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Laura Navarro 

MANIFESTO ACERCA DA VIDA 

 

 

E-zine é uma palavra de origem inglesa 

que provém de zine, que, por sua vez, 

provém do inglês magazine (revista). A 

zine - ou o zine, pois não há gênero - é 

um modelo de autopublicação simples em 

que, de forma independente, artistas 

utilizam-se de pequenos projetos gráficos 

para divulgarem sua arte, com fins 

lucrativos ou não.  

 

A zine não necessita de uma editora para 

a sua publicação, tendo sido amplamente 

adotada por movimentos como o punk, 

que utilizou-a como um mecanismo de 

comunicação e resistência. Por esse 

motivo, parece mais do que óbvio que já 

era a hora do projeto Senhoras Obscenas 

estrear uma zine. Por conta da pandemia, 

ela não será impressa, se manterá virtual, 

e contará com a poesia de dez autoras 

brasileiras contemporâneas, publicadas ou 

não.  

 

O tema escolhido para esta primeira 

publicação foi a vida. Afinal, o que é vida?  

E o que é vida nesse momento em que 

vivemos? Quais os seus significados e as 

suas preponderâncias no agora? Será que 

é possível viver por meio de poesia em 

plena COVID-19?  

 

É isso que estamos buscando responder,  

e nos manifestar, claramente, pela 

preservação da vida, algo que não tem 

sido feito pelos devidos órgãos políticos 

encarregados - vide o presidente alegando 

que a atual infecção era apenas uma 

gripezinha –, totalizando mais de 50 mil 

mortos no momento da elaboração deste 

texto.  

 

Assim, ao longo do mês de julho, 

montamos a capa com uma colagem 

manual de minha autoria e realizamos 

uma chamada pública por e-mail e nas 

redes sociais do projeto, depois, foi feita 

uma curadoria para a seleção dos textos 

publicados na primeira edição da zine das 

Senhoras Obscenas. 
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Adriana Caló 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

No Brasil, a transição do século XIX para 

o século XX é marcada por uma série de 

transformações políticas, econômicas e 

socioculturais.  

 

É possível asseverar que a mulher nesse 

contexto ainda possuía uma posição de 

inferioridade na sociedade, se comparada 

à figura masculina, sendo equiparada à 

condição de propriedade, primeiramente da 

estrutura familiar, no caso o pai, que era 

o responsável pelos arranjos matrimoniais 

e, posteriormente, do marido. Elas tinham 

como papel central a procriação, assim 

como zelar pela moral e pelos bons 

costumes da família. Esse modelo de 

esposa, mãe e dona de casa, era amparado 

pela imprensa, pela Igreja e pelo Estado, 

que através do Código Civil de 1916, 

estabeleu um conjunto de deveres, 

obrigações e normas para assegurar a 

ordem familiar. 

 

Durante muitos anos, a mulher foi obrigada 

a aceitar a condição de inferioridade e, por 

mais que fosse algo normal para o período, 

nem todas aceitaram o papel de submissa. 

As mulheres que se aventuravam na escrita 

eram consideradas feministas, pois a 

ruptura do paradigma doméstico, a ânsia 

por liberdade, principalmente de expressão, 

a magia do pensamento e o 

questionamento sobre as suas obrigações, 

caracterizavam-nas como subversivas e 

obscenas.  

 

Vale salientar que os relevantes registros 

produzidos por estas subversivas à ordem 

patriarcal, sempre auxiliaram pesquisadores 

contemporâneos a reconstruírem suas 

histórias e memórias. 

 

Este é um fato que precisamos destacar, 

pois há séculos, mesmo com muitas 

barreiras, existiram mulheres que 

defenderam seus ideais e, embora tenham 

sido mal vistas à época,  hoje são exemplos 

de determinação e autenticidade para nós, 

mulheres do século XXI. É lamentável  que 

ainda na atualidade a mulher seja retratada 

por mentalidades conservadoras como um 

ser inferior. No entanto, felizmente, esse 

quadro tem se modificado através das 

inúmeras lutas diárias por respeito e 

igualdade, mostrando que as mulheres 

confrontam qualquer dificuldade na 

conquista de sua emancipação. 

 

Además de publicar autoria feminina 

contemporânea, o projeto Senhoras 

Obscenas também tem o compromisso de 

divulgar mulheres esquecidas ou ofuscadas 

pela história. Para além de um resgate de 

memória, suscitar o conhecimento àqueles 

que por algum motivo nunca ouviram tais 

nomes. Trazendo à luz grandes mulheres 

que estão à sombra do conhecimento 

comum. 

 

Nosso maior objetivo é colocar a mulher 

escritora em cena! 
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Graziela Brum 

SOBRE O PROJETO 

 

 

Senhoras Obscenas é um projeto literário 

que surgiu em 8 de março de 2016, com 

a ideia de reunir expressões literárias 

produzidas por mulheres. Nesse período, a 

verdadeira missão foi trabalhar a poesia e 

a literatura como ferramentas a serviço da 

liberdade feminina e, sobretudo, criar uma 

rede de comunicação que sustente no 

coletivo a voz individual de cada escritora. 

 

É preciso dizer aqui que Senhoras 

Obscenas, em quase cinco anos de 

existência, em cada nova publicação virtual 

ou física, nunca perdeu a essência que deu 

vida ao projeto: resistir e ocupar espaços 

com a voz feminina. Além disso, trabalhar 

a autoestima, a pluralidade e, sobretudo, a 

coragem da mulher, que, no passado, 

precisou se calar para sobreviver aos 

desmandos de uma sociedade 

preconceituosa e equivocada. Pode-se, hoje 

ainda, observar a dificuldade de 

entendimento do papel da mulher, ou 

melhor, da sua liberdade, da sua 

capacidade e sabedoria. As conquistas 

femininas são ainda pontuais.  

 

Diga-se, são importantes conquistas, mas 

não suficientes para afirmar a igualdade de 

gêneros. É no alicerce da sociedade que 

sobrevive a estrutura de um pensamento 

rígido e engessado do que é ser mulher. 

Por isso, vivemos a poesia, a literatura, essa 

arte capaz de contornar obstáculos e 

penetrar pelos entremeios da carapaça 

quase impermeável do capuz social para 

germinar a luz da liberdade feminina. Temos 

aqui um projeto pioneiro na luta delicada e 

sensível pela expressão livre da mulher 

atraves da Poesia e da Literatura.  

 

Salve Senhoras Obscenas!  

 

Vida longa ao projeto literário! 
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FÊNIX 
( Malena Cardoso ) 

 

 

Olhei para aquela 

que acabava de 

chegar do hospital. 

 

Fitei os olhos 

AUMENTADOS pela lente 

míope ainda com 

l u z 

ainda com expectativas. 

 

Sorri-lhe. 

Sorriu-me 

de volta. Inspirei 

em sua presença 

como não achei 

que faria novamente. 

 

Segurei-lhe os 

dedos curtos, enrugados. 

Abriu os lábios 

- finos - 

umedeceu a boca. 

 

Encontrou o caminho 

das palavras e 

balbuciou o inaudível. 

 

Quê?! Quê? Quê? 

 

Pensei. 

Viu minha fronte 

se fechar pela 

não-compreensão. 

 

- Meu décimo terceiro... Tá na conta? 

 

Minha avó 

estava 

em casa. 

 

O mundo 

ainda era 

mundo. 
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  SEM TÍTULO 
( Adriana Caló ) 

 

 

Vida na pandemia 

Um misto de medo e agonia 

 

O terror instaurado 

Com cheiro amargo de infecção 

Ruídos por todos os lados 

Balbuciam palavras em vão  

Ao toque suave da saudade 

 

Com coração ritmado por sinestesia   

Volto ao deus Pã da mitologia 

Que há anos é minha companhia... 

 

Tudo passa, já diziam... 

Mas não será como já foi um dia 

 

 

 

 

MINHA EXPERIÊNCIA É UM ATO POLÍTICO CONTRA EU MESMA 
( Maria Bejarano ) 

 

 

Não há lugares para ir ou fotografar.  

Crises e pandemias no ar 

Pela janela de vidro que há no quarto frio, eu vejo a vida passar e me confrontar. 

O que me resta é escrever 

Renascer de palavras impostas num papel morto. 

Reciclar imagens num grande enumerado de fotos. 

A vida passa enquanto eu ando descalça  

No momento em que eu penteio meus fios ruivos. 

E se eu existo, porque existo? 

Tudo é e não é uma grande PIADA. 

Tortuosa que só ela. 

Que leva aos poucos o que se é vivo mas não vive, resiste. 

Encaro tudo como perigo. 

Tenho medo, penso.  

Atirada e machucada me enxergo. 

Sou a vida que eu criei para enfrentar meus demônios. 

Enquanto trago cigarros, eles baforam comigo.  

No momento em que pego minha taça com vinho barato, eles se embebedam ao meu lado. 

Sigo minha rotina enfrentando desejos cruéis.  

Eu luto e renasço 

Eu crio e me transformo 
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 ( Maria Bejarano ) 
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FLUXO SONORO 
( Ana Paula Pessoa, 

texto e imagem ) 

 

 

Uma espécie de música 

Celular que toca 

Canto dos pássaros 

Batida de porta 

Sussurros do vizinho 

Passos de alguém 

Respiração 

Carros ao longe 

Cruzamentos 

Ruídos 

Ilhas de não-senso 

Incompreensibilidade 

Modulações 

Modos de dizer 

Espirros 

Ondas sonoras 

Dissolve a linguagem 

Escuta afinal! 

Estou à escuta de um fluxo 

Materialidade sonora 

Puxar o fio 

Intermezzo. 
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renda 
( Amanda Vital ) 

 

 

morar na cabeça dos outros: essa tarefa exaustiva 

ser montada desmontada e me aguentar sem partir 

os nervos e as costuras seguir assim reboco intacto 

parede que parece nunca ter visto furadeira na vida 

adélia prado diz que mulher é desdobrável e eu sou 

mais uma dessas criaturas de polarização oscilante 

mudando de assento ou de sentença a cada cabeça 

que me acolha enquanto essa inquilina mal de paga 

aceito aquela casa de costas para o sol por também 

ser eu mesma uma casa assim de costas para o sol 

e insisto em não fechar as janelas nem as persianas 

porque eu e todas de mim ainda esperamos por nós 

para avançarmos lúcidas e inteiras até o lobo frontal  

 

 

SEM TÍTULO 
( Elisa Koslowsky ) 

 

 

aos gerânios de Bibury, 

destino minha consternação. 

assim é a vida - 

um milésimo sonoro 

das sinfonias de Mahler 

 

se a vida pacata do mandarim 

dançasse ao ritmo 

da nona sinfonia, 

vida 

não seria mais do que 

um espúria. 

triste 

logo teríamos ali, sob 

o junco, entre as vergas, 

exaurido, o corpo do pequeno 

munia 

 

teria a vida formas e proporções 

harmônicas 

até mesmo após o último sopro 

daquele, abatido em voo  

pelo aguaceiro 

irrevogável da noite? 

 

repouso um dos lados 

do rosto sobre as herbáceas  
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úmidas 

em homenagem ao modesto, 

ao pequeno, cujas asas 

impotentes falharam 

contra a fúria maior 

da natureza 

 

o que descansa na terra é leve 

 

de que vale a vida 

se não puder velar 

o combalido? 

a vida é fadiga, 

até que outro ninho se edifique 

e resista 

à próxima tempestade 

 

se não vejo meu amor 

prefiro a mortalha fria, 

que nada pode fazer contra 

a autoridade aglomerada 

dos gerânios de rizomas 

profundos. 

CONSCIÊNCIA 
( Erisângela Brasil ) 

 

 

Houve um tempo 

Em que a alegria dançava no teu olhar 

Que o jardim da casa era um mundo vasto 

E o próprio tempo parecia infindo. 

A vida era uma brincadeira de roda 

Embalada por cirandas 

Sob a lua do céu infinito 

Sem tempo marcado pra parar 

Porque o tempo passava em outro ritmo 

- rio manso 

E a vida era um manso caminhar. 

 

Mas eis que um dia os teus olhos se abrem 

E muito veloz gira a roda gigante 

Colocando as pessoas 

Ora em cima, ora embaixo 

Numa posição e contraposição constante. 

O tempo escorre 

- como os relógios de Dali! 

E a vida passa a galopes largos 

Pois olhastes para além da caverna 

E já não vês apenas a sombra de ti 

A encobrir a réstia. 
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( Aline Assis ) 
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SEM TÍTULO 
( Roberta Attili ) 

 

 

dar-se à luz 

vida ventre vida 

ventre vácuo 

ventre vão 

de idas e vindas 

todo caminho vinga 

tudo brota na escuridão 

o vazio não é a falta de algo 

mas sim a possibilidade de tudo 

FELICIDADE SONHADA 
( Elaine Carvalho ) 

  

Esta ânsia que me consome e acalma 

Ânsia neutra 

Ânsia da epiderme seca 

Que na face desbotada aflora 

Rejeita esta vida imperfeita 

Anseia por colheita 

Jardim de folhas petrificadas 

Das flores germinadas 

Restou somente o pólen 

Da fecundação clamuflada 

Pássaro da Felicidade Sonhada! 

Fecunda e espalha 

Esta ânsia 

Neutra ânsia 

Que se aloja no vão 

Entre meu íntimo submundo 

Ínfimo e fecundo 

Faça uma criança sorrir por um segundo 

Um infinito segundo 

De amor incondicional 

E leve deste mundo 

Todo o mal 

Jorre viçosas sementes 

Por entre as áridas terras 

E por entre as secas gentes 

Espalhe esta ânsia 

Ânsia neutra 

Ânsia por seiva 

Essencial seiva 

Seiva feita de bem-fazer 
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MORTE E VIDA 
( Chiara Gil ) 

 

Desse vazio encontro-me escondida. 

fugindo, fingindo entre o silêncio 

saindo de surdina. 

Dessas vozes que me calam, procuro saídas 

meus gritos em silêncio sufocam choros e lamúrias 

de uma vida ainda viva. 

Fingir-se de morta viva 

habitar um corpo que não se habita, 

falar em silêncio, sem pensar na morte ainda em vida. 

Sentei esperando a morte desde que conheci a vida, 

em princípio não a aceitei como companheira de partida 

com o passar do tempo comecei a entender que só morre 

aquilo que é vida. 

 

 

 

( Francesca Woodman ) 
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Projeto Senhoras Obscenas  

Facebook / YouTube 

 

Participaram desta edição: 

Adriana Caló @adrianacalo_ 

Aline Assis @poesi_aaa 

Amanda Vital @manditavital 

Ana Paula Pessoa: Facebook 

Chiara Gil Morada dos Livros 

Elaine Carvalho @elaineoak 

Elisa Kozlowsky @kozlowsky.elisa_ 

Erisângela Brasil Facebook 

Graziela Brum @grazibrums 

Laura Navarro @matryoshkabooks 

Malena Cardoso @mcar_libris 

Maria Bejarano @theboddah 

Roberta Attili Facebook 
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