compartilhar!
Amor, generosidade, respeito aos pais...
São coisas que se deve guardar,
E, não só isso minha jovem,
Você deve, também, ensinar!

Rosangela Souza Rangel
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