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Poetas baianas – Women 
poets from Bahia é uma 
coleção de poemas traduzidos 
para a língua inglesa, junto 
com os poemas originais em 
português, de vinte poetas 
contemporâneas baianas, sendo 
poetas de diferentes idades e 
provenientes de diversas regiões 
do estado da Bahia. O projeto 
pretende ser apenas uma breve 
amostra da cena de poesia 
contemporânea de mulheres do 
estado da Bahia.

Poetas: Ametista Nunes, 
Clarissa Macedo, Daniela 
Galdino, Deisiane Barbosa, 
Hosanna Almeida, Jade 
Bittencourt, Jovina Souza, 
Kátia Borges, Letícia 
Carvalho, Lílian Almeida, 
Lívia Natália, Louise 
Queiroz, Mariana Paim, 
Maria Luiza Machado, 
Martha Galrão, Mel Adún, 
Negafya, Nívia Maria 
Vasconcellos, Rita Santana, 
Vânia Melo.

A seleção, tradução e 
desenvolvimento do projeto é 
da poeta, tradutora e editora 
Sarah Rebecca Kersley e a 
coleção também conta com um 
posfácio da professora e crítica 
literária Milena Britto. 

Este projeto tem apoio 
financeiro do Estado da Bahia 
através da Secretaria de Cultura 
e da Fundação Cultural do 
Estado da Bahia (Programa 
Aldir Blanc Bahia) via Lei 
Aldir Blanc, direcionada pela 
Secretaria Especial da Cultura 
do Ministério do Turismo, 
Governo Federal.

Poetas baianas – Women 
poets from Bahia is a 
collection of  poems translated 
into English, presented here 
together with the original poems 
in Brazilian Portuguese, by 
twenty contemporary Bahian 
women poets from different 
generations and from different 
parts of  the state of  Bahia, 
Brazil. The work is intended 
as a brief  sampler of  work by 
contemporary women poets in 
the state of  Bahia.

The poets: Ametista Nunes, 
Clarissa Macedo, Daniela 
Galdino, Deisiane Barbosa, 
Hosanna Almeida, Jade 
Bittencourt, Jovina Souza, 
Kátia Borges, Letícia 
Carvalho, Lílian Almeida, 
Lívia Natália, Louise 
Queiroz, Mariana Paim, 
Maria Luiza Machado, 
Martha Galrão, Mel Adún, 
Negafya, Nívia Maria 
Vasconcellos, Rita Santana, 
Vânia Melo.

The selection, translation and 
development of  the project is by 
the poet, translator and editor 
Sarah Rebecca Kersley and 
the collection also includes an 
afterword by the professor and 
literary critic Milena Britto.

This project is supported by the 
Bahian State Government via 
the Culture Department and 
the Bahian Cultural Foundation 
(Aldir Blanc Bahia Program) via 
the Aldir Blanc Law, run by the 
Special Cultural Secretariat of  
the Ministry of  Tourism of  the 
Brazilian Federal Government.
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Ametista Nunes nasceu em Salvador, Bahia. Formou-se em Direito e Mestrado em Educação pela 
UFBA. Participante de  grupos como Cuca, Baldeação, Poemito, César Vallejo, além do Movimento 
Poetas na Praça, sendo uma de suas fundadoras. Os seus poemas foram publicados em lugares como 
Cadernos Literários e Poetas de Direito,1972, (C. Acadêmico de Direito), MONOPO  (Movimento dos 
Novos Poetas, 1972 a 1979), Acorrentados, 1977; Palavra de Mulher, 1979, Fontana,RJ, organização 
da poeta Maria de Lourdes Hortas e primeira Antologia Feminina do Brasil; Meu grito, edição da 
autora,1980; Antologia Grandes Escritores da Bahia, 2000, Litteris, RJ; entre outros. É membro da 
Academia Internacional de Literatura Brasileira de N.York, do Teatro Mundial Solidão Solidária, 
de Artistas Solidários da Bahia, de Escritores Latinos, do GTNM/BA (Grupo Tortura Nunca Mais), 
CEBRAPAZ, Vida Brasil e Comitê Poético contra o Golpe, entre outras organizações.
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Brasil
terra onde nasci…
Brasil
terra onde cresci…

Brasil
terra onde aprendi…
A ter muito medo
a ter grande medo
a ter imenso medo
das botas
que pisam comigo
o mesmo chão…

A ter muito ódio
A ter grande ódio
A ter imenso ódio
do soldado
que sente comigo
a mesma dor!

AmetistA nunes

Brasil



Ametista Nunes was born in Salvador, Bahia. She graduated in Law and holds a Master’s degree in 
Education from The Federal University of Bahia. She participates in literary groups such as Cuca, 
Baldeamento, Poemito, César Vallejo, and is a founding member of the grassroots poetry movement 
Poetas na Praça. Her poems have appeared in places such as Cadernos Literários e Poetas de Direito, 
1972, (C. Academico de Direito), MONOPO (Movimento dos Novos Poetas, 1972 - 1979), Acorrentados, 
1977; Palavra de Mulher, 1979, Fontana, RJ, org. Maria de Lourdes Hortas and the first Women’s Poetry 
Anthology in Brazil; Meu grito, independent edition, 1980; Antologia Grandes Escritores da Bahia, 
2000, Litteris, RJ, among others. She is a member of the International Academy of Brazilian Literature 
of New York, the Theatre group Teatro Mundial Solidão Solidária, and collectives such as Artistas 
Solidários da Bahia, Escritores Latinos, GTNM/BA (Grupo Tortura Nunca Mais), CEBRAPAZ, Vida Brasil 
and Comitê Poético contra o Golpe.
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Brazil
the land where I was born…
Brazil
the land where I was raised…

Brazil
the land where I learned…
To be very afraid
to be hugely afraid
to be deeply afraid
of the boots
that tread the same
ground I tread…

To be very hateful
To be hugely hateful
To be deeply hateful
of the soldier
who feels the same
pain I feel!

Brazil

AmetistA nunes



Em O nome do mapa e outros mitos de 
um tempo chamado aflição (Ofícios 
Terrestres, 2019)

Clarissa Macedo é de Salvador, Bahia. É poeta, escritora e pesquisadora. É mestra em 
Literatura e Diversidade Cultural e doutora em Literatura e Cultura. Apresenta-se em 
eventos pelo Brasil e exterior (Espanha, Cuba, dentre outros). Integra coletâneas, 
revistas, blogs e sites. Publicou O trem vermelho que partiu das cinzas (Pedra Palavra, 
2014), Na pata do cavalo há sete abismos (Prêmio Nacional da Academia de Letras da 
Bahia, 7Letras, 2014; Penalux, 2019; traduzido por Verónica Aranda, Polibea, Madrid, 
2017, e Manuel Barrós e Óscar Limache, Kronos, Peru, 2021) e O nome do mapa e outros 
mitos de um tempo chamado aflição (Ofícios Terrestres, 2019). Integrou o Circuito de 
Autores do Arte da Palavra, SESC. É a idealizadora/organizadora do Encontro de Autoras 
Baianas – Marcas Contemporâneas, que teve a sua primeira edição em 2021.
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as notas no meu bolso
caminham trágicas para o fim
 
mal compro o leite – preciso de cálcio 
(não deu para as frutas, o colesterol como as nuvens, 
essa barba dos céus)
as moedas riem da minha cara, essa mesma cara com 
um sanatório nos olhos,
e vão embora até o próximo mês: o tempo da jaula que 
me toca.
 
um ofício, esse de enganar muitos por alguns
nessas coisas de matar ou morrer.

Imposto

clArissA mAcedo



Clarissa Macedo is a poet, writer,  and researcher from Salvador, Bahia. She holds a 
Master’s degree in Literature and Cultural Diversity and a PhD in Literature and Culture. 
She regularly participates in events in Brazil and other countries (such as Spain and 
Cuba, among others). Her work appears in a number of anthologies, journals, and sites. 
She is the authorof the books O trem vermelho que partiu das cinzas (Pedra Palavra, 
2014), Na pata do cavalo há sete abismos (Winner of the Prêmio Nacional da Academia 
de Letras da Bahia, 7Letras, 2014; Penalux, 2019; translated into Spanish by  Verónica 
Aranda (Polibea, Madrid, 2017), and by  Manuel Barrós and Óscar Limache (Kronos, 
Peru, 2021) and O nome do mapa e outros mitos de um tempo chamado aflição (Ofícios 
Terrestres, 2019). She has been part of the Circuito de Autores do Arte da Palavra, 
SESC. She is the founding director of the literary event Encontro de Autoras Baianas – 
Marcas Contemporâneas, which had its first edition in 2021. 

In O nome do mapa e outros mitos de 
um tempo chamado aflição (Ofícios 
Terrestres, 2019)
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the notes in my pocket
on a tragic route to their demise
 
I barely have enough for milk  – I need calcium
(it didn’t stretch to fruit, colesterol like clouds, this beard from 
heaven)
the coins laugh in my face, this same face with eyes sheltering 
a sanatorium  
and it’s all used up until next month: the timescale of this cage 
that sets my pace.
 
an art, how the many get fooled by the few 
in these matters of killing or dying.

Taxation

clArissA mAcedo



dAnielA GAldino

Em Inúmera
(Mondrongo, 1ª edição: 2011, 2ª edição: 2013)

Daniela Galdino (Itabuna, Bahia): Poeta, Performer, Produtora Cultural, Docente da Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB). Publicou Espaço Visceral (Editora Segundo Selo, 2018), Inúmera/Innumerous  
(edição bilíngue, tradução Brisa Aziz, Editora Mondrongo, 2017), Inúmera (1ª ed., 2011, 2ª ed, 2013, 
Editora Mondrongo). Participa de diversas antologias literárias. Tem poemas publicados na versão 
impressa e virtual do Mapa da Palavra_BA (Funceb, 2016). Organizou as antologias literárias e 
fotográficas Profundanças, Profundanças 2 e Profundanças 3 (Voo Audiovisual, 2014, 2017, 2019). 
Tem percorrido eventos literários transgredindo as fronteiras entre linguagens artísticas e entre 
artista(s) e público.
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O cheiro da tua insônia
contaminou meu travesseiro.

Há muito não lavavas teus sonhos...

No meu corpo
as extremidades denunciavam
renovações e desconcertos.

Lisergia espontânea



dAnielA GAldino

In Inúmera
(Mondrongo, 1ª edição: 2011, 2ª edição: 2013)

Daniela Galdino is a poet, performance artist and cultural producer from Itabuna, Bahia. A lecturer at 
the University of the State of Bahia (UNEB), she is the author of the books of poetry Espaço Visceral 
(Editora Segundo Selo, 2018), Inúmera/Innumerous (bilingual edition, translated by Brisa Aziz, 
Editora Mondrongo, 2017), and Inúmera (1ª ed., 2011, 2ª ed, 2013, Editora Mondrongo). Her work 
has also appeared in various literary anthologies, and her poems have been published online and in 
print as part of the initiative Mapa da Palavra_BA (Funceb, 2016). She is the organizer of the literary 
and photographic anthologies Profundanças, Profundanças 2 and Profundanças 3 (Voo Audiovisual, 
2014, 2017, 2019). She regularly participates in literary events, transgressing boundries between 
artistic languages and between artist(s) and the public. 
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The smell of your insomnia
contaminated my pillow.

It was a while since you’d last washed your dreams...

In my body
the extremities revealed
the revivals and conundrums.

Spontaneous high



Em refugos 
(Editora Segundo Selo, 2020)
Foto: George Teles

deisiAne BArBosA

Deisiane Barbosa é escritora, artista visual e coordenadora da andarilha edições. Vive 
e atua no Recôncavo da Bahia, entre a cidade de Cachoeira e o Povoado do Cruzeiro. 
Bacharela em Artes Visuais (UFRB), especialista em Estudos Literários (UEFS) e mestra 
em Artes Visuais (UFPE). Desenvolve pesquisas em literatura, performance, videoarte e 
livro de artista, envolvendo memórias e narrativas de mulheres. Possui experiência com 
arte/educação, escrita criativa e produção editorial independente. Integrante do imuê 
– Instituto Mulheres e Economia. Autora de cartas a Tereza (2015, edição independente, 
reeditado em 2021 pela andarilha edições), desavesso (2016, edição independente) e 
refugos (2019, Segundo Selo, Coleção DasPretas).
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um forte aperto
no peito à beira
dum abismo tonta
à beira um peito
um aperto tonto
um forte peito
um abismo forte
um peito abismo
apruma à beira
tonta tonta
um peito aperta
apruma forte
embora tonto
à beira à beira
um peito aperto
apruma firme

vertigem



In refugos 
(Editora Segundo Selo, 2020)
Photo credit: George Teles

deisiAne BArBosA

Deisiane Barbosa is a writer, fine artist and coordinator of the small press andarilha 
edições. She lives and works in the region of Recôncavo da Bahia, between the city of 
Cachoeira and the village of Povoado do Cruzeiro. She holds a degree in Art from the 
Federal University of Recôncavo da Bahia (UFRB), has completed specialist research 
in Literary Studies at the State  University of Feira de Santana (UEFS) and holds a 
Master’s degree in Art from the Federal University of Pernambuco (UFPE). She develops 
research projects in literature, performance, video art and artists’ books, focusing on 
memoir and narrative by women. She works with art in education, creative writing, 
and independent small press publication. She is part of the initiative imuê – Instituto 
Mulheres e Economia. She is the author of the book cartas a Tereza (2015, independent 
edition, republished in 2021 by andarilha edições), desavesso (2016, independent 
edition) and refugos (2019, Segundo Selo, Coleção DasPretas).

10POETAS BAIANAS - WOMEN POETS FROM BAHIA

a tough tightness
in the chest on the verge
of an abyss giddy
on the edge a chest
a giddy tightness
a tough chest
a tough abyss
an abyss-chest
upright on the
edge giddy giddy
a chest tightens
upright tough
but giddy on the
verge on the verge
a tight chest
upright rigid

vertigo



Em a anatomia dos parenteses 
(Uruatu, 2020)

Hosanna Almeida é soteropolitana e graduanda do Bacharelado 
Interdisciplinar em Artes pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Integra 
projeto autoral intitulado música do mundo. A anatomia dos parênteses 
(2020) é seu primeiro livro de poesias pela Editora Urutau. @hosannaalmeida.
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você precisa ler esse texto
sobre coisas as quais você
já sabe mas não põe em pr
ática porque não se respeit
a suficientemente para acre
ditar em suas próprias verd
ades e intuições porque é se
mpre necessário que alguém 
de fora valide os pensamento
s que você mesma tem porqu
e no fim das contas você não a
credita em você.........................

você precisa ler esse texto porqu
e me disseram que é tão bom beb
er água de coco do caribe com lim
ão siciliano cultivado nas maldivas e
eu acho que você aí na sua casa no br
asil no nordeste aí mesmo nesse lugar
dos sonhos ai que delicia eu amo tranco
so precisa fazer e x a t a m e n t e como e
u lhe disse porque a minha opinião diretam
ente das maldivas é altamente incontestável

você precisa desesperadamente ler esse text
o porque tudo o que eu lhe digo daqui desta p
erspectiva se aplica perfeitamente na sua vida c
uja vida eu não conheço nunca vi qual seu nome
mesmo é sempre um prazer me sinto verdadeiram
ente honrada por todo esse carinho então já viu meu
último texto então acho que você precisa muito ler esse tex

oração contrária
(ou clamores instagramáticos) 

HosAnnA AlmeidA



In a anatomia dos parenteses 
(Uruatu, 2020)

Hosanna Almeida is a poet from Salvador, Bahia. She is currently completing 
an undergraduate degree in Arts at the Federal Unversity of Bahia (UFBA). 
She is part of the independent project música do mundo. Her first book of 
poetry, A anatomia dos parênteses, was published in 2020 by Editora Urutau.  
Instagram profile: @hosannaalmeida.
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you need to read this text
about things you know alr
eady but that you don’t put
into practice because you do
n’t have the sufficient level of
self-respect to believe in your
own truths and intuitions beca
use you always need someone e
lse to validate what you yourself
are thinking because at the end of
the day you do not believe in your
self…………………………….......

you need to read this text because
they told me it’s so good to drink coco
nut water from the caribbean with lem
ons grown in in the maldives and I think
that you over there in your house in brazi
l in the northeast yes over there in that place
dreams are made of oh it’s so sweet over there
I just love trancoso and you have to do exactly what
I said because my opinion reaching you directly from
the maldives must absolutely in no case ever be disputed 

you desperately need to read this text because everyth
ing I’m telling you from here from this perspective can be
perfectly applied to your life a life I do not know and one I’ve
never seen what was your name again it’s always a pleasure I do
feel truly honoured with all this affection you’re giving me so ha 
ve you seen my latest text well I think you really need to read this tex 

inverted prayer
(or instagramatic outcries) 

HosAnnA AlmeidA



Jade Bittencourt é uma poeta de Salvador, Bahia. Sua poesia versa sobre amor 
entre mulheres, seus encontros e possibilidades de vida, entre outros temas. 
Tem dois livros publicados: tinkuy, (padê editorial, 2018) e amares interrompidos 
(Editora Letramento, 2019). Publicou também na antologia Corpo que Queima de 
poetas baianas (2019), organizada por Maria Luiza Maia. Graduada em Letras - 
Espanhol pela Universidade Federal da Bahia, é professora de espanhol, tradutora, 
revisora e também performer. Imersa em experimentos poéticos em processo.
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uma vez eu tava abraçada com ela
no ponto de ônibus
e desacelerou um carro.
de seu interior palavras imundas
tentaram apalpar o nosso amor.

outra vez
caminhava com uma amiga
de mãos dadas
confiantes
confiáveis
mas parece que
leram em nós um convite
à invasão.

gritaram a verdade
(não nos ofende)
mas no tom de ameaça

“SAPATÃO”

inescapamos da raiva
tememos por nós
recentemente
um guardião dos bons costumes
vociferou o desejo de nos acabar
comprar uma arma eliminativa
“dessas bixas, lésbicas e outras aberrações”

o ar quase escapa dos pulmões
precisei lembrar de respirar
não correr
ou retroceder
não bambear
para esconder pistas

Fim de pesadelo

JAde Bittencourt

de que sabia
que era pra mim
aquela praga

com olhos abertos
me assombram
invadem o sono
intranquilo

quando vamos despertar?
 



Jade Bittencourt is a poet from Salvador, Bahia. Her poetry addresses themes 
such as love between women, experiences, and the possibilities of life, among 
other themes. She is the author of two books of poetry: tinkuy, (padê editorial, 
2018) and amares interrompidos (Editora Letramento, 2019). Her work has also 
appeared in the anthology of work by Bahian women poets Corpo que Queima 
(2019, org. Maria Luiza Machado).  She holds a degree in literature and Spanish 
from the Federal University of Bahia. She is a teacher of Spanish, a translator, 
copyeditor and also a performance artist. She is immersed in poetic experiments 
in progress. 
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Once, I was snuggled up with her
at the bus stop
and a car slowed down.
from inside, filthy words
tried to quell our love.

another time, 
I was out walking with a friend
holding hands
we were confident
and upright
but it was as if
an invitation to intrusion
was written on us.

they screamed out the truth
(it doesn’t offend us)
but in a menacing tone

“DYKE”

we couldn’t get away from the anger
we feared for our safety
recently
an upstanding citizen 
roared his desire to put an end to us,
he’d buy a weapon to wipe out
“ all those gay boys, lesbians and other freaks”

my lungs almost ran out of air
I had to remember to just breathe
and not run
or turn back
not wobble
and to hide any sign

The end of the nightmare

JAde Bittencourt

that I knew 
that I knew
it was aimed at me
that curse

with open eyes
they haunt me
invade my uneasy
sleep

when are we going to wake up?
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Guardo signos ocultos sob
a melanina da minha pele.
Meu corpo parece apenas
de carne e osso, mas é sagrado.
Ele registra os pactos divinos
com meu Orixá de cabeça.
É um santuário de poderes,
segredos no modo como dança,
no amarrar dos panos no cabelo,
e nas contas do kelê uma epopeia
encantada
que veio sobre o atlântico e se faz
a força do ebó nas encruzilhadas,
nos matos verdes e nas cachoeiras.

Meu ara é muito mais que a pura beleza,
exala cânticos e movimentos ancestrais,
o gestual de deusas e deuses em rituais
de criação, alegrias, proteção, irmandade.
Quando ando, meu corpo é uma escultura
de ébano, bordado em cobre, ouro e prata,
uma metáfora a ser revelada.
Ele se movimenta como as águas
é uma bandeira de muitas divindades.
Não toque meu corpo sem a devida licença
senão ele corta. Ele também é do ferro.

Meu corpo

JoVinA souZA

Jovina Souza é escritora e poeta. Nasceu no estado da Bahia e mora atualmente 
em Salvador. Escreve poemas e contos. A poeta tem participação em várias 
coletâneas, como Cadernos Negros nº 37, 39 e 41 e 43 e três livros publicados:   
Agdá (2012) O caminho das estações(2018) e o Amor não está(2019). Jovina 
tem sido convidada para Feiras literárias e outros eventos de literatura.
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Beneath the melanin of my skin
I maintain unseen signs.
My body may look like it is simply
flesh and bone, but it is sacred.
A record of the divine covenants
I’ve made with my guardian Orishá.
It’s a sanctuary of powers
and secrets in the way it dances,
how I tie my head wrap
and in the beads of my quelê is an enchanted
epic
that came over the Atlantic and became
the strength of the ebó at the crossroads,
in the green forests and in the waterfalls.

My ara is far more than pure beauty,
It exudes ancestral chants and movements,
the gesture of goddesses and gods in rituals
of creation, joy, protection, kinship.
When I walk, my body is a sculpture
made of ebony, embroidered in copper, gold and silver,
a metaphor to be revealed.
It moves like the waters,
it’s a flag of many deities.
Do not touch my body without permission
or it will lacerate. It is also made of iron.

My body

JoVinA souZA

Jovina Souza is a writer and poet. She was born in Bahia and she currently lives 
in the city of Salvador. Her poems have appeared in places such as Cadernos 
Negros (editions 37, 39 , 41 & 43) and she is the author of three books:   Agdá 
(2012) O caminho das estações (2018) and o Amor não está (2019). She has 
participated in a number of round table events at Literary events and festivals. 



Em O exercício da distração 
(Penalux, 2017)

Kátia Borges é autora dos livros De volta à caixa de abelhas (As letras da Bahia, 
2002), Uma balada para Janis (P55, 2009), Ticket Zen (Escrituras, 2010), Escorpião 
Amarelo (P55, 2012), São Selvagem (P55, 2014), O exercício da distração (Penalux, 
2017) e A teoria da felicidade (Patuá, 2020). Tem poemas incluídos nas coletâneas 
Roteiro da Poesia Brasileira, anos 2000 (Global, 2009), Traversée d’Océans – Voix 
poétiques de Bretagne et de Bahia (Éditions Lanore, 2012), Autores Baianos, um 
Panorama (P55, 2013) e na Mini-Anthology of Brazilian Poetry (Placitas: Malpais 
Review, 2013).
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A cidade sem sua presença,
a arte das ruas e a Baía, tudo
reacende ausências,
e este azul imenso lembra
a travessia na balsa
a viagem de carro
as vilas pequenas
passando e passando,
êta, vida besta,
best-sellers instantâneos
“Cem modelos de sobrancelhas”,
devíamos ter pensado nisso antes –
“a beleza salvará o mundo” –
ou algo sobre a inutilidade
de ainda vermos essas estrelas,
essas estrelas,
extintas há bilhões de anos.

Cem modelos de sobrancelhas

KÁtiA BorGes



In O exercício da distração 
(Penalux, 2017)

Kátia Borges is the author of the books De volta à caixa de abelhas (As letras 
da Bahia, 2002), Uma balada para Janis (P55, 2009), Ticket Zen (Escrituras, 2010), 
Escorpião Amarelo (P55, 2012), São Selvagem (P55, 2014), O exercício da distração 
(Penalux, 2017) and A teoria da felicidade (Patuá, 2020). Her work has appeared in 
the anthologies Roteiro da Poesia Brasileira, anos 2000 (Global, 2009), Traversée 
d’Océans – Voix poétiques de Bretagne et de Bahia (Éditions Lanore, 2012), Autores 
Baianos, um Panorama (P55, 2013) and in the Mini-Anthology of Brazilian Poetry 
(Placitas: Malpais Review, 2013).
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The city without you here,
the street art, the Bay, everything
rekindles voids,
and this immense blue reminds me of
the ferry crossing
the roadtrip
the quaint little towns
reeling by, reeling by,
êta vida besta – ah dumb life,
instant bestsellers
“A hundred styles for eyebrows”,
we could have come up with that one– 
“beauty will save the world” –
or something about the uselessness
of how we can still see those stars
those stars
extinct billions of years ago.

A hundred styles for eyebrows

KÁtiA BorGes



Em eu  devia ter visto isso chegando 
(paralelo13S, 2020)

Letícia Carvalho nasceu em Barreiras, Bahia, em 1994. Formada em Letras 
Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, é poeta, autora do livro “eu 
devia ter visto isso chegando” (paralelo13S, 2020), educadora e preparadora de 
refeições.
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uma vez eu li:
os amantes estão presos
acima de tudo
aos seus nomes

não sei se nos amamos
mas sinto que estamos
presos
em algum epigrama
ruim
de banheiro

pequena composição em verso
sobre qualquer assunto

letÍciA cArVAlHo



In eu  devia ter visto isso chegando 
(paralelo13S, 2020)

Letícia Carvalho was born in Barreiras, Bahia, in 1994. She holds a literature 
degree from the Federal University of Bahia. Her first poetry collection, “eu devia 
ter visto isso chegando”  [“I should have seen this coming”] was published by 
paralelo13S in 2020. She works with educational tutoring and meal preparation. 
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I once read:
lovers are confined
above all else
to their names

I don’t know if we love each other
but I do feel  we’re
confined
within some awful
bathroom
epigram.

short composition in verse
about whatever

letÍciA cArVAlHo



Em Pulsares (Edições Caramurê, 2020)

Lílian Almeida é Professora na Universidade do Estado da Bahia. Integra portais 
literários: Oxe: portal da literatura baiana contemporânea, Mulheres escritoras negras 
da Bahia, Mapa da palavra, Liberoamérica. Tem publicações em sites e revistas literárias. 
Participa de antologias como: Profundanças 2: antologia literária e fotográfica, Corpo 
que queima: uma antologia de poetas baianas e Orillas de América Literária: poesia 
brasileira contemporánea. Participou de eventos internacionais: XXIV Encuentro Nacional 
e Internacional de Mujeres Poetas (Colômbia/ 2017), XXVIII Encuentro Internacional de 
Poesía de Bogotá (2020), Encuentro de poetas Mujeres de Pie (México/2020). É curadora 
do I Encontro de Autoras Baianas. Publicou Todas as cartas de amor em 2014 (Editora 
Quarteto - prosa) e Pulsares (Prêmio Caramurê de Literatura – 2019), pela Editora 
Caramurê.
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No chão, os meus restantes.
Estatelei-me no voo.
Esfacelada, a altura era o solo.
Uma asa esmagada
um pé quebrado
os olhos parados
o tronco desconjuntado.
Restantes em fragmento do que te dei inteiro.

Recolhi as partes.
Lavei com lágrimas
sequei com rotos sorrisos.
Secreto unguentos de sangue e muco
e cicatrizo os cortes.
Suturo as dores com o preto fio dos meus cabelos
para deixar marcado, no corpo da fênix,
a porção mulher que há em mim.

Fênix
para Rita Santana

lÍliAn AlmeidA



In Pulsares (Edições Caramurê, 2020)

Lílian Almeida is a professor at the University of the State of Bahia.  Her work appears in 
places such as Oxe: portal da literatura baiana contemporânea, Mulheres escritoras negras 
da Bahia, Mapa da palavra, Liberoamérica, among other sites and literary magazines. 
her work has also appeared in anthologies such as  Profundanças 2: antologia literária e 
fotográfica, Corpo que queima: uma antologia de poetas baianas and Orillas de América 
Literária: poesia brasileira contemporánea. She has participated in international events 
such as the XXIV Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Poetas (Colômbia/ 2017), 
XXVIII Encuentro Internacional de Poesía de Bogotá (2020), and Encuentro de poetas 
Mujeres de Pie (México/2020). In 2021 she was one of the curators of the first edition 
of the Bahian women authors event Encontro de Autoras Baianas. She is the author of 
the books Todas as cartas de amor (2014, Editora Quarteto) and  Pulsares (Winner of the 
Prêmio Caramurê de Literatura – 2019,  – Editora Caramurê).
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On the ground, my remains.
Sprawled out from my flight
Shattered, up high and now the floor.
A crushed wing
a broken foot
eyes immobile
my torso disjointed.
Fragmented remains of what I gave you in one piece.

I gathered up the parts.
Washed them down with tears
dried them with tattered smiles.
I secrete ointments of blood and mucus 
and let the cuts scar over.
I stich up the pains with the black thread of my hair
to leave a mark, on the body of the phoenix,
the part there is in me of woman.

Phoenix
for Rita Santana

lÍliAn AlmeidA



Em Correntezas e outros estudos marinhos 
(Ogum’s Toques Negros, 2015)

Lívia Natália é poeta, Doutora em Literatura e Professora de Teoria da 
Literatura na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Pós-doutora em Literatura 
pela Universidade de Brasília (UNB). Autora dos livros Água Negra (Prêmio 
Banco Capital de Poesia/2010), Correntezas e Outros Estudos Marinhos/2015 
(ed. Ogum´s Toques Negros), Água Negra e Outras Águas/2016 (Caramurê), 
Dia bonito pra chover (Prêmio APCA de Melhor Livro de Poesia do ano de 
2017/ Ed. Malê, 2017) e Sobejos do Mar (Ed. Caramurê, 2017). Teve um poema 
escolhido pela cantora e escritora Adriana Calcanhotto para a antologia 
por ela organizada sob o título É agora como nunca ( Ed.Cotovia/Portugal e 
Companhia das Letras/2017). Em 2018, lançou o seu primeiro livro infantil, 
As férias fantásticas de Lili (Ciclo Contínuo/2018), uma história narrada em 
versos.
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Nem tudo o que dói,
que come de olhos despertos meu sangue,
por dentro,
pisando o grosso.

Nem tudo o que grito,
ou calo.

Nem tudo que cabe no báu de meus tristes guardados.

Nem tudo o que choro,
pode ser transmutado em poesia.

Confissão

lÍViA nAtÁliA



In Correntezas e outros estudos marinhos 
(Ogum’s Toques Negros, 2015)

Lívia Natália is a poet. She holds a Phd in Literature and is a Professor of 
Literary Theory at the Federal University of Bahia (UFBA) , and a completed 
post-doctoral research at the University of Brasília (UNB). She is the author 
of the poety books Água Negra (Winner of the Prêmio Banco Capital de 
Poesia/2010), Correntezas e Outros Estudos Marinhos/2015 (ed. Ogum´s 
Toques Negros), Água Negra e Outras Águas/2016 (Caramurê), Dia bonito pra 
chover (Winner of the Prêmio APCA for Best Poetry Book in 2017/ Ed. Malê, 
2017) and Sobejos do Mar (Ed. Caramurê, 2017). Her work was selected by 
the singer and writer Adriana Calcanhotto for the poetry anthology  É agora 
como nunca (Ed.Cotovia/Portugal e Companhia das Letras/2017). In 2018 she 
launched her first children’s book, As férias fantásticas de Lili  [“Lili’s fantastic 
holidays”] (Ciclo Contínuo/2018), a story told in verse.
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Not everything that hurts
and consumes my blood with lively eyes,
inside,
treading on the courseness.

Not everything I scream out,
or withhold.

Not everything that could be packed within my sad stored matter.

Not everything I cry,
can be transmuted into poetry.

Confession

lÍViA nAtÁliA



Em girassóis estendidos na chuva
(paralelo13S, 2019)

Louise Queiroz nasceu em Salvador, Bahia, no ano de 1993. É poeta e 
estudante de Letras na Universidade Federal da Bahia. Autora do livro de 
poemas Girassóis estendidos na chuva (paralelo13s, 2019), tem poemas 
publicados nas coletâneas Enegrescência (2016), Cadernos negros 39 – 
poemas afro-brasileiros (2016), Kama – poemas e contos eróticos, revista 
Organismo (número 5), no e-book Cadernos Araxá e em alguns sites como 
Diários Incendiários e Escritoras Negras da Bahia.
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O deitar da tarde soprou lembretes em meus ouvidos:

o meu silêncio permanece roçando em sua boca

a mancha de batom que orla meu copo dissolve o beijo possível

a ânsia de seus dedos ascendem 3 cigarros que nunca trago

a saudade cabe inteira no ínfimo espaço não-dito.

Algumas notas não musicais

louise QueiroZ



In girassóis estendidos na chuva
(paralelo13S, 2019)

Louise Queiroz was born in 1993 in Salvador, Bahia. She is a poet and is 
currently an undergraduate in literature at the Federal University of Bahia.  Her 
first book of poetry,   Girassóis estendidos na chuva [Sunflowers unfurled in 
the rain] was published by paralelo13s in 2019, and her poems have appeared 
in anthologies such as Enegrescência (2016), Cadernos negros 39 – poemas 
afro-brasileiros (2016), Kama – poemas e contos eróticos, revista Organismo 
(no 5), in the ebook Cadernos Araxá and on sites such as Diários Incendiários 
and Escritoras Negras da Bahia.
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The afternoon nap blew reminders into my ears:

my silence is here and skims against your mouth

the lipstick stain on the edge of my glass dissolves the possible kiss

the craving for your fingers lighting 3 cigarettes I never smoke

this longing fits entirely into the minute unspoken space.

A few non-musical notes

louise QueiroZ



Mariana Paim é poeta, escritora e pesquisadora. É doutoranda no programa 
de Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia e também integra 
a linha de pesquisa Lesbianidades, Interseccionalidades e Feminismos (LIF), 
vinculada ao NuCuS. Além de se dedicar a pesquisa literária, principalmente 
sobre as configurações da lesbianidade presentes na obra de Cassandra Rios, 
ao magistério e a escrita literária, milita em um coletivo feminista, o Coletivo 
de Empoderamento de Mulheres – FSA, é co-mediadora do Leia Mulheres e co-
produtora do Ciclo de Oficinas em Escrita Criativa em Feira de Santana. Tem 
publicado poemas em diversas antologias e revistas, publicou o livro artesanal 
serei_as: ou ensaio de um mergulho no âncora (2019), está trabalhando na 
produção de seu segundo livro, Ausência, e escreve ocasionalmente em 
https://medium.com/@marianapaim.
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Tua voz diz/faz
distâncias
que-
              branto
em meu corpo
acalenta memórias
e se faz
                    chama
nessa pele
que em tudo ressoa
tua presença
                        ainda aqui
       em carne 
viva

Tua voz

mAriAnA PAim



Mariana Paim is a poet, writer and researcher.   She is currently reading for a Phd in the 
Literatura and Culture programme of the Federal University of Bahia and she is also part 
of the research project Lesbianidades, Interseccionalidades e Feminismos [Lesbianisms, 
Intersectionalisties and Feminisms] (LIF), which is part of the NuCuS research group. In  
addition to her literary research, which focuses on configurations of lesbianism present 
in the work of the writer Cassandra Rios, lecturing and writing, she is also an activist 
in the feminist collective Coletivo de Empoderamento de Mulheres – Feira de Santana, 
Bahia. She co-runs the monthly event Leia Mulheres [Read Women] and co-produces 
the  creative writing workshop series Ciclo de Oficinas em Escrita Criativa in the city of 
Feira de Santana. Her poems have appeared in anthologies and journals and in 2019 
she published the handmade book serei_as: ou ensaio de um mergulho no âncora. She 
is currently working on her second book, Ausência, and she also also writes on the site 
https://medium.com/@marianapaim.

28POETAS BAIANAS - WOMEN POETS FROM BAHIA

Your voice says/makes
distances
imp-
              aired
on my body
lulling reminders
and becoming
                    a flame
on this skin
where your presence resonates
completely
                       still here
       in living 
flesh

Your voice

mAriAnA PAim



Em todos os nós
(Penalux, 2019)

Maria Luiza Machado é baiana de 1995, nascida em Feira de Santana, 
habitante da capital Salvador há quase uma década. Publicou seu primeiro 
livro, Algumas Histórias sobre a Falta (edição da autora) em 2018 e, no ano 
seguinte, Todos os Nós, (editora Penalux, 2019). Idealizou, curou e organizou 
a antologia Corpo que Queima, que reuniu 41 poetas baianas também em 
2019. É idealizadora e editora da Mormaço Editorial. Seu terceiro livro, Tantas 
que Aqui Passaram, foi lançado em 2021 pelo seu selo.
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I. pessoas que te fazem caber em
circunferências de pequenos raios
em malas cobertas de poeira em cima do armário 
em roupas de números menores
em bolsos
em caixas de remédios vazias que
ainda não foram para o lixo
em salas de espera apertadas,
quentes e barulhentas
em gritos presos, já grudados nas cordas.

II. pessoas que te expandem até
você não caber em mais nada.

III. pessoas que até te expandem mas
em algum momento
não conseguem mais lidar com sua grandeza
e tentam te fazer caber de volta
em minúsculas discursos
outra vez.

tipos de 

MARIA LUIZA MACHADO



In todos os nós
(Penalux, 2019)

Maria Luiza Machado was born in  Feira de Santana, Bahia, in 1995, and has 
lived in the city of Salvador for almost a decade.  She is the author of the books 
Algumas Histórias sobre a Falta (independent edition, 2018) and Todos os Nós, 
(editora Penalux, 2019). She created, curated and organized the anthology of 
Bahian women poets Corpo que Queima (2019). She is the founding editor of 
Mormaço Editorial. Her third book, Tantas que Aqui Passaram, was published  
by Mormaço Editorial in 2021.
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I. people who make you fit into
circumferences with small radiuses
into dust-covered suitcases on top of the closet
into smaller-sized clothing 
into pockets
into empty medicine packets yet
to be thrown in the trash
into crowded, hot and noisy
waiting rooms,
into withheld screams, stunted in the chords.

II. people who enlarge you until
you don’t fit into anything anymore.

III. people who may well enlarge you but who
at some point
can no longer deal with your greatness
and try to make you fit back
into tiny discourse
once again.

types of

MARIA LUIZA MACHADO



Martha Galrão (Salvador-BA), poeta e professora.  Dentre outras, participou 
das poetas@independentes (2007),  pórtico 3 (2009), Mulherio das Letras 
(2017),  Mulheres Poetas & Baianas (Caramurê, 2018). É autora de A Chuva de 
Maria (Kalango, 2011), Muadiê Maria – Coleção Cartas Bahianas (P55 Edições, 
2013),  Um rio entre as ancas, Coleção Pedra Palavra, (2013) e do livro para 
crianças Uma menina Chamada Nina (2017).

In A Chuva de Maria (Editora Kalango, 2012)
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Estremeci quando ela disse:
‘Cuide bem de seu abismo’.
Pensava estar sob um véu
e descubro que arrasto (in)visível
meu precipício.

Faço cipó de letras
e desço.
Teço corda de texto
e retorno.
No despenhadeiro
marcas de unha
e memória.

IV

mArtHA GAlrão



Martha Galrão was born in Salvador, Bahia and is  a  poet and professor. Her 
work has appeared in anthologies such as  poetas@independentes (2007),  
pórtico 3 (2009), Mulherio das Letras (2017),  Mulheres Poetas & Baianas 
(Caramurê, 2018). She is the author of the books A Chuva de Maria (Kalango, 
2011), Muadiê Maria – Coleção Cartas Bahianas (P55 Edições, 2013),  Um rio 
entre as ancas, Coleção Pedra Palavra, (2013) and the children’s book Uma 
menina Chamada Nina (2017).

In A Chuva de Maria (Editora Kalango, 2012)
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I quivered when she said:
‘Take good care of your abyss’.
I thought I was under a veil
and I discover that I’m dragging (in)visible
my precipice.  

I make vine ropes with words
and swing down.
I weave strings of text
and return
On the clifftop
nail marks
and memory.

IV

mArtHA GAlrão



Mel Adún é escritora, jornalista, tradutora, Mestra em Literatura e Cultura pela Universidade 
Federal da Bahia e doutoranda em Literatura e Cultura pela Universidade de Kentucky. É uma 
das fundadoras da Editora Ogum’s e por lá tem dois livros infantis, A Lua Cheia de Vento e 
Adumbi; e dois livros no prelo, Peixe fora da baía (contos) e Quantas Tantas (poesia). Seu texto, 
em poesia e prosa, pode ser encontrado em várias antologias dentro e fora do país. Mel Adún 
foi escolhida pelas Águas; é filha de Oxum e mãe de Ominirê. Sua escrita é de mulher preta, 
Amefricana, negra-feminista. Faz parte do Coletivo Ogum’s Toques Negros e Coletivo Kilomba – 
Black Brazilian Women Collective.

Em Quantas Tantas
(Ogum’s Toques Negros, no prelo, 2021)
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queria ficar dendi casa
esperando a banda passar

ficar dendi casa, 
e dizer que morremos mais 
nesses cento e vinte dias.
economizando ar
pra falar daqueles minutos 
sufocantes
mutilando famílias.

queria ficar dendi casa
esperando a banda passar

ficar dendi casa,
não saber dos números:
vinte e três,
oito e quarenta e seis,
quatorze do três de dois mil e dezoito,
cinco anos, nono andar
trinta e cinco metros.

queria ficar dendi casa

ficar dendi casa,
e ajeitar as flores no vaso
as cores na parede
almofadas de frida khalo no sofá.
fazer tutorial de pão,
e não me preocupar com meu irmão
nas mãos dos gambés.

esperando a banda passar

dois mil e vinte

mel Adún

dendi casa
e me bastar.
falar de comunidade
de dentro das universidades,
esquecer as frutas estranhas
esmagadas por modelos brancos,
tempo pra pose

mão no bolso
mãos ao alto
pulso cerrado.

queria ficar dendi casa
dizer que estamos morrendo
da pandemia
na pandemia
vinte e três minutos
tá lá o corpo,
mais um corpo.

queria ficar dendi casa,
na paz de Oxalá.



Mel Adún is a writer, journalist and translator.  She holds a Master’s degree in Literature 
and Culture from the Federal Univesity of Bahia and is currently reading for a Phd in 
Literature and Culture at the University of Kentucky. She is one of the founding editors of 
the small press Editora Ogum’s, with which she has published two children’s books, A Lua 
Cheia de Vento and Adumbi; with two books forthcoming: Peixe fora da baía (short stories) 
and Quantas Tantas (poetry). Her poetry has appeared in various antholgies both in Brazil 
and elsewhere. Mel Adún was chosen by the Waters: she is a daughter of Oshun and 
mother of Ominirê. Her writing is that of a Black woman, an Amerafrican, Black feminist. 
She is part of the collectives Ogum’s Toques Negros and Kilomba – Black Brazilian Women 
Collective.

In Quantas Tantas
(Ogum’s Toques Negros, forthcoming, 2021)
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I’d love to stay at home
waiting for the band to go by

stay at home, 
and say we died a little more 
these past hundred and twenty days.
economizing air
to speak about those suffocating 
minutes
mutilating families.

I’d love to stay at home
waiting for the band to go by

stay at home,
and hear nothing of the numbers:
twenty-three,
eight fourty-six,
fourteenth of the third two thousand and 
eighteen,
five years old, ninth floor
thirty-five metres.

I’d love to stay at home

stay at home,
arrange flowers in a vase
decide on colours for the walls
tidy frida khalo cusions on the sofa. 
learn to make bread rolls online,
instead of worrying about my brother’s time
in the hands of the cops

waiting for the band to go by

two thousand and twenty

mel adún

at home
and be satisfied.
doing talks about community
from within the university,
paying no mind to the strange fruit 
pulverized by white models, 
with time to strike a pose

hand in pocket
hands in the air
gripped wrist.

I’d love to stay at home
and say we’re dying
from the pandemic
in the pandemic
twenty-three minutes
there’s the body,
another body.

I’d love to stay at home,
in the comfort of Oshala.



Negafya (Fabiana Lima) – 23 anos, moradora do bairro da Sussuarana-Salvador-BA, poeta, MC, 
artista de rua, produtora cultural, ativista cultural, integrante do grupo de poesia Resistência 
Poética, Idealizadora e produtora do Slam Das Minas-BA, vice-campeã do Rio Poetry Slam-
Campeonato Mundial de Poesia Falada( 2018 ) ,vice-campeã do campeonato brasileiro de poesia 
falada (2016), graduada no curso de enfermagem e angocapoeirista. Artista de rua e poeta, durante 
a apresentação traz denúncias à violências como racismo, machismo e sexismo, além de ter como 
principais característica a expressividade corporal e linguagem de fácil entendimento do público 
em geral. Faz da poesia marginal os gritos pretos e femininos de liberdade, resistindo na diáspora 
Africana enquanto ser que transformam a dor em luta. 
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Racistas querem meu corpo pra estudo,
racistas só visam o lucro. 
E eu ainda estou em busca da minha humanidade,
eu tô na luta pra nã  perder minha sanidade
e os pretos em diáspora aqui nessa cidade,
rebelião é a saída sem piedade.
E eu ainda estou em busca da minha humanidade,
eu tô na luta pra não perder minha sanidade
e os pretos em diáspora aqui nessa cidade
rebelião é a 
saída sem piedade.

Vocês não sabem de nada, 
vocês nem enxergam o tamanho da desgraça!

Violência obstétrica pra uma só raça
enfermeira que nem te reconhece como humana
e culpabiliza pela causa médico
que mata vida pra ser menos um na massa 
médico que mata vida pela quantidade que a vítima porta de melanina 

Sem perdão
mulheres que abortaram sofrem tortura psicológica 
lógica do Estado cristão.
Pretas, preteridas, feminicídio,  menos uma na lista: Helen Moreira
Pretas, preteridas, feminicídio, menos uma na lista: Claudia arrastada
Vocês não sabem de nada, pornografia incentivada, crianças 
parindo mão de obra barata.

Necropolítica para preto e pobre, cuidado você pode ser o próximo da lista,
observa várias formas  de genocídio, hospitalar, alimentar, 8 horas esperando 
atendimento,
eles te matam devagar. Fala isso pros índios que tiveram sua mão decepada, sua cabeça 
degolada pelo  agronegócio. Canibalismo, cadê o Deus de vocês que há 500  anos não 
tá vendo isso?

Vocês não não sabem de nada,
vocês nem enxergam o tamanho da desgraça chamada Brasil. 

 

Brasil genocida

neGAFYA



Negafya (Fabiana Lima) is 23 years old and a resident of the neigbourhood of Sussuarana, in 
Salvador, Bahia. She is a poet, MC, street performance artist, cultural producer and cultural activist, 
and is a member of the group Resistência Poética [Poetic Resistance]. She is the founder and 
producer of the Slam Das Minas-BA, vice-champion of the World Rio Poetry Slam-Campeonato 
Mundial de Poesia Falada (2018), vice-champion of the Brazilian championship of spoken word 
poetry (2016), she is currently studying for a degree in nursing, and she practices capoeira angola.  
As a street performer and poet, her work denounces violence such as racism, machismo and sexism, 
as well as focusing on corporal and linguistic expression acessible to the general public.   Within her 
peripheral poetry are the Black and female cries of freedom, resisting in the African  diaspora and 
transforming pain into struggle.
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Racists want my body for research,
racists only focus on the profit to be earned.
And all I seek to gain is my humanity,
I’m in this fight so I don’t lose my sanity,
the Black folk in diaspora in this urban reality,
unmerciful rebellion the only exit strategy.
And all I seek to gain is my humanity,
I’m in this fight so I don’t lose my sanity,
the Black folk in diaspora in this urban reality,
unmerciful rebellion the only exit strategy.

You people don’t know anything,
you can’t even see the scale of this fucking mess!

Obstetric violence applied to just one race.
A nurse who doesn’t even recognize you as human,
condemning for the cause,
a doctor who kills life so there’ll be one less in the masses,
kills life based on how much melanin the victim has.

Never forgiven,
women who have abortions get tortured psychologically,
it’s logically the norm in this state ruled by Christian religion.
Black women blatently belittled, femicide, one less woman on the list: Helem Moreira.
Black women blatently belittled, femicide, one less woman on the list: Cláudia dragged 
along the road.
You don’t know anything, pornography encouraged, children
giving birth to cheap labour.

Necropolitics for the Black folk and the poor folk, watch out, you could be next on the list,
look around at all the forms of genocide, in hospitals, nutrition, 
8 hours waiting to be seen,
they kill you slowly. Tell that to the Indigenous folk who had their hands cut off, who were 
beheaded by agrogenocide. Cannibalism, where’s your God who for the past 500 years 
hasn’t noticed any of this?

You people don’t know anything,
you can’t even see the scale of the fucking mess called Brazil.

Genocidal Brazil

neGAFYA



Nívia Maria Vasconcellos, poeta, ficcionista, declamadora e letrista. Publicou os livros  Invisibilidade 
(MAC), Para não suicidar (Littera), Escondedouro do amor (Prêmio CDL de Literatura 2008-FSA), A 
Morte da Amada (Mondrongo) e A paixão dos suicidas (Selo João Ubaldo Ribeiro – Ano II/FGM-SSA). 
Lançou o disco A Vênus de Willendorf com o  grupo literomusical Mousikê. Tem poemas publicados 
na Coletânea Prêmio Off Flip (Selo Off Flip-RJ) e nas antologias Arcos de Mercúrio (DiaboA4), Sétimo 
Aeon (Baile Surrealista), Cantares de Arrumação (Mondrongo), Tudo no mínimo (Mondrongo), 
Estranha Beleza (Mondrongo), Antifascistas (Mondrongo) e organizou a coletânea de poetas 
Descuidosa de sua beleza (Mondrongo). É doutora em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em 
Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Em Cãibra de Nó
(Editora Sapatilhas de Arame, 2021)
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O corpo foi expulso da Polis.
Nela, não há carne ou artérias,
veias ou nervos ou traumas:
essa porção limitada de matéria.

Na Polis, só há o negativo de tudo.
O homem político e seus revólveres, 
sem cérebro, anatomia ou estética,
trocam corpos por cadáveres.

Politeia

nÍViA mAriA VAsconcellos



Nívia Maria Vasconcellos, is a poet, writer, spoken word performer and songwriter. She is the 
author of the books Invisibilidade (MAC), Para não suicidar (Littera), Escondedouro do amor (Prêmio 
CDL de Literatura 2008-FSA), A Morte da Amada (Mondrongo) and A paixão dos suicidas (Selo 
João Ubaldo Ribeiro – Ano II/FGM-SSA). She released the album A Vênus de Willendorf with the 
literary musical group Mousikê. Her poems have appeared in places such as Coletânea Prêmio 
Off Flip (Selo Off Flip-RJ) and in the anthologies Arcos de Mercúrio (DiaboA4), Sétimo Aeon (Baile 
Surrealista), Cantares de Arrumação (Mondrongo), Tudo no mínimo (Mondrongo), Estranha Beleza 
(Mondrongo), and Antifascistas (Mondrongo). She organized the poetry anthology Descuidosa de 
sua beleza (Mondrongo). She holds a Phd in literature from the Literature and Culture Programmeat 
the Federal University of Bahia (UFBA).

In Cãibra de Nó
(Editora Sapatilhas de Arame, 2021)

Em Cãibra de Nó
(Editora Sapatilhas de Arame, 2021)
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The body has been expelled from the Polis,
where there’s no meat, no arteries,
no veins nor nerves nor traumas:
that limited portion of substance.

In the Polis there’s only the negative of it all.
The political man and his revolvers.
with no brain, anatomy or aesthetics,
and bodies are exchanged for corpses.

Politeia

nÍViA mAriA VAsconcellos



Rita Santana é poeta, atriz, escritora e professora. Nasceu em Ilhéus, Bahia, a 22 de agosto de 
1969. É graduada em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Como atriz tem trabalhos em 
teatro, cinema e televisão; escritora e professora. Em 2004 ganha o Braskem de Cultura e Arte para 
autores inéditos com o livro de contos Tramela. Em 2006, Tratado das Veias (poesia) é publicado pelo 
selo Letras da Bahia. Publica Alforrias (poesia) em 2012, pela Editus. Em 2019 publica Cortesanias 
(poesia), pela Caramurê, e participa do Festival Internacional de Poesia de Buenos Aires.

Em Alforrias (Editus, 2012)

39POETAS BAIANAS - WOMEN POETS FROM BAHIA

Labutar com a morte
É ofício de santos.
Despedida sem volta,
Sem súplicas.
Nem réplicas.

É relíquia de anjos,
Vício do Nada,
Arrelia das gentes,
Solilóquio
Do Pranto.

Labutar com a morte
É cantar para pedras,
É sorrir ao silêncio,
Solitude do vento.

É um bater de portas na Escuridão.

Solitude do vento

ritA sAntAnA



Rita Santana is a poet, actress, writer and lecturer. She was born in Ilhéus, Bahia, on the 22nd 
of August, 1969. She holds a degree in literature from the State University of Santa Cruz. As an 
actress, she has worked in theatre, cinema and television. In 2004 she won the Braskem Award 
for Cultura and Arte for emerging authors for her book of short stories Tramela. She is also the 
author of the books Tratado das Veias (2006, poetry, selo Letras da Bahia), Alforrias (2012. poetry, 
Editus),  Cortesanias (2019, poetry, Caramurê), and in  2019 she participated in the Buenos Aires 
International Poetry Festival.

Em Alforrias (Editus, 2012) In Alforrias (Editus, 2012)
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Toiling with death
Is the art of saints.
A farewell with no return,
No pleading.
No replicas.

It’s a relic of angels,
Fixation on Nothingness,
Foreboding of folk,
Soliloquy
Of weeping.

Toiling with death
Is singing to the rocks,
It’s smiling to the silence,
The solitude of the wind.

It’s a slamming of doors in the Darkness.

Solitude of the wind

ritA sAntAnA



Vânia Melo Filha de Oxum. Mestranda no Programa de Literatura e Cultura da UFBA, especialista 
em Metodologia do Ensino de História e Cultura Afro-brasileira,  graduada em Letras Vernáculas 
pela UFBA. Professora. Escritora. Desde 2011, vem publicando seus poemas em coletâneas como  
Sangue Novo: 21 poetas baianos do século XX, Cadernos Negros – vol.35. Revista Organismo, Todas 
as mãos - Antologia poética - Caruru dos 7 poetas,  Profundanças 3.  Em 2018, lança seu primeiro 
livro solo pela editora baiana Organismo: Sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas. – Sou 
feita de água, fogo, flor e espada e me pertenço. Sou mulher preta e escrevo o que sinto e desejo, 
o que vejo e o que não quero mais ver. Porque preciso, porque vivo a urgência de falar, de contar 
sobre minhas observações e leituras de um espaço que ocupo e que está repleto de dor, de tensão, 
de luta, de amor, de água, de sangue, de fé e de poesia.

Em Sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas 
(Organismo editora, 2018)
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Dez meses cativa do mundo
escravizada, presa lagarta,
casulo de mim mesma,
agora, solta, livre sou
hélice de ventilador
asa de borboleta
eu sobre os saltos
sobressalto nas esquinas
navalha sagrando

 

Voo

VÂniA melo



Vânia Melo Daughter of Oshun.  Currently reading for a Master’s degree in Literature and Culture 
at the Federal University of Bahia (UFBA), specilizing in the Methodology for teaching  Afro-Brazilian 
history and culture.   She holds a degree in Literature from the Federal University of Bahia and is 
a teacher and writer. Since 2011, her poems have appeared in anthologies such as   Sangue Novo: 
21 poetas baianos do século XX, Cadernos Negros – vol.35. Revista Organismo, Todas as mãos - 
Antologia poética - Caruru dos 7 poetas,  Profundanças 3.  In 2018, her first book was published by 
the Bahian small press Organismo: Sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas. – – I am made 
of water, fire, flower and sword and I beloong to myself. I am a Black woman and I write what I feel 
and desire, what I see, and what I no longer wish to see. Because I need to, because I live with an 
urgency to speak, to talk about my observations and my readings, from a space I occupy, a space 
filled with pain, tension, struggle, love, water, blood, faith, and poety. 

In Sobre o breve voo da borboleta e suas esquinas 
(Organismo editora, 2018)
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Ten months confined from the world
enslaved, captive larva,
a cocoon of myself,
now, loosened, free, I’m
a cooling fan propeller 
butterfly wing
my feet in flight
flitting on corners
a hallowing blade

Flight

VÂniA melo



Milena Britto - Formada em Letras, 
possui doutorado em Literatura e 
Cultura Brasileira e é professora da 
Universidade Federal da Bahia. Além 
da carreira acadêmica, tem atuação 
em políticas públicas para a área de 
literatura, tendo sido consultora da 
UNESCO/MinC/FUNARTE, e gestora 
de literatura da Fundação Cultural do 
Estado da Bahia entre 2011 e 2015. 
Atua como curadora de literatura 
em diversos projetos e é uma das 
coordenadoras editoriais do selo 
Paralelo13S. 
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“Certamente existem diferenças muito reais 
entre nós, com relação a raça, idade e sexo. No 
entanto, não são essas diferenças que estão nos 
separando. É, antes, nossa recusa em reconhecê-
las e analisar as distorções que resultam de as 
confundirmos e os efeitos dessas distorções sobre 
comportamentos e expectativas humanas.”1

E
scolho abrir esta breve anotação com a 
citação de Audre Lorde, poeta e feminista 
negra, porque vejo nela o resumo de 
uma das mais potentes chaves para se 
ler a poesia de mulheres no século XXI: 
não existe uma ideia única de “mulher”, 

portanto, não há um único modelo poético e 
muito menos valores estéticos universais.

 Estéticas plurais não inviabilizam 
contribuições contundentes da produção poética 
de mulheres no campo literário, ao contrário, 
justamente por trazerem marcadas as diferenças 
de contextos, valores estéticos, referências 
culturais e históricas, é que permitem o abalo e 
a ampliação do cânone. A “apaziguação” torna 
o cânone oficial limitado, uníssono, excludente, 
artificial, posto que reproduz modelos eleitos a 
partir de um único ponto de vista: o das elites. 

 As discussões em torno da poesia de 
mulheres, hoje, têm ocupado muito mais espaço 
do que há duas décadas, quando comecei a 
me interessar pela circulação da produção de 
mulheres. Isso se deve, inegavelmente, aos 
movimentos feministas contemporâneos e às 
reivindicações por representatividade, uma luta 
dos movimentos sociais, principalmente dos 
movimentos negros, indígenas e LGBTQIA+.

 Se mesmo as mulheres brancas, 
principalmente as dissidentes e críticas do 
patriarcalismo, foram sistematicamente vetadas 
das cenas oficiais, o que dizer, então, das mulheres 
negras e indígenas que, além do machismo, da 
misoginia, da heteronormatividade compulsória, 
ainda enfrentam o racismo e o epistemicídio? 

 O campo literário tem nuances de 
complexidade que impedem a circulação das 
autoras de forma ampla e igualitária mesmo que, 
atualmente, haja uma fértil e animadora produção 
presente nas publicações de grandes e pequenas 

1 tradução de Stephanie Borges, em: LORDE, Audre. 
Irmã Outsider. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.
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editoras, nas coletâneas, nas autopublicações, nas 
redes sociais. A invisibilidade das produções de 
mulheres tem se dado, geralmente, pela insistente 
manutenção de modelos canônicos que se 
aproximem o máximo possível dos modelos 
eurocêntricos. Quais seriam, então, as formas de 
se vencer a omissão em torno das contribuições 
artísticas das mulheres? 

 A crítica feminista, há muito tempo, 
luta para dar visibilidade às escritoras, que não 
apenas contribuem com a diversidade de temas 
abordados: oferecem elementos estéticos e 
modos de fazer artístico, coletivos e individuais, 
que fazem jus a um diálogo dentro do recorte 
atual da poesia brasileira. As mulheres, com 
suas várias experiências, trazem também várias 
linguagens.

 O que fazer para estas produções 
circularem fora de seus limites? O que o Brasil e 
o mundo conhecem das escritoras baianas? Que 
Bahias estão representadas? A luta por se ter 
reconhecimento na cena nacional ‘oficial’ não 
é pouca. Se o sistema literário nacional, branco 
e masculino, concede pouquíssimo espaço às 
mulheres brancas do centro de poder econômico 
brasileiro –leia-se Sul e Sudeste–, às escritoras 
negras, nordestinas, de fora dos centros urbanos, 
o espaço concedido é quase nulo. 

 Uma das formas de se enfrentar este fato 
é fazer circular essas produções para fora de seus 
limites territoriais através de outros caminhos 
e por isso a importância de uma das formas de 
circulação mais eficientes: a tradução.

  A tradução para outras línguas é uma 
maneira de aproximar experiências artísticas 
entre mulheres de diferentes países. A poesia de 
mulheres feita na Bahia é rica, plural e conectada 
com temas, meios de produção e modos criativos 
contemporâneos. Levar essas vozes para a língua 
inglesa é uma forma de penetrar num mundo mais 
amplo, de dar a conhecer um pequeno recorte da 
produção atual feita na Bahia por mulheres de 
diferentes gerações, regiões, raças, sexualidades, 
contextos, linguagens. 

 Vejo, no recorte proposto e traduzido 
por Sarah Rebecca Kersley, em Poetas baianas - 
Women poets from Bahia, um rico mosaico de 
experiências, temas, linguagens e poéticas. O 
recorte, embora não dê conta da produção baiana 
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e nem seja um mapeamento, oferece um pequeno 
panorama que acaba dando notícia do que se 
faz na Bahia de hoje. Em antologias e coletâneas 
nacionais, dificilmente poderíamos ter a poesia de 
um spoken word poetry, como Brasil genocida, de 
Negafya, ao lado de uma poesia de caráter visual 
experimental como oracão contrária (ou clamores 
instagramáticos), de Hosanna Almeida. Assim 
como dificilmente poderíamos acessar, na mesma 
publicação, poetas com projeção internacional 
ao lado de poetas emergentes. Estes são apenas 
pequenos exemplos para destacar que a tradutora 
faz, aqui, mais do que traduzir. O recorte proposto 
por Kersley oferece um panorama, pequeno, 
sim, limitado, sim, mas que conta um pouco do 
que está acontecendo na cena poética baiana. 
Sabemos que até o simples ato de traduzir implica 
escolhas que podem diminuir ou ampliar um 
retrato mais rico e heterogêneo da produção de 
um determinado momento e de um determinado 
lugar. Neste conjunto, a tradutora foi eficiente no 
sentido de unir não apenas mulheres diferentes, 
mas poéticas que ora se aproximam ora se 
distanciam, deixando que os próprios versos 
das poetas revelem as nuances do tempo e 
da geografia que compartilham ou que não 
compartilham. Um aspecto que destaco sobre 
as traduções é que a tradutora –que também é 
poeta e isso faz uma grande diferença na tradução 
de poesia– consegue deixar as marcas que cada 
poema traz no original, sejam estas de linguagem, 
forma, registro, rima ou ritmo.

 Como leitora, pesquisadora e crítica, foi 
interessante me deter nestes poemas e ouvir o 
que essas poetas cantam, denunciam, desarmam, 
propõem, rasuram, expõem, através de seus versos 
de dicções distintas. Estas vozes nos mostram o 
quanto perdemos com as limitações em torno do 
reconhecimento destas produções. 

 Nem tudo o que choro,/Pode ser 
transmutado em poesia. Nestes dois versos 
imponentes, Lívia Natália desarma lugares 
minados na crítica masculina, como a falácia da 
poesia de mulheres vista como o seu diário de 
emoções e sentimentos. Há um jogo consciente 
da poeta que, ao invés de uma “confissão”, faz o 
exercício de erguer a presença da experiência por 
trás das palavras, transformando a dor particular 
numa dor universal, mas não entregando 

sentimento em troca de poesia.  Há mais por 
trás do dito. A poeta adensa palavras como 
“choro” e “poesia” numa metafísica explorada com 
liberdade, num certo diálogo com a Psicanálise, 
como mostram os versos misteriosos que abrem 
o poema e que se completam só no final: Nem 
tudo o que dói,/que come de olhos despertos 
meu sangue,/por dentro,/pisando o grosso (...). 
Os versos revelam, pelo inconfessável que a 
confissão esconde, a presença de uma dor que 
ultrapassa a subjetividade, ou que a une a uma 
dor maior, histórica e ancestral, tal qual a que 
ecoa nos versos, de poética completamente 
distinta, de Jovina Souza: Guardo signos ocultos 
sob/a melanina da minha pele./Meu corpo parece 
apenas/de carne e osso, mas é sagrado. Os versos 
trazem para a poesia um corpo misturado ao 
simbólico, oracular, atravessado e em comunhão 
com a simbologia dos Orixás e a presença de 
elementos da diáspora africana, que une corpo e 
território, que guarda marcas de violência tanto 
quanto de resistência. As duas poetas, cada uma 
à sua maneira, confrontam a crítica representante 
do cânone que define a poesia de mulheres 
por uma universalidade permitida às mulheres 
brancas e proibida às demais.

 Na poesia de mulheres, o perigo de 
amar é cantado tanto quanto o amor, como se 
ouve nos versos de Jade Bittencourt, que clamam 
por respeito: uma vez eu tava abraçada com ela/
no ponto de ônibus/e desacelerou um carro./de 
seu interior palavras imundas/tentaram apalpar o 
nosso amor. A poeta apalpa o perigo, se aproxima 
dele para o reconhecer e deixa-o preso em seus 
versos, que denunciam a lesbofobia no ritmo, 
na forma, nas pausas, ao mesmo tempo em 
que reverte o sentido de tudo ao se apropriar 
do xingamento e fazê-lo dispositivo para sua 
estética: SAPATÃO. Assim, destacada, fazendo na 
poesia o que é impedida de fazer na vida, amar 
livre quem deseja amar, num exercício, ao mesmo 
tempo, distinto e similar ao que fazem as poetas 
Louise Queiroz, Mariana Paim e Daniela Galdino, 
quando exploram a sensualidade e o erotismo 
sem permitirem que a mulher esteja a serviço 
do desejo ou como objeto do desejo masculino.  
Desejo é arma de descoberta de si, de entrega 
para o outro numa troca, o que fere a lírica 
masculina. Nos versos destas poetas, é a mulher 
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quem controla o gozo e o prazer de ser para si e 
para outras e outros num reconhecimento do 
poder do sexo. Contudo, este prazer erótico só 
serve nos versos se em sua plenitude, em seus 
lugares conscientes e inconscientes, oníricos e 
reais, na alma e no corpo, sendo, fantasia e desejo 
carnal, uma só face da mesma moeda.  No meu 
corpo/as extremidades denunciavam/renovações 
e desconcertos, canta Galdino, e Louise Queiroz 
complementa, o meu silêncio permanece roçando 
em sua boca/a mancha de batom que orla meu 
copo dissolve o beijo possível. Esta sensualidade 
que ambas exploram em ritmo, vocabulário e 
imagens traz o mistério que se revela na carne 
viva, no respirar entrecortado dos versos de 
Mariana Paim: e se faz/ chama/ nessa pele/ que 
em tudo ressoa/ tua presença/ ainda aqui/ em 
carne/ viva. As três poetas, de região, idade e estilo 
diferentes, propõem, em seus versos, outro lugar 
para a poesia erótica e sensual, subvertendo tanto 
o propósito quanto as imagens, tanto o objeto 
de prazer quanto o realizar, indo na contramão 
da objetificação e exploração da sensualidade 
feminina “à serviço” de algo, tão presente na 
poesia de tradição masculina.

 As poetas baianas também reassumem 
a poesia lírica, metafísica, reivindicando para 
si a intencionalidade e a vontade de recuperar 
os grandes temas da poesia, marcar presença 
na poesia dos mistérios, explorar a vazão e 
transmutação da vida em poesia. Desafiam o 
cânone em pé de igualdade e em diálogo com 
ele, como se vê nos versos Labutar com a morte/É 
ofício de santos./Despedida sem volta,/Sem 
súplicas./Nem réplicas, de Rita Santana, que se 
volta, com precisa consciência poética e controle 
da lírica, para vários cânones para falar sobre 
a morte, aceitando que não há luta capaz de 
vencê-la, mas que a poesia pode imortalizá-la ou 
antes revelá-la; no poema de Rita, o sujeito lírico 
parece entrar numa conversa existencial. A poeta 
deixa a sua contribuição nos temas considerados 
sagrados na poesia clássica, assim como Martha 
Galrão quando diz Estremeci quando ela disse:/ 
”Cuide bem de seu abismo.”/ Pensava estar sob 
um véu/ e descubro que arrasto (in)visível/ meu 
precipício. Martha traz os diálogos existenciais 
tanto a partir da experiência simbólica como da 
subjetiva, levando o sujeito lírico para aquela 
cena da poesia erguida como de propriedade 
masculina –a que fala da condição humana– e 
exercita o diálogo com o contemporâneo num 

jogo polifônico. Vemos esse jogo se concretizar 
também nos versos de Lílian Almeida Suturo as 
dores com o preto fio dos meus cabelos/para 
deixar marcado, no corpo da fênix,/a porção 
mulher que há em mim. Percebemos, neste 
poema, o jogo consciente entre o sujeito lírico e a 
tradição quando a poeta exibe como arma, como 
força, a porção mulher que altera o corpo poético, 
representado pela figura clássica da Fênix. Essa 
retomada do clássico, do diálogo com o cânone, 
observado na produção destas poetas, é uma 
reivindicação pelo direito de participar do jogo 
lírico guardado na Poesia.

 Um outro investimento, me atrevo a 
dizer, das poetas contemporâneas, na Bahia, é 
colocar em evidência as contradições políticas 
do contexto social, conclamando uma revisão 
da nação pacificada, igualitária, democrática, 
como podemos ver nos versos-facas de Negafya: 
Necropolítica para preto e pobre, cuidado você 
pode ser o próximo da lista,/observa várias 
formas  de genocídio, hospitalar, alimentar, 8 
horas esperando atendimento,/eles te matam 
devagar. Fala isso pros índios que tiveram sua 
mão decepada, sua cabeça degolada pelo  
agronegócio. Canibalismo, cadê o Deus de vocês 
que há 500  anos não tá vendo isso?/Vocês não não 
sabem de nada,/vocês nem enxergam o tamanho 
da desgraça chamada Brasil. Assim como os 
versos da oralidade característica da poesia Slam, 
o ritmo utilizado por Negafya é parte da proposta 
estética, que ativa uma espécie de contra-ataque 
através das palavras, sendo, os versos, lâminas 
que ‘cortam a paz’ dos que ignoram as violências 
sociais, raciais, históricas. Essas lâminas vão 
ressoar no desencanto doído que Mel Adún 
expressa ao denunciar a sobreposição de mortes 
na pandemia, trazendo um eco da ditatura 
(aludido na proposta estética de diálogo com a 
letra de Chico Buarque) que se repete no fascismo 
e racismo escancarado de agora: queria ficar dendi 
casa/esperando a banda passar/ficar dendi casa,/ 
e dizer que morremos mais/ nesses cento e vinte 
dias./economizando ar/pra falar daqueles minutos 
/sufocantes/mutilando famílias. No poema, 
Mel Adún desdenha do monopólio cultural da 
branquitude e traz o discurso para um cotidiano-
mosaico em que a cultura negra penetra como 
símbolo de resistência, com marcas culturais do 
povo negro. O desencanto de Adún não difere do 
profundo pessimismo cantado em sobressalto por 
Ametista Nunes ao dizer que a terra dela, o Brasil/
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terra onde aprendi…/A ter muito medo/a ter 
grande medo/a ter imenso medo/das botas/que 
pisam comigo/o mesmo chão, é a terra que tenta 
aniquilá-la em todos os sentidos. A poeta também 
contradiz a tradição ao colocar o Brasil não como 
ambiente ou pano de fundo, mas uma metonímia 
que representa todos os sistemas de opressão. 
Palavra e ritmo, juntos, dão a sensação de peso, 
de sufoco, de medo, o que no poema é reforçado 
pela gradação presente nos versos.

 A assimetria de gênero na poesia de 
temas sociais é enfrentada de várias maneiras 
por poetas mulheres. Nesta poesia que quebra 
paradigmas usando a crítica para reavaliar 
posições, há um investimento na desconstrução 
de códigos ideológicos, na revelação do mundo 
social, no escape da romantização da vida 
cotidiana, como enseja Clarissa Macedo ao cantar 
as notas no meu bolso/caminham trágicas para o 
fim/ mal compro o leite – preciso de cálcio/ (não deu 
para as frutas, o colesterol como as nuvens, essa 
barba dos céus)/ as moedas riem da minha cara, 
essa mesma cara com um sanatório nos olhos,/ e 
vão embora até o próximo mês: o tempo da jaula 
que me toca. O sujeito lírico atua na produção de 
significado sobre a realidade exterior, criticando 
o capitalismo ordenado e violento; trazendo 
para o poema o cotidiano sob o viés crítico e 
realista, o que também se nota nestes versos de 
Nívia Vasconcellos: Na Polis, só há o negativo de 
tudo./O homem político e seus revólveres,/sem 
cérebro, anatomia ou estética,/trocam corpos 
por cadáveres. Ao ironizar “o homem político” e 
associá-lo à violência simbólica e física, a poeta se 
desprende de um campo de valores e ideologias 
que mascaram os desequilíbrios sociais e se 
coloca à serviço da coletividade, sendo os olhos 
e o canto que podem denunciar e testemunhar as 
violências urbanas institucionalizadas.

 O desejo de se apropriar do mundo 
se apresenta de diversas maneiras na poesia de 
mulheres feita na Bahia. O encontro do mundo 
interior com o mundo exterior não apenas quebra 
a hierarquia entre o subjetivo e o político, vai além 
e reconfigura a experiência entre subjetividade 
e prática social. As poetas parecem se entender 
como parte fundamental do seu tempo, 
acrescentando formas e sentimentos a qualquer 
tema que queiram explorar. Nos versos A cidade 

sem sua presença,/a arte das ruas e a Baía, tudo/
reacende ausências,/e este azul imenso lembra/a 
travessia na balsa/a viagem de carro/as vilas 
pequenas/passando e passando,/êta, vida besta, 
Kátia Borges recupera  uma conversa na poesia: 
aquela sobre o universal e o particular. A poeta 
traz a intimidade com o lugar como um dispositivo 
para decifrá-lo. O sentimento do sujeito está 
atrelado às possibilidades inscritas naquilo que vê, 
ao mesmo tempo em que dialoga com Drummond 
para deslocar a sua paisagem e o seu tempo para 
uma conversa maior.  O sujeito lírico se entrega 
a uma convivência com o que está diante dos  
olhos: a cidade, a geografia, e os ecos de alguém 
que já não está mais aqui, mas, que faz parte desta 
geografia na sua falta. O leitor sente, nos versos, 
o local – reconhecível como Bahia para quem já 
conhece– e move-se com o fluxo das lembranças 
do sujeito lírico,  que transcendem lugar, tempo 
e distância, nos fazendo refletir sobre a condição 
humana: os acenos  a especificidades  e conversas 
de uma viagem, a junção da noção do tempo 
infinito das estrelas no final do poema. Há no 
poema uma introspecção que a poeta, num jogo 
comum da poesia contemporânea, não deseja 
que seja abstrata e daí um movimento para fora, 
para o lugar onde acontecem simultaneamente 
várias coisas.

 De certa forma, esse jogo entre o 
introspectivo e o externo se encontra também 
nos versos de Deisiane Barbosa um forte aperto/
no peito à beira/ dum abismo tonta/ à beira um 
peito/ um aperto tonto/ um forte peito/ um 
abismo forte/ um peito abismo/ apruma à beira, 
nos quais a poeta constrói uma sensação concreta 
de aprisionamento, de sufoco, para não deixar 
o leitor escapar daquilo que, na sua realidade,  
projete e traga angústia. A poeta “empresta” ao 
leitor suas sensações, também num balanço entre 
a introspecção e um lugar de posição na vida. O 
ritmo e a forma nos levam para uma vertigem, que 
por sua vez desestabiliza as certezas, desarticula 
as prisões de respostas fáceis.

 O cotidiano se revela um lugar produtivo 
e gerador de significados, sem que haja qualquer 
desejo de unificar as experiências. Pelo contrário, 
como se nota nos versos de Letícia Carvalho 
não sei se nos amamos/mas sinto que estamos/ 
presos/ em algum epigrama/ ruim/ de banheiro. 
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Há um interesse pelo registro do comum, 
incluindo, neste sentido do ordinário, o próprio 
amor, não mais desejado como um tema sagrado, 
monumental. O amor, para Letícia, é vulgar e 
cabe ser decifrado onde se é experimentado, nas 
ações, nos espaços, nos detalhes de um sujeito 
lírico que se localiza em uma realidade. É como 
se a experiência “comum” fosse a marca específica 
desejada pela poeta, ao construir seus próprios 
meios de dizer, o que, de certa forma, também 
vemos no cantar de Vânia Melo Dez meses cativa 
do mundo/escravizada, presa lagarta,/casulo 
de mim mesma,/agra, solta, livre sou/hélice de 
ventilador/asa de borboleta/eu sobre os saltos/
sobressalto nas esquinas/navalha sagrando. Vânia 
Melo reparte o sentimento do sujeito lírico entre 
várias metáforas de origens semânticas distintas 
para reafirmar a sua própria linguagem, realizando 
de maneira singular a performatividade da 
voz liberta. Essa performatividade através da 
linguagem fragmentada traz a poeta para o 
exercício de estabelecer seus próprios símbolos, 
sua própria voz, uma marca forte na poesia 
contemporânea. 

 Com os elementos estéticos acionados 
em sua poesia, Maria Luiza Machado parece 
brincar com as formas com que a  linguagem 
se conecta com os nossos instintos cognitivos. 
No poema tipos de, ela traz para o leitor uma 
exploração das dinâmicas psicológicas de 
relações e do comportamento humano, utilizando 
o dispositivo literário de listagem, com uma 
ordenação dos pensamentos do sujeito lírico. O 
poema também traz ritmo e forma cujos efeitos 
impõem no leitor um estado de reflexão sobre 
como interagimos com outros, com nós mesmos 
e com o nosso entorno. O poema intercala 
camadas da realidade do cotidiano no mundo 
contemporâneo, nos lembrando do compasso 
de uma vida fragmentada e sem pausas, na qual 
nossas relações com os outros, com o mundo 
externo e com nós mesmos, fluem em conjunto o 
tempo todo. O poema-lista sugere uma viagem de 
pensamento, começando com uma autorreflexão 
negativa das dinâmicas de uma relacionamento e 
terminando com uma afirmação de si, inferindo 
um questionamento profundo sobre comunicação 
entre seres humanos no mundo contemporâneo, 
como vemos na terceira estrofe do poema: III. 
pessoas que até te expandem mas/em algum 
momento/ não conseguem mais lidar com sua 
grandeza/ e  tentam te fazer caber de volta/ em 
minúsculos discursos/ outra vez. Os desafios do 
mundo contemporâneo também são evidentes 

no poema de Hosanna Almeida, no qual surge 
um cotidiano forjado entre o virtual e o real. Este 
cotidiano revela um script que inscreve desejos 
individuais numa espécie de código coletivo e, 
nesta experiência, a mesma individualidade é 
colapsada, causando perdas:

você precisa ler esse texto
sobre coisas as quais você
já sabe mas não põe em pr
ática porque não se respeit
a suficientemente para acre
ditar em suas próprias verd
ades e intuições porque é se
mpre necessário que alguém 
de fora valide os pensamento
s que você mesma tem porqu
e no fim das contas você não a
credita em você...............................

A forma do poema, com as suas palavras 
cortadas e letras correndo sem pausa no ritmo 
frenético da leitura nas redes sociais, é usada  com 
sagacidade pela poeta para trazer ao leitor uma 
sensação de urgência e ao mesmo tempo destacar 
a ironia sobre como nos deixamos absorver pelos 
textos que nos chegam nas telas.

 Como as poetas mostram, em suas 
diferenças de idade, raça, região, sexualidade, 
contexto, classe, estilo e linguagem, a cena 
contemporânea da poesia baiana é fértil e 
acrescenta muito à poesia de mulheres feita hoje 
no Brasil e no mundo. Os temas são variados e 
enfrentam a regulação patriarcal sobre a arte 
feminina, que requer que a mulher fale de 
maternidade, amor não correspondido, natureza 
e aqueles temas que o cânone nos reserva. As 
poetas até podem falar também daqueles temas, 
se assim o desejarem, mas, pelo que vi aqui, 
qualquer que seja o caminho poético escolhido, 
elas estão investidas em dar uma versão do 
mundo a partir de seus olhos, de suas diferenças, 
que, como bem sinalizou Audre Lorde, não nos 
separam, antes nos unem na elaboração de uma 
poesia –mundo– realmente plural, como este 
recorte aqui traduzido nos revela.
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“Certainly, there are very real differences 
between us of race, age, and sex. But it is not those 
differences between us that are separating us. It is 
rather our refusal to recognize those differences, 
and to examine the distortions which result from 
our misnaming them and their effects upon 
human behavior and expectation.”1

I 
decided to open this brief text with the words 
of the Black poet and feminist Audre Lorde, 
in a quotation that, for me, sums up one of 
the most powerful elements in how we read 
poetry written by women in the twenty-first 
century: that there is no single way to define 

“woman,” and therefore there cannot ever be only 
one style of poetry, and even less can there be a 
single set of universal aesthetic values.  

 Indeed, plural aesthetics allow for 
powerful contributions in poetics by women 
in the literary field. Precisely due to the fact 
that each individual writer brings markedly 
different contexts, esthetic values, and cultural 
and historical references, means that their work 
enables the canon to be shaken up and expanded. 
“Appeasment” serves only to make the official 
canon more limited, mono-voiced, exclusionary 
and artificial, with its reproduction of models 
selected from a single point of view: that of the 
elite.

  Discussion of poetry by women is now 
far more prominent than it was two decades ago 
when I first became interested in the circulation of 
literary production by women writers. There is no 
doubt that this change has come about thanks to 
contemporary feminist movements and demands 
for representativeness, a struggle from social 
movements, principally from Black, Indigenous 
and LGBTQI+ movements.

If it is the case that even white women, 
especially dissidents and critics of the patriarchy, 
are systematically vetoed from official literary 
scenes, what about Black and Indigenous women 
who, in addition to machismo, misogyny and 
compulsory heteronormativity, also face racism 
and epistemicide?

In the Brazilian literary field, there are many 
nuances of complexity that prevent more 

1 Lorde, Audre. Sister outsider.
Berkeley, California : Crossing Press, 2007.
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widespread and egalitarian circulation of women 
authors, even though, currently, there is a great 
deal of fruitful and exciting work being published 
by both large and small presses, in anthologies, 
in self-publications, and on social media. The 
invisibility of literature written by women is 
due to a persistent investment in maintaining 
canonical models that cling as much as possible 
to Eurocentric traditions. How, then, might 
we overcome omissions in relation to artistic 
contributions by women?

Feminist criticism has long struggled to 
give visibility to women writers, who not only 
contribute in terms of the diversity of subjects 
covered by their work, but also bring aesthetic 
elements and collective and individual modes of 
artistic practice, worthy of dialogue within the 
current framework of Brazilian poetry. Women, 
with their various experiences, also bring different 
artistic languages.

And what can be done in order for this literary 
work to circulate beyond imposed borders? Both 
within Brazil, and also outside the country, what 
is known about women writers from Bahia? Which 
versions of Bahia are represented? The struggle 
for recognition by the ‘official’ national Brazilian 
literary scene is no small feat. And if the country’s 
white male dominated literary scene grants very 
little space even to white women in the hubs of 
Brazilian economic power – i.e. in Brazil’s South 
and Southeast regions–, then in the case of  
women writers who are Black, from the northeast, 
or from outside the main urban hubs, the space 
conceded is almost zero.

One of the ways to confront this issue is in 
the circulation of literary production outside its 
geographical borders via other means, hence the 
importance of one of the most efficient forms of 
circulation: translation.

Translation into other languages is a way of 
bringing together artistic experiences between 
women from different countries. The poetry 
written by women in Bahia is rich, plural and 
attuned to contemporary themes, means of 
production and creative modes. Carrying these 
voices into the English language is a way for 
them to be present in a broader world, to make 
known a small selection of the literary work being 
produced today in Bahia by women of different 
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generations, regions, races, sexualities, contexts, 
and linguistic variation.

Within the selection proposed and translated 
by Sarah Rebecca Kersley in Women poets from 
Bahia, there is a visible mosaic of experiences, 
themes, linguistic variation and poetics. Although 
the selection covers only a fraction of work by 
women poets in Bahia, and does not claim to be 
a systematic mapping of the local scene, the work 
is able to offer a brief panorama, transmitting 
news of what is being produced in Bahia right 
now. In anthologies and collections produced 
within Brazil as a whole, it would be rare to see, 
for example, spoken word poetry such as the 
poem Genocidal Brazil by Negafya, side-by side 
with experimental visual poetry written for 
the page such as the poem inverted prayer (or 
instagramatic outcries), by Hosanna Almeida. 
Just as it would be difficult to access in the same 
publication poets already well-known on the 
international scene alongside emerging poets. 
These are just small examples to highlight the fact 
that a translator of poetry does more than just 
translate. Although small and necessarily limited, 
this is a selection that tells us something of what 
is going on in the Bahian literary scene.  We know 
that the mere act of translation implies choices 
that can lessen or expand for a richer and more 
heterogeneous portrait of the literary production 
of a given moment and place. In this selection, 
the translator has managed to bring together not 
only different women writers, but also different 
poetics, with differing degrees of approximation 
and distance from each other, in a selection 
that allows the poems themselves to reveal the 
nuances of a moment in time and a geographical 
location shared – or not shared – by these poets. 
One point to highlight in the translations is that  
the translator – who is also a poet, which makes a 
significant difference in the translation of poetry 
– manages to carry from one language to the 
other the markers each poem has in their original 
versions, whether elements of language, form 
register, rhyme, or rhythm. 

As a reader, researcher and critic, it was 
interesting to spend time with these poems and 
listen to what these women poets are singing, 
denouncing, disarming, suggesting, erasing, and 
exposing, through the lines of their poems each 

with their individual diction. These voices show 
us just how much can be lost with the constraints 
brought by the lack of recognition of this literary 
production.

Not everything I cry, / Can be transmuted into 
poetry. In these two imposing lines, Lívia Natália 
defuses minefields set up by male criticism, such 
as  the fallacy that poetry by women represents 
the writer’s personal diary of feelings and 
emotions. Here, the poet toys consciously with 
this idea, and rather than a “confession,” she brings 
to the forefront the presence of the experience 
behind the words, effectively transforming 
individual pain into universal pain, whilst never 
resigning to sentiment in place of poetry. There is 
more to what is being said. Amalgamating words 
like “crying” and “poetry,” the poet ventures freely 
into the realms of metaphysics and also brings a 
dialogue with psychoanalysis, as we can see in 
the poem’s enigmatic opening, given closure only 
in the final lines: Not everything that hurts, / and 
consumes my blood with lively eyes, / inside, / 
treading on the coarseness (...). Via a suggestion 
of something unspeakable, hidden by the 
confession, the poem reveals the presence of a 
pain surpassing subjectivity, or connecting it with 
a greater, historical, ancestral pain, such as that 
echoed in the lines of a completely different style 
of poetics, in the poem by Jovina Souza: Beneath 
the melanin of my skin/I maintain unseeen signs/ 
/My body might look like it is simply/ flesh and 
bone, but it is sacred. Here, the lines evoke a 
body blended with the symbolic and the oracular, 
permeated in communion with the symbolism of 
the Orishás and the presence of elements of the 
African diaspora, connecting body and place, 
holding marks of violence as well as resistance. 
The two poets, each in their own way, present a 
challenge to the canon-leaning critics who define 
the poetry of women by a universality conceded 
to white women and prohibited to all others.

In poetry by women, dangers associated with 
love are as present as declarations of love itself, 
as can be seen in the poem by Jade Bittencourt, 
with words that cry out for respect: Once, I was 
snuggled up with her / at the bus stop / and a car 
slowed down./from inside, filthy words / tried to 
quell our love. The poet senses the danger, gets 
close enough to recognize it and then traps it 
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inside the poem, condemning lesbophobia in its 
rhythm, in its form, in its pauses, whilst the same 
time reclaiming the meaning of everything by 
appropriating the insult and making it a literary 
device for the poet’s own aesthetics: DYKE. 
Highlighting the word like this and creating in 
poetry what is forbidden from doing in daily 
life – loving freely whomever one wants to love 
–, brings a poetic exercise that is both distinct 
and also similar to those of the poets Louise 
Queiroz, Mariana Paim and Daniela Galdino, 
whose work explores sensuality and eroticism 
without portraying women as being subjected to 
desire or as objects of male desire. In the work of 
these poets, desire is a weapon of self-discovery, 
of surrender to the other in fair exchange, and 
this breaks away from the male lyric tradition. In 
these poems it is the woman who controls her 
climax and the pleasure of her own existence, 
both for herself and for the female or male other, 
in an acknowledgment of the power of sex. But 
this erotic pleasure only serves in the poems if 
represented in its plentitude, in both its conscious 
and unconscious states, in the dreamlike and 
the real, in the soul and in the body, being, as 
both fantasy and carnal desire, one side of the 
same coin. Galdino proclaims: in my body / the 
extremities revealed / revivals and conundrums, 
and Louise Queiroz’s poem seems to complement 
this with the lines, my silence is here and skims 
against your mouth / the lipstick stain on the 
edge of my glass dissolves the possible kiss. 
The sensuality, determined by both these poets 
through rhythm, word choices and images, also 
carries with it the enigma we then see revealed 
in the living flesh, in the cadenced palpitation/
flow of Mariana Paim’s poem: becoming/ a flame/ 
on this skin/ where your presence resonates/
completely/ still here/ in living/ flesh. These three 
poets, from different regions and generations and 
each with their own poetic style, suggest in their 
poems that there is another angle from which to 
view erotic and sensual poetry. These are poems 
that subvert both attitudes and images, notions 
of both the object of pleasure and the attainment 
of it. Here, these poets swim against the tide of 
male poetic tradition in which objectification and 
exploration of feminine sensuality “at the service” 
of something, is so often present.

Another evident feature in the work of many of 
these women poets from Bahia is the way in which 
they reclaim lyrical and metaphysical poetry, 

appropriating an intent and desire to restitute 
major themes of poetic tradition, marking their 
presence in the poetry of enigma and exploring 
the flow and transmutation of life into poetry. 
They challenge the canon on an equal footing 
and in dialogue with it, as can be seen in the lines 
Toiling with death/ It’s the art of saints./ Farewell 
with no return,/ No pleading./ No replicas, by Rita 
Santana, who, with an attuned poetic awareness 
and control of the lyric form, dialogues with 
canonic tradition to bring the theme of death, 
in an acceptance that there is no struggle able 
to overcome it, but accepting that there is no 
fight capable of winning it, but that poetry can 
immortalize it or rather reveal it. In Rita’s poem, 
the lyrical subject has apparently entered a 
state of  existential conversation, and the poet 
marks her place in themes considered sacred in 
classical poetry. In the same vein, Martha Galrão 
also contributes to this dialogue, with the lines I 
quivered when she said: / “Take good care of your 
abyss. ”/ I thought I was under a veil / and I discover 
that I’m dragging (in) visible/ my precipice. Galrão’s 
work brings existential dialogues representing 
both symbolic and subjective experiences, 
leading the lyrical subject through a poetic 
scenario often exalted as being the realm of male 
writers – that which explores the human condition 
–  creating a dialogue with contemporary poetics 
in a polyphonic play of words. We also see a similar 
strategy in the poem by Lílian Almeida: I stitch 
up the pains with the black thread of my hair/ to 
leave a mark, on the body of the phoenix, / the 
part there is in me of woman. This poem brings a 
conscious game between the lyrical subject and 
the canonic tradition, with the part there is in me 
of woman displayed by the poet as a weapon, 
a force, bringing transformation to the poetic 
body, represented by the classic figure of the 
phoenix. These nods towards poetic tradition and 
dialogues with the canon that can be observed 
in the work of these poets, are assertions for the 
right to participate in the lyrical game conserved 
within the genre of poetry.

Another approach evident in the work of 
these contemporary women poets in Bahia is the 
highlighting of political contradictions in the social 
world, with poems that challenge the image of a 
peaceful, egalitarian, democratic Brazil, as we can 
see in Negafya’s razor-sharp lines: Necropolitics for 
the Black folk and the poor folk/ watch out, you 
might be next on the list, /look around at all the 
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forms of genocide, in hospitals, nutrition, 8 hours 
waiting to be seen, / they kill you slowly.  Tell 
that to the Indigenous folk who had their hands 
cut off, and were beheaded by agrogenocide. 
Cannibalism, where’s your God who for the past 
500 years hasn’t noticed any of this?/ You people 
don’t know anything,/ you can’t even see the 
scale of this fucking mess called Brazil. The spoken 
word elements characteristic of slam poetry and 
the rhythm used by Negafya in her work, are part 
of her aesthetic approach, which activates a kind 
of counter-attack through words, with the lines 
of the poem acting as blades to ‘cut through the 
placidity’ of those who ignore social, racial, and 
historical violence. These blades also resonate in 
the harrowing despondency expressed by Mel 
Adún in her poem denouncing the escalation 
of deaths in the pandemic, carrying with it an 
echo of the dictatorship era repeated now with 
the fascism and blatant racism in today’s times. 
Mel Adún uses an aesthetic approach that also 
dialogues with lyrics by Chico Buarque written in 
1964 alluding directly to the dictatorship: I wish I 
could stay at home/ waiting for the band to go by/ 
stay at home,/ and say we died a little more/ these 
past hundred and twenty days./ economizing  
air/ to speak about those suffocating/ minutes/ 
mutilating families. In her poem, Adún scorns the 
cultural monopoly of whiteness and brings the 
discourse to a mosaic of everyday life in which 
Black culture permeates as a symbol of resistance, 
with Black cultural markers at the forefront. Adún’s 
despondency is similar to the profound pessimism 
proclaimed by the jolting rhythm of Ametista 
Nunes’ poe, in which Nunes says that her land, 
Brazil / the land where I learned… / To be very 
afraid / To be hugely afraid/ to be deeply afraid/ of 
the boots / that tread the same/ ground I tread, is 
a land that attempts to annihilate her in all senses. 
Nunes also challenges poetic tradition by placing 
Brazil not as a mere scenario or backdrop, rather 
as a metonym that represents all the systems of 
oppression. Here, the words and the rhythm join 
together to bring a sense of heaviness, suffocation 
and fear, which in the poem are reinforced by the 
gradation present in the poem.

Gender asymmetry in poetry with socially 
conscious themes is addressed in various ways by 
women poets. In this poetry that breaks paradigms 

using criticism to reevaluate positions, there is an 
investment in the deconstruction of ideological 
codes, revelation of the social world, and escape 
from the romanticization of everyday life, as 
affirmed by Clarissa Macedo in the lines the notes 
in my pocket/ on a tragic route to their demise/ I 
barely have enough for milk – I need calcium/ (it 
didn’t stretch to fruit, cholesterol like clouds, that 
beard from heaven)/ the coins laugh in my face, 
this same face with eyes sheltering a sanatorium,/ 
and it’s all used up until next month: the timescle 
of the cage that sets my pace. The lyrical subject 
acts towards the production of meaning around 
the external reality, criticizing the capitalist order 
and its violence; bringing daily life to the poem 
with a critical and realistic slant, an element 
which can also be seen in these lines by Nívia 
Vasconcellos: In the Polis there’s only the negative 
of it all./The political man and his revolvers,/ with 
no brain, anatomy or aesthetics,/ and bodies are 
exchanged for corpses. By using irony to mock 
“the political man” and associating him with 
symbolic and physical violence, the poet detaches 
herself from a field of values and ideologies that 
mask social imbalances, and positions herself at 
the service of collectivity, being the eyes and voice 
that can denounce and witness institutionalized 
urban violence.

The desire to appropriate the world is 
presented in various different ways in the poetry 
written by women in Bahia. The encounter 
between the inner world with the outer world 
not only breaks the hierarchy between the 
subjective and the political, it goes further and 
reconfigures the experience between subjectivity 
and social practice. These poets see themselves as 
playing a fundamental role in the time in which 
they live, contributing with  forms and feelings 
to any theme they wish to explore. In the lines 
The city without you being here, / the street art, 
the Bay, everything/ rekindles voids,/ and this 
immense blue reminds me/ of the ferry crossing/ 
the roadtrip/ the quaint small villages/ reeling 
by, reeling by, / êta, vida besta – ah, dumb life, 
Kátia Borges evokes a dialogue concerning the 
universal and the particular. Here, the poet brings 
an intimacy with local surroundings as a literary 
device in order to decipher them. The subject’s 
feelings are linked to the possibilities inscribed 
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in what she sees, and at the same time, the poem 
also dialogues with the work of the poet Carlos 
Drummond De Andrade2  functioning  to displace 
the lyrical subject from her own landscape and 
moment in time into a wider conversation. The 
lyrical subject indulges in a coexistence with 
what she sees before her eyes: the city, the 
geography, and the echoes of someone who has 
passed, but who remains part of this geography 
with the very fact that they are missing from it. 
The reader senses the location in the lines of the 
poem – recognizable as Bahia for those who know 
it – and moves through the poem with the flow 
of the lyrical subject’s memories, which transcend 
place, time and distance, and make us reflect on 
the human condition: minute details and snippets 
of conversations of a roadtrip, and the placing of 
these side-by-side with the notion of the infinity 
of the stars at the end of the poem. There is a 
sense of introspection in Kátia’s poem in which 
the poet, in an element common in contemporary 
poetry, does not want to be abstract and hence 
makes an outward movement towards a place 
where various things happen simultaneously.

In a way, this state of play between 
introspection and the external world can also be 
found in Deisiane Barbosa’s poem, with the lines 
a tough tightness/ in the chest on the verge/ of 
an abyss giddy/ on the edge a chest/ a giddy 
tightness/ a tough chest/ a tough abyss / an abyss 
-chest/ upright on the/ edge giddy giddy (...), in 
which the poet builds up a concrete feeling of 
imprisonment and suffocation, as though not 
allowing the reader to escape from what, in their 
own reality, projects and brings anguish. Here, the 
poet “lends” her feelings to the reader, also in a 
balance between the inner world and a place of 
position in life. The poem’s very rhythm and form 
lead us to feel vertigo, which in turn destabilizes 
our certainties, dismantling constraints of easy 
answers.

Everyday life reveals itself to be a productive 
place and and a generator of meanings, without 
there necessarily being any desire to unify 
experiences. Rather, as can be seen in the lines 
of Letícia Carvalho’s poem, I don’t know if we 
2 TN: Specifically in the line êta vida besta, evoking Drum-
mond’s poem ““Cidadezinha qualquer”.

love each other/ but I do feel we’re/ confined / 
within some awful/ bathroom/ epigram. There is 
an interest in registering what is commonplace, 
including, in this sense of the ordinary, love 
itself, which is no longer desired as a sacred or 
monumental theme. Love, for Leticia Carvalho, is 
something vulgar with a need to be deciphered 
where it is experienced, in the actions, spaces, 
in the everyday acts, spaces and details of a 
lyrical subject who is located in a  reality. It is as 
if the “common” experience is indeed the specific 
marker desired by the poet, when constructing 
her own means of saying things, which, in a 
way, we also see in the poetry of Vânia Melo: 
Ten months confined from the world/ enslaved, 
captive larva,/ a cocoon of myself,/ now, loosened, 
free, I’m/ a cooling fan propeller/ butterfly wing/ 
my feet in flight / flitting on corners/ a hallowing 
blade. Vânia Melo distributes the sentiment of 
her lyrical subject across several metaphors with 
different semantic inferences, in order to reaffirm 
her own style of language, bringing to life the 
performativity of the liberated voice in a style 
that is hers alone. This performativity through the 
use of fragmented language brings the poet to 
the exercise of establishing her own symbols and 
her own voice, a strong marker in contemporary 
poetry.

Using aesthetic elements in her poetry, 
Maria Luiza Machado appears to play with how 
language connects with our cognitive instincts. In 
the poem types of, she presents the reader with 
an exploration of the psychological dynamics of 
human relationships and behavior, through the 
literary device of a list, – in this case, an ordering of 
the thoughts of the lyrical subject. The poem also 
brings rhythm and form which nudge the reader 
into  state of reflection about how we interact with 
others, ourselves, and our surroundings.  Layers 
of everyday contemporary reality are weaved 
throughout the poem, reminding us of the pace 
of life, fragmented and with no time for pauses, in 
which our relationships with others, the external 
world, and ourselves and in constant simultaneous 
flux. The poem-list suggests a journey or path of 
thought, beginning with a more negative self-
reflection of the dynamics of a relationship and 
ending with an affirmation of self, inferring a 
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the approach of all of these women is to offer a 
version of the world from their eyes, from their 
differences, which, as Audre Lorde rightly pointed 
out, do not separate us, but rather unite us in the 
development of  truly plural poetry in a truly plural 
world, as this brief translated selection shows.

deeper questioning of human communication 
in the contemporary world, as we see in the 
third verse of the poem: III. people who may 
well enlarge you but who/at some point/ can no 
longer deal with your greatness/ and try to make 
you fit back/ into tiny discourse/ once again. The 
challenges of the contemporary world can also 
be seen in Hosanna Almeida’s poem, in which we 
see everyday life forged between what is virtual 
and what is real. This everyday life demonstrates a 
kind of dictated script where individual desires are 
inscribed in a kind of collective code and, within 
this experience, the same individuality is toppled, 
causing losses:

you need to read this text
about things you know alr
eady but that you don’t put
into practice because you do
n’t have the sufficient level of
self-respect to believe in your
own truths and intuitions beca
use you always need someone e
lse to validate what you yourself
are thinking because at the end of
the day you do not believe in your
self.................................................................

The poem’s form, with its truncated words and 
letters running non-stop in the frenetic rhythm 
of how we read on social media, is used astutely 
by Almeida to give the reader a sense of urgency, 
whilst also highlighting the irony of how we let 
ourselves become absorbed by the texts we see 
on our screens. 

As these poets demonstrate by way of their 
differences in age, race, region, sexuality, context, 
class, style and language, the contemporary 
scene in Bahia is thriving and contributes much to 
poetry by women today in Brazil and in the world. 
The themes covered by these poets  are varied 
and are a challenge to patriarchal regulation of 
art produced by women, wherein women are 
expected to write about motherhood, unrequited 
love, nature and other themes that the traditional 
canon labels as being “for us”. And women poets 
are of course free to write about those themes, 
if they so wish, but it is evident to me from this 
selection that whatever the poetic path chosen, 
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Sarah Rebecca Kersley is a poet, translator and 
editor born in the UK and based in Brazil for over a 
decade. She is the author of two books published 
in Brazil: Tipografia oceânica [‘Ocean typography’] 
(poetry, 2017) and Sábado [‘Saturday’] (memoir/
biography/creative non-fiction, 2018). Her writing 
and translation has appeared in places such as 
Manoa Journal, Revista Organismo, Modo de Usar 
& Co., The Critical Flame, Jellyfish Review, Denver 
Quarterly, Isele Magazine, and elsewhere. She co-
runs Livraria Boto-cor-de-rosa / Paralelo13S, an 
independent bookshop and small press focused 
on contemporary literature, in the city of Salvador, 
Bahia, where she is based.

Sarah Rebecca Kersley é poeta, tradutora e 
editora. Nasceu no Reino Unido e está radicada 
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dos livros Tipografia oceânica (poesia, 2017) 
e Sábado (memória/biografia/crônica, 2018), 
ambos publicados pelo selo paralelo13S. Tem 
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Usar & Co., The Critical Flame, Jellyfish Review, 
Denver Quarterly, Isele Magazine, entre outros. 
É uma das coodenadoras da Livraria Boto-cor-
de-rosa, e do selo editorial Paralelo13S, livraria-
editora dedicada a literatura contemporânea, 
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