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Às encantadas, 
pedimos permissão do lugar e da palavra, 

pra entrar e pra falar. 

Às senhoras das matas e das águas, 
pedimos licença, para caminhar pelas trilhas, trieiros e entranças.

Às que vieram antes de nós, 
Abrindo picadas e afofando a terra dos caminhos, 

nossos agradecimentos e reverenças.  

Às anciãs, a escuta respeitosa.
Às mais velhas, a bênção amorosa.

Às mais novas, a paciência da sabedoria que renova.
Aoxekato...



Os camĩĩ’ do Giro

Percepções empáticas, de nossa mais velha a nossa mais nova 
Marta Cezária de Oliveira
Elenízia da Mata Jesus

Cantorii de chegada

Gira Leodegária de Jesus: nossos laços, nossos, giros, nossas giras

Homenagem Ciências do Cerrado 2021
Matripotências dos saberes, fazeres e vivências das mulheres que embolam 
sabão
Com Maria Madalena Silva Barboza

Eu não conheci minha vó, mas ela me visitou
Maria Madalena Silva Barboza
 
Para estilhaçar a máscara do silêncio nos sertões goianos, Leode-
gária de Jesus
Ludmila Pereira de Almeida



A gira roda no “ser-tão” de Leodegária
Maria Neves Jardim de Deus

Leodegária de Jesus: presente!
Andréia Batista Coelho

Reincidências nas gerações 
Andrielly Merces Freire Carneiro

Diásporas Leodegárias
Letícia Santos Gomes 

Sementes, palavras e coisas de pele
Nathália Mendes Silva

O jequitibá ou da vida no garimpo
Nicolle Maria de Oliveira 

Índia da Terra, a poesia como grito de guerra
Vanete Inaruki Karajá

Vivências e Saberes Matriarcais
Edinamar Gonçalves de Brito

Tem de escrever
Andra Martins Ribeiro 

O julgamento
Tânia Ferreira Rezende





Empatia das mulheres no Cerrado 

Matrinarrativas Cerradeiras mostram que mulheres negras 
no bojo do Cerrado, com suas narrativas, nos ajudam a refletir, 
dialogar, compreender, analisar, aprender e encontrar saídas  para 
a história da caminhada, de quem trilhou e ainda trilha o Berço das 
Águas cristalinas ou esverdeadas, amarelas e escuras, no fundo das 
matas, grotões, córregos ou  rios, que se espalham por este chão, 
com grandes cachoeiras encantadas, geladas, de beleza sem igual, 
ora com barulho ensurdecedor ora com calmarias. Escondendo 
seu curso ou caminhos, por onde vai trilhar, ou trilhando rumo 
aos grandes rios do nosso Brasil. 

As mulheres do Cerrado são mulheres com grandessíssimos 
saberes, que ao longo de anos guardam saberes ancestrais. Elas são 
simples, e enraizadas como os campos cerrados com os arbustos, 
árvores tortas com suas cascas grossas e folhas duras, onde brotam 
lindas flores e vários frutos. Rios de águas cristalinas e grandes 
cachoeiras. E com as queimadas elas renascem com mais vigor. 
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Assim assemelham as mulheres que trilham esses espaços de 
grandes riquezas naturais. E mantém a vida. Seja ela humana ou 
animal, gerando vida, esperança de dias melhores. Nossa terra e as 
mulheres negras no cerrado são detentoras de uma rica diversidade 
cultural e étnica. 

O conhecimento tecnológico sobre o uso e manejo é uma 
biblioteca viva no uso das plantas medicinais em prol da saúde. 
Os conhecimentos tradicionais que foram passados oralmente 
de geração em geração e preservados por nossas matriarcas ou 
griôs, que residem nos vãos de serras, nas campinas abertas pelo 
agronegócio ou mesmo em garimpos, assentamentos, bairros e 
pequenas cidades. Pois, por volta de dois mil anos antes de Cristo, 
esses Povos do Cerrado já viviam também de suas roças, plantavam 
milho e amendoim, fabricavam vasilhas de barro, produziam 
tecidos, esteiras e cordas de embira. Dessa forma, desenvolveram 
um modo de vida diferente dos moradores dos mangues e matas 
do litoral, da Floresta Amazônica, dos campos frios do Sul, ou das 
altitudes dos Andes. 

São mulheres em marcha por direitos, reuniões em busca 
de organização, ampliando os direitos. No Coletivo, nas ONGs de 
mulheres pretas os debates, videoconferências, rodas de saberes, 
capoeiras ou nos terreiros de matriz africana, e assim as feminis-
tas negras e suas companheiras combatem a violência contra as 
mulheres. E no Brasil de ponta a ponta buscando o fortalecimento 
da luta em prol das mulheres. Construindo a história com o poder 
coletivo que aprendemos com nossas ancestrais. 

Novas lideranças negras no movimento de mulheres. Estudos, 
cursos e oficinas aumentam nossa coragem para ficar firme na luta 
sendo mulheres empoderadas a partir da educação, formação e 
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capacitação que gera autonomia, igualdade com equidade para 
mulheres negras e isto se dá no coletivo. Assim, vejo como é lindo 
olhar e ver os caminhos entre árvores tortas ou robustas, plantas que 
salvaram e salvam vidas com saberes e sabores de quem guardou 
o saber ancestral e partilhou. 

Partilha com quem ainda há de vir trilhar essas trilhas, rodas 
de esperança...abundantes como as águas que molham nosso 
Ser-tão. Fogo que queima matas, que queima injustiças. Fogo 
que arde no peito e se espalha por longos e longos territórios que 
cortam os Cerrados e isso também são nossas vidas entrelaçadas 
com flores e espinhos. Hoje é flor. Amanhã espinhos e no futuro 
geram vidas novas. Vida que renasce nas cinzas esbranquiçadas 
das queimadas ou das podas que nos fizeram crescer, florescer. 

Essas mulheres que aqui giram elas giraram antes e vão con-
tinuar girando. Pois Leodegária, Maria Madalena da Silva Barbosa, 
com suas Matripotências dos saberes, fazeres e as vivências que 
embolam sabão...E eu não conheci minha avó, mas ela me visitou. 
Ludmila Pereira de Almeida nos diz que para estilhaçar a máscara 
do silêncio nos sertões goianos, a nossa Leodegária de Jesus trilhou 
e continua trilhando com Maria Neves Jardim de Deus na roda da 
gira que gira no Ser-tão de jovens que aspiram o novo que chega. 
Com essas meninas, jovens estudantes, pesquisadoras, escritoras 
no amanhecer com Leodegária em Goiás e no mundo. 

As reincidências nas gerações, nas diásporas Leodegárias, 
sabendo que são e serão sementes potentes, que se espalham 
em campos férteis com o sertão goiano, coberto de áreas diversas.  
Povos empoderados com saberes ancestrais, que mantêm viva a 
história, a memória de como seguir. Nathália com suas palavras 
dizendo isto é coisa de pele e nos revela que é possível trilhar. 
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E Nicolle Maria, com o seu jequitibá, traz a vida nos garimpos. 
Garimpo que estraçalha, que humilha, adoece, mostra que no 
meio de tudo isso tem acolhimento para quem precisa. Isso é a 
vida neste Cerrado molhado com pedras e pedregulhos. Buracos 
e escavações. Esconderijos e humilhações. 

Mas gerou e ainda gera vidas que querem e podem trilhar seus 
caminhos como os povos indígenas, os quilombolas que aqui ainda 
residem e mantêm vivo esse passado girando rumo ao novo que 
chega com saberes que sempre existiram. Podem mudar, formas e 
métodos, mas o que nos alimenta é o olhar de nossas raízes. Sejam 
tortas, curtas. A forma não importa, o que importa é o agora saber 
olhar e se espelhar com a Índia da terra, Vanete Inaruki, na poesia 
como grito de guerra, conseguimos vislumbrar novos caminhos para 
trilhar nas vivências dos saberes matriarcais, de Edinamar Gonçalves 
e Andra Martins, que nos lembram que temos que escrever. 

Pois o julgamento chega com Tânia Rezende. Estudos que 
ajuda entender compreender que saberes são mulheres em marcha 
por direitos, ampliando debates, videoconferências e, assim, as 
feministas goianas continuam escrevendo memórias ancestrais das 
mulheres. E, no Brasil, de ponta a ponta, buscando o fortalecimento 
da luta em prol das mulheres, construindo a história com o poder 
coletivo que aprendemos com nossas Matriarcas. Ancestrais. 

Estudos, cursos, oficinas e escrevivências aumentam a coragem 
para ficar firme na luta sendo mulheres empoderadas, partindo 
dos saberes e da educação, formação e capacitação que gera au-
tonomia, igualdade com equidade para mulheres negras e isto se 
dá no coletivo. A dinâmica da vida leva-nos a vencer barreiras do 
racismo, sabendo que no campo e na cidade gênero e raça são o 
ponto forte das ações para as mulheres negras que vão tecendo 
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saberes e sabores, saberes que as mantém de pé, dizendo o Brasil 
ainda vai vencer o preconceito, a discriminação de gênero e raça. 

A Luta pelos direitos humanos das mulheres está sempre 
presente, pois a solidariedade é tudo. Mulheres e homens pre-
servando a memória oral como resistência. O dinamismo das 
mulheres negras para desafiar a construção das políticas públicas 
é uma saída; as lutas em prol dos direitos humanos, geração de 
trabalho e renda para manter de pé, pois a cultura e o saber andam 
juntos com os desafios que fortalecem a caminhada ontem e hoje. 
Concluindo a caminhada, Dandara no Cerrado, lembro-me das 
rodas de conversas, oficinas de estética, tranças, onde a autoestima 
nos impulsiona a caminhar; o saber popular é a força que move a 
luta das mulheres negras dizendo: Aruanda a todas as guerreiras! 

No 25 de julho mulheres negras vão às ruas e bairros na luta pe-
los direitos construindo a luta que é coletiva para negros e brancos 
no combate ao racismo, sexismo, lesbofobia com roda de gênero, 
raça, educação combatendo a violência contra mulheres, crianças 
e adolescentes. Pois, cantos e saberes são armas femininas na luta 
pela emancipação. A festa celebra a vida e prepara o futuro. Saberes 
e sabores em ver viva a história do povo negro. A troca dos saberes 
é ponto importante para o futuro. A resistência dos nossos corpos 
mostra essa luta diária. 

Cerradeiras, mostram que no coletivo a vida floresce e cresce.  
As mulheres negras de Goiás são mulheres comprometidas com 
o trabalho no campo ou na cidade. Sua fonte de inspiração é o 
cerrado, o chão da vida na roça, no quilombo ou nas cidades; o 
verde das matas, a leveza, a bravura e a transparência das águas 
cristalinas dos riachos, rios e cachoeiras O trabalho no movimento 
social, nos grupos de mulheres, nas universidades ou na periferia, 
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no trabalho ou nos lares revelam como as flores sua identidade, seu 
poder, delicadeza, poesia, força e beleza. Assim são as mulheres 
negras do Cerrado, ora fechadas, densas, com explosões de vida 
que brotam neste chão. 

Portanto, falar de empatia com Maripotências Cerradeiras é 
trazer o debate do poder da mulher negra na história de Goiás, 
do Brasil e no mundo, só conhecendo essa história podemos falar, 
transmiti-la com maior veracidade e quem ler este livro não tem 
como não compreender um pedaço da nossa história, militância 
política, ativistas do feminismo negro e do combate ao racismo, 
sexíssimo, e muitas outras formas de discriminações e preconceitos. 
Podemos falar com toda propriedade desta história, pois fazemos 
parte desta história, junto com tantas outras companheiras negras. 
Ter possibilidades de continuar registrando histórias de mulheres 
negras lideranças deste estado bem como do Centro-Oeste e quiçá 
nacional e internacional.  Ampliando os espaços de desenvolvi-
mento social, político, econômico, científico, cultural e ambiental. 

Pois, sorrindo que vencemos os desafios. É unida que somamos 
força. É acreditando que vencemos as etapas cruéis do racismo e 
sexismo. É cantando que sonhamos o futuro. É assim que vencemos 
as dores dos preconceitos, do machismo, do patriarcalismo e da 
lbgtfofobia. Ainda temos muito a conquistar, mas valeu, Dandara, 
Leodegária de Jesus, Ana Maria, Loide, Erondina, Oraida, Dona Maria 
Aparecida, Dona Maria José, Conceição, Elvira, Adelma, Rurany, Vera 
Balbino.... O novo continua chegando. Por isso, vale a pena estar aqui. 
A história vai se fazendo real nas rodas dos saberes, Leodegárias, em 
movimento constante. Sonhando. Acreditando em você, Aruanda!

 
Marta Cezária de Oliveira



No mês de Maria, atendi ao chamado!

No mês de Maria, o mês de maio, exaltado em versos por Leo-
degária de Jesus, num dia de céu azulíneo, ensolarado e quente, que 
fazia ainda mais dourada a Serra, e mais reluzentes as pedras dos 
muros e dos becos de Goiás, chegou-me o chamado da Professora 
Tânia Rezende. Era para eu entrar numa roda girante de mulheres 
Leodegarianas e trazer as minhas percepções empáticas. Eu entrei 
na roda-dança, que deu fluxo a matrinarrativas cerradeiras, feita 
por mulheres pretas intelectuais matricerratenses, que sabem 
interpretar os toques dos tambores, as notas da lira e sabem girar 
saberes. Uma obra que abre a cortina do passado e tira as nossas 
mães e filhas pretas do cerrado. Tive vertigem. E disse para mim: 
entrei na roda-dança e eu não sei dançar… Foi então que ouvi 
vozes, muitas vozes femininas que vinham do morro das lajes, ali 
perto do quilombo Alto Santana, vinham do morro da índia, da 
Serra Dourada… eram como que vozes de oréades vocalizando o 
poema Supremo Anelo, de Leodegária de Jesus: “Voltar a ti, ó terra 
estremecida, E ver de novo, à doce luz da aurora, O vale, a selva, a 
praia inesquecida, Onde brincava pequenina outrora. 
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E girei para o outro lado, fui para dentro. Para a cabeça, para 
o ventre, para o canal original da vida. Do lado de dentro, vi uma 
ciranda de mulheres ancestrais que teciam e convidavam-me a 
ver mais sobre o início da linha vital que estavam fiando desde 
os primórdios dos tempos. Mostraram-me um livro no centro da 
ciranda, entrei na roda e peguei a obra. Logo que a toquei saí do 
chão, fui pro ar, tudo girou e girou, memórias ancestrais de amor e 
de dor saíam das palavras grafadas nas folhas do livro e apareciam 
registradas em folhas bordadas à mão. Essas folhas bordadas 
uniam-se a lírios, orquídeas, espinhos e passarinhos e formavam 
coroas. Uma delas, foi-me entregue pelas mãos de uma mulher 
alada. Assim que recebi a coroa, vi o rosto de Leodegária de Jesus, era 
um rosto dourado, brilhante e quente. Senti que encontrara solidez 
para os meus pés. Toquei um solo poeirento e quente, há tempo 
experimentado por quem veio antes de mim, de todas nós. Durou 
pouco a estabilidade, frente à visão de tamanha fonte de energia, 
voltei a girar até que virei vento espiralado, até transformar-me em 
redemoinho. Conectei-me com a terra, com o ar, com o calor do 
sol de Goiás e de África, com folhas e flores, com sons do passado 
que ainda ecoam pelos becos da memória e trazem denúncias de 
ciclos passados e prenúncios de novos ciclos em vias de vir à luz. 
Fiquei em suspensão onírica por todo o período de contato com a 
obra Matrinarrativas Cerradeiras. 

Só após a leitura da última folha, os ventos foram perdendo 
força, a poeira decantou e meu espírito tornou-se mais forte por 
saber que não ando só, que nossos passos vêm de longe e que 
estamos mais conectadas com as nossas mães velhas e com o 
futuro que estamos gestando. Deixo a ti, que se achega a esta obra 
um recado: as vozes das escritoras pretas, com solo especial de 
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Leodegária de Jesus, são movimentos de encanto, saiba disso antes 
de achegar-se a esta ciranda. É preciso plantar bem seus pés no 
chão, ancorar-se em outras mãos - e não soltar a mão de ninguém! 
É preciso que sua cabeça seja feita, que nela seja desfeita a visão 
colonizadora. E, então, você verá: as águas líricas hão de mover 
moinhos em tu’alma. E ouvirás os sons das vagas, o lamento triste 
de vidas alquebradas em navios negreiros, verás o terno encontro 
do amor materno preservando a infância em abayomis, sentirás 
banzo… o tilintar de correntes e chicotes, sentirás o punhal estrutural 
do racismo e ouvirás o chilrear de pássaros feridos, um pouco de 
nossa dororidade. Mas você também sentirá o perfume resiliente 
das flores e folhas cerratenses, os sabores das cozinhas ancestrais, 
sentirás o poder de nossos punhos que seguem fecundando a terra, 
fazendo brotar nela orquídeas, baunilha, flores e frutos. Nossos 
punhos cerrados seguem conectando gerações e forjando um novo 
tempo para nós. Nossos punhos seguem fazendo a revolução a 
partir da palavra escrita em letras, versos, cantos e contos honrando 
nossa mãe lírica Leodegária de Jesus e todas as que vieram antes. 
Deixe-se inebriar.

Elenízia da Mata Jesus



21

Gira Leodegária de Jesus



Somos mulheres cerradeiras, somos as cerradeiras dos confins 
do sertão do Brasil, somos inventoras, construtoras e sustentado-
ras de existências. Somos espiritualizadas e espirituosas. Somos 
trabalhadoras, cuidadoras e ativistas políticas. Somos fortes, de-
terminadas e valentes. Se a você é difícil aceitar que mulher tem 
direitos, saia da frente que estamos passando. Se quiser saber 
quem somos, puxa o tamborete, passa um café, asse um bolo de 
fubá pingadim de erva doce e se senta, que tamo chegando pra 
contar nossas histórias. 

A natureza é nosso templo sagrado e é nosso corpo. A terra é 
nosso corpo e nosso corpo é a terra. Nosso corpo é sagrado, todo 
corpo é sagrado. Nossa escola é a vida vivida comunitariamente, em 
irmandades solidárias. Somos contadoras de histórias, narramos 
nossas vivências e performamos nossas existências em narrativas 
de vivências: narrativivemos nossas palavras encantadas. Nossa 
palavra-som-sinal-toque é canto que embala, é afeto que acalenta, 
é poesia que encanta, é magia que cura, é poder sagrado que traz 
à vida e encomenda a alma, e é o ganha-pão de cada dia.  
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Estas Matrinarrativas Cerradeiras são maneiras de nos confron-
tarmos, de nos enfrentarmos e, ao mesmo tempo, de performarmos 
nossas existências por meio daquilo que a colonialidade entende 
como sagrado, depois do capital: a escrita alfalogonumérica, numa 
norma culta e numa estética literária sempre inalcançáveis. A nossa 
norma e a nossa estética, sem rodeio, sem peia nem meia, estão, 
politicamente, vinculadas ao nosso mundo de pertencimento: o 
cerrado, nosso ancestral, nosso avô, nosso bisavô. A nossa escrita 
é a escrita da palavramundo, as palavras grávidas de mundo, de 
Paulo Freire1; é a palavra independente da escrita, de Dona Fiota da 
Tabatinga2. São palavras teceladas em rodas e teares comunitários, a 
muitas mãos, mãos enrugadas, calejadas, mãos de linhas trançadas, 
onde se lê as histórias dos mundos que a escola não conta.  

A Gira da Tabatinga, de Dona Fiota, das suas e dos seus, é a 
“Língua do Negro da Costa”, que nunca foi nem um pidgin nem 
um crioulo, nasceu língua, era e é língua. Nas lidas e nas senzalas 
da Tabatinga e das redondezas das particulares Minas Gerais 
escravagistas, era uma língua usada mais como uma comunicação 
secreta, afinal, os senhores não os podiam entender nessa língua3:

– Injira que os cuete avura envêm. Corre que lá vêm os home.
– A gente não podia falar o nome do trem. Tem assango? Não, 

não tem assango. Tem cambelera? Não, cambelera também não. 
Tem caxô? Nada de caxô. Então, minha mãe falava: ‘Catingueiro 

1 FREIRE, P. A importância do ato de ler – em três artigos que se completam. 
São Paulo: Cortez, 1992.

2 BESSA-FREIRE, José Ribamar. Dona Fiota, a letra e a palavra. Taquiprati. 
Crônicas. Disponível em: http://www.taquiprati.com.br/cronica/108-dona-
-fiota-a-letra-e-a-palavra-version-en-espa. Acesso em: 29 abr. 2021. 

3 QUEIROZ, Sônia Maria de Melo. Pé preto no barro branco – a língua dos 
negros da Tabatinga. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, p. 125.  
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caxô. Caxô o quê? No Curimã’. Ela tava avisando que o patrão havia 
chegado. Assim contou Dona Fiota.4 

Nas relações interculturais que as realidades atuais exigem, 
nossa escrita é feito a lavação de roupa nos córgos e nos rios, a 
fazeção de sabão, a fiação e a tecelagem. É comunitária e cole-
tivizada, com cosmopercepções, posturas e atitudes cerradeiras 
contracoloniais diante do mundo. Seu Dorvalino Augusto, Cacique 
Tapuia, disse, certa vez, que “não sabe escrever o ‘o’ com o fundo 
da garrafa”, mas que toda vez que precisa ler ou escrever um docu-
mento, ele recorre ao vice-caquice ou a alguma das professoras da 
aldeia, “eu vou num e ajuda eu, vou noto e ajuda eu, e assim, vou 
leno e escreveno tudo que preciso, num tem impidimento, não”. Da 
mesma forma, Ailton Krenak, ao falar sobre a escrita de seus livros, 
afirma que nunca escreveu nenhum livro, que ele fala, ele narra, 
conta história e defende pontos de vista, e as pessoas escrevem e 
publicam o que ele fala. A cosmopercepção indígena e sua atuação 
no mundo são comunitárias, nada é individual.

A escrita alfalogonumérica é uma tecnologia, um recurso 
técnico, uma instrumentalização para o registro e a documentação 
de ideias e memórias, vinculadas a um determinado conhecimento, 
numa visão de mundo. Continua muito importante, mas já não é 
o único meio de registro e documentação. Desde há muito que a 
expressão ou performance por meio do corpo e da palavra-som-si-
nal-toque podem ser registradas por vídeo (com áudio e imagem). 
Com a pandemia, houve uma rápida propagação de lives, que são 
eventos e documentações dos eventos. Com isso, as expressões não 
escritas ganharam espaço. A escrita, ainda que continue importante, 

4 BESSA-FREIRE, J. R. Dona Fiota, a letra e a palavra. Taquiprati. Crônicas. Dis-
ponível em: http://www.taquiprati.com.br/cronica/108-dona-fiota-a-letra-e-
-a-palavra-version-en-espa. Acesso em: 29 abr. 2021. 
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é só mais um dos recursos de documentação. As pessoas, ainda que 
não escolarizadas, podem ter o registro de suas vozes e de seus 
conhecimentos documentados por meio de vídeos e da escrita. 
Os letramentos de nossas “bibliotecas ancestrais” vivas podem 
ser documentados por meio da escrita imperialista se assim elas 
quiserem e se dispuserem.  

Com essa cosmopercepção de mundo e de letramento, a ho-
menageada de 2021 da Gira Leodegária de Jesus, da ação Ciências 
do Cerrado: matripotência dos saberes, fazeres e vivências das mulheres 
que embolam sabão, é a Dona Maria Madalena Silva Barboza. Seus 
conhecimentos são compartilhados numa ação coletiva, solidária, 
de muito afeto. Primeiro, porque ela aceitou compartilhar conosco 
suas vivências, portanto, seus fazeres e conhecimentos. Depois, por-
que seu sobrinho, Mário Martins Neves Júnior, a quem agradecemos 
de coração, sem o qual não teríamos chegado até Dona Madalena, 
possibilitou a construção das giras e rodas-movimentos de trocas 
e compartilhamentos, gravando os vídeos para que pudéssemos 
gerar as narrativas. Então, as narrativas escritas de Dona Maria 
Madalena, que aqui compartilhamos, são escritas coletivas, como 
as de Ailton Krenak e as do Cacique Tapuia Dorvalino Augusto. 
Agradecemos também à Dona Maria Aparecida da Silva, que abriu 
as portas de sua casa e de seu coração, deixando fluir muito de suas 
vivências e saberes para, então, percebermos nossas epistemes e 
epistemologias cerradeiras.

Estas Matrinarrativas Cerradeiras são movimentos em magias 
poéticas das palavras encantadas das Giradeiras Leodegárias. São 
os movimentos em giras e rodas, ecoando por sertões, vãos, grotas 
e veios, em sertões que vão ser-tão profundo e cerradeiro. Esse é 
nosso Cantorii de chegada, entoando em alternância e compasso 
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nossos versos, dando início ao Giro da Jornada Sagrada. Cada 
qual com seu cada qual, pegue sua quadrinha, suas pétalas e seu 
embornal. Roguemos às caminheiras das estradas que, nessa nossa 
injira, nos conceda de bom grado seu ortivo: sua leitura de afeto, 
água e alimento pra nossa jornada. 

Maria das Neves Jardim de Deus entoa em sol maior, com o 
coração aquecido e os pés rachados da poeirenta estrada cerradeira, 
como tem sido a jornada das mulheres no sertão do Tocantins 
goiano até o Goiás tocantinense. No movimento das giras de roda 
e no rodar em giras, o “ser-tão”, de Leodegária, tem sido uma escrita 
com os pés na terra.

Em fá, Ludmila Pereira de Almeida declara que “Para estilhaçar 
as máscaras do silêncio nos sertões goianos, Leodegária de Jesus” 
insurge para falar com seu corpo negro de mulher, em versos e 
riscados, o que é ser mulher negra nesse sertão de coronéis brancos 
enriquecidos pelo dourado do ouro e pelo verde da soja, encrus-
tados no vermelhos do sangue indígena e negro(a) do sertão. As 
poesias de Leodegária de Jesus e os dizeres poéticos de outras e 
outros intelectuais contemporâneas(os) dialogam em denúncias 
sociais, mostrando a atualidade política e literária da autora. 

Em si, Andréia Batista Coelho, convidada da Gira, de sua 
perspectiva de mundo, ouve o apito da embaixadora, atende ao 
chamado para falar e convoca Leodegária de Jesus à co-presença 
enunciativa, em “Leodegária de Jesus: Presente!”. Seu ensaio crítico 
demonstra como a literatura de Leodegária de Jesus é uma ruptura 
com os padrões da época e como o “olhar crítico padrão da época”, 
por isso mesmo, não a quis aceitar.            
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Em la menor, Andrielly Merces Freire Carneiro, entoa, com 
afeto e emoção, “Reincidências nas gerações”, suas escrevivências5, 
compartilhando conosco sua mudança de ciclo de vida, partejadas 
em meio à pandemia. Andrielly Carneiro aniversaria em 14 de 
março. Se em 14 de março de 2018 vivemos o bárbaro e até hoje 
impune assassinato de Marielle Franco, esse foi o dia escolhido para 
celebrar a chegada ao ayê por Carolina Maria de Jesus, uma vez que 
ela não sabia o dia de seu nascimento. Da mais velha a mais nova, a 
gira entoada por Andrielly é uma escrevivência das trajetórias das 
matripotentes Merces, desde Dona Mercezinha até ela, a Merces de 
agora. O presente-futuro convive com o passado-presente, porque 
nossa temporalidade é circular, sempre contemporânea.         

Em ré, Letícia Santos Gomes, com seu corpo negro, em constantes 
diasporizações pelos sertões cerradeiros brasileiros, (d)enuncia em 
“Diásporas de Leodegária”, um ensaio materialista-histórico, como 
aquela pessoa, ali, ao lado, nos espaços reservados, pode manejar 
bem o “punhal” da colonialidade, como a “língua de cultura”, por 
exemplo, essa “última flor do Lácio, inculta e bela”, para ferir nossos 
corpos, abrindo sempre “a mesma chaga”: “você não sabe escrever”. 
Sentenciou o(a) corregedor(a) geral público(a), porque há sempre 
um(a) corregedor(a) geral público(a), por todos os lados, o tempo 
todo, corrigindo nossos corpos, higienizando o mundo e garantindo 
a manutenção da ordem.  “E o que é saber escrever?”, questiona, 
espirituosamente Letícia, não aceitando esse lugar pré-dado por 
herança colonial, que constrói o constante “não pertencer a nenhum 
lugar”. Ao conhecer Leodegária de Jesus, na Gira em rodas, é como 

5 EVARISTO, Conceição. Escrevivência e seus subtextos. In: DUARTE, Cons-
tância Lima; NUNES, Isabella Rosado. Escrevivência: a escrita de nós – refle-
xões sobre a obra de Conceição Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação 
e Arte, 2020, p. 26-46. 
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se ela fosse limpando, lentamente, o espelho que o mundo a sua 
volta sempre fez questão de manter embaçado. Aos poucos, foi se 
vendo nesse espelho, cada vez mais desembaçado, cada vez mais, 
refletindo sua imagem e mostrando quem ela é nesse mundo de 
andanças e desassossego de mães-pretas-solo, valentes e cuidadosas. 
Descobriu-se Leodegária, sonhou versos, poetizou vida. 

Nathália Mendes Silva compôs um andante, em dó maior, 
“Sementes, palavras, e coisas de pele”, expressando como é sur-
preendente em “terras cerradeiras”, Leodegária de Jesus ser “tão 
pouco ou nada conhecida”, como é, e afirma, textualmente, que tem 
havido tentativas de apagamento de seu nome e de sua existência. 
Entretanto, os feitos de uma potente mulher negra como Leodegária 
de Jesus são frutíferas sementes, sim, o que Leodegária plantou 
nessas terras férteis está frutificando com raízes tão profundas que 
é capaz de sobreviver e florir nos períodos de seca. Assim também, 
afirma Nathália Mendes, são as nossas trajetórias, e ela, a partir 
desse dó, passa a suas escrevivências, relacionando sua trajetória 
à de Leodegária de Jesus, mostrando como se descobriu refletida 
na autora, pelo girar da Gira nas rodas. 

Nicolle Maria Oliveira de Moraes, em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si 
– maior, menor – compõe com sua avó, Maria Selma Sales, a escrevi-
vência-canção “O jequitibá ou da vida no garimpo”, sobre a vida das 
Marias trabalhadoras na região amazônica, no cuidado com a vida 
dos corpos deixados para morrer para que sigam com vida. Maria 
Selma é enfermeira e dedicou toda sua vida a ajudar na vinda da 
vida e a cuidar da vida que veio. Nicolle Moraes, a neta, ouve, escuta 
as narrativas de Selma Sales, a avó, e performa em reencantamento 
de palavras-magia as matrinarrativas. É uma narrativa estética, 
literária, poética, mas está longe de ser uma ficção. 
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Vanete Inaruki Karajá, indígena iny, com seus olhos brilhantes 
e seus cabelos enfeitados, dispensa as notas e as claves, ergue seu 
maracá, situa seu corpo, levanta a voz e diz quem é e a que veio: 
“Índia da Terra, a poesia como grito de guerra”. Com angústia 
política, fala das dificuldades sociolinguísticas e das barreiras 
epistemológicas que tem enfrentado. Avalia criticamente o currículo 
da Faculdade de Letras, as opções teóricas, metodológicas e as 
formas de abordagens das práticas em sala de aula de algumas 
disciplinas. Ela encerra seu ensaio com uma poesia (d)enunciação. 

Edinamar Gonçalves de Brito também dispensa as claves e as 
notas, prefere o berimbau, o tambor e uma sanfona bem tocada, 
mas sem se preocupar em ser ela mesma a especialista no assunto. 
Em “Vivências e saberes matriarcais”, Edinamar Brito narra, em 
forma de escrevivência, a trajetória de vó Iaiá, a centenária matriarca 
Kalunga do Quilombo São Domingos, na Chapada dos Veadeiros. 
Iaiá sempre foi curadora pelo encantamento das ervas – uma sábia 
erveira – em São Domingos, e nunca se negou atender ninguém. 
Com a intervenção da igreja, entretanto, na prestação do serviço 
social, seu atendimento diminuiu. A história de Iaiá se confunde 
com a história de nossa gente cerradeira. 

Andra Martins Ribeiro compõe uma canção dançante com 
letra melancólica, em ritmo de salsa. É a escrevivência de um conto, 
deixando vazar as dificuldades da vida da mulher para ser a engre-
nagem que o capitalismo programou para a mulher acumulativa: 
esposa, mãe, do lar, provedora, assistente social, dentre muitas 
outras demandas, sem direito a descansar, a fracassar, adoecer... 
Enfim... No spoiler 1. 

No conto ficcional “O julgamento”, Tânia Rezende mostra 
como a sociedade pode criar narrativas sobre a vida alheia e como 
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essas narrativas interferem no cotidiano das pessoas e, no fim, a 
narrativa vivida pelas pessoas é outra. No spoiler 2. 

As percepções empáticas, de nossa mais velha, é uma leitura 
poética anunciadora, de Marta Cezária de Oliveira; e de nossa mais 
nova, é uma canção de anunciação, de Elenízia da Mata Jesus. A elas 
somos gratas pelas palavras de afeto e de encorajamento, que mais 
que convidam a ler o livro, estimulam as mulheres cerradeiras a 
deixarem o lugar de cidadãs consumidoras, que o capitalismo tem 
lhes reservado, e a escreverem, serem autoras e se juntarem a nós.      

Esta é a primeira publicação da Gira Leodegária de Jesus e, por 
isso, priorizamos as escrevivências de nossas Sementes Leodegárias. 
Para a próxima edição, será publicado um edital de chamamento 
de propostas. Nossas publicações serão lançadas, regularmente, 
no mês de agosto de cada ano, o mês de Leodegária de Jesus, o 
mês da visibilidade e do protagonismo da intelectualidade negra 
cerradeira, o Agosto Negro no Cerrado Central brasileiro.     

           

As organizadoras
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Pra começar essa conversa, vamos pensar o que é uma Gira. Gira 
pode ter muitos sentidos, pode ser muitas coisas, a depender de 
quem e de onde se está enunciando o sentido. Da cosmopercepção6 
que fundamenta as matriepistemologias e as matrienunciações 
cerradeiras, ‘gira’ é um movimento espácio-temporal, que orga-
niza e dá sentido à existência. As existências cerradeiras nunca se 
romperam nem cederam à violência do memoricídio colonial. A 
gira-movimento espácio-temporal desafia a noção de tempo e de 
espaço branco androcentrada, com suas fragmentações e cortes 
que não permitem encontros nem interações. 

As epistemologias da educação cerradeira, as escolares e as 
não escolares, são fundamentadas nas ancestralidades originá-
rias indígenas e quilombolas. Nessa concepção do educar não 
há rupturas nem fragmentações espaço-temporais, nem corpo 
e territorialidade. As crianças são educadas na sabedoria dos(as) 
mais velhos(as): mães, pais, avós e avôs, nos espaços temporais de 
suas vivências existenciais. A territorialidade é parte do tempo de 

6 OYĚÙMÍ, Oyèrónkẹẹ. A invenção das mulheres – construindo um sentido 
africano para os discursos ocidentais de gênero. Trad. Wanderson Flor do 
Nascimento. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.   
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sua existência e o tempo é circular, não é linear, visto que o linear 
caminha sempre em direção a um futuro que nunca chega. Se o 
futuro a Deus pertence, então, “o futuro se escreve no presente”.7 
Os tempos se encontram, estão um no outro e nunca se apagam, 
e “o futuro é ancestral”8 . 

A criança não é concebida como um não-ser que só virá a ser 
gente quando crescer, se, e somente se, tiver sucesso financeiro. A 
criança não é um investimento familiar com expectativa de retorno 
no futuro, sendo preparada para ser alguém na vida, com base na 
competição predatória, visando ser sempre melhor que seus pares, 
custe o que custar, num vale tudo egoísta, individualista, totalmente 
sem ética. Na mesma linha de pensamento, anciãs e anciãos são 
as “bibliotecas” ancestrais, são as sabedorias vivas que ensinam 
no amor e no afeto, com som, melodia, gestos, coloridos de suas 
palavras-sons-sinais-toques, inspirados pela vibração primeira da 
vida, que é a do coração. A cosmopercepção e as epistemologias 
cerradeiras são contracoloniais, nos termos de Antônio Bispo dos 
Santos (2015).9

Outro sentido, outro modo de sentir a gira, é pelo movimento 
do giro sagrado em cumprimento da Jornada Sagrada da folia de Reis 
– os Três Reis Magos –, do Divino Espírito Santo etc., de Congo, as 
Congadas. São movimentos que se iniciam como alianças entre as 
religiosidades dos povos afro-brasileiros, as populações indígenas 

7 MUNDURUKU, Daniel. O ato indígena de educar(se), uma conversa com Da-
niel Munduruku. Programa de Encontro no Masp. 32ª Bienal. 21 fev. 2017. 
Disponível em: http://www.bienal.org.br/post/3364#:~:text=Para%20
o%20povo%20Munduruku%20s%C3%B3,porque%20o%20futuro%20
n%C3%A3o%20existe. Acesso em: 5 mai. 2021. 

8 KRENAK, Ailton. Fundação Padre Anchieta. TV Cultura. Roda Viva, 19 abr. 
2021. https://youtu.be/BtpbCuPKTq4. Acesso em: 14 mai. 2021. 

9  SANTOS, Antônio Bispo dos. Colonização, quilombos, modos e significados. Bra-
sília: INCT, 2015.
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desterritorializadas, sofrendo processos de etnocídio e de diásporas, 
devido às violências coloniais, com o catolicismo. 

Nas giras de folias, há a saída, o começo da folia, com a Tirada 
da Bandeira do Santo, da casa do festeiro ou da festeira, e começa 
o giro, para cumprir sua Jornada Sagrada. O giro se encerra com 
a Entrega da Bandeira, de volta na casa do festeiro ou da festeira. 
De volta ao começo, porque o movimento de cumprimento da 
Jornada Sagrada é circular, como no tempo da epistemologia da 
educação ancestral. Em geral, o(a) festeiro(a), a oferta do pouso à 
folia, que pode ser à Bandeira ou aos(às) foliões e foliãs, a oferta 
da alimentação, o almoço, o lanche/café do meio da manhã e da 
tarde, e a janta, é em cumprimento a promessas ao Santo ou Santa 
de devoção do Giro, em festas de devoção10. 

A Gira é um abraço de afeto, amor, fé e esperança, que educa a 
criança, em broto para floração e bons frutos, do(a) novo(a), com 
sua sabedoria de mudança e atualização, ao(à) velho(a), com sua 
sabedoria tronco-raiz, de inspiração e experiência, para que não se 
perca o cultivo por falta ou excesso de nutrição, vagar ou rapidez 
no andar do crescimento. 

Da roda-movimento das mulheres 
cerradeiras, a nomeação da Gira

Leodegária de Jesus, nossa matripotente cerradeira – negra 
(pai negro, mãe branca, tal qual muitas de nós), professora, escre-
vivenciadora, poesiadeira, narrativivenciadeira, comunicadora, 
costureira, cuidadora, cuidadosa, madrinha, mãe, amiga, amorosa. 

10  REZENDE, Tânia Ferreira. Enunciação de promessas religiosas no Quilombo 
Pombal. In: AMARAL, Eduardo Tadeu Roque; MENDES, Soélis Teixeira do Prado. 
(Orgs.). Entre sincronia e diacronia. Campinas: Mercado de Letras, 2019. 
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Foi a primeira mulher, mulher negra, a publicar livros de poemas 
em/por Goiás. Com dois livros de poesias publicados, o primeiro, 
Coroa de lírios, em 1906, e o segundo, Orquídeas, em 1928, foi a 
única mulher, em Goiás, com livro publicado, até 1954, quando 
Regina Lacerda lançou seu Pitangas.  

Nascida em Caldas Novas a 8 de agosto de 1889, Leodegária de 
Jesus, a menina Passarinho, teve parte de sua formação escolar e 
pessoal na cidade de Goiás, então capital do estado. Já exercendo a 
docência, cursou a Escola Normal e tornou-se professora formada, 
depois de ter impedida sua entrada para o curso preparatório no 
Lyceu, que, uma vez eliminadas as disciplinas, lhe garantiria o 
ingresso para a Academia de Direito. Não pode ser uma defensora 
diplomada.  

Em maio de 1906, ainda por completar 17 anos de idade, pu-
blicou seu primeiro livro de poesias, Corôa de Lyrios. A crítica, 
começando pelo prefaciador, foi dura na recepção à sua obra, e 
uma das alegações à propalada falta de qualidade literária dos 
versos foi sua pouca idade, ela ainda não “era alguém na vida”, e 
o “atraso cultural de Goiás”, os confins dos sertões do Brasil, um 
estado situado fora e distante dos “centros de cultura” do país. Pois 
bem, em 1928, aos 39 anos de idade, residindo em Uberlândia, 
Minas Gerais, a professora publicou seu segundo livro de poesias, 
Orchideas. Novamente, a recepção foi desfavorável à obra – ou 
ainda à autora? 

Leodegária de Jesus não se casou, por opção e por decisão, 
uma vez que a sociedade vilaboense, por foças das famílias, lhe 
negara a consolidação de seu único amor. Também por decisão, 
gerou no coração, uma só filha, Doralice de Oliveira, sua Dorinha. 
Tornou-se mãe, realizou um de seus sonhos, sufocando outros que 
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lhe foram negados. Dedicou sua vida à família, à docência, aos 
versos e à escrita jornalística. 

A mulher Leodegária era uma força agregadora, propulsora. 
Ela reunia as pessoas em torno de si e conseguia realizar projetos 
e sonhos. Foi assim que ela fundou o semanário A Rosa, na cidade 
de Goiás, juntamente com suas amigas do Colégio Sant’Anna, e 
fundou o Colégio São José, em Uberlândia. Em 12 de julho de 1978, 
em Belo Horizonte, onde residia com suas duas amoras: a filha e 
a afilhada, sua irmã mais nova, Maria Aurora Lima, Leodegária de 
Jesus ancestralizou, tornando-se mais uma de nossas encantadas 
cerradeiras.  

Apesar de sua importância para Goiás, com o tempo, Leodegária 
de Jesus foi se tornando distanciada de nossas memórias, lembrada 
e mencionada, de quando em vez, como a “amiga de Cora Coralina”, 
ou seja, a mucama intelectual da escritora branca importante, 
caindo, por fim, senão no esquecimento, no ostracismo. De uns 
tempos para cá, entretanto, por esforços situados, está havendo 
giras e rodas-movimento de reconhecimento do protagonismo 
da escritora. A pesquisa da professora Darcy França Denófrio foi 
publicada como livro, em 2001, com o título Lavras dos Goiases 
III – Leodegária de Jesus11. Em 2014, o Ateliê Tipográfico da UFG, em 
parceria com a Secretaria de Cultura da Cidade de Goiás, reeditou 
Orchideas12, chamando a atenção para a existência literária da 
autora, e em 2019, com uma parceria entre a Livraria Leodegária 
e a Cânone Editora, Lavras dos Goiases III, de Darcy Denófrio, é 
reeditada. E vão-se formando giras.

11 DENÓFRIO, Darcy França. Lavra dos Goiases III – Leodegária de Jesus. Goiâ-
nia: Cânone Editorial, 2019 [2001].

12 DE JESUS, Leodegária. Orchideas - poesias. Goiânia: Ateliê Tipográfico do 
Cegraf/UFG, 2014.
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Giras e rodas-movimentos de insurgência 
de Leodegária de Jesus

A reedição de Orchideas, em 2014, pelo Ateliê Tipográfico da 
UFG, em parceria com a Secretaria de Cultura da Cidade de Goiás, 
representa a insurgência de Leodegária de Jesus, porque foi o 
acontecimento que chamou a atenção para sua existência e para 
sua importância para a Literatura, a cultura, a comunicação, o 
jornalismo e o feminismo em Goiás. Por isso, entendemos que 
esse é o marco da insurgência da intelectual negra goiana, que 
ainda tem seu corpo racializado marcado pelo silêncio do racismo 
que o (en)cobre.  

Em setembro de 2016, Leodegária de Jesus recebeu uma ho-
menagem internacional, foi uma das homenageadas pelo ALA, 
no 35º Art Festival, em Asolo. A Associação Cultural Armonioso 
Labirinto Asolano – ALA, situada na cidade de Asolo, nordeste da 
Itália, promove anualmente o festival internacional sobre filmes 
de arte e biografias de artistas, que é atualmente um dos mais 
importantes festivais da Europa. Na edição de 2016, tendo como 
patrono histórico Attílio Zamperoni e como apoiadora e divul-
gadora da cultura goiana Márcia Marina da Silva, presidente da 
então recém-criada AFA – Associação dos Amigos do Festival de 
Asolo – o Asolo Art Film teve como homenageada Leodegária de 
Jesus, além de Anatole Ramos, indicados por Attílio Zamperoni. 
Outros(as) escritores(as), artistas e personalidades goianos(as) 
também participaram do Art Festival. Attílio Zamperoni faleceu 
nesse ano, antes da realização do Art Festival.

Uma publicação poética bilíngue – português/italiano –, re-
lativa ao festival e em homenagem a Zamperoni, foi realizada e 
organizada, respectivamente, por Márcia Marina da Silva e Cláudia 
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Machado. Essa publicação é introduzida por homenagens póstu-
mas a Attílio Zamperoni: “Uma carta a Attilio”, por Márcia Marina 
da Silva; “Attilio Zamperoni e Asolo ArtFilm Festival”, por Gildo 
Salton, então presidente da ALA; “De seus amigos para Attilio 
Zamperoni”, d’Os amigos de Attilio Zamperoni; “Um festival para 
Attilio Zamperoni”, por Cláudia Machado. Depois da introdução, 
a publicação está dividida em duas partes:  na primeira parte, 
são apresentados o poeta homenageado, Anatole Ramos, e seis 
poemas seus; e a poeta homenageada, Leodegária de Jesus, com 
as informações sobre o local e o ano de seu nascimento, e sua idade 
quando publicou o primeiro livro; em seguida, são apresentados os 
poemas “Símile”, “Supremo anelo”, “Meu desejo”, “Supremo gozo” e 
“Ainda e sempre”. Na segunda parte, são apresentadas três poetas 
convidadas – Cláudia Machado, Elizabeth Caldeira de Brito e Rosy 
Cardoso – com alguns de seus poemas13. Dado que o escopo desta 
narrativa é, exclusivamente, Leodegária de Jesus, não nos deteremos 
nessa segunda parte. 

O reconhecimento de Leodegária e sua exposição em um 
festival internacional, na Europa, movimenta Goiás em busca de 
sua história e em torno de sua existência. É assim, nesse movimento 
e nessa energia, que, pela primeira vez, ela é apresentada, em 
artigo de Maria Clara Dunk14, como uma mulher negra e como 
uma intelectual e escritora, para além de mera “amiga de Cora 
Coralina”. Sua importância é destacada por ser ela quem ela foi, 
sem validação.   

13 SILVA, Márcia Marina da.; MACHADO, Cláudia. (Orgs.). Attilio, o asolano 
errante. Trad. Pedro Lobo e Margareth Nunes. Goiânia, Go: Kelps, 2016.  

14 DUNCK, Maria Clara. Leodegária de Jesus, goiana, poeta, pioneira e negra. 
Revista Cajá. Disponível em: http://revistacaja.com/leodegaria-de-jesus-
-goiana-poeta-pioneira-e-negra. Acesso em: 20 abr. 2017.
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Começam os movimentos de giras e rodas, e, em 2018, na 
Faculdade de Letras, na criação da Gira Leodegária de Jesus, pelo 
Obiah Grupo de Estudos Interculturais da Linguagem, do Espaço 
Leodegária de Jesus, no Bloco Bernardo Élis da Faculdade, e, na 
Cidade de Goiás, da Livraria Leodegária e da Casa de Leodegária. 

A Livraria Leodegária é um projeto poético de Goiandira de Fá-
tima Ortiz Camargo, Ebe Maria de Lima Siqueira e Edina Ázara, está 
localizada no Mercado Municipal da Cidade de Goiás, a primeira 
capital do estado de Goiás e foi fundada em 2018, em homenagem à 
Leodegária de Jesus. A professora Goiandira Camargo relata, a partir 
de sua relação com a poesia de Leodegária de Jesus, na Cidade de 
Goiás, como foi pensada, criada e nomeada a Livraria Leodegária. 

A minha relação com a poetisa Leodegária de Jesus vem desde 
o início da década de 1980, na graduação ainda, quando eu a co-
nheci, através do Prof. Antônio Geraldo Ramos Jubé, que era nosso 
professor de Literatura. Estávamos estudando o Romantismo na 
disciplina de Literatura Brasileira, e a Leodegária e outros poetas 
goianos vieram, não porque constavam do programa, mas porque 
o Prof. Jubé gostaria de falar um pouquinho da “Fase do Luar”, 
aqui em Goiás. Este conceito está em seu livro Síntese da história 
literária de Goiás. Depois, mais tarde, ficou uma coisa assim meio 
encantada, porque não tinha nada sobre ela, a gente não sabia nada. 
E Leodegária havia falecido há pouco tempo, no final da década 
de 1970, em 1978, e aí... passou. Mas, quando foi em 1989, eu já era 
professora do curso de Letras da Faculdade de Filosofia da Cidade 
de Goiás, não era UEG ainda, professora de Literatura, aí eu e os 
alunos resolvemos fazer uma homenagem à Leodegária, fazer um 
evento em homenagem a ela pelos seus cem anos de nascimento. 
O Prof. Jubé foi convidado. Fizemos um livretozinho com poemas 
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dela, sabe, pra distribuir, e o Prof. Jubé fez a apresentação, essa 
apresentação está no livro Corôa de Lyrios que a gente publicou 
agora. O filho dele, Antonio Geraldo Jubé Filho, nos autorizou 
a publicação do texto, o Prof.  Jubé já havia falecido. Então, nós 
fizemos essa homenagem a ela, nessa época. Me lembro que 
quem me emprestou o livro, o livro não, uma cópia – que eu nunca 
devolvi (risos) – encadernada, capa dura, foi a poetisa, escritora 
Augusta Faro, eu consegui com ela, porque a gente não havia , 
absolutamente nada. A Leodegária sempre ficou comigo, a vida 
toda. A Ebe entrou nesse evento, ajudou a fazer essa coisa toda, 
fomos seguindo nessa história, sempre lembrando da Leodegária. 

Eu tinha o desejo de ter uma livraria aqui na cidade, isso já 
vinha assim de muito tempo, muito tempo, sempre envolvida com 
cultura, com cultura aqui em Goiás, a gente sentia falta de uma 
livraria, se a gente queria livro tinha de ir comprar em Goiânia. 
Então havia esse desejo, mas nunca era possível, ou não tinha 
dinheiro ou não tinha outras coisas, tinha de trabalhar, essas coisas 
todas. E a Ebe também, a gente passou a fazer trabalho juntas, 
uma parceria que se fortaleceu ao longo da vida. Veio o Proler, 
na década de 1990, que era um programa de leitura da Biblioteca 
Nacional, fomos construindo muitos projetos juntas aqui na cidade, 
na área da cultura e da educação. Eu morava em Goiânia, devido 
ao trabalho na UFG, as coisas foram se mantendo nesse sentido, 
continuando a minha ligação forte com a cidade, nunca mudei 
definitivamente para Goiânia, e aí, fomos ajuntando as coisas, 
pensando que um dia a gente teria essa livraria. Aí a Ebe trouxe 
a irmã dela também, Edina Ázara, tornamo-nos sócias na Escola 
Letras de Alfenim e a Leodegária sempre presente, a poesia, sempre 
presente. Quando a Darcy França Denófrio lançou o seu l Lavra dos 
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Goyazes III. Leodegária de Jesus, em 2001, a trouxemos à Goiás. Foi 
uma noite muito bonita. Depois, fiquei mais próxima da Darcy e a 
Leodegária continuou na minha vida, aí sempre como um horizonte, 
de alguma coisa, fazer alguma coisa por ela. 

Quando eu me aposentei e voltei, quase cem por cento pra cá, 
ressuscitamos a ideia de ter uma livraria e foi assim que começou 
concretamente. Estive à disposição da Secretaria de Cultura Mu-
nicipal de Goiás em 2013 e 2014. Nesse período, fiz uma parceria 
com o CEGRAF, a convite do seu diretor, Prof. Antón Corbacho 
Quintela, e publicamos o segundo livro de Leodegaria, Orchídeas, 
no Ateliê, ficou bonito, a Secretaria financiou o prefácio da Profa. 
Darcy e as ilustrações dos artistas Tai e Terezinha Boaventura. 
Isso para mostrar que Leodegária de Jesus continuava na minha 
vida. No ano seguinte, retornei à UFG e em 2017 aposentei e voltei 
pra cá e a ideia de ter uma livraria se tornou mais real, com essa 
possibilidade de eu ter uma tranquilidade maior e ter também 
condições financeiras melhores pra montar uma livraria, e a Ebe e 
a irmã dela também, a gente estava fechando a Letras de Alfenim, 
fechando não, vendendo a Letras de Alfenim para uma escola aqui, 
que é uma cooperativa. Havia chegado o momento de abrir uma 
livraria. Ah, tá, então, vamos abrir uma livraria, e qual vai ser o 
nome dessa livraria? Aí que veio... Havia muitas possibilidades: uma 
homenagem à Cora, com Vintém, uma livraria Vintém, que era um 
nome muito legal. Mas o que bateu mais fundo... nós estávamos 
com a Ana Christina Rocha Lima, que nos ajudou no design da 
Livraria, do espaço, ela que fez ali o desenho do espaço pra gente 
...  o nome melhor seria essa homenagem a essa escritora para 
dar aqui na cidade uma visibilidade a ela, tínhamos que trazer a 
Leodegária, fazer alguma coisa que pudesse trazer o nome dela 
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e colocá-lo junto ao nome de Cora Coralina. Com isso, a gente foi 
descobrindo muita coisa sobre ela, já vínhamos descobrindo, 
descobrimos mais ainda, veio o livro do Basileu, juntamos com o 
da Darcy, a Darcy já tinha falado dele pra mim, mas eu nunca tinha 
conseguido, depois que eu consegui esse livro, aliás foi a Ebe que 
conseguiu com o Luís de Aquino esse livro. A gente foi juntando as 
coisas, sabe, e decidimos, vai ser, a Livraria vai ser Leodegária, ela vai 
se chamar Leodegária... Leodegária, homenagem à poetisa, uma 
poetisa negra, uma poetisa que estava esquecida na memória da 
Literatura Goiana. Tem o lugar dela na história da literatura, mas 
sem o devido valor, por tudo aquilo o que ela fez. A Darcy trouxe 
aquele livro, teve uma boa repercussão, precisava de mais, precisa 
de falar mais da Leodegária. Então, foi assim que surgiu o nome, 
mas é Leodegária de Jesus? Não, vamos colocar um nome mais 
íntimo, né, mais próximo de nós, só Leodegária, e vai ser Leodegária 
e a gente vai trazer, constantemente, o nome aqui, a história dela 
aqui pra Livraria, tanto que tem lá no fundo aquele adesivo enorme, 
a gente fez produtos com poemas dela, a gente começou assim, 
uma campanha, mesmo para disseminar a poesia e o nome dela. 
Depois, mais recentemente, as Mulheres Coralinas fizeram uma 
escultura dela e Cora, no Mercado, as duas sentadas num banco, 
em tamanho natural, o pessoal ama essas duas esculturas, assim 
como tem a da Maria Grampinho também. As Mulheres Coralinas, 
no ano passado, leram Leodegária. O projeto das Mulheres Cora-
linas, com cento e vinte mulheres, sendo setenta Coralinas e as 
outras da comunidade, então, leram o livro da Darcy e passaram 
a vocalizar poemas de Leodegária. Então, é assim, surgiu assim. É 
uma coisa que já vem gestada de muito tempo, um desejo, e que 
achamos que a Cora, seria fácil homenagear, mas era fazer o mais 
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do mesmo, Cora tem homenagem pra tudo quanto é lugar, e essa 
amiga dela, Leodegária de Jesus, que ela teve tanta consideração, 
que as duas trocaram muito, elas tiveram uma amizade bem, bem 
forte, durou a vida toda, precisava de ter esse lugar nessa cidade 
que... Ela não nasceu aqui, mas amava, amava como uma cidade 
do seu nascimento literário, seu nascimento poético, foi aqui que 
ela viveu essa parte da vida dela de efervescência, de publicação, 
de participar de sarau, essas coisas todas. A infância dela em Jataí, 
sua cidade querida, embora tenha nascido em Caldas Novas, só 
ficou por lá dois meses, as duas cidades mais importantes da vida 
dela, pelo menos até um certo momento, são Jataí, Goiás e, talvez, 
Belo Horizonte também, mas as duas cidades que ela mais amou a 
gente pode já afirmar quase com certeza, pela poesia dela, são Jataí 
e Goiás. Goiás estava e está devendo muito à Leodegária. Então, 
é isso, a ideia da Livraria é de um caso assim antigo com a poesia 
da Leodegária e movido também por essa vontade de reconhecer 
seu espaço, de tentar compreender por que teve esse, digamos, 
esquecimento, esse apagamento da Leodegária na História da 
Literatura, na memória das pessoas. É uma tentativa de fazer isso, 
sabe, de colocá-la emparelhada com Cora Coralina, ela não é menor 
do que Cora, pra mostrar que uma mulher negra que conquistou 
um espaço, que a gente ainda não sabe das suas dores, as dores 
que ela passou, porque ela é de um silêncio, de um silêncio que a 
gente...  em relação a tudo o que significa, o que significou uma 
mulher negra, poetisa, filha de um pai negro, aqui em Goiás, que 
provavelmente sofreu muitas discriminações, muito preconceito, 
que era uma sociedade conservadora, é uma sociedade ainda 
conservadora. Então, eu acho que a Livraria veio mesmo com essa 
ideia, por um caso, por um caso de admiração, amor à Leodegária, 
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à poesia dela e pela busca de um reconhecimento, ter um espaço, 
aqui, na Cidade de Goiás com o nome dela, que divulga o que ela fez.

Goiandira Ortiz de Camargo

E gira que gira, e roda que roda, a gira vai girando... Em agosto 
de 2019, a Livraria Leodegária promoveu um evento em comemo-
ração aos 130 anos de nascimento de Cora Coralina e Leodegária 
de Jesus, resultando em um dossiê organizado por Ebe Maria de 
Lima Siqueira e Goiandira de Fátima Ortiz Camargo, idealizadoras 
também do evento15.     

E gira que gira, e roda que roda, a gira girou... A casa onde 
a família de Jesus morou, entre 1898 e 1910, na então capital do 
estado, rodou, girou e se transformou no espaço cultural Casa de 
Leodegária. Seu CuraCuidador é o artista plástico Gabriel Caetano, 
que conta um pouco dessa história, que só está começando:

A Casa de Leodegária é um espaço cultural dedicado a atividades 
de residência artística, localizado na cidade de Goiás, no mesmo 
endereço em que morou a escritora Leodegária de Jesus, no início do 
século XX, à Rua Senador Caiado, nº 9, no centro do sítio histórico, 
tombado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, em 2001. 

Fundada por iniciativa de dois artistas residentes na cidade, 
Gabriel Caetano, artista plástico e proprietário do imóvel, e Carlos 
Cipriano, cineasta e produtor cultural, a Casa de Leodegária deu 

15 SIQUEIRA, Ebe Maria de Lima; CAMARGO, Goiandira de Fátima Ortiz. Cora 
Coralina e Leodegária de Jesus: 130 anos de nascimento. L.E.R. Leitura Em 
Revista. Disponível em: https://iiler.puc-rio.br/leituraemrevista/index.php/
LER/issue/view/28
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início às suas atividades em novembro de 2018 e dela, espera-se 
que também cumpra a função de Espaço de Memória da poetisa 
que lhe empresta o nome. 

Desde o início, o público interessado em conhecer o espaço 
procura saber o que há de Leodegária dentro da Casa e se decep-
ciona ao descobrir que dela nada sobrou, desde que ela dali foi 
embora no início dos anos 1910. O próprio desconhecimento da 
história de vida da escritora contribui para essa decepção, mas a 
verdade é que vários outros moradores passaram pelo imóvel, 
antes que ele fosse adquirido, literalmente ruindo, ao final de 2017, 
para ser inteiramente reformado e transformado em um novo 
espaço cultural da cidade. Portanto, não há qualquer materialidade 
vinculada à “casa original da escritora” para ser conhecida na Casa 
de Leodegária. A expectativa talvez exista porque “toda casa de 
escritor” tenha algo disso: móveis, objetos, guardados, escritos, 
fotos etc. que proporcionem uma ideia de como o seu habitante 
vivia e se relacionava com aquele espaço físico. O Museu Casa de 
Cora, em Goiás, onde Cora Coralina passou os últimos anos de sua 
vida, escrevendo sua obra literária, é um exemplo. 

Pretende-se, através de programas de residências artísticas, 
iniciados de modo virtual, desde o início da pandemia, em 2020, 
o desenvolvimento de uma iconografia que se contraponha aos 
processos de branqueamento, silenciamento, apagamento e/ou 
invisibilidade delimitadores da trajetória, da representação, da 
memória e do reconhecimento de Leodegária de Jesus – aspectos que 
nela, como em outros artistas afrodescendentes brasileiros, refletem 
o preconceito e a discriminação presentes na sociedade brasileira. 

Através dessas obras, reproduzidas e expostas na Casa de 
Leodegária, pretende-se também criar um acervo inicial de refe-
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rência sobre ela, inaugurado por obras criadas por artistas negras. 
Assim, atenderemos de alguma forma a expectativa sobre esse 
novo espaço cultural da cidade de Goiás, de forma a caracterizar 
um espaço de memória diferenciado dentro da “casa da escritora”, 
feito principalmente com obras de arte – nova iconografia para a 
poetisa negra.

Com relação ao nome, há uma vinculação histórica com a me-
mória da escritora, porque a casa sempre foi a casa de Leodegária, 
mesmo quando eu cheguei lá, que tava teto caindo e tudo, aquele 
horror, era casa de Leodegária. Então, é isso, é a Casa de Leodegária.  

Gabriel Caetano

Gira daqui, gira dali, as paredes brancas do palácio dos paladi-
nos estontearam e se curvaram. Foi no alto do Bloco Bernardo Élis 
da Faculdade de Letras da UFG, uma das universidades do coração 
quente do cerrado, no Centro-Oeste do Brasil, que foi criado o Espa-
ço de Convivências Poéticas Leodegária de Jesus, em homenagem 
à intelectual, ativista política e plural artista negra de Goiás, logo 
no início da gestão do professor, poeta, escritor Jamesson Buarque 
de Souza, em 2018. Nesse espaço, há um misto de descontração, 
com puffs coloridos ao lado de tomadas para carregamentos de 
celulares, e concentração, com mesas e cadeiras para estudos. 
O espaço é amplo e arejado, de modo a permitir a realização de 
pequenos eventos e encontros de socialização, estudos, debates 
políticos e outros.   
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E não parou, o giro continuou sua jornada. Agosto, mês de 
nascimento de Leodegária de Jesus (8/8/1889), foi instituído pelo 
Conselho Diretor da Faculdade de Letras da UFG, em 2020, por 
requerimento da conselheira professora Tânia Ferreira Rezende, e 
aprovado por unanimidade pelo CD, como o Mês da Visibilidade e 
do Protagonismo da Intelectualidade Negra da Faculdade. Nossa 
expectativa é a de que essa proposta seja acatada pelo Consuni/
UFG e pela Alego e que agosto passe a ser o mês da Visibilidade e 
do Reconhecimento do Protagonismo da Intelectualidade Negra 
na UFG, em Goiás, no Centro-Oeste. Vamos enchendo nossos em-
bornais de sonhos para alimentar nossa jornada.  

A Gira Leodegária de Jesus foi se formando, na Faculdade 
de Letras, nessa energia em movimento, entre 2014 e 2019, por 
iniciativa de estudantes. A Gira é uma roda-movimento de mulheres 
para acolhimento e cuidado acadêmico a quem necessita e busca. 
Foi durante as celebrações aos 10 anos do Obiah Grupo de Estudos 
Interculturais da Linguagem, em 2018, que foi decidido nomear 
a roda-movimento de Gira Leodegária de Jesus, em homenagem 
a essa importante e ainda muito pouco conhecida e reconhecida 
mulher negra intelectual de Goiás. Enfrentamos estranhamento 
e resistência do próprio grupo, afinal, o “normal” é homenagear 
celebridades ou do Sudeste brasileiro ou do exterior, Europa e 
Estados Unidos, sobretudo. Mas, uma mera desconhecida, foi 
muito estranho. Venceu o argumento bairrista. Assim, a Gira é uma 
homenagem à memória da intelectual negra goiana Leodegária 
de Jesus e é uma Roda-Movimento promovida por corpos-almas-
-corações cerradeiros – negros(as), indígenas, quilombolas e “do 
meio do caminho” da Faculdade de Letras da UFG. Encontre-nos: 
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@giraleodegaria. Onde tiver um girassol girando e espalhando 
pólens energéticos de cores perfumadas de amoras, lá estaremos.    



Giras e rodas

Diz o povo que
“carro apertado é que canta”

Mas quem canta é a roda
A roda do carro de boi roda

A roda do carro de boi canta
E quem canta seus males espanta

Morro acima, morro abaixo
Rangendo na saída,

Anunciando a chegada

A roda d’água espirra e respinga
É água esvoaçando pelo ar

Até parece chuva inventada
De água benta pra terra irrigar

Pra em casa a família alimentar

A gira girou meu espírito abençoou
A gira girou meu sonho revelou
Que de lá de trás daquela serra

Nossa Senhora das Graças
Vai trazer o meu amor





Eu nunca tive curiosidade de procurar pra minha mãe quem ensinou pra 
ela fazer sabão. Mais eu tenho cá cumigo, coitada, que foi a pricisão. (Dona 

Maria Madalena Silva Barboza)

Aprendi fazê sabão sozinha, quem me ensinou foi a pricisança 
(Dona Maria Aparecida da Silva, mãe de Dona Maria Madalena 

Silva Barboza)

Meu nome é Maria Madalena Silva Barboza, nasci em Trindade e 
moro aqui até hoje, tô com 63 anos e tô aqui pra contar como que eu 
criei meus filhos e adquiri as coisas que eu tinha/que eu tenho. Desde 
pequena, eu fui criada veno minha mãe fazer sabão, fazia sabão a 
semana inteira, fazendo sabão e secando diquada pra vender a soda 
caseira. Aí, criou nós todo mundo, a gente/nós somo sete irmãos 
e nunca passamo falta de nada. Meu pai trabalhava, meu pai era 
motorista, mais a minha mãe fazia sabão e diquada, secava a soda 
pra ajudar no orçamento da casa, nas despesas da casa, e com isso, 
nós/a gente foi aprendeno, todo mundo foi aprendeno. Minha irmã 
ia pra feira, ela vindia [..] bola de sabão por domingo. 
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Quando minha mãe fazia sabão, todo mundo ajudava, até 
os neto. Ajudava embolá. Todo mundo ajudava, meu pai foi um 
braço muito forte pra ela, ajudô muito ela. Eu lembro que minha 
mãe comprava um caminhão de sis/de/de/de lenha, ela falava 
assim..., ela comprava na quinta, segunda-feira, cêis pode vim receber. 
Ela vindia o sabão todim na feira, que dava de pagar. A gente ia 
pra cerâmica, no dia de pegar aquela cinza, ia de/no caminhão 
ou então a gente ia de ônibus na frente, meu pai levava a gente, 
até o almoço a gente levava pronto, e tirava aquela cinza todinha, 
ia tirando da/da cerâmica, lá dos fornos, outros ia molhando, e 
quando dava aquele tanto certo, a gente vinha embora, arrumava 
o caminhão, no outro dia o caminhão buscava, aquilo era matéria 
pra minha mãe trabalhar mais meu pai a semana inteira. A semana, 
um mês. Daquela cinza fazia diquada pra fazer o sabão e pra fazer 
a soda, vindia o sabão e a soda. Então, eu fui aprendendo, eu fui 
vendo com eis trabalhando, toda vida ensinou a gente trabalhar. 

Eu nunca tive curiosidade de procurar pra minha mãe quem 
ensinou pra ela fazer sabão. Mais eu tenho cá cumigo, coitada, que 
foi a pricisão. Meu pai toda vida trabalhou em cerâmica, a mamãe 
deve de tê aprendido cum alguém, né. Tinha trêis saboeras boa 
aqui, em Trindade, a minha mãe, a cumadi Marieta e a dona Luzia, 
do seu Oscar, mas entre as trêis a que vindia mais era a minha mãe, 
num sei qual que era o motivo, e eu trabalhava na fera mais a minha 
cumadi, nóis ía nós duas vendê nossas coisinhas. 

Eu comecei assim. Quando foi um dia, eu fiço uma compra, 
naquele tempo eu morava de aluguel, eu não tinha emprego fixo, 
aí, fiço uma compra e achei que a compra foi meia demais, eu nunca 
tinha comprado daquele tanto, e cheguei lá e falei pra minha mãe. 
Aí, minha mãe falou: eu não vou te pagar sua conta. E falei: Mãe, não tô/
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comprei pra senhora pagar. Não tô dano mal resposta na senhora, mas eu 
vou trabalhar e pagar minha conta. Aí, foi aonde ela falô: pega aquele 
saco de sebo, dois quilo de soda – ela comprava as caixas – e os litro de 
diquada, pega tantos litro de diquada lá, pega, faz seu sabão e vende. Aí, 
eu comecei fazê o sabão, vindia nos hospi/no hospital, até hoje eu 
tenho freguesa, vem gente na minha casa, iii, num foi uma nem 
duas vez deu chegar na feira, tinha um farmacêutico por nome de 
seu Filipe, um senhor já bem de idade, chegava na feira e falava: 
quanto que é, que é seu sabão? Se fosse 50 cruzeiro, eu falava que era 
60, porque ele sempre pidia menos, porque ele comprava tudo. Eu 
falava: não, é tanto. Ele: não, então, pode ir embora que a feira da senhora 
já acabou. Toda vez que eu ia na feira, quando eu já/eu via ele, de 
longe, eu ficava alegre. Então, as coisas que eu tenho, graças a Deus... 

Eu num tinha onde morar, construí meu barracozim foi traba-
lhano, e agradeço muito minha mãe, meu pai, de tê ensinado nóis 
trabalhar, eu mais meus irmãos, nós somos sete irmãos, graças a 
Deus somos/somos todos trabalhadores, iii [pensativa] eu tenho 
saudade daquele tempo, que eu chegava na feira e vindia tanto/
tantos quilo de soda, era só a litro, pessoa muito... fora... só a litro. 
Minha mãe vindia que ia pra Tocantins, ia pra/até pra Mato Grosso, 
queles fazendeiro tudo pra Palmas, São Miguel do Araguaia, iii... 
E das irmã a única que foi fazê assim foi eu, que peguei pra fazê. 
Gora, hoje, eu faço, mais eu num faço desse cozido, porque té é 
difícil pra gente arrumar a cinza... 

É pesado, mas eu só tenho que agradecer e falar pras pessoas 
que, graças a Deus, o sabão me valeu muito muito, eu agradeço 
muito minha mãe, meu pai, tê insinado eu trabalhar, indeus de 
piqueno, porque a gente num precisa ter diploma, ter faculdade 
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pra ser, pra ter as coisas, e e trabalhar, basta a pessoa ter coragem 
e honestidade, certo? 

Pra fazer um bom sabão:

Eu arrumava um carroceiro, porque sempre eu fazia menos 
que minha mãe, eu nunca arrumei/fretei um caminhão pra buscar, 
arrumava um carroceiro e quem me ajudava era meu esposo. Até 
porque eu num falo que ele me ajudava não, ele fazia pra mim. Eu 
apenas dava o ponto. Tanto que eu parei depois que ele faleceu, 
porque eu num dava conta de mexer. Quando meu marido era vivo, 
meus filhos também ajudavam. Aí, depois que ele foi, eu pelejei 
com eles pra gente continuar, num quisero. Eu parei, porque eu 
não dô conta de mexê sozinha com os barrilero, enchê, jogá fora... 

O barrilero é um tambor de 200 litros, um tambor de 200 litros, 
a gente/tem mais piqueno, mas a gente sempre gosta daquele 
de 200 litro, que dá mais diquada. A gente buscava cerrage, os 
fugarero de fazê o sabão era grande tamém, era um tambor de 
200 litro partido no meio, aí a gente socava a cerrage, e punha o 
tacho em cima e cindia o fogo. A cerrage era pra rendê a lenha. 
Entrava dentro do barrilero/do fugarero. O fugarero era a metade 
do tambor. A gente cortava a metade de baxo pra pingar a diquada 
e a outra metade a gente punha pra fazer o fugarero, punha a 
cerrage, entrava dentro e socava com o pé. 

Primeiro a gente pega a cinza, soca numa lata, põe pra curtir, aí 
depois põe pra pingar a diquada, aquela, tira a diquada e põe pa frever, 
quando a diquada tá freveno a gente coloca a mantega, seja o sebo 
ou a mantega frita, e ali naquela diquada a gente vai temperano, se 
for o caso, as veiz a gente faiz ele só da diquada, num põe nem soda, 
porque ele só na diquada ele é remédio, mas sempre tem que pôr 
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uma soda pra ele podê indurecê. Sem a soda, é remédio pra várias 
coisas, pra pele... eu tinha um freguêis, assessor de vereador, que só 
escovava dente com sabão de bola... a bola de sabão pra escovar os 
dentes, é pra lavar a cabeça, é bão pra caspa, pra muita coisa. 

Pra fazer a soda, põe a diquada frevê, vai freveno, põe dois, trêis, 
dias, aí ajunta num tambor na outra, dois, três dias que tá freveno 
aí ajunta tudo num só, já põe fogo e deixa secá. Esfria a gente pesa. 
A primeira diquada é a mais forte, é a que a gente aproveita pra 
frever e fazer a soda. Sempre a gente tira a cabicera, a mais forte, 
freve pra podê vendê, e a mais/aí a segunda assim, as mais fraca, 
aí que a gente vai fazeno o sabão. Não há necessidade de cozinhar 
os trem na diquada bem forte. Aí, se for pra fazer mesmo, se for pra 
fazer o sabão só com diquada, pode cozinhar ele na/na diquada 
mais/cozinhar as coisa, as gordura nele mais/nela mais frac/... pode 
com ela mais grossa, mais forte. É só cozinhar... 

Às veiz, tem sabão ca gente/tem gordura, que põe ele no fogo 
cedo, à tarde, já tá tirano. Aí, tem uns, que vai, depende, né... Tem 
de tirá a prova. Cá língua prova a diquada.... Pra gente vê que o 
sabão tá bão, se ele cortô a mantega, é... naaa... põe ele, se ele tivé 
liga, a gente bate ele na mão, o ponto mais certo de vê, que ele tem 
mantega ou não, é assim, se ele der liga, ele não tem mantega. 
Com mantega ele num presta. Tem cortá, né, tem que dexá. Aí, 
tem que tê, a pessoa tem que tê a base, porque a soda tamém se 
passá pinica, o sabão pinica demais. 

Aí tira a pataca. A pataca é aquele que a gente tira e põe no 
cobertô pra esfriar, pega com uma colher ou frigideira, aí vira a 
pataca na cuberta. Aí a gente vai amassano ele e pono em forma 
de bola, conforme a massa do sabão, só numa mão vai, conforme 
a massa tem que batê. Põe a pataca quente, muito quente, a gente 
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põe no pano pra esfriar, aí quando vai esfriano, a gente vê que tá no 
ponto de embolar, na hora que ela muda de cor. Sempre, quando 
a gente tem a base, a gente já tira as pataca certinha, o tamanho 
certinho duma bola. Aí já conta as pataca, assim, põe encarriada, 
que... já fala, iss’aí vai dá tantos, aí se der diferença, é de pouco.   

Dependendo do tamanho do tacho e se eu vô pô ele cheio, né, 
às veiz, dá 80 bolas de sabão. Quando eu parei de vender, tava 60 
cruzeiro a bola. Em real, nóis já vendeu de 2,50, né, a bola. Já, 2 reais 
e 50, as últimas que vindia, já tinha passado de cruzeiro pra real. 

Sempre na feira, assim, já vi muitas pessoas falar assim, nossa, 
eu pass’aqui por conta do chero dess’ sabão, outra hora a pessoa 
fala, ih, não, eu vô cortá volta, num guento nem o cheiro, porque na 
hora que tá, a gente tá fazeno tamém ele chera muito, mais sempre, 
né, tem essas pessoas assim, injuada, mais... mais a maioria fala 
que gosta... que gosta do chero.   

Assim que o sabão é um/é uma coisa muito boa, o sabão me 
ajudô muito... Eu creio que as pessoas vão parar de fazer sabão, 
porque já tão parano, muita gente/muito difícil cê achá uma bola 
de sabão de diquada. Não precisa ser de diquada, cozido. É, o povo 
vai perdeno, daqui uns dia ninguém vai sabê mais quê que é um 
sabão de bola. Eu nem tenho mais, porque já tem mais de 8 anos 
que eu parei de fazer. Sinto muito. As pessoas procuram, vem muita 
gente na feira procurar por sabão, procurar ci/pela soda. 

Eu comecei com os doce devido às vendas do sabão tê caído, 
eu já num tá fazeno sabão mais. Aí foi que eu comecei com os doce. 
O sabão nunca me deu prejuízo, graças a Deus. 



57

Gira Leodegária de Jesus



Eu não conheci minha vó, a mãe do meu pai, mas quando eu 
tava grávida do Sérgio, meu filho mais velho, ela chegou na bera 
da minha/na cabicêra da minha cama... ela pôs a mão assim, ela 
olhou ni mim.../

Quando a minha tia vei cá, eu falei assim: tia, é..., que jeito 
que era minha vó, e qual que foi a roupa que ela foi sepultada? 
Ela falou assim: por quê? Eu falei assim: chegou ũ’a muié na bêra 
da minha cama, só quero que a senhora me responde ũ’a coisa, 
ela morreu foi de parto? Ela falou: Não, por quê? Eu falei assim, 
porque apareceu ũ’a muié na bêra da minha cama, barriguda, com 
um vestido cor rosa bem clarinho, marrado um cordão na cintura, 
com/com o cabelo coisado pra trás, assim de lado, cabelo anelado. 
Ela olhou ni mim assim num falou nada. Que se ela tivé morrido 
for de parto, eu tô cum medo, que eu tô barriguda. Ela falô assim: 
Não, minha fia, ela morreu foi de barriga d’água, e ela foi interrada 
com ũ’a roupa desse jeito, o cabelo jogad’ assim, aquele cordão que 
cê viu era o cordão de São Francisco, que ela pediu que não era pra 
enterrar ela sem/sem o cordão de São Francisco. 
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A barriga d’água... antigamente era barriga d’água, hoje é... é 
cirrose. A cirrose hepática, então, por isso que eles falam assim que 
a ci/a cirrose de quem num bebe é pior da dos que bebe. A cirrose 
é a barriga d’água de antigamente. Aí tem um bichinho que dá 
nas lagoa, é a sangue-suga, esse bichinho era usado para tratar a 
barriga d’água, pra sugar a barriga. 

Então, foi isso. Ela nã/ela num falou nada, eu tava deitada, ela 
chegou na bêra da cama, pôs a mão assim, oh na parede e ficou 
me olhando assim, oh, eu deitada, ela reparou bem meu rosto, e 
eu reparei no dela. 





 A gira roda, a roda gira no “ser-tão”, gira na roda de capoeira, 
gira no giro da folia, gira na alegria do pandeiro, gira no jingado do 
berimbal, gira-roda-vida das mulheres,  gira no arco quibano de 
dona Benedita, nesse xirê todo a fala preta labuta poesia. Nossas 
vozes ecoam das vozes das nossas ancestrais que nasceram e nascem 
no cerrado que gosto muito de evidenciar como a Senhora Tempo, 
porque acho que ela marca as histórias, os fatos, os marcos, marcados 
pelos apagadores de narrativas, trazendo de volta a humanidade 
das mulheres pretas, nos empoderando, revelando nossos legados, 
nossos feitos e direitos que não conseguimos nas narrativas oficiais. 
Por isso, estamos, hoje, em 8 de agosto, de 1889, com Leodegária 
Brazília de Jesus, no cerrado de Goiás, no cerrado triero, chão piseiro, 
juntamente com as bisas Andreza e Joana no norte goiano. 

Leodegária foi parida das outras nossas outrora mulheres que 
sustentaram esse lugar. Trago aqui as potências do escrevivido 
da “escrita de nós” em meio a afetos e dores, amores desamores, 
sonhos, verdades, tristezas, alegrias e poesia. A poesia professa, 
advoga, chora, rir, canta e dança. Nesse jingado poético chego 
a 1928 no alto do Tocantins, antigo norte goiano, nascia Amália 
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Tolintino e Edna Ribeiro, matriarcas que traziam esperança pelo 
sopro da vida, a cura da natureza mãe do universo, estavam em 
suas mãos e em seus corações o afinco, o compromisso, a vontade 
e o desejo de fazer vidas se multiplicarem em meio às profundas 
e longas secas, mas também diante da chuva-vida de madrigestar 
possibilidades outras em que seus rastros que levantaram poeira 
para Ana Jardim, em 1934, irreverente, assertiva, seguiu Amália e 
Edna, as curandeiras, parteiras e benzedeiras, lembranças, heranças, 
sem ganhos, ou reganhos.

Elas, às pressas, cavaleiras no triero, passos rápidos, a vida 
tem pressa. Todos os seus afazeres iam ficando pra trás, andavam 
quilômetros a pé para fazer o papel do Estado, que quase sem-
pre nunca estava lá, elas faziam o trabalho do médico, elas eram 
médicas. Mas a medicina oficial nunca as considerara e continua 
não considerando, da mesma forma que a literatura e a imprensa 
canônica ignoraram Leodegária. Mas nós não ignoramos, pois a 
passos largos com Leo, em 1946, em Formosa, GO, Maria de Lourdes 
Teodoro dá seus primeiros gritos de resistência, uma crítica literária, 
poeta, pós-graduada em Harvard, nunca foi citada em todos os 
anos em que fiz meu curso de Letras. Por acaso, em uma pesquisa 
minha rápida, no google, encontrei Lurdes. 

Ouvi falar de Leodegária, ainda que sempre colocada como 
escrito menos relevantes ou de pouca literariedade, mas mulhe-
res pretas do meu convívio já os reverenciavam. Recordo muito 
no meu “ser-tão” o quanto elas lutavam, mas aos homens eram 
reservados os aplausos e recordações marcantes, posso dizer com 
segurança que todas as mulheres de minha vida foram protago-
nistas e fizeram e fazem muito pelo bem da coletividade, como as 
matriarcas da década de de 50, 60, 70 são elas as Luizas Jardim e 
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Tolintino, Benedita, minha mãe, Maria Zilza, Neuza, Janira Sodré, 
Marta Cezária, Anadir Cezária, Iéda Leal, Tânia Rezende, Ana Maria 
Carvalho e tantas outras que me pariram em 1986 no “ser-tão” de 
Conceição-TO, nasci nesse cerrado. 

Descendo do Quilombo do Lajeado-TO de Tia Camila.
Insurgi da travessia do Atlântico.

Ouvi dizer que sou tataraneta de um griô aqui escravizado.
Falo o pretuguês, de Lélia Gozalez, na “Amefricaladina” do cerrado.

Labuto contra o epistemicídio com Sueli Carneiro.
Conto escrevivências, de Conceição Evaristo.

Transgrido com a educação, de bell hooks.

Empreendo a arte negra, fazendo a cabeça e trançando sonhos. 
Faço tranças. Teço tramas. Desenvolvo prosas. Reconecto ao ori 
das minhas iabás onde busco paciência. A paciência é ciência 
para não violência. A gira é grande. A roda move e remove a ideia 
que nos ensinaram que nosso cabelo é ruim. Nossos cabelos não 
podem morrer violentados pelos inúmeros insultos puxados a 
cada penteada. Gritos silenciosos quase em sorrisos, expressos a 
meias cordialidades, insolentes racistas. Nossos cabelos crespos 
precisam falar. Precisam sorrir e existir. Nossas cabeças precisam 
de proteção. Nossos corpos precisam viver com seus cabelos im-
ponentes, saudáveis e altos. Tendo entendido as falas dos nossos 
cabelos, os anúncios dos sinais. A narrativa outra, “Respeite meus 
cabelos brancos”, respeite os cabelos brancos de Leodegária com 
inúmeros “fios da ancestralidade” que nos conectam e reconectam 
às mulheres pretas do “ser-tão”.
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Estamos no cerrado árido, rebeldia é privilégio de poucos.
Andamos sem perder as pegadas de Marta e de Leodegária.

A diáspora reinventa a memória sabia, transcende, transborda 
todas as “escrevivências” que  nossos corpos,  nossas vozes silenciadas 
nos tolheu um dia, nos apagam ainda hoje, mas não tem jeito entre 
as fresta das máscaras os gritos saem em gemidos “dorosos”, que 
nos fortalecem umas às outras e vão nos levantando, nos erguendo, 
nos movimentando, caminhando, vamos desprendendo, vamos 
nos alimentando da  ancestralidade viva das ancestralidades vêm  
surgindo, “Corôa de lírios” e Orchideas, Leodegária de Jesus; “Flores 
de Goiás”, Lurdes Teodoro; “As aventuras de  Bintou”, Rosinalda 
Olaséní Correa Somoni; “Insubmissas lágrimas de mulheres”, Con-
ceição Evaristo. Nosso choro é insubmisso, eu posso chorar, você 
pode chorar. E aí “Eu me levanto”, eu já sei ler, aliás, eu já sabia ler, 
quando fui questionada por não ter lido nem um livro, por não 
saber ler, fique sabendo que eu já sabia ler, eu sempre tive livros 
vivos em minha casa, as histórias que vovó Amália me contava 
em noite de lua cheia no terreiro depois da cantiga de roda com 
minhas irmãs, lá a roda girava no “ser-tão”. A gira roda no “ser-tão”.
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Eu caminho com urgência.
Minha narrativa é poesia, é poema do que “vivi”.

Pra resistir, volto à “ontoepistemologia” do meu cerrado.
Meu quilombo sábio, dizeres e saberes.

“Eu não ando só”. Minhas histórias são muitas.
Contam por aí uma única história. Que perigo!

Converso com Chimamanda.

Aqui tem muitas histórias.
As parteiras, avós, trazem luz no sopro de vida.
Passarinho encanta poesia, mestra maestria.

Parideira de palavras, letreira letrada.
Poema benzido. Partindo parindo.

Umas parem livros, outras parem gente, parente, a gente.
Reflorestamos oralidades, saudades.

Narrativa, nativas pretas, feminismos da multidão.
Mulheres insurgentes pretas dizem não ao genocídio

ao feminicídio
e epistemicídio dos nossos.

Interseccionalidades, individualidades, coletividades.
No gingado da capoeira a roda gira.

Hip hop dança a sobrevivência.
A periferia sustenta o mundo.

Nas narrativas insurgentes enfrentam a labuta.
No coração do Brasil insurgem várias demandas.

As Leodegárias no cerrado labutam.
Essas falas engolem fumaça.

O cerrado queima, mas nós nos rebelamos das cinzas.





Ter pele escura é ser
Ismália, Ismália [...]

Quis tocar o céu, 
mas terminou no chão

Emicida (2020)16

Como já dizia Lélia Gonzalez, é preciso o negro ter nome e so-
brenome se não o racismo dá o nome que ele quer. Por isso, aqui 
estamos para marcar o nome e sobrenome dessa mulher histórica na 
literatura goiana, pioneira, que transformou suas palavras e vivências 
em pólen que fecunda o nascimento da poesia nesse sertão goiano. 

Estamos falando de Leodegária Brazilia de Jesus, nascida no 
dia 8 de agosto de 1889 em Caldas Novas. Entre os 16 e 17 anos, em 
1906, lançou o seu primeiro livro chamado Coroas de Lírios e, 22 anos 
depois, o segundo livro Orquídeas. Ela é a primeira mulher negra 
a publicar um livro de poesias em Goiás. Mas não a conhecemos 
nas aulas de literatura do Estado de Goiás, e, muito menos, nas 

16 EMICIDA. Ismália. 2020.  Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4pBp8hRmynI. Acesso em: 20 fev. 2021.
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de literatura brasileira - que ainda se encontram marcadas pelos 
mais conhecidos de âmbito nacional. A questão que nos ronda é 
porque Leodegária caiu no ostracismo e ainda hoje não ocupa o 
lugar merecido no cânone literário de Goiás?  

Para discutir essa pergunta parto dos estudos afrocentrados 
para ler a performance de Leodegária e sua trajetória enquanto 
integrante da população negra. Ressalto que em cada pessoa 
essa poetisa irá despertar uma leitura, lembranças e projeções 
do futuro. Essa pioneira pavimentou caminhos, perfurou a terra 
para se fundamentar e mesmo a ventania do esquecimento a 
cobrindo, ela renasce, a partir da fertilidade de outros tempos que 
ajudou a construir. Pela perspectiva da morte como continuidade, 
a vitalidade da poetisa se encontra na resistência das mulheres 
negras de hoje.

Enquanto escrevo esse texto, tento lembrar de Leodegária sem 
nem mesmo tê-la conhecido pessoalmente - algo impossível pela 
distância temporal, mas possível pelas palavras. Fico pensando, 
quais seriam os seus sonhos? Que caminhos teria escolhido se 
tivesse realizado os estudos de Direito ou se o pai não tivesse 
adoecido? E se tivesse êxito em viver o romance que sonhava, que 
outra Leodegária iríamos conhecer? 

Creio que ela sabia quem era, como eram tratadas suas se-
melhantes recém libertas da escravização, o quanto a mobilidade 
social de mulheres negras era e é limitada, e cheia de preocupações 
devido às incertezas do amanhã. Preocupação com a sobrevivência 
e do fazer sobreviver a família, ao serem elas as chefes de família. 
Ainda mais em contexto da recém Lei Áurea, conseguir se manter 
financeiramente e com saúde era e é um desafio. Isso sem dizer 
que naquela época, a ideia de casamento com mulheres negras 



69

Gira Leodegária de Jesus

era abominável, já que eram tratadas apenas como amantes, 
perpetuando a ideia de mucama (GONZALEZ, 1984)17.

Parece que tudo o que restou da poetisa que queria ser livre 
como um passarinho e viver seus amores, está materializado em 
sua obra, mas tentarei trazer aqui que seu legado é muito maior 
que a máscara de flandres (EVARISTO, 2017)18, do silêncio, que a 
colocaram. Essa percepção vem da possibilidade de nós, mulheres 
negras, viventes no cerrado, estarmos, mesmo que tardiamente, 
retomando a memória de Leodegária, a ressuscitado para lhe 
ancestralizar como pioneira, como aquela que ao ser a exceção 
pagou o preço pela sua ousadia ao mesmo tempo que abalou a 
muralha do cânone ao se fazer presente. O ciclo que essa intelectual 
deu prosseguimento, a realiza como semente que marca os passos, 
as andanças epistêmicas da negritude pelo Cerrado.

17 GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. ANPOCS, 1984.
18 EVARISTO, Conceição. “Nossa fala estilhaça a máscara do silêncio”. 2017. 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-
evaristo-201cnossa-fala-estilhaca-a-mascara-do-silencio201d/. Acesso em: 
20 fev. 2021.
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Club litterario e político de Araguary (Estado de Minas). Os Clubs do interior. O 
Malho, anno, XIV, n. 651, Rio de Janeiro, 06 de março de 1915, p. 29. Da esquerda 
para a direita, sentada, Leodegária é a segunda.

“Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”

Trazer a ideia de cânone é questionar quais pessoas podem 
ser perpetuadas e pautadas, especialmente na academia, um 
dos locais de autorização do conhecimento. Isso ocorre, ao nos 
situarmos no Brasil, que é um país estruturalmente racista e que 
se organiza cotidianamente enquanto nação a partir dessa base 
colonialista (ALMEIDA, 2018)19. Diante dessa estrutura, que concebe 
o racional como o único fazer científico válido, um corpo estetica-
mente apropriado ao exercício do saber junto a um alinhamento de 
comportamento cultural-político organiza as regras da hierarquia 
social de quem deve ser ouvido ou não. E é a partir desse chão que 

19 ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 
2018.
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a noção moderna cartesiana de existência se reproduz ao afirmar 
o “penso, logo existo”. 

Mediante outra opção de sentir o mundo, a ação decolonial 
ao possibilitar trazer o corpo e os sentidos possíveis para acolher 
nossas irmãs e irmãos negros, parte de um percurso que aciona a 
pluralidade de conhecimento pela pluralidade de pessoas e suas 
vivências. Segundo Katiúscia Ribeiro (2019) 20, quilombola, filósofa 
e intelectual negra brasileira, caminhar por outra premissa que 
diz “sinto, logo co-existimos” evidencia os saberes afrocentricos, a 
coletividade no processo significativo e reivindica, ao contrário do 
ideial cartesiano racional, o lugar dos povos negros como pessoas 
que pensam, produzem conhecimento e são seres humanos - 
aspectos que a modernidade e a monocultura rejeitam para o 
fortalecimento da escravização e da propagação desse ideal, mesmo 
após a abolição oficial.

Diante disso, Leodegária como mulher negra não se aproxi-
mava dos padrões modernos do conhecimento, mesmo estudando 
nos melhores colégios, circulando em meio a nobres e intelectuais 
letrados de Vila Boa - hoje Cidade de Goiás -, contrariando a regra 
social sobre quais espaços as mulheres negras poderiam circular - 
importante mencionar que a poetisa nasceu um ano após a abolição 
oficial da escravatura, os direitos à população negra eram ainda 
mais escassos - e publicando suas obras. 

O ostracismo, o apagamento de narrativas e memória literária 
é um projeto de epistemicídio (CARNEIRO, 2005)21 que fundamenta 

20 RIBEIRO, Katiúscia. (RE)ancestralizar as vozes através das filosofias afri-
canas. TEDxUnisinos. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/wa-
tch?v=7rsIUDAMJl4. Acesso em: 12 ago. 2020.

21 CARNEIRO, Aparecida Sueli.  A construção do outro como não-ser como 
fundamento do ser. 2005, 339 f. (Tese de doutorado) – Faculdade de Edu-
cação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
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camadas de morte simbólica, a fim de manter um certo posicio-
namento de saber e de corpo que se alinhe à manobra de controle 
que define o que é literatura e o que não é, mas principalmente, 
quem pode fazer literatura ou não. Aliás, que ameaças Leodegária 
poderia representar ao cânone literário brasileiro e goiano?

Compreender tal poetisa, professora e intelectual goiana é transi-
tar pelo que a afeta e como isso afeta sua escrita. O ato de ressuscitar 
essa intelectual para que ela se eternize no campo epistêmico nos 
convida a ir além do “ohar”, esse sentido que nos apresenta as imagens 
do mundo. Porém, esse é apenas um sentido. Para ampliar nossa 
percepção, trazer os outros sentidos pode nos ajudar a expandir o 
ato de significar o mundo imaginado pela poetisa. 

Setembro
Ao Desembargador Martins Ribeiro

Eis que nos vem, de novo, a primavera,
A linda quadra das mimosas flores.

A par do viço e festivais rumores,
Um doce riso, em toda a parte, impera.

Aqui... e ali... no céo azul! – turquesa,
Perpassam nuvens brancas, vaporosas,

Enquanto o campo ostenta-se, em beleza,
E além ressoam notas maviosas.

De borboletas prazenteiro bando,
Pelo vergel florido, esvoaçando,

Vai, num enleio doce, indescritível.
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Em tudo eu vejo um riso de alegria,
Só, em minh’alma, paira a nostalgia,

Uma tristeza acerba, indefinível!

Leodegária de Jesus (2020, p.32)22

Historicamente foi pelo “olhar” que o colonizador passou a 
nomear o outro como o distante, o diferente. Só a monopercepção 
do “olhar” anula todos os outros sentidos e nos impede da plenitude 
de experienciar também a partir dos outros sentidos. Portanto, o 
ato de degustar, ouvir, tocar e sentir o aroma das narrativas leva 
nosso corpo a se encontrar com as palavras para além da técnica 
escrita utilizada. 

Com isso, ter a palavra como alimento, é tê-la como a nutrição 
de nossa capacidade de transformação do mundo e de conhecê-lo. 
Leodegária faz da escrita o seu processo de cura, de acolhimento 
e de refúgio pela sinestesia - característica que a perpassa por 
trazer elementos do movimento literário simbolista. Nisso, ela cria 
mundos em que pode vivenciar o cheiro das flores e da liberdade 
sem o medo da infelicidade, em que pode degustar o desgosto 
de viver sem a realização dos sonhos, mas também de receber o 
carinho da mãe e tornar isso uma ação musical prazerosa e doce, 
ao mesmo tempo que se remete ao acolhimento materno.

22 JESUS, Leodegária de. Coroa de Lírios. Trilhas Urbanas, 2020.
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Mater
À minha Mãe

Mãe, é teu nome para mim um hino
Maravilhoso, de celeste encanto.

Oh! como é doce, carinhoso e santo,
Pleno de graça, imenso, e até divino!

Minha mãe, minha mãe, só a teu lado,
Eu sinto-me feliz. O teu sorriso
E´ para mim sonhado paraíso
O teu sorriso puro imaculado.

Tu és meu anjo tutelar e amigo,
És o tesouro que feliz bendigo,

“Formosa estrela que encontrei na vida!”

Quisera ver-te, num altar brilhante,
E eu de joelhos, tua filha amante,
A venerar-te, minha mãe querida.

Leodegária de Jesus (2020, p.24)

Em vias de diálogo com os escritos da poetisa, marcados pelas 
imagens da natureza, pela profundidade com que se fala do amor, 
dos contrastes da vida, de como traduz sua felicidade e angústia 
em palavras, evoco mais uma vez Katiuscia Ribeiro. A filósofa nos 
aponta a necessidade de cardiografar os saberes (RIBEIRO, 2019), 
uma das possíveis leituras das quais podemos significar os feitos da 
intelectual goiana, percorrendo não só suas afetações, mas como 
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ela ativa seus sentidos e as possibilidades de ser para também 
encontrar com seus leitores. “O coração é o bombeador do nosso 
senso vital, ele deve ser mais escutado do que a razão, uma vez 
que essa só pulsa pelas veias dessa cardiografia de si mesmo. O 
coração é a nossa consciência” (RIBEIRO, 2018).

Para além das simples reduções ao sentimentalismo e deli-
cadeza, postas pela crítica da época aos poemas de Leodegária 
(REZENDE, 2018)23, é preciso observar que suas palavras partem 
de seu senso vital que fornece chão e coragem ao traduzir sua 
vida e os acontecimentos ao seu redor em palavras - isso porque 
ela dedica alguns de seus poemas a outras pessoas e a sua família. 
A obra da poetisa nos direciona a uma leitura de mundo que não 
pode desconsiderar as imagens que nos permeiam e movem os 
sentidos encorpados. 

Nessa descoberta de seus sentimentos e ao trazer isso em 
sua obra, aciona ritmos ao mundo pelas melodias dos versos que 
nos fazem imaginar a simbiose do corpo-natureza localizados em 
uma terra goiana que se transforma em território para plantar suas 
palavras. Por outra via de leitura, - se distanciando do olhar do 
Romantismo, enquanto movimento literário (europeu) que percebe 
a natureza como projeção do estado de espírito e da subjetividade, 
uma forma de traduzir os sentimentos pela exaltação da natureza, 
criando uma fuga da realidade - propomos outro caminho que 
marca Leodegária enquanto mulher negra em diáspora. 

Aqui a percepção pela filosofia africana e ameríndia nos ajuda 
a ir além, de forma que a natureza não pode ser vista como algo 
desconectado de nosso ser, como a colonialidade nos impõe através 

23 REZENDE, Tânia Ferreira. A semiótica dos corpos na literatura goiana: o 
corpo negro de Leodegária de Jesus. Revista Plurais – Virtual, Anápolis - Go, 
Vol. 8, n. 1 –Jan./Abr. 2018.
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de uma hierarquia, em que a natureza serve a humanidade. O ato 
de cuidar da natureza ou respeitá-la ocorre porque nós somos a 
natureza (KRENAK, 2019)24, existe uma conexão entre os seres 
animados e inanimados, que energiza a nossa continuidade e 
relação com os outros seres. 

É preciso ter a natureza como sujeito de direito e o ato de sentir 
como sendo o resultado do encontro, como a possibilidade da 
natureza e seus seres se expressarem pelo, e diante, do devaneio, 
do delírio, do banzo da humanidade. Então, trazer a natureza para 
a escrita não seria apenas uma descrição de como a natureza se 
apresenta, mas é um feito de como nossa relação com o todo se 
estabelece pelo diálogo com as flores, pedras, véu, os animais ao 
se comunicar com as pessoas. Daí a possibilidade do (re)encanta-
mento, mesmo em um mundo que prega o desencanto.

Jatahy 
E choro, sim, e suspiro 

Por esses campos que amo 

          C.A

Não vês aquela campina,
De flores mil adornada,

Tanta palmeira plantada,
Tanta açucena e bonina?

Ao longe, brancas casinhas,
Não vês o lindo horizonte,
O murmurinho da fonte,

24  KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2019.
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E o canto das avezinhas?

Essa campina alacr’ante
É meu berço idolatrado,

É Jataí adorado,
Essa terra deslumbrante.

Foi nessa terra querida
Nessa campina formosa,
Que s’escoou descuidosa,
A infância minha florida.

Nas tardes bellas de Abril,
Eu deslumbrada, dizia:
Quanta beleza e magia,

Neste canto do Brasil!

Leodegária de Jesus (2020, p.31)

Ainda a partir dessas imagens da natureza-território eviden-
ciadas na obra, é importante situar que essas se encontram em 
um dos biomas mais antigos, berço das águas, é a savana tropical 
mais rica do mundo e é onde os pés de Leodegária se firmam para 
escrever. Esse Cerrado, em especial, o goiano, planalto central, 
onde estamos ainda mais perto do céu, e a terra nos mostra sua 
fertilidade e generosidade, mesmo em tempos de seca, é o palco 
para a poetisa florescer e renascer. 

Cardiografar a leitura de Leodegária também é passar pela 
imagem do coração e seu pulsar a capacidade de recriação em meio 
a sequidão, de insurgir onde menos se espera, de fazer brechas na 
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estrutura. O coração ao bombear performa rotas e ao simbolizar o 
centro da vida, do pensamento, das possibilidades de se perpetuar 
tecnologias ancestrais pulsou possibilidades da população negra 
viver até os dias de hoje. Tal imagem do coração, com seus vários 
rizomas, são caminhos tortuosos que partem do interior, assim 
como nos ensina as árvores do Cerrado e suas raízes profundas, 
e se expressam nas palavras-águas que ora se mostra como cura, 
ora atua como correnteza.

Nessa profundidade, a trajetória poética subjetiva da intelec-
tual goiana escancara feridas, dores, medos e saudade de âmbito 
coletivo que percorre o Atlântico e se expressa nos versos-banzo 
(REZENDE, 2020) 25 - pelo sentimento de incompletude, desgosto 
da vida e sentimento de deslocamento compartilhado pelos povos 
negros, mas também de não poder exercer o amor aos seus -, que 
externa os múltiplos exílios, nostalgias e o grito que está preso na 
garganta. A escrita aqui é um “partejar de suas vivências” (REZENDE, 
2020, p. 91) resultante do ato de gestar as forças que movem sua 
poesia, ao mesmo tempo que gesta a possibilidade do esperançar 
e dos caminhos abertos para que outras mulheres negras também 
possam parir transformações pela palavra.

Rezende (2020) ao discutir a diáspora e o banzo nos poemas de 
Leodegária nos motiva a reler os aspectos do movimento literário do 
Romantismo - no caso da poetisa, com marcas do parnasianismo e do 
simbolismo - fora da ótica canônica da branquitude e a partir de um 
“Romantismo brasileiro feminino negro” que se assume enquanto 
“sentimental, romântico e, ao mesmo tempo, enfrentador” (REZEN-
DE, 2020, p. 100). Esse modo de fazer escrita, de se inscrever no mundo 

25 REZENDE, Tânia Ferreira. A aesthesis afrodiaspórica na poética de Leode-
gária de Jesus. Leitura em revista, 2020.
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e contar sobre ele, não está na história da literatura brasileira, pois 
desloca o cânone - e o corpo desse cânone - ao afirmar que a povo 
negro produziu e produz literatura no Brasil partindo das afetações 
de seus corpos-narrativas não-hegemônicas. 

Símile
Ao Dr. Manuel Dias Prates dos Santos

Quando vivemos, a sonhar amores,
Quando não temos a ilusão perdida,

Quando nossa alma não padece dores,
Morrer é triste! Como é linda a vida!

Mas se nos fere o espinho da tristeza,
Se maltratados somos pela sorte,
Se nos é dado o cálix da incerteza,

Viver é triste! Como é doce a morte!

Leodegária de Jesus (2020, p.25)

O banzo, como percurso de encontrar sobrevivência diante 
do absurdo da desesperança, é “uma forma de resistir para existir” 
(REZENDE, 2020, p. 90). Isso é compreender historicamente, a partir 
de outra referência explicativa do Romantismo, a dor da diáspora, 
de um povo que foi impedido de amar, arrancado de sua terra, de 
suas famílias, impedidos de estabelecer um vínculo afetivo com 
outros negros - porque com as várias mobilidades, compra e venda 
de escravizados, estabelecer tal vínculo era sinônimo de morte, 
uma dor talvez maior que a morte física. 
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Expressar e assumir o que o cânone lança apenas como 
“sentimentalismo”, nada mais é do que justiça histórica, justiça 
intelectual, é do direito a sentir, é trazer a fala em primeira pessoa, 
é poder dizer sobre si mesma sem intermediários - é uma narrativa 
de si, do que se potencializa em meio às feridas. Nesse sentido, não 
é a palavra em si que significa, mas o corpo-palavra, e isso está não 
só na trajetória de Leodegária, mas acompanha cada corpo negro 
em diáspora, como tática de reivenção da vida, uma herança que 
pulsa nas veias do povo negro através da ancestralidade.

Modelos de sociedades matriarcais e comunitárias em-
barcaram nas memórias da juventude negra escravizada 
e as bagagens existenciais depositadas em seus corpos 
suportaram todo o massacre e a dor e restabeleceram 
as forças para assim garantir o compromisso de reor-
ganizar o trilho civilizacional do povo negro disperso, 
fora de África.[...] Mulheres e homens, acolhendo-se 
com energias ancestrais, olhares, falas, cicatrizes, curas 
ancestrais, toques, cheiros, afetos, choros, risos e prin-
cipalmente escutas e observações, reinventavam suas 
diferenças e resguardavam todas as estratégias de reor-
ganização. Cada mulher e cada homem foram trazendo 
suas formas de conhecer e organizar e assim foram 
tecendo suas histórias e recriando mapas que deram 
direcionamento a uma ação conjunta, percebendo que 
havia algo comum entre elas e eles: a sobrevivência do 
povo negro fora de África (RIBEIRO, 2020, s/p)26.

26 RIBEIRO, Katiúscia . Mulheres negras e a força matricomunitária. Revista 
Cult. 2020. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/mulheres-
-negras-e-a-forca-matricomunitaria/. Acesso em: 20 fev. 2021.
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Nem todo viandante
anda estradas,
há mundos submersos,
que só o silêncio
da poesia penetra.
Conceição Evaristo (2018) 

Os vários anos de silenciamento e apagamento de Leode-
gária de Jesus, uma mulher negra no cerrado goiano no início 
do século XX, nos leva a uma outra história não muito contada 
e que se remete à fonte de saber da qual bebemos e que “valida” 
o ostracismo da poetisa pioneira durante tanto tempo. Um ostra-
cismo atrelado à história do povo negro, em âmbito geopolítico, 
e às bases filosóficas que sustentam a modernidade a partir do 
domínio greco-romano do “pensar”.

Para compreender o que é conhecimento é preciso fazermos 
um salto histórico e nos direcionarmos a Kemet, ao berço da hu-
manidade, o continente africano (DIOP, 2014)27. Essa história se 
encontra com Leodegária ao observarmos seu percurso marcado 
pelo apagamento, pela releitura sobre as produções dos povos 
negros no Brasil, quem válida, tem o poder de saquear e nomear os 
saberes. O rapto do pensamento e a ocultação dos saberes é algo que 
funda o berço ocidental e nomeia o que se chama filosofia grega. 

Em seu livro, O legado roubado (1954)28, George James traz a 
denúncia do roubo filosófico-epistêmico de Kemet - que significa 
terra preta, hoje conhecido como Egito. Essa foi a primeira civilização 

27 DIOP, Cheikh Anta. A unidade cultural da África negra: esferas do patriar-
cado e do matriarcado na antiguidade clássica. Edições Pedago, 2014.

28 JAMES, George. O legado roubado. 1954. Disponível em:  https://afrocentri-
cidade.files.wordpress.com/2016/04/o-legado-roubado-george-g-m-james.
pdf. Acesso em: 20 fev. 2021.
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do mundo e era formada por pessoas negras. A invasão grego-romana 
desse território, com saqueamento e sequestro de obras das biblio-
tecas coloca em xeque se a filosofia grega realmente era grega ou é 
mais um grande plágio autorizado pelo apagamento dos saberes 
keméticos. James (1954) aponta que sim, e afirma que muitos dos 
filósofos e matemáticos gregos estudaram em Kemet e após a invasão 
desse local muitos livros tiveram sua autoria roubada. 

A felicidade do branco, é plena
A felicidade do preto, é quase

Emicida (2019)

E por que não sabemos disso? Quem se beneficia da manutenção 
da ordem do colonizador e de sua exaltação? Reivindicar a autoria é 
colocar a vida em risco, tocar na ferida acadêmica, bater de frente com 
a branquitude e ficar à mira da não-existência, do esquecimento, e 
isso colidiu com a ousadia do pioneirismo de uma mulher negra nos 
sertões. “Se o sujeito do incômodo deixa de existir e se sua imagem é 
esquecida, apagada, o incômodo desaparece, como se nunca tivesse 
existido. É assim a denegação. O deslocamento da/na vida também é 
necessário e importante para o opressor, por mais que seja dolorido 
para o oprimido” (REZENDE, 2020, p.103).
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Intelectuais, jornalistas e literatos que atuavam na e pela imprensa na década 
de 1960. Da esquerda para direita, respectivamente, jornalista Armando Acioli, 
Basileu Toledo França, Zoroastro Artiaga (primo de Leodegária), Leodegária de 
Jesus, Bernardo Elis e Nice Daher. Fonte: Folha de Goiaz 3/2/1980.

Não permitir que o pensamento de mulheres negras seja 
usurpado, é dizer que nossa história não se limita à escravização, 
mas vem muito antes da formação do mundo ocidental. É dizer 
que nossa referência de civilização é preta, é africana e parte da 
coletividade - as vilas, os quilombos, os povos de terreiro, as favelas 
e periferias mostram isso -, da partilha e não da privatização. 

Eu sou porque nós somos, é uma sabedoria ubuntu que aponta, 
aqui na diáspora, a necessidade de nos (re)pontencializarmos, 
reconhecer nossa grandiosidade enquanto seres humanos. Isso é 
evidenciar o que nunca perdemos, apesar da história única, ao estar 
em um mundo moldado e pensando inicialmente pelas mãos de 
mulheres pretas (gestada pela matripotência, por comunidades 
matriarcais) e que está sendo destruído pelas mãos brancas do 
poder ocidental patriarcal que tem a natureza e seus seres como 
descartáveis. 
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Leodegária, poetisa, jornalista, intelectual, mulher inquieta, 
é nossa matriarca, rompe com o silêncio, que naquela época era 
ainda mais implacável com as mulheres negras, e voa, o quan-
to foi possível, em busca de uma escrita - e um sentir - próprios, 
mas que ao mesmo tempo é marcada pela erudição da época. 
A escritora pioneira faz o exercício de estilhaçar a máscara de 
flandres (EVARISTO, 2017) que impede o povo negro de falar em 
primeira pessoa, escolher o seu alimento intelectual, existir com 
suas refrencialidades, publicar e impulsionar suas narrativas. Ela 
publicou, rompeu uma das barreiras políticas do ato de escrever, 
porém não foi publicizada, não se tornou referência porque a 
manutenção do racismo age pela regra de impedir a pluralidade 
do saber e da circulação dos corpos desses saberes.

Reverenciar a memória de Leodegária, uma mulher ladina - 
segundo aponta Lélia Gonzalez (1984) -, significa que somos sua 
continuidade como mulheres negras. Um impulso que cardiografa 
nossos fazeres e revela estratégias ladinas de como transitar pela 
língua e cultura da casa grande, se passar por passiva, mas sob 
isso se infiltrar para a passagem dos seus, ao compreender como 
a estrutura funciona e usar disso para incomodar, cutucar, fazer 
feridas na língua opressora. Que possamos voltar a ser o que sempre 
fomos, reconhecendo nossa grandiosidade. 

Viva Leodegária de Jesus, nossa ancestralidade. 
Viva a mulher negra do cerrado goiano!
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O sociólogo e crítico literário brasileiro, Antônio Cândido 
29(2004), explica que o assunto “Direitos humanos e literatura” 
pode não apresentar muita relação com a realidade para muitos. 
Então, ele argumenta que o homem, após o Iluminismo, vive o 
que ele chama de “barbárie ligada ao máximo de civilização”. A 
partir disso, apresenta que a compensação desse otimismo vem 
por saber que os meios materiais para o engajamento na luta por 
igualdade e justiça social não são mais utópicos, mas sim que eles 
existem e estão à nossa disposição para o uso e transformação do 
sistema-mundo. Também diz que não ocorre com tanta naturali-
zação o culto ao horror e então exemplifica:

No mesmo sentido eu interpretaria certas mudanças no 
comportamento cotidiano e na fraseologia das classes 
dominantes. Hoje não se afirma com a mesma tranqui-
lidade do meu tempo de menino que haver pobres é a 
vontade de Deus, que eles não têm as mesmas neces-

29 CANDIDO, Antonio. Direito à literatura. In: CANDIDO, Antônio. Vários es-
critos. 5 ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2011. Disponível em: https://
edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4208284/mod_resource/content/1/an-
toniocandido-o-direito-a-leitura.pdf
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sidades dos abastados, que os empregados domésticos 
não precisam descansar, que só morre de fome quem 
for vadio – e coisas assim. Existe em relação ao pobre 
uma nova atitude, que vai do sentimento de culpa até 
o medo. (CÂNDIDO, 2004, p. 171)

Ora, a todo o momento, ele enfatiza o teor bastante otimista 
sobre essa realidade. De modo a provocar o verdadeiro questiona-
mento que deve ser feito: pensar em direitos humanos é normalizar 
a “barbárie ligada ao máximo de civilização” ou é lutar para que 
todas as pessoas tenham acesso aos mesmos meios de viver com 
dignidade em sociedade, elaboração e apropriação de saberes, 
inclusive culturalmente?

Portanto, este ensaio se une a outros movimentos acadêmicos 
e culturais num chamamento que endossa a reivindicação dos 
espaços da primeira mulher goiana a publicar um livro literário: 
Leodegária Brazília de Jesus.

Nascida em Caldas Novas, em 8 de agosto de 1889, mudou-
-se com os pais e duas irmãs para a capital de Goiás em 1898. Lá, 
conheceu a dor de um amor juvenil e a frustração de não poder 
ingressar no curso superior de Direito da universidade pública 
local, devido às perseguições políticas a seu pai, vez que ele era 
deputado estadual de origem pobre, negro e órfão. Foi, também, 
nessa fase da adolescência, aos dezessete anos, que Leodegária 
publicou seu primeiro livro de poesias e tornou-se a primeira 
mulher a publicar um livro de poemas em Goiás, intitulado Coroa 
de Lyrios. Aprendeu, desde jovem, os caminhos das linhas e das 
agulhas como costureira e desempenhou a carreira de professora 
como seus pais e sua irmã. Com isso, ela sustentou sua família e 
fundou o Colégio São José em Uberlândia-MG. 
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Mulher, autônoma, decidida e trabalhadora seguiu com co-
ragem seu caminho com as pedras que lhe impuseram, até que 
em 1928, quando morava em Belo Horizonte-MG, publicou seu 
segundo livro, Orchideas. Leodegária morreu aos oitenta nove anos, 
na capital mineira, em 1978 (VALDEZ, 2017).30

Com a colaboração do texto, A semiótica dos corpos na literatura 
goiana: o corpo negro de Leodegária de Jesus, da professora Tânia Fer-
reira Rezende31, é possível ler que quando Leodegária foi rejeitada 
no Liceu, deram-lhe o espaço de 

redatora fundadora do semanário A Rosa, juntamente, 
dentre outras, com Cora Coralina, sua amiga e confiden-
te. Foi professora, jornalista e poetisa, uma das patronas 
da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Tudo 
isso não passou de “prêmio de consolação” para mantê-
-la e a sua família sob controle, circulando em espaços 
menos reservados, para que não se ressentissem das 
discriminações e das restrições a suas presenças nos 
espaços mais reservados. Negociação de afetividade 
e de benefícios. (REZENDE, 2018, p. 153)

Isso leva a pensar naquilo que Cândido chama de “barbárie 
ligada ao máximo de civilização”. Afinal de contas, uma mulher, 
jovem, negra, corajosa, inteligente e com possibilidades de de-
sempenhar inúmeras atividades profissionais e culturais em um 

30 VALDEZ, Diane (Org.). Dicionário de educadores e educadoras em Goiás: sé-
culos XVIII/XXI. p. 366-374. Goiânia/Goiás: Editora Imprensa Universitária 
UFG, 2017. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1249/o/
ebook_dicionario_educadores.pdf

31 REZENDE, Tânia Ferreira. A semiótica dos corpos na literatura goiana: o 
corpo negro de Leodegária de Jesus. Revista Plurais – Virtual, Anápolis - Go, 
Vol. 8, n. 1 –Jan./Abr. 2018 – p. 131-159. link: https://www.revista.ueg.br/
index.php/revistapluraisvirtual/article/view/9177
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espaço dirigido, predominantemente, por homens e mulheres 
da elite de uma capital, no Centro-Oeste brasileiro, ameaçava 
a ordem conservadora da sociedade goiana. Acaso, Leodegária 
não era humana para ter acesso ao seu direito à mesma educação 
superior que os filhos da elite goiana tinham?

 Apesar da negativa, nossa poetisa não desistiu. Trilhou o 
seu caminho em outros lugares, construiu novas possibilidades e 
deixou o seu legado, de tal modo que o próprio tempo, a história 
e a literatura agora se unem ao seu exemplo de educadora para 
compartilhar e presentear os espaços de formação cultural e edu-
cacional com seus poemas porque a literatura “é fator indispensável 
de humanização” (CÂNDIDO, 2004, p. 175). 

O professor José D’Assunção Barros32, em seu texto História e 
Literatura – novas relações para os novos tempos, ao discorrer acerca 
das contribuições de diversos pensadores, entre eles Hans-Georg 
Gadamer e Paul Ricoeur, para pensarmos o sujeito, o tempo e a 
história, bem como cada momento suscita transformações, novas 
produções e movimentos de pertencimento da narrativa, explica que

O Objeto de estudo, uma época ou um processo, abre-se 
a uma análise na qual tomam parte ativa o historiador 
e os próprios sujeitos e vozes que chegam do passa-
do através das fontes, uma vez que estas retroagem 
também sobre o historiador, que não trabalha com a 
sua documentação em uma via de mão única, anali-
sando-a distanciadamente. No processo de produção 
do conhecimento, as fontes, materiais e vestígios tam-

32 BARROS, José D’Assunção. História e literatura: novas relações para os no-
vos tempos. Contemporâneos Revista de Artes e Humanidades, n.6, mai/
out 2010. Disponível em: https://www.revistacontemporaneos.com.br/n6/
dossie2_historia.pdf
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bém vão imprimindo as suas direções aos caminhos 
a serem percorridos, obviamente que em interação 
com o próprio trabalho do historiador. Este, ao final do 
processo de produção do conhecimento historiográfico, 
também se vê transformado. Mas há mais. Para além 
do “sujeito-objeto” que é constituído pelos sujeitos do 
passado, também o leitor, o receptor do conhecimento 
histórico a ser produzido, é sujeito de produção do 
conhecimento. (BARROS, 2010, p. 5)

Nesse sentido, conhecer a biografia de Leodegária é relacio-
nar a sua produção literária aos movimentos de pertencimento, 
produção e transformação dos sujeitos, vez que vislumbra agregar 
à luta pelos direitos humanos o reconhecimento de uma mulher 
negra como pioneira de um capital social e cultural num tempo e 
espaço marcado pelo preconceito e conservadorismo.

Isso faz parte de um processo de humanização tendo como 
instrumentos a palavra poética de alguém que apresenta sua 
identidade para quem lê. Além de um tempo histórico, proporciona 
reflexão, crítica e superação de comportamentos que precisam ser 
insustentáveis para a convivência coletiva.

De modo que, levar para a sala de aula temas como gênero, 
racismo, trabalho e cultura, por exemplo, com a oportunidade de 
dar voz e espaço àqueles que foram silenciados pelas características 
de seu tempo, também é promover a consciência histórica e a 
responsabilidade individual e coletiva como sujeitos de direitos 
e deveres. É um tipo de solidariedade. Assim explica Cândido 
(2004, p. 180):

Entendo aqui por humanização (já que tenha falado 
tanto nela) o processo que confirma no homem aqueles 
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traços que reputamos essenciais, como o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com 
o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de 
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o 
cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota 
de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, 
o semelhante.

Nessa “percepção da complexidade do mundo e dos seres” a 
nossa poetisa demonstra algumas características da relação social 
que existia naquela época. Leodegária33 convida a elite social de 
Goiás a ler seus versos. Sob o título Aos patrícios, ela diz 

Corôa de Lyrios - eis o singelo título, sob o qual eu vos 
apresento o meu modesto livrinho.

Aos quinze annos, nessa idade encantadora e poetica 
da existencia da mulher, nessa quadra em que a vida 
se lhe apresenta, risonha, como as louras madrugadas 
de Maio, formosa, como um ceo de primavera e meiga, 
como um sorriso de creança; foi então que senti arder 
em meu coração infantil, a primeira scentelha do amor. 
Mas ai!... a fatalidade, destruiu de um só golpe, os bellos 
ideaes e os róseos castelos que edifiquei.

Vi fugir de uma vez o bando azul das lêdas fantasias 
que me acariciavam desde a infância, imprimindo em 
minh’alma o sello eterno da melancolia e não deixando 
de esperança, sinão uma mirrada plantinha, da qual 

33 JESUS, Leodegária de. Corôa de Lyrios. Campinas: Editora Livro Azul, 1906.
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brotaram alguns lyrios pálidos, os quaes colhi e formei 
esta singela Corôa que examinaes agora.

A oportunidade de a própria autora falar revela que exis-
tia um espaço a ser conquistado logo pelo título. Parece existir 
uma necessidade de interpelar aos patrícios da cidade de Goiás a 
oportunidade (ou ousadia) de uma mulher pobre, negra, jovem, 
de sobrenome de Jesus, escrever e publicar poesias por aquelas 
terras da Serra Dourada. 

Ainda, ao adjetivá-lo como “modesto livrinho”, exemplifica que 
se ela quisesse mesmo ser lida, era preciso fazer-se menor, de pouco 
valor. Porém, sua idade, sua experiência amorosa e seu lugar de 
mulher são apresentados, e ao mesmo tempo reivindicados, com 
uma firmeza de identidade e reconhecimento do seu próprio fazer. 

Em seguida, Leodegária parece defender que, apesar de ela 
não ser de origem rica, tão pouco descendente de qualquer pessoa 
influente do meio Literário, a sua escrita é uma vocação desde a 
infância, portanto digna de ser lida. Isso revela o pensamento de 
que a escrita poética apenas poderia ser considerada verdadeira 
e digna caso seguisse o padrão da procedência social da elite ou 
da inspiração sobrenatural. Então ela finaliza:

Dignae-vos, pois, caros patrícios, acolher com benig-
nidade o meu humilde livrinho, composto de estrofes 
despidas de belleza e de elegancia, porém, nascidos, 
unicamente, de minha’alma.

Acceitae-o, como simples lembrança de uma das mais 
obscuras filhas desta encantadora terra.

Novamente, aparece o final de um convite em tom de súplica 
como se fosse também uma despedida já com adiantado agrade-
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cimento. Também, ao adjetivar-se como uma das “mais obscuras 
filhas”, existe uma reafirmação de pertencimento social, portanto 
não quer a sua publicação poética seja recebida como uma ação 
de desrespeito.

Somente nessa parte do livro já é possível compreender um 
pouco do universo ao qual Leodegária fazia parte. A partir disso, 
a necessidade de desenvolver a disposição em nós e no outro de 
perceber os valores humanos empregados e vivenciados em um 
determinado momento histórico, num lugar específico e de que 
maneira isso influencia na convivência entre os diferentes sujeitos 
ao ponto de negar ao outro o direito ao livre domínio da própria 
vida. Isso é humanização. Ou seja, reconhecer que a sociedade 
desumaniza por meio de relações de poder. Daí, a questão é: o 
que fazer com isso?

O filósofo alemão Hans-Georg Gadamer34, no seu texto O 
problema da consciência histórica, trata sobre a hermenêutica e a 
interpretação que resulta na compreensão do texto e de um passado 
histórico. Nesse sentido, ele defende que as ciências humanas 
possibilitam a compreensão que o homem tem de sim mesmo, 
e continua:

Somente através dos outros é que adquirimos um ver-
dadeiro conhecimento de nós mesmos. O que implica, 
entretanto, que o conhecimento histórico não conduz 
necessariamente à dissolução a tradição na qual vi-
vemos; ele pode também enriquecer essa tradição, 
confirmá-la ou modificá-la, enfim, contribuir para des-

34 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Tradução: 
Paulo César Duque Estrada. 3ª edição. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2006. 
Disponível em: https://marcosfabionuva.files.wordpress.com/2011/08/o-
-problema-da-conscic3aancia-histc3b3rica.pdf 
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coberta de nossa própria identidade. A historiografia 
das diferentes nações constitui uma ampla prova disso. 
(GADAMER, 2006, p. 12-13)

Seguindo Antônio Cândido, a compreensão de que a literatura 
compõe parte do processo formal da aprendizagem escolar, bem 
como da formação social originalmente popular, oral e hereditá-
ria desde a Antiguidade, é que a literatura precisa ser praticada 
como uma ciência dos saberes que humanizam. Um processo de 
conhecimento de nós mesmos por meio do olhar para o Outro. 

Nesse entendimento, Gadamer (2006) vai dizer que desde 
o início da época moderna existe certa tomada de consciência 
histórica, de maneira tão singular, que ao mesmo tempo em que é 
um privilégio, parece também ser um fardo. Isso se justifica porque, 
como diz a citação acima, a consequência do processo da reflexão 
não exime a humanidade das suas responsabilidades. E aqui, 
novamente, enfatizo o que Cândido fala sobre a normalização da 
“barbárie ligada ao máximo de civilização”, então talvez seja sobre 
esse privilégio do saber e fardo da responsabilidade da consciência 
histórica de que fala Gadamer.

 Continuando no pensamento do professor José D’Assunção 
Barros (2010), que ao citar Paul Ricoeur, traz a afirmação de que 
“toda história é uma narrativa” e agrega ao pensamento de Cândido 
sobre o fato de literatura ser um direito humano porque é uma das 
vias que proporciona o acesso à cultura, à uma narrativa de parte de 
uma cultura. Arrisco-me a dizer que nesse sentido encontro a ideia 
de “escrevivência”, a escrita vivenciada. E que no caso de Leodegária, 
almejava ver a sua escrita também lida. Ela queria ser lida!

Isso relembra também o pensamento de Paulo Freire que 
compreende o ser humano como inconcluso e sempre em busca 
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de aperfeiçoamento por meio da criação de cultura. Ora, então 
Leodegária de Jesus é cultura goiana porque apresenta a sua palavra 
e a sociedade a qual pertenceu com singular propriedade que a 
sua juventude não a impediu de ter a consciência das relações de 
poder exercidas naquele meio. Ao mesmo tempo, serve também 
como uma denúncia de um receio de ser recusada.

Afinal de contas, até quando vamos seguir com a normalização 
da “barbárie ligada ao máximo de civilização”?

Para finalizar, Barros diz que é necessário

Romper os padrões habituais de representação do 
tempo, como ousaram fazer os grandes romancistas 
modernos, implicaria em inventar novos recursos 
discursivos no que se refere ao tratamento da tempo-
ralidade, com possibilidades regressivas, alternâncias 
diversas, descrições simultâneas, avanços e recuos, 
tempos psicológicos a partir dos vários agentes – ou o 
que quer que permita novas maneiras de representar o 
passado, mais ou menos na mesma linha de ousadias e 
novidades que os romancistas modernos encontraram 
para pôr em enredo as suas estórias de uma maneira 
mais rica e criativa. (BARROS, 2010, p. 21)

Sim, Leodegária foi, admiravelmente, capaz de romper com 
o padrão habitual daquele tempo. Foi uma poetisa goiana que 
enredou sua vida em seus versos.

Por isso é que, como professora, faço a chamada da colega, 
também professora:

- Leodegária Brazília de Jesus: presente!





Como podemos produzir em meio à uma pandemia e ao 
completo caos? Ainda estou tentando descobrir. Neste processo 
de autodescoberta, me deparei com as questões relativas à ances-
tralidade. Enquanto entrava em contato com o que é a ancestrali-
dade, aprendi que ela está em todos os lugares, incluindo em nós 
mesmos, ou melhor, principalmente em nós mesmos. Por tanto, 
peço licença para a ancestralidade para falar sobre ela. E sobre eu. 
E sobre aquelas que nos antecederam. E sobre Leodegária.

Meu aniversário de 21 anos foi aos 14 de março de 2020. Vi 
minhas amigas. Me apaixonei à primeira vista. Me diverti. Dia 16 
de março foi decretado o lockdown. O pânico me dominou. Estava 
desempregada, minha mãe, que trabalha como manicure, ficou 
desempregada. Ruas vazias. Não podia ver mais abraçar, nem beijar, 
nem sair de casa. Crises de ansiedade, medo do inimigo invisível, 
medo da fome, medo da morte. Quando passei a aceitar que era 
aquilo que eu tinha que viver, e então fui tomada pela letargia. 
Consegui um trabalho. Minha família e eu não morreríamos de 
fome mais. Mas poderíamos morrer porque ao abrir a porta de 
casa para a entrada do sustento, poderíamos deixar entrar nosso 
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inimigo. Mas era o risco a se correr. Sigamos. Começou a se discutir 
a possibilidade de retomada das atividades acadêmicas. Continuar 
ou desistir? Já tinham se passado 3 anos de graduação. Não podia 
parar. Muitos sacrifícios foram feitos para que eu chegasse até aqui. 
Uma das mulheres que me antecederam e que fez sacrifícios é a 
mulher que me deu a gota de sangue ancestral que me gerou e é 
pulsada pelo meu coração: minha mãe. 

Dona Mercezinha (ela odeia ser chamada de Maria, ainda que 
seja o nome dela) é a mais velha de 11 filhos, nasceu em Manga-MG 
em 1969 e aos 8 anos perdeu tudo o que tinha e conhecia após 
uma enchente do Rio Francisco. Acho que foi nessa época que ela 
desenvolveu medo de chuva.

Depois de perder tudo e passar dias numa espécie de morro 
esperando resgate, ela veio para Goiânia com minha avó e seus 3 
irmãos (os outros 6 tinham morrido e o mais novo só nasceria anos 
depois). Minha mãe, minha avó e meus tios moraram por alguns 
anos em uma invasão. Meu avô tinha abandonado minha avó 
com os filhos quando eles ainda estavam em Minas Gerais, então 
quando chegaram em Goiânia, minha avó precisou trabalhar e 
quem cuidava dos meus tios era minha mãe. Por precisar cuidar de 
todos os irmãos, ela não tinha tempo para se dedicar aos estudos. 
Ela conta que passava por esforço, por ter forte conexão com os 
professores e respeitá-los. Mas a falta de estímulos, somados 
à alcunha “ruda” que é algo equivalente a burra, afetaram sua 
autoestima e, mesmo sendo uma das poucas pessoas da família 
(somando todas as gerações, inclusive a minha) a ter terminado 
o Ensino Médio e ter ingressado no ensino Superior, ela ainda se 
sente como a “ruda que nasceu para trabalhar”. 
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Durante sua adolescência, em meio aos cuidados com os 
irmãos, estudos e dramas familiares, como o irmão que frequen-
temente era internado na antiga FEBEM, ela se apaixonou pelo 
vizinho e eles começaram a namorar. Pouco tempo depois, ela 
ficou grávida e eles se casaram. A gravidez foi difícil, pois além 
das dificuldades financeiras, os julgamentos em decorrência da 
gravidez fora de um casamento, ela apanhou do irmão que, anos 
antes, tinha jurado bater nela quando crescesse, em vingança às 
surras que ganhava na infância. Quando meu irmão nasceu, todos 
iam visitar meu irmão para ver se ele seria “nego preto como a mãe 
ou branquinho como o pai”. Com aproximadamente um ano de 
casamento, uma traição foi descoberta, fazendo com que ela pas-
sasse por um divórcio, o que aumentou as acusações e julgamentos 
que sofria. Assim como a minha avó, não pôde se dedicar tanto ao 
filho, entregando-o à avó paterna para conseguir trabalhar. Anos 
depois ela participou de uma invasão liderada pela irmã onde é 
atualmente nossa casa. Nessa época conheceu meu pai e mais 
uma vez engravidou. Nessa relação sofria agressões, até mesmo 
quando estava grávida, e traições. Só descobriu que eu estava 
fazendo companhia a ela aos 5 meses de gestação. Ela chegou a 
ouvir de pessoas próximas que ela deveria me dar a alguém porque 
não conseguiria criar uma criança que tem um pai alcoólatra, mas 
ela resolveu seguir com a gravidez e quando nasci, ela parou de 
trabalhar fora de casa e começou a trabalhar em casa para cuidar 
de mim. Nessa época, meu irmão, aos 10 anos, passou a morar com 
a minha mãe e meu pai. Meu pai e ele não se davam bem porque 
meu irmão não aceitava ver minha mãe apanhar, então, nos fins 
de semana que ele não ia ficar com o pai dele, ele “fugia” para a 
casa da avó que o criou. 



Matrinarrativas Cerradeiras

100

Quando comecei a ir para a creche, ela viu a possibilidade de 
voltar a trabalhar fora de casa com uma renda melhor, mas eu fui 
expulsa da creche três meses após a matrícula por tentar fugir 
ou conseguir fugir de lá quando as crianças da minha idade me 
batiam. Ela me colocou em uma escola particular (porque não 
tinha instituição pública para crianças de 4 anos além da creche) 
e pagava minha mensalidade por permuta: ela era manicure e 
cabeleireira de todas as professoras da escola e da diretora. Após 
3 anos, ela não conseguia mais pagar as mensalidades e fui para 
a rede pública. Nessa época, meu irmão foi morar com o pai dele 
e meses depois, meu pai teve um AVC. Breve adendo sobre o AVC 
do meu pai: meu pai tem epilepsia crônica e precisava tomar me-
dicamentos para o controle da doença. Ele não costumava tomar 
e quando tomava, misturava com bebida alcoólica. No dia 01 de 
janeiro de 2008, recebemos a notícia de que ele estava em um 
terreno baldio com a cabeça fraturada e estava lá, possivelmente 
desde as 9:00 da manhã. Quando fomos avisadas, eram 17:00. 
Foi então que o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados. 
Voltando à minha mãe, ela nunca deixou com ninguém, mas agora 
precisava. Passei 23 dias na casa dos vizinhos enquanto ela ficava no 
hospital com meu pai. Desde então, cuidamos do meu pai porque 
a família dele está no Piauí e não conhecemos ninguém. Eles não 
estavam juntos nessa época, ela não tinha a obrigação de cuidar 
dele, mas ela fez isso por temer os julgamentos das pessoas, mas 
principalmente o meu. Eu não julgaria. Eu via ele agredir ela. Eu me 
lembrava de ver ela chorando depois das brigas. Mas ela não sabia 
disso. Ela tinha acabado de começar o técnico em enfermagem, 
mas trancou a matrícula e fez o que pôde para que estudasse e 
fosse além do que ela foi. 
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Minha avó foi dada para outras pessoas quando nasceu por um 
motivo desconhecido. Só aos 8 anos foi morar com minha bisavó, 
mas ela ficava sozinha o dia inteiro no rancho onde elas moravam. 
Aos 13 anos, minha bisavó encontrou um marido para ela, meu avô 
que, na época, tinha 11 anos. O casamento, que foi arranjado, foi 
proibido de ser realizado pelo padre porque era e ainda é crime casar 
duas crianças. Minha bisavó e algumas pessoas que minha avó não 
se lembra de quem era, falsificaram os documentos da minha avó, 
e provavelmente do meu avô também e o casamento foi realizado. 
Minha avó conta que no dia do casamento teve uma chuva forte 
e ela começou a chorar sem motivo aparente. Quando ela entrou 
para dentro de casa para se acalmar, observou que o vestido estava 
cheio de sangue e entrou em pânico. Tinha medo de ser julgada 
como “perdida”. Quando as mulheres que estavam no casamento 
a viram, tentaram consolá-la e questionaram minha bisavó sobre 
o motivo de não ter dito para minha avó o que era a menstruação, 
e ela disse que era para a minha avó não ficar assanhada. Aos 15 
anos, minha avó engravidou pela primeira vez e minha mãe nasceu. 
Minha avó conta que foi uma gravidez sofrida porque meu avô 
além de bater nela, levava ela “para o meio do mato”. Foram 10 
anos de casamento e 10 gravidezes. Ela conta que perdeu um bebê 
no quarto mês de gestação porque queria comer uma coisa, mas 
não conseguiu. Ela também perdeu dois filhos em um mesmo dia 
quando todos foram pegos por um surto de coqueluche. Minha 
mãe, a mais velha de todos, ajudou a enterrar todos os irmãos 
que faleceram. Apesar de minha mãe ter nascido em Manga, eles 
moraram por muito tempo em Januária, às margens do Rio São 
Francisco. Eram comuns enchentes e eles perdiam tudo. A última 
que presenciaram, aconteceu pouco tempo depois de a prefeitura 
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dar uma casa para eles. A enchente levou a casa. Minha bisavó, que 
estava aqui em Goiânia há uns anos com o irmão da minha avó, 
mandava cartas implorando para ela vir para cá. Minha avó, que era 
lavadeira da primeira dama de Januária, levou as cartas da minha 
bisavó para o prefeito. Ele achou melhor providenciar o translado 
da minha avó com os filhos para Goiânia ao invés de dar outra casa. 

Quando chegou em Goiânia, provavelmente em 1979, estava só 
com os 4 filhos e alguns bornais com os documentos recém feitos 
e algumas roupas e um pouco de comida. Foram morar em uma 
invasão. Ela precisou trabalhar fora porque meu avô tinha sumido. 
Da última vez que apareceu, tinha engravidado ela. Ela conta que 
ele sumia e só aparecia para engravidá-la. Aqui em Goiânia, minha 
mãe cuidava dos irmãos enquanto ela trabalhava como gari na 
COMURG. Ela diz que nenhuma crise se compara à que ela viveu 
em 1980. Só os ricos comiam arroz. Eles comiam preparações à 
base de fubá, batata cozida com garapa de café. Ela não estudou 
porque minha bisavó dizia que a escola só ensinava o que não 
prestava. Mas ele colocou todos os filhos na escola. Fez o que pôde 
sem se preocupar muito com o que diziam sobre ela. Depois que 
eu, a neta caçula, nasci, ela entrou na escola e concluiu a 4ª série.

Quando comecei a ler sobre Leodegária, notei semelhanças 
entre a história dela com a história da minha mãe e da minha avó. 
Leodegária Brazília de Jesus, nasceu em 8 de agosto de 1889 em 
Caldas Novas, mas se mudou para Jataí com os pais e em seguida, 
se mudou para Rio Verde e por fim, se mudaram para a Cidade 
de Goiás. Ela não conseguia firmar raízes na infância por precisar 
se mudar com frequência, deixando para trás tudo e todos que 
conhecia, assim como minha avó e minha mãe. Precisou assumir 
responsabilidades da casa e trabalhar enquanto estudava após o 
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pai adoecer com problemas graves na coluna e a descoberta de 
um glaucoma que o deixaria cego, assim como minha mãe e eu. 
Em busca de um tratamento eficaz para o pai, Leodegária e a irmã, 
Zenóbia, foram à Catalão e como não obtiveram sucesso, partiram 
para Minas Gerais. Passaram por Araguari e Uberabinha, onde o 
pai faleceu. Permaneceu lá por um tempo, abriu uma escola, mas 
logo se mudou para Rio Claro, em São Paulo e, em seguida, para 
Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tentaram silenciar Leodegária, 
mas a menina passarinho cantou através de seus poemas. Cantou 
suas dores, suas saudades, sua história. Publicou seu primeiro livro 
aos 17 anos, o livro Coroa de Lírios e depois, aos 39 anos, Orchideas, 
que deu a ela o título de primeira e segunda mulher a publicar 
um livro em Goiás, um estado com pouca influência literária. Sua 
poesia, que é considerada um canto dos excluídos, abriu caminhos 
para outras mulheres, não apenas no campo literário, mas também 
na  sociedade da Cidade de Goiás. Ela e sua melhor amiga, Cora 
Coralina, tinham uma amizade muito forte e juntas promoveram 
eventos que fomentavam a discussão sobre o lugar da mulher. 
Leodegária, com o estímulo da família, se apropriou da fala que, até 
então, era destinada apenas aos homens brancos heterossexuais. 
Leodegária foi e ainda é um corpo negro que abre caminhos. Um 
corpo negro que mesmo com as andanças motivadas pela dor, 
abre escolas e ensina. 

Quando me propus a contar um pouco das mulheres que me 
antecederam foi uma forma de voltar para dentro. Olhar para 
meu coração, que é a minha consciência, olhar para a minha gota 
de sangue ancestral que percorre as minhas veias e sentir todo 
o conhecimento que carrego para voltar a existir, ou melhor (re)
existir, em meio a esse pandemônio. Recontar essas histórias que 
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por vezes são esquecidas ou sequer conhecidas, é um ato político. 
Assim, não trato a reprodução do saber como um produto a ser 
produzido simplesmente, mas um conhecimento cardiografado, 
resultado do reconhecimento de todos os caminhos que foram 
abertos para mim e uma tentativa de contar à ancestralidade que 
todos esses esforços valeram a pena.
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Ao falar da primeira mulher a publicar livro de poesias em 
Goiás, Leodegária de Jesus, é possível relacionar diversas temáticas: 
o feminismo, frente a sua atitude pioneira enquanto mulher, a 
publicar um livro em um meio dominado pelo sexo masculino, o 
racismo, por ser uma mulher negra, o que diz ainda mais sobre a 
trajetória e a importância da escrita desta mulher, negra, do cerrado 
goiano, filha de um professor e de uma costureira. 

Filha de José Antônio de Jesus, professor e de Ana Isolina 
Furtado Lima de Jesus, costureira, Leodegária de Jesus nasceu 
em 08 de agosto de 1889 na cidade de Caldas Novas, no entanto, 
mudou-se para Jataí com poucos meses de idade. Leodegária, 
tinha duas irmãs, Zenóbia Palmira e Maria Aurora, a mais nova e 
de quem Leodegária era madrinha. 

Aos 7 anos de idade, a família de Leodegária mudou-se outra 
vez, agora para Rio Verde. Em 1898, depois da eleição, o pai de 
Leodegária foi empossado como deputado estadual, com isso, 
transferiu-se com a família para a capital: Goiás. No decorrer de 
sua adolescência, a poetisa estudou no Colégio Sant’Ana e se fez 
uma figura importante no desenvolvimento da imprensa goiana, 
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um de seus maiores reconhecimentos foi a redação do jornal A 
Rosa, ao lado de outras mulheres, dentre elas Cora Carolina em 
1907. No entanto, seu maior destaque se teve na poesia, na sua 
escrita literária, com a publicação de seus livros.

Passados alguns anos, o pai de Leodegária adoeceu da coluna 
e, posteriormente, descobriu um glaucoma. Como forma de buscar 
melhoras, Antônio de Jesus foi convidado por um amigo a se mudar 
para Catalão. A família então, mudou-se da cidade de Goiás e já, 
em Catalão, e com o agravamento da doença do pai, Leodegária 
passou ao comando da casa. Para isso, Leodegária e a irmã Zenóbia 
passaram a dar aulas durante o dia e, à noite, Leodegária costurava, 
resultando em uma dupla jornada de trabalho, dias árduos para 
uma jovem e seu corpo duplamente marcado. “O corpo da mulher 
negra ‘sem o amparo de um homem’ é um corpo sem descanso” 
(REZENDE, 2018, p. 143).

Como o pai de Leodegária não melhorou sua saúde, ambos 
mudaram-se para Minas Gerais, a procura de tratamento. Tinham 
como destino a cidade de Uberaba, porém, permaneceram em 
Araguari. De Araguari, foram para Uberabinha, local em que Leo-
degária abriu uma escola, após a morte de seu pai.

Em meio às constantes mudanças de cidades, a doença do pai, 
os problemas financeiros, o esforço para sustentar e amparar a 
família e logo depois, a morte do pai, foi um espaço de tempo com 
vivências de lutas, dores e de silêncio na vida da poetisa. Sabemos 
que Leodegária foi uma mulher que durante o seu curso de vida 
sofreu muitas perdas e saiu de muitos lugares. Perdas principal-
mente afetivas resultantes das mudanças de cidades, doenças e 
morte. Possivelmente, isso explique, o fato de que somente 22 anos 
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depois em 1928, aos 39 anos de idade, a poetisa tenha publicado 
seu segundo livro, Orchideas (1928).

A primeira obra de Leodegária, Coroa de Lírios (1906), que 
escreveu com apenas 15 anos e foi publicado quando ela tinha 17 
anos de idade, com uma forte discussão antagônica que descreve 
diversos momento da vida, momentos marcados por contradições 
e conflitos, e, são exprimidos pela intensa voz lírica dos poemas. 
Os aspectos dicotômicos, os quais são muito fortes na poética de 
Leodegária, são visivelmente marcados no poema “Símile” (1906, 
p.19) em que o eu lírico demonstra sentimentos, ora voltados para 
a morte, ora voltados para a vida.

No poema “Símile” (1906, p.19), há um diálogo em relação a 
dinâmica entre vida/morte, dor/alegria. Esse diálogo é frequente na 
obra de Leodegária e pode ser observado pelas circunstâncias em 
que o eu lírico se apresenta, em alguns momentos se mostra feliz, 
desfrutando de sonhos de amores, em outros momentos se apresenta 
triste e incerto, numa tentativa de comparar os contrastes da vida. 

Símile
Quando vivemos, a sonhar amores

Quando não temos a ilusão perdida
Quando nossa alma não padece dores

Morrer é triste. Como a vida é linda.
Mas si nos fere o espinho da tristeza.

Si maltratados somos pela sorte.
Si nos é dado o calix da incerteza.

Viver é triste.
Como é doce a morte.
(DE JESUS, 1906, p.19)
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O poema “Símile” acarreta um confronto entre vida e morte, 
exatamente naquilo em que os momentos se mostram como 
antagônicos: “Morrer é triste. Como é linda a vida” quando o ser é 
feliz. Porém, quando o indivíduo se encontra nas adversidades e 
tristeza, “Viver é triste. Como é doce a morte”. Nesta perspectiva, 
Leodegária tornou poético as contradições presentes no contexto 
de um indivíduo.

Triste Viver
Não sei por que, da vida n’alvorada,

Fugiu-me tão depressa a doce crença,
Lançando-me no peito a indiferença,

Deixando esta minh’alma contristada

De encontro às dôres de tristeza imensa,
Da sorte cruelmente abandonada,

Sosinha, vae minh’alma desvairada,
Boiando à flor dos mares da descrença.

E sinto que meu peito desfallece,
Ao peso dessas magoas que padece,
A’s garras do pezar atroz, profundo.

Contudo não maldigo minha sorte,
Pois, creio que virá um dia a morte

Tirar-me, finalmente, deste mundo. (DE JESUS, 1906, p.59)

No poema “Triste Viver” (1906, p.59), o eu lírico traz um sen-
timento melancólico, triste e de solidão, expõe algumas caracte-
rísticas como “alma contristada”, “De encontro às dôres de tristeza 
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imensa”, “Sosinha, vae minh’alma desvairada”. Os versos ditos pelo 
eu lírico que demonstra está “n’alvorada” da vida, o que possivel-
mente caracteriza o período de juventude da poetisa, o qual, foi 
marcado por uma desilusão amorosa.

Então, nos poemas “Triste Viver” (1906, p. 59) e “Símile” (1906, 
p.19) a morte é considerada pelo eu lírico como alívio e solução 
para o sofrimento, a angústia e a tristeza vivenciada. Como posto 
nos versos: “Contudo não maldigo a minha sorte, / Pois, creio que 
virá um dia a morte/ Tirar-me, finalmente deste mundo” (1906, p.6). 

Ao lermos alguns poemas de Leodegária, percebemos que sua 
poética é marcada pela ótica da antítese, característica presente 
no poema “Amar” inserido no seu segundo livro, Orchideas (1928):

Amar
Amar é ter no peito um paraíso;

É trazer dentro da alma um céu de flores. 
É sofrimento oculto num sorriso; 

É navegar feliz num mar de dores.
 

Vago clarão dulcíssimo, indeciso 
Que inunda a alma toda de fulgores;

Uma mistura de soluço e riso; 
É provação, mas feita de dulçores.

 
Amar....é bem o sacrifício mudo; 

É ser feliz, desventurado embora. 
Amar....é ver a primavera em tudo!
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Grato sofrer que nunca martiriza, 
Que os infelizes corações enflora, 

E regenera e eleva e diviniza!
(DE JESUS, 1928. p.82)

Nos versos poéticos que compõem o poema “Amar” o eu lírico 
expõe qual seria o significado de amar e suas consequências, assim 
amar ao mesmo tempo que possa ser bom, feliz e “um paraíso”, 
gera sofrimento e tristeza, pois, é como “navegar feliz num mar de 
dores.  A antítese é marcada em “Amar” por meio das expressões: 
“Sofrimento oculto num sorriso”, / “navegar feliz num mar de dores”, 
/ “amar... é bem o sacrifício mudo”, / “É ser feliz, desventurado 
embora”. Esse exercício de antítese envolvendo palavras e seus 
sentidos indicam que o eu lírico se encontra em uma vivência com 
a presença de intensos momentos contrários, ora feliz, ora triste, 
e esses momentos se cruzam com frequência.

Estamos caminhando, a passos lentos, mas estamos caminhan-
do na tentativa de evidenciar a importância da mulher Leodegária 
de Jesus e seus escritos para a literatura goiana, mas não só goiana 
e sim brasileira. E também de tantas outras “Leodegárias” existentes 
e resistentes e não visíveis, a partir disto, fazer com que haja visibi-
lidade de/para outras mulheres. Dos escritos de outras mulheres, 
sejam eles, crônicas, contos, artigos, dissertações ou teses. Que 
estes escritos por mulheres e por mulheres negras possam ser 
visíveis e tidos como obras potenciadoras de conhecimentos. E 
que estes corpos possam estar ocupando mais espaços, possam ser 
construtores de identidades e representatividades. Que Leodegária 
possa sair do ostracismo e deixar de ser vista e citada apenas como 
a amiga de Cora. Que passe a ser vista como mulher de potência 
política, potência de voz, como a primeira mulher e mulher negra 
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a publicar na literatura goiana, acerca de 114 anos. Que Leodegária 
possa ser vista e lembrada pela sua importância literária, social, 
cultural e política. 

A partir do que foi trazido pela vida e obra de Leodegária de 
Jesus, também me coloco no mundo como uma “Leodegária”, e é a 
partir de minha narrativa que estabeleço o paralelo. Ao conhecer 
um pouco da história de vida e da obra literária de Leodegária, 
digo um pouco, porque lamentavelmente, assim como para muitas 
pessoas Leodegária de Jesus ainda é pouco conhecida. No entanto 
narro nas próximas linhas as minhas “andanças” e mudanças de 
lugares, dores e saudades que em meu peito descansam, e só me 
aproximam de Leodegária.

Para início, nasci em Araguaína, no Tocantins, ainda bebê 
mudei para a cidade de São Geraldo do Araguaia, no Pará, com 6 
anos de idade mudei novamente com minha mãe para São Félix 
do Xingu, também no estado do Pará, onde vivi minha infância, 
primeiros anos de escola, adolescência, primeiros amores, anos 
finais da educação básica até minha formação no Ensino Superior, 
em que cursei Licenciatura em Letras. Logo depois ao término da 
graduação, mudei-me para Goiânia, para cursar o mestrado. Na 
época foi uma decisão difícil para a menina do interior apegada 
a família largar a “barra da saia da mãe” e ir se aventurar em um 
mundo desconhecido da cidade grande. Mesmo assim, fui na “cara 
e na coragem”, enfrentando as adversidades, principalmente as 
marcadas e evidenciadas pelo meu corpo e meu lugar social. 

Não é uma jornada fácil e nem curta para uma mulher, negra, 
pobre, filha de mãe solo e do interior, ocupar um espaço em uma 
universidade e ter que bater de igual para igual com outras pessoas 
que tiveram oportunidades diferentes em sua formação, ou mesmo 
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com quem apenas teve oportunidade e ocupa um lugar social e 
econômico diferente do seu. Querendo ou não, pois muitos ainda 
tentam vendar os olhos, ou como diz minha mãe tentam “tampar o 
sol com a peneira”, o espaço universitário ainda é muito elitista. Em 
meio a esse cenário, já ouvi de colegas que eu não sei escrever. Talvez 
tenham razão e eu realmente não saiba. Mas o que é saber escrever?

No entanto, mesmo com as adversidades e os discursos 
desmotivadores morei em Goiânia durante um ano e foi neste 
período em que tive os primeiros contatos com a obra e a história 
de Leodegária, oportunizados pela minha orientadora do mestrado 
e através de um grupo de mulheres potentes ao qual chamamos 
de “Gira Leodegária”. Neste grupo estudamos e refletimos sobre 
a obra, vida e corpo político de Leodegária de Jesus, além de ser 
um espaço de afeto e de trocas de saberes. 

Continuando as minhas andanças, com a pandemia do covid-19 
iniciada no ano de 2020, a minha permanência em Goiânia tor-
nou-se inviável, devido a diversos fatores, entre os principais estão 
o financeiro e emocional, pois o custo para me manter na cidade 
aumentaria e o fato de haver o isolamento social e eu estar longe 
da família geraria uma desestabilidade emocional. Diante disto, 
retornei à São Felix do Xingu, mas não permaneci por muito tempo, 
apenas alguns dias, depois fui para Marianópolis do Tocantins, 
onde morei até o final do ano de 2020. Atualmente, há cerca de dois 
meses mudei novamente de cidade e de estado, estou residindo em 
Alta Floresta, no Mato Grosso. Muitas mudanças em um pequeno 
intervalo de tempo. Creio que posso de algum modo, mesmo 
que em outro contexto, experienciar as dores das andanças que 
perpassaram o coração de Leodegária de Jesus, porque dores são 
humanas, e como mulheres negras que somos, nós as sentimos com 
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a mesma profundidade. Foi assim que as senti. Grandes pedaços 
de mim que foram se perdendo pelos caminhos da vida.

Sempre que pensamos em mudar de um lugar para o outro 
temos em mente a melhoria, o “progresso”, uma oportunidade, a 
tentativa de uma “vida melhor”. Mas nada muda o sentimento de 
saudade do lugar que consideramos “a nossa casa”. Neste momento, 
sinto um enorme sentimento de saudade da minha “casa”, São 
Félix do Xingu-PA. No entanto, ao mesmo tempo em que sinto 
saudades, é como se não pertencesse a lugar nenhum.

Não tenho muitos textos escritos, não sou como a Leodegária 
de Jesus e longe disso, não é minha intenção fazer uma comparação, 
mas o que eu gostaria aqui é de tentar buscar uma relação entre 
duas mulheres, mulheres negras. Assim, como anteriormente 
apresentei alguns poemas de Leodegária, tenho agora a audácia 
de apresentar um poema de minha autoria. Um poema simples, 
com versos singelos e rimas talvez previsíveis, mas que assim como 
Leodegária expressou sua vida em versos, eu também coloco a 
minha do meu jeito:

Sua falta
Você chegou de mansinho

Distribuindo simpatia e carinho
Até me conquistar,
Depois foi embora

Sem sequer duas vezes pensar!
 

Poxa! Sinto sua falta
E como sinto

E me pego a perguntar
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Como será que você está?

Se está feliz ai?
Como parecia ser feliz aqui
Agora só me resta esperar,

A hora de você voltar.
E por vezes me pego a chorar!

Com um sentimento ruim a me rodear,
Saudade ou tristeza, sei lá

Só sei que não dá pra explicar!
Talvez seja a solidão

Rodeando meu coração...

Mas do que adianta tudo isso eu falar?
Se você faz pouco caso

Sequer liga pro que eu falo,
E diz não acreditar.

Por isso, ao invés de dizer
Resolvi escrever...

Quem sabe assim,
Você acredita um pouco em mim!

Este poema foi escrito quando eu tinha 17 anos. É um poema 
que em sua mensagem traz um eu lírico que foi abandonado por um 
amor, deixando um enorme sentimento de desolação e saudades, 
o que gera no eu lírico uma busca incessante de saber se seu amor 
está feliz longe ou se compartilha dos mesmos sentimentos de 
tristeza e saudades. Para muitos, o poema pode ser considerado 
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melancólico e que seu eu lírico está a mendigar amor, pois, lamenta 
a saudade de um amor distante que não acredita em suas palavras. 

Leodegária foi mulher, negra, audaciosa, não se deixou ser 
vencida pela subalternidade e invisibilidade do espaço-tempo em 
que se encontrava. Leodegária foi uma mulher que existiu como 
forma de resistência. Então, a “essência da autora se prova pelos 
seus grandes feitos, que, apesar das vicissitudes da vida, foram 
concretizados de forma ímpar. Ela viveu as dores profundas das 
diásporas e das perdas ao longo de sua existência [...], mas existiu 
e resistiu também nessa jornada, perfazendo um caminho que 
deixou legado” (CUNHA; DERING, 2020, p.113).

Leodegária de Jesus em seu tempo foi uma mulher com um 
corpo duplamente marcado, mulher, negra inserida em uma so-
ciedade patriarcal e em volta do meio literário. Meio ocupado ma-
joritariamente por homens e homens brancos. Temos que refletir 
e destacar o quão a poetisa foi destemida e altamente potente em 
suas posturas e seus escritos, na inserção do seu corpo negro em 
um lugar até então não ocupado por brancas e quem dirá por uma 
negra. Então, nas palavras de Lélia Gonzales, Leodegária foi uma 
“neguinha atrevida” (GONZALEZ, 1984, p. 223) E para nós, jovens 
mulheres, jovens negras, ela deixou o legado de sermos também as 
“neguinhas atrevidas”, de sermos mulheres “atrevidas”, de sermos 
indígenas “atrevidas”, de sermos a resistência e a insistência pra que 
haja mudanças de cursos, que rompam com paradigmas sociais 
tão enrijecidos. Para isso, preciso começar de mim, a refletir e agir 
sobre o meu corpo, sobre o meu papel de mulher, de negra, de 
universitária e de professora.
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quando tudo foi fim
ainda assim 

eu fui palavra 
e por isso

não morri.

Ryane Leão 

Quando penso em Leodegária de Jesus, me vem à cabeça 
a seguinte pergunta: Por que as pessoas, em terras cerradeiras, 
pouco ou nada conhecem sobre a primeira mulher a publicar um 
livro no estado de Goiás? Sabemos que, em nosso país, publicar 
um livro não é fácil, e se você não tem a cor e contatos necessários 
para isso, se torna mais difícil ainda. Mas, em 1906, aos 16 anos, 
quase 17, Leodegária de Jesus, mulher preta, publicou seu primeiro 
livro de poesias: Coroa de Lírios, em uma época em que a literatura 
não podia ser vista nem pensada por mulheres. Nesses 42 anos de 
sua morte houve várias tentativas e projetos para apagar o nome 
de Leodegária da história e deixá-la no esquecimento, mas suas 
palavras foram sementes que hoje se espalharam por nosso cer-
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rado - e nós sabemos o quanto as árvores da nossa terra são fortes, 
com raízes profundas e capazes de sobreviver a períodos de seca. 

O que Leodegária fez tem continuação nos dias de hoje: 
mulheres negras e indígenas usando a palavra como forma de 
enfrentamento e emancipação. Mulheres que escrevem e que 
lutam cada dia mais ganham espaço para mostrar sua voz e arte 
e é necessário olhar para essas mulheres, ouvir o que elas têm a 
dizer. Me sinto acolhida e mais forte quando vejo várias Leodegárias 
lutando e dando suas vozes à luta. Por elas serem, eu sou e agradeço 
por existirem, por me ensinarem, por me inspirarem. 

Estamos passando por um período historicamente difícil, 
assistindo tudo que foi conquistado sendo ameaçado e caindo 
por terra, vendo os nossos morrer por consequência de um projeto 
nacional de extermínio da população e a primeira sensação é o 
desespero. É desesperador estar em um país que está te dizendo 
que você não deve viver. Tem dias que penso em desistir, penso 
em me esconder, mas, quando olho para essas mulheres, acredito 
que somos a esperança - e por mais que tentem nos tirá-la, que 
tentem roubar nosso direito de sonhar, eu ainda acredito e digo: 
Não iremos desistir. Não iremos deixar que tirem nossa esperança! 
Se a palavra é nossa arma, usaremos ela da melhor forma possível. 
Não é um período de seca que irá destruir as árvores cerradeiras 
plantadas por Leodegária. 
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SUPREMO ANELO

Voltar a ti, ó terra estremecida,
E ver de novo, à doce luz da aurora,
O vale, a selva, a praia inesquecida,
Onde brincava pequenina outrora;

Ver uma vez ainda essa querida
Serra Dourada que minh’alma adora;
E o velho rio, o Cantagalo, a ermida,
Eis o que sonho unicamente agora.

Depois… morrer fitando o sol no poente,
Morrer ouvindo ao desmaiar fagueiro

Da tarde estiva o sabiá dolente.

Um leito, enfim, bordado de boninas,
Onde dormisse o sono derradeiro,
Sob essas verdes, plácidas colinas.

 

Coisas de pele

Dia desses me peguei pensando em como mesmo sem saber 
explicar, sinto uma ligação forte e única com determinadas coisas. O 
ato de escrever, por exemplo, ao mesmo tempo que me causa medo, 
por entrar em contato com feridas que conheço e desconheço, 
me emociona. Dentro de mim corre um sangue onde as palavras 
foram silenciadas, não lidas e interrompidas. Penso em quantas 
semelhantes vieram antes de mim e em quantos silêncios elas 
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tiveram de carregar para sobreviver (?). E isso me rasga o peito. 
Meu corpo é corpo histórico, documento, e nele carrego marcas 
de um tempo que eu nem vivi, mas sinto. Quando pela primeira 
vez entrei em contato com a obra de Leodegária de Jesus, me vi ali, 
eu já a conhecia de algum lugar. Que lugar? Não sei. Eu também 
tenho o desejo de ter a palavra, de escrever sobre amor, sobre a 
terra, de escrever como quem luta e como quem é resistência de 
um tempo histórico que nos violentou profundamente. 

Pensando em minha trajetória vejo que todos os meus passos 
me encaminharam para um reencontro. Reencontro comigo mesma 
e com meus ancestrais que são parte de mim. O que nós estamos 
fazendo não é um início, e sim, uma continuação. Continuação 
de uma luta que começou séculos atrás quando nossos irmãos 
foram tirados de sua terra mãe e jogados em um lugar até então 
desconhecido. O documentário Ôrí (1989) dirigido por Raquel 
Gerber nos traz a ideia de que a linguagem do transe é a linguagem 
da memória e que ela não resgata a dor de um corpo histórico. A 
escravização, processo cruel a qual nossos antepassados foram 
submetidos está marcado em nossa veia, em nosso DNA. A dor, a 
raiva, a angústia, a saudade da terra mãe, mas também a alegria, 
a esperança, o contato único com a natureza, tudo isso (e muito 
mais do que isso) é memória ancestral. 

A raiva que cresci sentindo sem entender muito bem o porquê 
durante boa parte da minha vida encontrou lugar no rap. Foi o 
rap que me abriu portas para compreender dores que não sabia 
explicar, mas que estava ali, na carne viva. É necessário ter raiva, e 
a raiva organizada se torna ferramenta política, e é isso que o rap 
fez e faz. E rap é ancestralidade também. 
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Ouça meu grito
Invadindo os teus ouvidos

Tomando a sua casa e tocando lá no seu radin
Se o que eu digo lhe fizer algum sentido

É porque o sangue de rainha ginga e ainda corre em mim
(...) Eu fui até o pelorin pra entender

O que já nasci sabendo mas preciso comprovar pra crer
Que todo axé que faz minha pele tremer

É a força que me fará transcender pra acender
Uma fagulha ou um pavio que transforma em uma revolução

Um lacre primaveril 
É engraçado mas não é brincadeira, viu?

Não toleramos mais o seu xiu.
Ouça-me - Tássia Reis 

Tássia Reis, em “Ouça-me” fala sobre a necessidade de um 
corpo histórico que há séculos foi silenciado e carrega gritos de 
emancipação, um corpo que resistiu e luta. Um corpo que já nasceu 
sabendo que todo axé faz a pele tremer. E como diz Jorge Aragão 
em uma de suas canções não dá pra fugir dessa coisa de pele. É 
essa coisa de pele que sentimos, que nos move, que nos conecta. 

Nasci e cresci no cerrado e foi na terra do pequi que aprendi, 
através da minha avó (que aprendeu através de sua mãe), que o 
que vem da terra, cura. Sempre que penso na minha vó a primeira 
imagem que vem na minha cabeça é ela fazendo tinturas com 
plantas. Arnica para dores, mastruz para cicatrização, chá de folha 
de algodão para limpar, de boldo e hortelã baiano para estômago 
e a arruda, que protege. A nossa terra é rica em plantas medicinais 
e esse saber ancestral que foi passado através de gerações é algo 
que eu carrego dentro de mim para que o mesmo não se perca por 
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práticas de embranquecimento e pretendo passar o que aprendi 
e aprendo com minha avó para as que vierem depois de mim, a 
terra é memória e essa memória deve ser preservada e respeitada 
pois é dela que surge a vida. 





Maria Selma Sales, enfermeira Selma, dedicou sua vida no 
cuidado e tratamento de doentes, feridos de bala, crianças e mu-
lheres. Dedicou a sua vida à vida. 

O interior da selva amazônica no estado do Pará, carrega con-
sigo a ferida exposta, oriunda do garimpo e de tudo que ele trás; 
a sede pelo ouro, em um ambiente sofrido, cujos corpos exalam o 
fedor da cachaça e tiros de bala à queima roupa. A história vivida 
e narrada por minha avó, enfermeira na currutela de Porto Rico, 
apresenta uma face do Brasil no meio da Selva. Dedicar uma vida 
no meio do garimpo, presenciando mortes, facadas, nascimentos, 
disparos, cuja única lei existente é a da sobrevivência. 

Eu vim de lá, do sertão, lá do cerrado - Gilberto Gil – Lamento Sertanejo
Em uma das madrugadas de 1986, Selma fora chamada no garimpo 

do Bachão sob a notícia de que havia uma mulher prestes a dar à luz. 
Levantou-se, ainda embriagada de sono, pegou sua maleta, reabasteceu-a 
com gazes, esparadrapos, medicamentos e foi caminhando embaixo 
do forte temporal que pairava na mata. Duas horas de caminhada até 
Nova Brasília. Havia de ser a pé pois não dispunha de quem a levasse de 
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carro ou moto. Havia apenas a companhia de alguns homens que iam 
na frente da trilha. 

Quando chegou, a mulher, que estava com seu companheiro, já havia 
feito seu próprio parto, embaixo de um enorme Jequitibá: um menino 
nascera sob relâmpagos e trovoadas. A jovem mulher abriu uma expressão 
de paz e agora, felicidade, pela chegada da enfermeira Selma. Havia de 
estar a salvo e acolhida.

Ainda ao abrigo do enorme Jequitibá, Selma cortou o cordão umbilical 
do bebê e logo foram à procura de algum barraco mais próximo para 
abrigá-los da forte tempestade.

A enfermeira cuidou da recém-nascida mãe e de seu filho até as 
últimas horas desta madrugada, deixando-os nos primeiros raios de um 
sol, ainda tímido, para retornar à comunidade de Porto Rico, local onde 
morava e trabalhava. Mais um dia a esperava; seus doentes, seus feridos 
e os outros que estavam por vir.

A jovem moça se chamava Ana, tinha 20 anos e era de Recife. Chegou 
ao garimpo Nova Brasília com um rapaz. Ele era casado e a conhecera 
nessas idas e vindas que a vida de garimpeiro proporcionava. Ana era uma 
entre muitas mulheres, ainda jovens, atraídas com promessas de trabalho 
e melhores condições de vida, quando na verdade, o que as esperava era 
bordéis e boates. Talvez, o romance dos dois tirou Ana da vida de programa 
e a tenha feito mulher de garimpeiro e viajante. 

As vidas dessas duas mulheres se cruzaram e entrelaçaram embaixo 
de um Jequitibá. Selma me conta, com os olhar de quem enxerga o passado 
vivo, o quanto gostava de Ana: “era uma menina muito boazinha”, ela dizia.  

Dois dias se passaram e Ana foi até Porto Rico. A menina chegou na 
casa de Selma e pediu que ela ficasse com o bebê, para que fosse comprar 
uma roupa e deixou a criança sob a cama. Não demorou muito e o menino 
havia adormecido. Vez ou outra, Selma ia ao quarto e observava a calmaria 
que embalava o sono do pequeno.  
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Horas depois, a criança despertou aos berros e Selma foi ao seu en-
contro acalmá-lo. A fome havia chegado e não havia nada para alimen-
tá-lo. Dona Maria Elvira, a senhora que ajudava   a enfermeira, foi até 
a mercearia mais próxima comprar uma mamadeira e fraldas de pano.

Amamentou, deu colo, trocou algumas de suas primeiras fraldas... 
O tempo foi passando e Selma foi ficando com o menino.

Ana não reapareceu. Havia desaparecido sem dizer nada a ninguém.  
Meses mais tarde, Ada, irmã mais nova de Selma, estava de passagem 

na pequena comunidade de Porto Rico, junto de seu marido, Miranda. Os 
dois estavam a caminho do garimpo de Nova Brasília, quando passaram 
para visitar a enfermeira.

Ada viu que Selma estava com uma criança e não hesitou em questio-
nar quem era o pequenino e como fora parar ali. A enfermeira lhe contou 
a trajetória vivida pelo pequeno, de seu nascimento até o paradeiro dele 
em sua cama e nela, sua permanência. “Eu cuidei dele desde 48 horas”, 
Selma me dizia ao narrar essa estória. 

O marido de Ada, perguntou se Selma lhe daria o bebê, mas rapida-
mente, um “não” mais que protetor, escancarou de sua boca. Já era tarde 
demais; ela já tinha criado um vínculo com o menino. Era amor; muito 
amor envolvido. Amor de mãe. 

O casal, por sua vez, seguiu sua viagem e a enfermeira permaneceu 
com a criança. 

Meses depois, Ana, a mãe do menino, reapareceu. Ele já estava com 
cinco meses, grande, bonito e saudável, mas não demonstrou interesse 
em ficar com ele. 

A vida no garimpo era regada de sangue, sofrimento e doença. Na-
quele tempo, a malária e a hepatite faziam a morte de muitas pessoas e o 
posto de saúde, em que Selma trabalhava, estava sempre “cheio de doente”, 
como ela mesma dizia. Já era mãe de quatro filhos, Anselmo, Adriana, 
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Davi e Rita, quando os deixou com sua mãe, dona Zizi, em Jacareacanga. A 
busca por trabalho e pelo sustento de seus filhos, a vocação para o cuidado, 
a afinidade que tinha em cuidar dos ferimentos alheios, fez dela uma 
mulher atravessada pelas vidas no garimpo amazônico. Experimentou 
os calafrios insuportáveis da malária; a picada de escorpião, cujo veneno 
deixou sequelas em seu braço esquerdo. Assistiu pessoas serem assassinadas 
à sangue frio. Muitos ela salvou e muitos morreram em seu leito. Nada 
mais, nada menos, reduz suas contribuições às vidas no garimpo.

Numa manhã, o menino amanheceu vomitando e Selma não sabia 
mais o que fazer. Ali não tinha os recursos necessários para tratá-lo e não 
houve outra alternativa, senão enviá-lo para Santarém. Sua irmã Ada e 
o marido já tinham retornado do garimpo para casa, na cidade e Selma 
pediu que cuidasse do pequeno, quando ele chegasse. Com muita dor, com 
o peito partido, entregou a criança a uma amiga e foram de teco-teco, os 
pequenos aviões que levavam suprimento às áreas mais remotas no meio 
da Selva, para Santarém.

Ada e Miranda cuidaram do menino e o registraram como sendo 
filho do casal. Selma foi ficando, foi cuidando de muitos meninos, de 
muitas crianças. Selma foi sendo mãe, se tornando mãe pois as mães a 
escoliam por saber cuidar ou por não terem escolha. Não por acaso ela 
é chamada de “mãe” por todos, cujos primeiros dias de vida, passaram 
pelos seus cuidados:

“Eu tive depois outras crianças, que eu cuidei até 1 ano, 5 meses. As 
mães deixavam, não queriam e então eu tinha que dar pra alguém, doar, 
porque eu não podia ficar. Como eu ia trabalhar com criança recém-nascida 
em casa, mexendo com tudo que era tipo de doença? Com muita dó, mas 
eu tinha que me separar. Teve uma época que eu olhava na minha cama 
e eu tinha 5 crianças recém-nascidas! Já pensou? Eu tinha duas mulheres 
lá em casa que me ajudavam e foi o tempo que eu tive que doar essas 
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crianças porque eu não tinha condições de ficar e cuidar de cinco crianças, 
sozinha e trabalhando.”

Esta narrativa é uma dentre as inúmeras experiências de Selma, 
minha avó, cujas vivências, tenho o enorme privilégio e orgulho de ser 
ouvinte. À mesa da cozinha, ela me conta sobre sua trajetória, como e por 
que escolheu ser enfermeira e dedicou sua vida, ao trabalho no garimpo 
amazônico e eu, sinto alegria e uma grande necessidade de escrever sobre 
tudo o que tenho escutado. Grande tesouro é lhe ter como minha avó. 
Grande tesouro é ter seu sangue correndo em minhas veias. 





Sou filha de João Lutari Karajá e de Joaninha Kutima Karajá. Meu 
nome é Vanete Inaruki Karajá. Cheguei em Goiânia em 2017, vinda 
do estado de Mato Grosso de uma aldeia cujo nome é Renowo. Nasci 
e cresci lá. Com 19 anos casei com um rapaz não indígena e tivemos 
cinco filhos, dentre eles, quatro já estão cursando a faculdade, sendo 
que três estão na UFG e um na UFT. Sempre falo para meus filhos e 
filhas que a educação faz a diferença na base e para ter estrutura na 
vida de um ser humano. Só a educação faz a diferença! 

Em busca de conhecimento intelectual, vim para a UFG fazer 
o curso de Letras: Português (licenciatura). Ao chegar, me deparei 
com muitas dificuldades, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não 
tinha dinheiro para o coletivo e até hoje tenho dificuldades com o 
uso da tecnologia: ir ao laboratório de informática para usar o Sigaa, 
a fim de fazer e digitar os trabalho e enviar, por e-mail, ao professor. 

Diante desses problemas, impossibilitando meu aprendizado, 
para acabar de completar, aconteceu um acidente com meu esposo 
e isso acabou me afetando muito e também aos meus estudos. 
Quando cheguei, minha primeira dificuldade foi não conhecer 
ninguém na faculdade e ter que estudar numa língua que é muito 
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diferente da minha. A questão da língua dificulta nossa compreen-
são dos textos lidos, do que o professor diz. Impossibilita nossa 
aprendizagem, principalmente em entender palavras diferentes. 

Foi difícil estudar literatura, porque nossa literatura é uma 
literatura vivida, são as nossas histórias contadas. Ou seja, o que 
estudamos está próximo de nós e faz sentido em nossas vidas. 
Penso que durante as aulas, nas leituras, nas análises, nos exem-
plos poderia se usar um pouco do nosso vocabulário, das nossas 
histórias, pois também temos narrativas. Somos povos que também 
produzem conhecimentos e são válidos assim como outro qualquer. 
Os saberes indígenas podem e devem ser usados na universidade. 

Na gramática normativa tive dificuldade tanto na escrita 
quanto na fala, pois em minha língua materna Iny (Karajá) ge-
ralmente usamos o verbo antes do sujeito e isso me prejudica 
bastante ao fazer os trabalhos. A quantidade de leituras também 
foi algo pesado, pois o tempo na universidade é bem diferente. Se 
não consigo ler, entender, entregar os trabalhos e fazer as provas 
a tempo sou reprovada. E isso ainda afeta minha saúde mental. A 
exigência de falar em sala foi algo difícil também, pois fico nervosa 
e tenho receio de falar “errado”. 

Diante do exposto a respeito de minha trajetória até então no 
curso de Letras se faz necessária a organização de um acompanha-
mento acadêmico específico nessa unidade, para os(as) estudantes 
ingressantes do UFGInclui. Sem o apoio, ao qual temos direito, será 
muito difícil assegurar nossa integração e permanência no meio 
acadêmico. Sou estudante indígena! Sou guerreira! Não vou fugir 
da luta. Vim atrás de conhecimentos, por isso não vou desistir de 
progredir e vou vencer a luta!
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Sou a índia da terra
Sou a poesia como

Grito de guerra!
Sou mulher

Sou companheira
E guerreira!

Sou mãe
Sou forte e não tenho nada a temer!

sou estudante indígena 
Não estou aqui pra brincadeira!
Vim em busca de conhecimento
porque a educação é a esperança

para as nossas crianças, que
ficaram esperando com sede de

educação e sabedoria de primeira!
Como disse Paulo Freire

A educação é a prática para a liberdade!
Eu como estudante indígena 

De fato, a educação é a solução.
Pra Essas nossas crianças indígenas brasileiras.





Convido vocês a conhecer a história de Iaiá, a matriarca da 
comunidade Quilombola São Domingos.

Para explanar esse contexto, começo prestigiando a história da 
Comunidade Quilombola São Domingos, antes conhecida como 
São Domingos de Cafelândia, pois, as terras eram ótimas para o 
cultivo do café e conhecida também como Araí (Reverendo Alberto 
que começou a chamar assim). Esse vilarejo fica localizado ao norte 
da Chapada dos Veadeiros no município de Cavalcante-Goiás, há 
57 km da cidade de Cavalcante.

A cidade de Cavalcante foi fundada em 1740, pelo bandeirante 
Diogo Teles Cavalcante, que explorava a região em busca de minas 
de ouro e de indígenas, já com a intenção de formar a capitania de 
Goyas. É uma pequena cidade de interior que apesar de se localizar 
em um meio urbano, 90% de sua população é de origem rural, 
com hábitos e costumes camponeses. 

A comunidade Quilombola São Domingos é uma verdadeira 
imersão cultural viva e preservada, é um lugar sagrado que 
resguarda, além de toda sua riqueza natural um patrimônio 
sobrenatural imensurável, como a diversidade em sua origem e 
em sua composição étnica desse povo tão hospitaleiro.  
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E o povo que mora aqui, tem uma miscigenação em sua origem, 
uma vez que, antes da chegada dos bandeirantes era habitado 
por uma tribo indígena, lá tinha a taperinha dos índios como era 
chamada na época e depois por descendentes de índios que se 
misturaram com os outros povos que migraram para lá, os afro-
descendentes sendo descendentes também de Kalungas, que por 
lá se esconderam e foram reconhecidos desde 2017. Diante dessa 
miscigenação surgiu esse povo bem diferente dos outros, inclusive 
a minha bisavó era índia, e com essa mistura foi crescendo e dando 
origem a essa pequena comunidade.

Nessa terrinha abençoada conhecemos profundas histórias de 
superação como a de dona Ramira Soares dos Santos, conhecida 
também por Iaiá, ela tem aproximadamente 100 anos, não se sabe 
a idade ao certo, pois, naquela época não usava registrar os filhos e 
quando teve a necessidade de fazê-lo, tiraram com a data errada.  
Ela teve 16 filhos e os criou com muita dificuldade. 

Na comunidade quando alguém adoecia iam atrás de dona 
Ramira (vó Iaiá), uma senhora rica de conhecimento em plantas me-
dicinais e parteira também, sendo ela a primeira e única enfermeira 
de lá. A mesma ao ir à cidade, passava no posto de saúde e levava 
alguns medicamentos ou comprava com o seu próprio dinheiro, 
para auxiliá-la no tratamento, mas, o que ela do mesmo modo 
utilizava, eram as ervas medicinais para as garrafadas ou paneladas 
de remédios como: arnica, algodão, algodãozinho, salsa, caroba, 
loberinha, aroeirinha, mastruz que serve para verme, cordão de 
São Francisco, sucupira, trançagem, pé de perdiz, o velame-branco 
que serve como depurativo do sangue, e tirava casca de pau, jatobá 
e de barbatimão que serve para infecção, quebra pedra bom para 
os rins, carrapicho que é um ótimo cicatrizante e muitos remédios 
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bons entre outras das quais a mesma já fazia as garrafadas que 
tinha os nomes de saúde das mulheres entre outras e até mesmo 
algumas para limpar o útero, ouvi muitas mulheres dizerem que 
engravidaram graças às garrafadas de Iaiá.

Muitos consideram e a chamam até hoje de mãe Iaiá, por 
ela ter realizado o seu parto e por cuidar de todos eles. Ela tem 
muito orgulho de nem uma mulher ter morrido em suas mãos no 
decorrer do parto. Para ela não tinha tempo ruim, qualquer hora 
que as pessoas precisavam e vinham atrás, no decorrer do dia ou 
da noite, a mesma saia para atender as mulheres em trabalho de 
parto ou outras doenças, embaixo de chuva ou de sol em lombos 
de cavalos ou a pé.  

Para cuidar do povo Iaiá, não tinha hora muitos chegavam 
embaixo de chuva e de sol atrás dela, a mesma, já tinha um pasto 
no fundo de casa onde ficava um cavalo o qual arriava e ia onde 
estivesse precisando de cuidados. Muitas pessoas que iam até 
sua casa a procura de ajuda, por vezes, ficavam hospedadas por 
semanas até ficarem curadas e retornarem as suas casas, tanto 
crianças como adultos, pois, ela sempre dedicava e cuidava com 
muito carinho de todos eles. 

O ritmo de atendimento dela diminuiu depois que o pastor 
Reverendo Alberto, conheceu a comunidade e começou a prestar 
o serviço social, depois que ele conheceu toda a precariedade do 
município e o descaso do poder público. Com isso ele começou a 
prestar esse serviço social junto com a sua equipe chamada “Asa 
Socorro”, que era composta por dentistas e médicos, prestavam 
todos os exames necessários e quando não era possível realizar 
esses atendimentos lá no município ele inclusive os levava em 
seu próprio avião para Cavalcante que era a cidade mais próxima, 
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muitas vezes até mesmo para Brasília ou Goiânia, cidades que 
tinham os recursos necessários.

A adolescência de Iaiá foi bastante sofrida, pois, sempre tra-
balhou na agricultura familiar, e o seu conhecimento foi passado 
de geração em geração, com os mais velhos ela aprendeu a usar 
o que o cerrado oferecia para curar. Os recursos sempre foram 
escassos nessa região e graças à mãe natureza ela pode salvar 
inúmeras vidas.

Naquela época, a criação de gado era pequena e a plantação 
de roça era distante, ficava a quilômetros de casa.  E as mulheres 
enfrentavam muitas dificuldades para trabalhar, e elas trabalhavam 
na roça a mesma jornada que os homens e ainda tinham as horas 
extras que era para cuidar da casa e dos filhos. Era necessária 
toda essa jornada extra, pois, se elas não trabalhassem também 
não tinham o que comer. Na roça elas plantavam arroz, feijão, 
milho, mandioca e tudo mais que era necessário para o consumo 
próprio, pois, nessa época não se vendia para fora, era apenas para 
consumo próprio. 

As roças que eram perto de casa o deslocamento eram a pé e 
buscava saco de milho e trazia na cabeça mesmo e outras longe 
tinham que ir a cavalo. Todos tinham seus pedacinhos de terra 
para plantar, suas terras próprias o sofrimento era adquirir o que 
comer né, porque na época não tinha para comprar, não tinha 
como sair e o dinheiro era difícil. Antes de colher o que plantou, 
uma vez, que tinha que esperar o tempo certo para a colheita os 
maridos saiam para trabalhar dias fora, tinham que fazer diárias 
de empreitas para os fazendeiros a troco de copo de sal, chegava, 
há trabalhar um dia todo para ganhar um pouco de mandioca e 
outras coisas, para não deixar faltar em casa, até que chegasse no 
tempo de colher as coisas da roça.
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As casas nessa comunidade, antes eram de taipas cobertas de 
palhas e hoje já se constroem em adobe, a água tinham que buscar 
em rios com muita dificuldade e na cabeça, há pouco tempo que 
começaram a ter uma vez por dia na porta de suas casas, chegava 
através de um motor que, quando bombeado do poço enchia 
uma caixa e era distribuída para alguns moradores. E depois de 
muito tempo no esquecimento e sonhando com mudanças, uma 
qualidade de vida melhor no ano de 2020 chegou para eles o 
abastecimento de água tratada em nossas torneiras. Em relação 
à energia elétrica, antes utilizavam a lamparina com querosene 
e velas, e esta chegando esse ano para eles, depois de mais de 30 
anos de espera e de promessas esta chegando às suas casas.

 A educação era assim, chama-se de escolinha particular, o 
professor era o Chiquinho Bandeira, muitos aprenderam qualquer 
tanto com ele, e depois a professora passou a ser a mulher dele que 
chamava Lindú. E assim por diante, depois dela ficou a Manelita que 
deu aula durante 25 anos. Existia muita dificuldade para aprender, 
pegava um pedaço de papel para aprender a assinar o nome, tinham 
que comprar uma folha de papel, o caderno era caríssimo, se fosse 
aos dias de hoje não era assim, houve mudanças significativas, 
principalmente depois do real para cá.

As famílias eram enormes, moravam juntas numa casinha 
pequena, porque eram pobres, daí os pais saiam para trabalhar e 
deixava uma filha mais velha para cuidar dos irmãos menores e 
não importavam em colocá-los na escola para aprender, por isso, 
a maioria hoje nem sabem nem se quer assinar o nome e assim 
iam crescendo. As meninas casavam muito novas, não tinham 
registros, pois, os pais não tinham interesse em fazê-lo e quando 
faziam ainda colocavam a data errada na certidão. 
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Em outro relato, isso é, mas evidenciado,

Minha mãe morreu e não tinha registro e não deixou um 
documento para nós saber a idade dela e meu registro 
foi tirado eu já tinha 14 anos e com 17 já estava casada, 
olha só a dificuldade. 

Entrava um prefeito e outro às vezes um fazia e o outro não 
fazia nada, o prefeito que entrou e teve a boa vontade de derrubar 
a serra para fazer a estrada, o prefeito anterior que além de não 
ter feito nada, ainda pagava alguém para quebrar os maquinários 
para prejudicar e não deixar o atual fazer. Nessa época meu pai 
falava que vinha em Cavalcante que também não era evoluída, ele 
vinha receber o salário de aposentado tinha que ir até Formosa 
comprar o sal, roupas e medicamentos. 

Essa viagem levava entorno de um mês, era muito difícil, 
se fosse até Cavalcante era dois dias, muitos iam a cavalo 
e outros iam a pé mesmo. Teve gente que coloca saco 
de sal nas costas e ia assim mesmo, a precisão na época 
não tinha jeito. Se houvesse necessidade de ir até Arraias 
que levava de dez a quinze dias, agora se precisasse ir 
mais longe como a Formosa era um mês. 

 A dificuldade era tanta em todos os sentidos, para comprar o 
sal, como calçar, se vestir, e o dinheiro era o réis (muitos chamavam 
de miréis). Naquele tempo uma xícara de sal era um dia de serviço, 
depois passou para um copo e posteriormente a meio saco, ocorria 
à troca por uma serra de mandioca. Tinha que trabalhar o dia 
inteiro ou fazer a farinha para pagar, se fosse comprar um animal 
tinha que dar conta de uma roça inteira. 
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Lembro-me do meu pai trabalhar um dia inteiro a troco 
de um Jequi (um cesto feito de palha de indaiá, o popular 
jiqui), cheio de batata, por um dia de serviço para que 
não faltasse nada em casa. Depois que abriu a estrada 
facilitou muito, tudo ficou melhor, graças ao Prefeito 
José Nunes Bandeira.

Outro momento que me lembro, como se fosse hoje, que 
amávamos ouvir Iaiá contar as estórias antes de dormir íamos a 
sua casa a noite, ela contava-nos a história de “Idalina” que arrisco a 
escrever alguns trechos que nunca esqueci. E como um jeito calmo 
ela chamava atenção de todos e começava...

A Idalina era uma moça que namorava um rapaz, que 
todo dia ia à sua casa à noite visitá-la, porque ele tra-
balhava durante o dia, um belo dia ele não apareceu no 
horário de sempre, o mesmo havia morrido e ela não 
sabia e nem foi avisada. Quando foi mais tarde, o espírito 
dele apareceu do mesmo jeito como de costume, ela 
prontamente montou na garupa do cavalo e foi andan-
do, e vai e vai e ela foi sentindo ele frio, ele gelado, ele 
percebeu que ela estava com medo e perguntou: esta 
com medo Idalina, ela respondia que não.....e foi e ao 
passar na rua da igreja, ela avistou umas velas acessas 
e não se importou, ao chegar na casa dele. Ela sentindo 
ele frio, e arrepiando ele novamente perguntou: esta 
com medo Idalina. Ela prontamente respondia que 
não, e desmontaram do cavalo. O irmão dele ouviu o 
barulho, estranhou o movimento, mas não se importou 
e nem levantou. Chegou a casa ele desareou o cavalo, 
soltou no pasto e entrou no seu quarto para escrever 
uma carta. Levou-a até a igreja, chegando lá sentou com 
ela na calçada, conversaram e lhe contou que já estava 
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morto e que a carta devia ser entregue ao seu irmão 
assim que chegasse lá. Na carta dizia que ele gostava 
muito dela, mais era para o irmão casar-se com ela e 
que cuidasse bem dela.  

E Iaiá finalizava com: entrou no pé do pinto e saiu do pé no pato, 
o rei mandou-lhe dizer que quem souber conta-se mais quatro, e 
assim finalizava mais uma história hilária que amávamos escutar 
Iaiá contar. E íamos embora com os braços entrelaçados lembran-
do-nos do que ouvimos e pensando nos arrepios da Idalina (risos).
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Finalmente, escrevo porque tenho medo de 
escrever, mas tenho um medo maior de não escrever. 

Gloria Anzaldúa

— Você não vai sair de casa hoje!
Rodrigo sabia que essa frase faria com que Cris desistisse de 

cumprir um dos seus inúmeros ofícios diários: Ir à faculdade. Ela 
há anos vinha se equilibrando entre ser mãe, esposa, professora 
e acadêmica. Ela só não sabia, de fato, como era ser ela mesma. 
Porque não conseguia manter-se inteira em nenhuma das funções 
que o tempo lhe destinara. Foi o tempo, esse inimigo cruel dos 
indecisos e inseguros, que fizera de Cris uma mulher subserviente, 
desapontada e, como repetia o marido quase todos os dias, “Feia, 
desleixada e fria”. 

— Hoje eu tenho uma prova, Rodrigo. Não tenho mais des-
culpas para dar aos professores! — Disse Cris com um semblante 
sereno e opaco. Era como se o seu olhar ajoelhasse aos pés de 
Rodrigo, suplicando uma resposta afirmativa.
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— Então, deixe a janta pronta. Leve também as crianças para a 
casa da sua mãe. Não sou obrigado a cuidar de filho seu enquanto 
você se diverte naquelas aulinhas de vagabundagem.

— Você pode ao menos nos levar hoje? 
— Vou levar somente hoje. Vá logo arrumar as crianças!
Cris sentiu uma felicidade enorme naquele momento. O olhar 

de Rodrigo tinha sido um pouco mais sereno. Era talvez um sinal 
de mudança, de concordância, de afeto. De onde Cris tirou a ideia 
de que aquele momento poderia ser uma espécie de felicidade? 
Ela não sabe. Nunca soube explicar o que era isso. “Rodrigo vai me 
levar à faculdade hoje”, repetia esse mantra enquanto entrava no 
quarto. Depois de anos, e apesar de lhe restarem alguns poucos 
minutos, decidiu enfeitar-se um pouco. Lavou os cabelos, pen-
teou-se e lembrou-se de um vestido que ganhara há alguns anos. 
Vestiu-se. Perfumou-se. Ela não se lembrava nem do cheiro do seu 
perfume. Passou bem pouco que era pra Rodrigo não reclamar. 
Deu banho nas crianças. Ensaiou uma cena boba em frente ao 
espelho. Depois, em um cantinho apertado e escuro, pegou a sua 
pasta da faculdade.

— O que você está levando aí nessa pasta? — Perguntou o 
marido.

— Só os meus livros, Rodrigo!
Ele examinou a pasta com voracidade. Não achou nada. Só 

algumas apostilas rabiscadas. Ela, já acostumada com essa in-
vestigação, correu para a cozinha. A filha mais nova estava aos 
prantos, mexendo nos talheres espalhados pelo chão. Sentiu que 
não teria tempo para arrumar aquela bagunça toda, então, pegou 
involuntariamente os talheres, jogou-os sobre a pia e, no mesmo 
passo, colocou a filha no colo. Percebeu, mais uma vez, que não lhe 
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sobrava muito tempo, mas era preciso fazer ainda a mamadeira 
da bebê, trocar a fralda e dar banho na criança. De longe, a filha 
do meio gritava desesperadamente:

— Mãe, Felipe rasgou as minhas tarefas!
Cris desesperou também. Será se ela tinha esse direito? Não. 

Ela não tinha tempo para desesperos bobos. Ela não tinha tempo 
para chorar. E nem para sorrir. Um sorriso poderia significar muitas 
coisas para Rodrigo, principalmente quando ela retornava da 
faculdade, ou quando conversava com algum colega. Assim, era 
melhor não sorrir.

—Vai vir mais não? — Indagou Rodrigo, impaciente, já abrindo 
a porta do carro.

— Espere um momento. Preciso ajeitar as coisas dos meninos.
Escutou, mais uma vez, os gritos da filha do meio. Somavam-se 

a isso o choro da caçula, os resmungos do filho mais velho, a pasta da 
faculdade revirada e cheia de papéis esquecidos sobre o sofá da sala.

— Não vai vir mais não? — Indagou o marido, mais uma vez.
Ela sabia que aquilo não era só mais um chamado. Era o último 

chamado. Rodrigo não era desses homens que ousavam esperar 
suas mulheres se arrumarem. Ele tinha pressa. Ele tinha pressa 
o tempo todo, principalmente quando estava em casa. Quando 
um filho se aproximava. Quando a mulher pedia um conselho. 
Quando as contas se multiplicavam nas gavetas. Naquele dia, 
ele também estava com muita pressa: Tinha ainda um jogo para 
assistir na TV. Também estava cansado. Havia trabalhado o dia 
inteiro numa empresa de mineração. Carregou muito peso e, por 
isso, merecia descansar.

Cris, enfim, conseguiu ajeitar as coisas. Foi correndo em direção 
ao carro. Às vezes, algumas mulheres parecem mágicas, né? Ou 
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seriam malabaristas? Ela saiu com a filha menor no colo, a do meio 
segura em sua mão esquerda e uma mochila se equilibrando na 
outra mão. Colocou a filha menor no carro e, enquanto a ajeitava 
na cadeirinha, a outra já estava se divertindo com um de seus livros 
deixado na poltrona do carro.

— Achei que não viria mais não — resmungou o marido. 
Ela sentiu um alívio imenso quando se sentou na poltrona. 

Agora estava novamente feliz. Seu marido a levaria à faculdade. 
Suas filhas estariam seguras na casa de sua mãe. Quando seu 
marido ligou o carro, o filho mais velho gritou: 

— Mãe, e a sua pasta?
Cris estremeceu. Sabia que levaria uma bronca enorme do 

marido. Encolheu-se na poltrona e olhou vagarosamente para o 
filho que a esperava na porta. 

— Traga logo a pasta da sua mãe, moleque! — Ordenou Ro-
drigo.

O filho veio depressa ao encontro da mãe. Entregou-lhe a 
mochila e deu um leve sorriso para a mãe. Era, quem sabe, um 
sorriso de gratidão. Talvez ele percebera que a pasta, que era um 
objeto tão importante para ela naquele dia, perdia espaço para 
outras importâncias. Cris lembrava-se de todos e se esquecia dela 
mesma. Nenhuma palavra no caminho. Apenas ouviam-se os choros 
da caçula e as risadas da filha do meio. O silêncio, inclusive, já era 
constante entre os dois. Ela, então, olhou vagarosamente para o 
seu marido. Ele, inóspito, ouvia as notícias na rádio, sem olhar um 
minuto sequer para as crianças, para Cris. Ele olhava para o nada. 

De repente, pingos de chuva começaram a cair. Ainda em 
silêncio, Rodrigo fechou os vidros do carro e, sem dizer uma palavra 
sequer, continuou ouvindo as notícias. A chuva veio depressa e 
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molhou o chão triste, cansado da secura do tempo. Ao chegar à 
casa da sua mãe, Cris apressou ainda mais os passos. A mãe já 
lhe esperava na porta. Aquele gesto já era constante e, por um 
momento, parecia eterno.

O silêncio continuou fazendo companhia ao casal até a facul-
dade. E ele, o silêncio, parecia não ter pressa. Quando Cris avistou 
o prédio, sentiu um alívio imenso novamente. O silêncio já se 
transformara numa dor enorme. E parecia que demoraria passar. 
Ela pegou a sua pasta e pensou, por um momento, em dar um 
beijo em Rodrigo, afinal, ele a levara à faculdade. Sentia-se grata 
por isso. Mas lá estava Rodrigo, ouvindo as notícias, esperando Cris 
descer. Ela desceu e pensou que o beijo poderia ficar para depois 
assim como todos os outros.

— Rodrigo, tem janta pronta no fogão. Fiz a carne de panela que 
você gosta. Veja se Felipe já jantou. Esse menino só fica no celular... 

Ela mal conseguiu dizer a última palavra. Só viu o carro se 
afastar rapidamente. Não demorou o seu olhar naquela cena, 
pois sabia que estava atrasada. No caminho até chegar à sala de 
aula, observou uma quantidade enorme de pessoas que, assim 
como ela, também estavam atrasadas, confusas, sem norte. Ou 
não. Talvez estivessem só atrasadas mesmo. 

“O que estou fazendo aqui, meu Deus?” Esse pensamento a 
atravessou não somente naquele caminho até a sala, mas em vários 
outros. Atravessou quando ela teve o primeiro filho há 17 anos. Ela 
era apenas uma adolescente prestes a concluir o Ensino Médio 
e, devido a esse pensamento, quase não o finalizou. Atravessou 
quando ela deixou o seu filho, sozinho, em casa, pela primeira vez, 
para procurar um emprego. Atravessou quando, triste nas filas de 
emprego, via seu currículo sendo engavetado diversas vezes. No 
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dia em que conseguiu um contrato de auxiliar de serviços gerais na 
prefeitura, ela viu-se realizada, mas, diante do aparente abandono 
do filho, esse pensamento atravessou o seu caminho por outras 
tantas vezes. Atravessou tanto que ela desistiu. Depois, esse mesmo 
pensamento atravessou quando ela, sem querer, teve a filha do 
meio. E quando ela achava que, enfim, poderia cursar uma facul-
dade e conseguir um emprego de professora, a filha caçula chegou. 
Atravessou quando ela passou no vestibular. Quando conseguiu 
um contrato de professora. Quando teve de “abandonar” os três 
filhos para trabalhar de manhã. E o pensamento continuou sua 
travessia... E, de novo, indo para a sala de aula, ela se perguntou: 
“O que estou fazendo aqui, meu Deus”?

Entrou na sala. Seus colegas estavam com os olhos tão fitados 
no professor de Literatura, que não deram conta da sua chegada. 
Nem o professor. Ela sentou-se. Colocou sua pasta sobre a mesa 
e desejou profundamente encontrar a apostila que havia lido na 
noite anterior. Por sorte, encontrou-a. Sentiu, de novo, um alívio.

— Vocês precisam escrever! Acadêmico que se preze tem de 
escrever! — Preconizou o professor.

Ainda sem ser notada, ela ouvia atenciosamente os conselhos 
do professor. Ele, dedicando as suas palavras a alguns cavalheiros e 
damas respeitáveis, começou a falar de seus intercâmbios por Por-
tugal, Espanha e Croácia. Os colegas, saltitantes, deram gargalhadas 
quando ele, quixotescamente, narrou uma de suas aventuras em 
Paris. Como ele consegue tudo isso, indagava. Depois de quarenta 
minutos de aula, ainda estava o professor falando de suas aventuras, 
dos escritores importantes que ele conhecia, das viagens que ainda 
faria nas férias. Ou num desses congressos de Literatura. Como 
deve ser bom, pensava ela. O professor, entusiasmado, citou uma 
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quantidade inimaginável de artigos e livros publicados por ele e 
por seus alunos e alunas respeitáveis. Só se calava quando um ou 
outro cavalheiro citava um exemplo bem-sucedido, ou alguma 
alusão que se encaixava na vida interessante do professor.

— Deve ser difícil ser homem numa hora dessas, né? — Lem-
brou uma colega que, enfim, notou a presença de Cris. 

Pela primeira vez, ela parou para analisar a situação da mulher 
no meio acadêmico e em todos os outros lugares. Seria ela livre 
como as personagens da obra que ela acabara de ler? Será se lhe 
faltava coragem? Competência? Força de vontade? “Se eu quisesse 
ter um currículo como o do professor, era só não ter engravidado 
aos 17 anos”, refletia. A aula acabou. O professor continuava o papo 
com um dos alunos. Discutiam sobre um artigo que publicariam 
juntos. Cris não quis se aproximar para perguntar sobre o trabalho 
que ele propusera no início da aula. Depois, pensava ela, ligaria 
para uma amiga e entenderia melhor a proposta. 

Saiu apressada da sala. O marido a esperava na porta da facul-
dade. Entrou no carro. E, sem se lembrar da presença do silêncio no 
carro, começou a contar sobre as aventuras narradas pelo professor. 
Em vão. Rodrigo permaneceu calado até a casa da mãe de Cris. 
As meninas já estavam dormindo. Então, Cris acomodou-as no 
carro. O silêncio, tão esperto que é, atravessou a cidade. Colocou 
as meninas na cama e permaneceu no quarto dos dois.  

Cris, antes de colocar a roupa de dormir, ainda se aproximou de 
Rodrigo. Mas ele não notara o vestido vermelho, o perfume, a boca 
desenhada da mulher amada. Ele olhou algumas mensagens no 
celular e dormiu. Ela sentou-se, então, na sua mesinha de estudos. 
Estava cansada. Mas precisava ler mais um livro de literatura que o 
professor indicara. E esse era dele mesmo. Ele escrevera. Tinha uma 



151

Gira Leodegária de Jesus

foto bonita dele na capa. Ainda que estivesse um pouco apagada por 
causa da qualidade da cópia. Um prefácio mais bonito do que o corpo 
do texto. E era preciso lê-lo todinho, sem fazer barulho. As crianças 
não podiam acordar. O marido deveria dormir. Estava cansado! 

No meio da noite, pensava ela: “E se eu deixar essa leitura para 
amanhã?” No outro dia, ela não conseguiria. Teria de levantar às 
cinco e meia da manhã, preparar o café, arrumar os filhos para irem 
à escola. Depois, iria ensinar dias livres aos seus alunos. Ainda teria 
de fazer almoço, buscar a filha na creche, fazer lanche, preparar 
aula e janta. Teria de ler outro livro. E outro. Depois, só depois, iria 
à faculdade.

Rodrigo levantara umas cinco vezes durante a noite. Mas não 
se aproximou de Cris. Ela até desejara isso, mas só ouvira os passos 
do marido na cozinha. Terminou a leitura. Eram quase três horas. 
Deitou-se na cama e dormiu. 

— Precisamos conversar, Cris! — Disse Rodrigo duas horas 
depois. 

— O que aconteceu? 
— Estou indo embora desta casa hoje.
A vida parou ali. Eles já haviam conversado sobre essa separa-

ção diversas vezes. Ensaiaram as despedidas. Pesaram as distâncias. 
Mas, ao longo dos dias, a vida foi se encarregando de prolongar a 
despedida. Ela emudeceu. Mas não conseguiu chorar. Nem dizer 
nada. Talvez estivesse acostumada com o silêncio. 

— Fala alguma coisa, mulher! — Gritou Rodrigo. 
Ela continuava calada. Sem reação. Então, sem dizer mais nada, 

ele pegou a mala que fizera enquanto Cris estudava naquela noite. 
Deixou-a encostada ao lado da cama. Depois, Rodrigo entrou no 
quarto das duas meninas, deu-lhes um beijo. Parece que chorou. 
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Depois, acordou o filho mais velho e contou-lhe sobre a sua partida. 
Ele havia anunciado a separação ao filho depois que deixou Cris 
na faculdade. De longe, Cris ouviu os soluços do filho. Quis chorar. 
Não conseguiu nem se levantar da cama.

Uma chuva serena começou a cair. Rodrigo voltou para o quarto. 
Pegou a mala e olhou para Cris deitada na cama. Ele, que já havia 
sentido ódio, raiva, ciúmes, naquele momento não conseguia 
sentir nada. Queria apenas sair dali. E assim o fez. Cris, ainda na 
cama, viu-o sair sem fazer nenhuma pergunta. E, mais uma vez, 
quis chorar. Não conseguiu. As lágrimas pareciam ter se escondido 
dentro da mala de Rodrigo. Partiram. 

Minutos depois, as árvores começaram a sorrir e a terra já 
podia ostentar um cheiro bom do amanhecer. As duas filhas não 
perceberam a ausência do pai. O filho mais velho, enquanto a mãe 
preparava o café, perguntou: 

— Você não ama mais o meu pai, mãe? 
Ela não sabia responder. Talvez nunca soubesse o que é o 

amor. Mas lembrou-se das aulas de literatura e resolveu poetizar 
um pouco: 

— Filho, eu não sei bem o que estou sentido agora. Mas me 
lembro de quando eu tinha a sua idade e me apaixonei pelo seu 
pai. Quando a paixão chega, tudo parece ficar mais colorido. A 
paixão faz festa dentro da gente. Faz também calmaria. Faz o pingo 
do orvalho parecer sol. Faz tudo parecer feliz em pleno mês de 
agosto. Porém, com o tempo, mudam-se os cheiros, os gestos e as 
vontades. O tempo se revela terno e confuso. Indefinido e sereno. 
Os amantes se abraçam.  Conversam. Fazem promessas. Noites e 
dias se encaixam em suas mãos.

-— E depois, mãe? 
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— Depois é o que você viu hoje. 
A conversa estava tão boa que Cris nem percebeu que os 

meninos haviam perdido o horário da escola. Tudo bem. Depois 
justificaria para os professores. Os filhos, contentes, voltaram a 
dormir. A chuva passou. Recomeçou. E tudo foi murchando nos 
intervalos. Cris sabia que nada permaneceria igual até a chegada 
do próximo arco-íris.  E ninguém percebeu, de fato, o que aconteceu 
durante as primeiras horas da manhã. Enquanto estendia uma 
roupa no varal, ela viu uma folha cair sobre o chão. Lembrou-se 
dos primeiros dias de namoro. Lembrou-se de quando tudo era 
motivo para um abraço, um beijo, um amontoado de palavras... 

O silêncio, tão presente na casa, resolveu também partir. As 
crianças discutiam no quarto. Gritavam. Faziam guerras de traves-
seiros. Confidenciavam. Cris, então, pegou o celular. Tinha receio 
de que Rodrigo pudesse ter mandado uma mensagem. Receio ou 
esperança? Era a colega da faculdade. “O trabalho é para hoje à 
noite, Cris. Você deve fazer uma resenha sobre o livro que o professor 
passou semana passada...”.

Ela, então, foi à mesinha de estudos. Abriu a apostila e começou 
a rabiscá-la. Lembrou-se dos conselhos do professor e começou a 
viajar, bem ali, debruçada sobre aquela mesinha, naquele espaço 
minúsculo. Em todos os lugares do mundo ela estava. Escreveu 
artigos. Leu diversos livros. Palestrou em um congresso no Rio de 
Janeiro. Conheceu inúmeros escritores. Feiras de Livros? Estava em 
todas (as importantes)...

Acordou com o choro da filha caçula. Abriu novamente a 
apostila. Pensou em desistir da resenha. Ou de tudo. Mas ainda 
restavam oito páginas, um almoço, o banho das crianças e uma 
tarde inteira pela frente. Agora, ela se lembrou, ainda tinha tempo. 
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Abriu a apostila. Era uma carta. Ou seria um ensaio? Nem a Gloria 
Anzaldúa, autora do livro, soube dizer. Mas Gloria ao escrever o 
texto disse tudo o que Cris precisava ouvir naquele dia. Não era 
só mais uma resenha de uma obra qualquer. Era uma carta que 
Cris nunca recebera na vida. Era a Literatura salvando a vida de 
uma mulher esquecida. Silenciada. Vilipendiada. Gloria escreveu 
para todas as Marias. E Ela escreveu assim para Cris: “Enquanto lava 
o chão, ou as roupas, escute as palavras ecoando em seu corpo. Quando 
estiver deprimida, brava, machucada, quando for possuída por compaixão 
e amor. Quando não tiver outra saída senão escrever”. Cris terminou de 
ler a carta. Sentiu outro alívio. 

E, agora, sentia-se amiga de Gloria. De todas as Glórias do mun-
do. Com a filha pequena no colo, ela enviou o e-mail ao professor. 
Cris sentiu um alívio enorme. De novo e de novo. Deu um beijo na 
filha e pensou “Ao menos hoje a minha pasta não será revirada”. 
De repente, sentiu um certo acalanto por dentro. Lembrou-se 
das palavras de Gloria. Sentiu outro alívio e pensou: “Não seria a 
felicidade aquele breve alívio que se sente quando realiza algo, 
ou quando a gente, mesmo sem perceber, doa ou recebe uma 
pequena porção de Amor?” A literatura também pode ser isso. Um 
alívio! Cris suspirou novamente e, enquanto a filha mexia em seus 
cabelos bagunçados, disse a si mesma: “Apesar de tudo, hoje, foi 
muito importante viver” E escrever. A vida. 
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Era uma casa sombria, meio tenebrosa. Pra nós, sempre foi a casa 
mal assombrada da rua de baixo. Lá morava, sozinha, uma senhora 
já de idade, viúva, por isso, sozinha. Dizia o povo que aquela mulher 
era má, muito má e que no passado havia praticado muitas maldades. 
Hoje em dia, ela pagava o preço por suas maldades, porque aqui se 
faz, aqui se paga, apesar de dizerem que somente a Deus cabia julgar 
e que Ele julgaria os vivos e os mortos no dia do juízo final. 

Muitas histórias correm, à boca miúda, sobre a moradora da 
casa mal assombrada da rua de baixo. Vou lhes contar uma delas, 
que ouvi ao longo de minha vida, da forma como tenho ouvido, 
com alguns enfeites. Que fique entendido, contudo, que estou 
vendendo pelo mesmo preço que comprei, nem mais nem menos, 
só com a correção monetária feita pelo tempo, porque a vida anda 
pela hora da morte e ninguém pode ficar no prejuízo. A bem da 
verdade, devo lhes confessar que juntei pedaços de diferentes con-
tações dessa história, por muitas distintas bocas e fui costurando, 
remendando e adornando, daqui e dali, pra “disfarçar” a verdade 
contada pelo povo, que aumenta, mas não inventa, afinal, “a voz 
do povo é a voz de Deus”. 
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Diz o povo que foi assim...
No quintal, havia muito pé de árvore, tudo carregadinho de 

fruta madura. O chão, lamacento no tempo das chuvas e cheio de 
folha seca no tempo da seca, ficava coberto das frutas que caíam de 
maduras ou que eram derrubadas pelos passarinhos. Formava-se 
uma mistura de fruta de vez, fruta madura e fruta podre no meio 
da terra com o barro e as folhas. Subia um odor desagradável, 
atraindo insetos e espantando gente e bicho. Assim era o quintal. 

O terreiro, da frente e nas laterais da casa, estava sempre muito 
bem varrido e era cheio de plantas, muitas roseiras de variadas 
cores, flores diversas e ervas medicinais. Os vitrais e as portas 
eram limpíssimos. Pelo pouco que dava pra ver, o piso da casa era 
vermelho, limpo, encerado e polido, provavelmente com escovão 
ou enceradeira, apesar de que esta custava mais caro pra quem 
tinha fama de mão de vaca. À exceção do quintal, tudo na casa 
parecia muito asseado. Assim era a casa com o terreiro. 

Dona Leni de Pedrico, assim era tratada a moradora da casa 
sinistra da rua de baixo. Pedrico de Talarico era o finado marido. 
Dona Leni de Pedrico, magra feito um palito, útero seco, coração 
oco, alma vazia. Cabelos grisalhos, finos, a vida inteira presos por 
grampos num coque na nuca. As roupas bem alvejadas e muitís-
simo bem passadas cheiravam a alfazema, algumas cheiravam a 
naftalina. Suas sandálias de tirinhas finas de couro pareciam ser 
de outro século. Andava com os pulsos cruzados, o direito sobre o 
esquerdo, as palmas das mãos viradas para cima, com o cuidado 
de nunca se encostar em nada pra não se sujar, porque era muito 
limpa e o mundo, ah, esse mundo era muito, muito sujo. Quando 
visitava alguém, na casa visitada, não se sentava, tomava muito 
cuidado pra não se encostar nas coisas ou nas paredes, e não acei-
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tava nenhuma comida ou bebida, pois desconhecia a procedência, 
não podia confiar. Às vezes, ao sair de casa, usava luvas, era mais 
seguro. Em sua casa, nunca recebia ninguém, não permitia que 
ninguém passasse do terreiro da frente. Nem abria a porta, atendia 
aos chamados pela fresta do vitrô. Assim era a moradora da casa 
da rua de baixo. 

Diz o povo, mas, a bem da verdade, o povo fala muito, que 
ela matou o marido, o finado Pedrico. É que ele anoiteceu e num 
amanheceu, e tavam só os dois em casa. Homem forte o Pedrico 
do finado Talarico. Sadio, trabalhador. Naquele dia mesmo passou 
o dia inteirinho na lida. Saiu cedo, como era de costume, voltou 
por volta de meio dia, almoçou, fez o quilo na rede, tirando um 
cochilo demorado, retornou pro trabalho, pegou no batente até 
de noitinha. Num reclamou de nada, nem com espreguiçado ou 
abrição de boca ele tava. Quando foi de manhã cedo, oia o pampeiro 
em volta da casa, rua acima e rua abaixo. Corre-corre pra lá e pra cá. 

– Morreu, cumadi? 
– Morreu, cumadi.
– Mais, que diabé’isso, muié?
– Num sei, mistério, ninguém fala coisa com coisa. Leni tá lá, 

amuada num canto, nunca que derramou uma gota de lágrima, 
trem mais esquisito, cumadi. 

– Êêê... que será que essa danada andou fazendo?
– Quero nem pensar... E as mancha roxa na cara?! Credo im 

cruiz, sete veiz!
– Cren’deus’pai!
Leni passou a arrumação do corpo sentada num banco de canto, 

sem dá uma palavra com ninguém, sem chorar nem lamentar. 
Assim foi o velório inteiro e o enterro. Passados os sete dias, per-
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guntaram pela missa ou um terço que fosse. Nenhuma resposta. 
Do mesmo modo foi com a celebração de um mês. Fechou a casa 
fechada, calou a boca. Fechou! Calou! Desde então, assim têm sido 
seus dias, assim tem sido sua vida. Casa fechada, boca calada. As 
bocas miúdas, cada vez mais falantes, tecendo seus mistérios e 
narrando suas histórias. 

Leni não parava de pensar naquela noite. Os dias de sua vida 
eram o mesmo dia. Tudo do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. 
Estava acostumada até mesmo com as brutalidades do marido, 
que a machucava sem dó nem piedade. Mas, naquela noite em 
que ele chegou em casa, novamente bêbado, e lhe bateu, muito, 
foi diferente. Parece que as dores e as feridas lhe fizeram mudar. 
Ela ficou, de repente, muito diferente. Sentia uma raiva calma, 
como nunca sentiu antes. 

Naquela noite, depois de se sentir muito mal o dia todo, depois 
de muito sangrar o dia todo e por muitos dias ainda sangraria, por 
conta da surra que levou do marido na noite anterior, ela se sentia 
muito fraca e, ao mesmo tempo, muito forte e determinada. Ainda 
pela manhã, fez um preparado de artimísia queimada na pinga, 
depois tomou uma canja de galinha nova, bem forte. No fim da 
tarde, repetiu o preparado de artimísia queimada e canja de galinha. 
Sentia-se preparada. Quando o marido chegou, seu banho e sua janta 
estavam arrumados. Uma janta muito bem feita, bem temperada. 
Pedrico é homem bom, trabalhador, sustenta a casa, precisa ser bem 
tratado, bem alimentado, com comida bem temperada. 

– Comida tá boa, sô, tempero tá bão?
– Tá bão, tempero tá bão, comparando com as gororoba que 

ocê faz, tá bão. 
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– Caprichei no tempero, home bão igual ocê precisa ser bem 
tratado, com comida bem temperada, por isso que caprichei no 
tempero. 

Pedrico terminou de comer e, como de costume, sentou no 
banco da sala, ligou o rádio, colocou os pés no tamborete em frente 
e recostou bem pra trás. Queria escutar a Voz do Brasil, queria saber 
se a polícia tinha prendido mais algum vagabundo, ele gostava 
quando a rádia noticiava a prisão ou a morte de algum inimigo 
da pátria. Se num gosta do país, é só ir embora, uai, esses artista 
cabeludo aí num tá tudo ino embora, então..., dizia ele. Naquele 
dia, a rádia falou do suicídio dum tal de Valmir, Valdimir, num sei 
do quê, um nome difícil, parece estrangeiro, pois é, se matou na 
prisão, boa coisa num divia de sê se tava preso...

Depois de um tempo, Leni já tinha arrumado a cozinha da janta, 
passou um café fresco, levou pra Pedrico, ele tava cochilando, ela 
deixou lá de lado e foi deitar, tava muito cansada e com fraqueza no 
corpo. Carecia de repousar. De repente, um ronco forte, sufocado, 
mas forte, assusta Leni. Ela veste uma roupa decente, senão Pedrico 
podia zangar com ela, e corre pra sala. Pedrico, do jeito que sentou 
ainda tava, imóvel, todo babado. Leni olha pra ele, com ternura, 
toda zelosa, busca uma toalha umedecida em água de lavanda e 
limão, limpa o rosto, a boca, por fora e por dentro, pra preservar o 
marido. Ele nem bebeu o café, oia, pensa ela. Leni senta no banco 
do lado e espera, olhando pro marido. O que espera, que ele des-
perte? Ela espera, contemplando seu rosto, com ternura, será? Ele 
não desperta. Ela, por fim, sai da paralisia e, em desespero, pede 
ajuda pros vizinhos. Acode daqui, acode dali, chega Seu Juca da 
farmácia e sentencia o já sabido óbito. 

– Tá morto, mortinho da silva. 
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– Mas cumé que pode isso, seu Juca? Ele jantou e veio escutá 
a rádia, deixei o café, ele nem bebeu o café, oia... Cumé que pode? 

– De repente, morreu de repente, é raça de coração fraco, lembra 
do pai dele, finado Talarico, foi desse tipinho... Meus sentimentos, 
senhora. 

E foi assim a morte do finado Pedrico. De repente. Homem 
forte, de coração fraco, morreu de repente. Leni ainda alembra 
como se fosse hoje. Ali em sua casa, fechada no silêncio de sepul-
cro. Enterrada viva, acusada e condenada pelo júri popular, sem 
julgamento e sem defesa.     

A meninada é que não lhe dá sossego. 
– Dona Leni, tem manga?
– Uai, su pé de manga tem manga? Tem uai, ocê queria que 

tivesse o quê, bacate?
– Pode pegar uma manga?
– Por quê? A cas’ é sua? O quintal é seu? O pé de fruta é seu? 

Por que cê qué pegá o que não é seu? Some daqui, cão ruim dos 
inferno, raça ruim... Some! Tem casa, não?! Tem pai nem mãe não, 
raça ruim?

Passa uns dias, a meninada tá lá de novo, porque criança não 
toma intento. 

– Dona Leni, tem goiaba?
– Uai, su pé de goiaba tem goiaba? Tem uai, ocê queria que 

tivesse o quê, mamão?
– Pode pegar uma goiaba?
– Por quê? A cas’ é sua? O quintal é seu? O pé de fruta é seu? 

Por que cê qué pegá o que não é seu? Some daqui, cão ruim dos 
inferno, raça ruim... Some! Tem casa, não?! Tem pai nem mãe não, 
raça ruim?
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E assim seguiam os dias na casa sinistra da rua de baixo. Às 
vezes, alguém, mais ousada, roubava uma muda de rosa ou de erva, 
daquelas da porta da rua. Diziam que muda roubada pegava mais 
fácil. Será?! Ela percebia que um galhinho havia sido arrancado 
de uma das plantas e rogava praga. Ela era danada de terrível, via 
tudo. Tinha muito apego a suas coisinhas, suas plantações e suas 
criações e tinha verdadeiro horror ao ser humano, não gostava de 
nenhuma aproximação. A única pessoa que frequentava a casa era 
um sobrinho. Vez ou outra, ía lá pra saber como tava a tia, tinha 
zelo com ela, preocupava. Tinha vez que ele limpava o quintal 
todinho, deixava tudo bem limpinho e asseado.

– Zulivre, tia, essa sujeira pririga de dá inté doença. 
– Nada, minin’, eu sô sadia feito um coco e forte que nem aruera.  
– Pode não, tia. Sus malária vim aqui e vê, multa a senhora. 
– Ah, eis vem, mai eu num deixo entrá, ora bolas, casa é mi-

nha.... num é deis...
Em geral, Leni de Pedrico passava seus dias sozinha, na casa 

vazia, lá no fim da rua de baixo, pensativa, perdida em suas lem-
branças. Por que a vida foi tão braba com ela, será que ela pecou 
muito em outra vida? Ou foi nessa vida memo? Ou será que foi 
uma criança teimosa e mal criada que nem essas que vêm a sua 
porta pedi fruta? Ela nunca que desobedeceu pai nem mãe, nunca 
destratou os mais véi, teve muito respeito pelo marido, Pedrico, 
seu segundo senhor, depois do pai. Ela aceitava ele corrigir ela, até 
quando ele era muito bruto e machucava ela muito, como naqueles 
dias tristes. Era pro bem dela, pra ela aprender a ser uma pessoa 
melhor. Aqueles dias não saíam de sua cabeça.

Naquele dia, Leni amanheceu amuada. Tava sentida de muita 
coisa que nunca tinha sentido na vida. Andava cansada, arrastada, 
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com o fôlego curto, e fazia tudo com lentidão. Pedrico tinha pressa, 
tinha hora pra entrar no serviço e num gostava de atrasar. Noite 
passada tinha chegado de cara cheia, outra vez, irritado ca vida, 
perdeu a cabeça, coitado, bateu demais em Leni, depois apagou. 
Resultado: dormiu mais que a cama, perdeu a hora, acordou 
nervoso, pondo a culpa em Leni, mas que podia ela fazer, home 
de Deus? Ela nem dormiu de tanta dor que teve a noite toda, de 
tanto murro e chute que levô dele. Mal o dia começou clarear ela 
levantou e foi preparar o café e juntar a roupa pra lavar na bica. 
Mas tava vagarosa, sentia muita dor e uma ruindade diferente no 
corpo, sentia fraqueza, tontura, bambeza nas pernas, não sabia 
nem explicar. Mal continha os gemidos, às vezes, não conseguia 
segurar e deixava escapar um gemido espremido. Bastava pra 
Pedrico ficar brabo. 

– Já tá resmungano, muié, tá quereno otra sova?
– Nada, não, Pedrico, foi uma tosse besta. 
– Quiser otra sova é só falar...
– Não, tô indo pra bica lavar a roupa.
– Vê se pelo menos isso cê faz que presta... esse café tá uma 

porcaria, ô, muié, só dá despesa e cansera...
Leni não respondeu nem resmungou. Desceu pra bica, no 

fundo do quintal, com a mala de roupa na cabeça, segurando o 
cesto com as guarnições na escadeira. Antes de chegar lá embaixo, 
escutou as passadas do marido saindo. Lá na bica, jogou tudo no 
chão, sentou em uma pedra com pernas e pés dentro d’água, no 
lago que formava embaixo da bica, molhando os braços na água 
que escorria de cima. Deixou sair todo o choro preso, há anos, 
na garganta, e o choro engolido a noite inteira até aquela hora. 
As lágrimas desciam, salgando seu rosto já ardendo com o calor 
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do sol, enquanto de seus seios jorrava leite, indo pela barriga e 
se misturando com a água e o sangue que escorria de seu útero 
por suas pernas. Tudo se misturava à água que descia da bica. 
Lágrimas, suor, leite, água e sangue levavam e lavavam as feridas 
e as dores das vidas que morriam naquele amanhecer de verão. 
Leni jamais reviveu. 
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Somos contadoras de histórias, das nossas e das alheias. 
Repassamos as que ouvimos e inventamos as que não ouvimos. 
Gostamos também de versos e de canções. Nosso corpo é nossa 
clave polifônica maior. Nós somos as Leodegárias sementes, em 
floração no cerrado, nos confins do sertão do Brasil. Somos as 
parideiras em partejamento constante e com nossas palavras 
encantadas invocamos encantamentos. Somos de um tudo e de 
tudo um pouco, muladeiras, vaqueiras, queijeiras, quebradeiras de 
coco, roçadeiras, carpideiras (se muito preciso for e nem carece de 
paga), coveiras, motoqueiras, jipeiras, caminhoneiras, pedaleiras, 
caminheiras, folieiras, congadeiras, terceiras, rezadeiras, partei-
ras, benzedeiras, curandeiras, erveiras, ensinadeiras, costureiras, 
fiandeiras, tecedeiras, bordadeiras, cozinheiras, escrevevinheiras, 
poesiadeiras, narradeiras, romanceiras, cuidadoras, enfermeiras, 
defensoras, pastoras... somos muito, de um tudo e de tudo um 
pouco, só num deixaram ainda ser Papa e padre, mas pensando 
bem, nem queremos. 

Somos as cerradeiras Leodegárias, honramos as que vieram 
antes e fizeram desse mundo o que ele é e só por isso podemos 
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fazer nele e com ele o que fazemos, mas queremos mais pra fazer 
mais com menos sofrimento. Somos as Leodegárias cerradeiras e 
lhe agradecemos o ortivo da leitura.

Somos as Leodegárias, mulheres girandeiras. A Gira, como 
movimento espaço-temporal organizando nossas existências 
e dando sentido às nossas vivências, é a cosmopercepção que 
fundamenta nossas epistemologias cerradeiras. As giras e rodas 
de movimentos de mulheres estradeiras, cantadeiras, rezadei-
ras, parteiras, benzedeiras, cozinhadeiras, costureiras, saboeiras, 
quebradeiras de coco, tiradeiras de leite, vaqueiras, muladeiras, 
jipeiras, caminhoneiras, cervejeiras, alambiqueiras, ensinadeiras, 
escrevivenciadeiras, poesiadeiras, lenhadeiras, tricoteiras, tecedei-
ras, fiandeiras, forrozeiras, dançadeiras, barraqueiras, amadeiras.
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