
A poesia está nas mulheres em Elas, a alma, a cura 

 

A voz das mulheres ecoa na literatura agora como nunca. São elas as novas 

protagonistas, assumindo editoras, escrevendo e publicando livros em número crescente no 

Brasil e no mundo. Para reunir o melhor da poesia feminina, a Páginas Editora editou a 

antologia poética Elas, a alma, a cura, obra que será apresentada no próximo dia 17 de 

outubro, das 18h30 às 21h30, no Café Cultural do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, 

em uma noite recheada com a leitura de poemas do livro.  

Elas, a alma, a cura é uma coletânea de escritos de 37 poetisas, dentre as quais, estão 

mulheres que já têm obras publicadas, como Ana Martins Marques, Ana Elisa Ribeiro, Érica 

Toledo, Luciana Aquino, Sterlayni Duarte, Camila Aguilar, Ana Faria, Jalmelice Luz, 

Marismar Borém, e outras que estão apresentando a escrita pela primeira vez em um livro, 

como Cibele Silva, Luciana Avelino, Izabela Beirão, Juliana Baeta. Todas esbanjando força 

no trato poético com a vida.   

Embora não houvesse intenção de impor um tema específico à criação das autoras, a 

proposta do livro foi de resgatar o poder que a mulher tem de curar e reparar o que está à 

volta, seja o objeto físico, seja a alma alheia, seja a si mesma. No momento em que o 

feminino assume o lugar que é dele por direito, a publicação da Páginas Editora se apresenta 

como uma mostra da beleza da escrita feita por mulheres, beleza que só a poesia pode 

expressar.  

Outro diferencial da antologia é a celebração do nome das primeiras poetisas 

brasileiras de que se tem notícia, uma forma de reverenciar quem desbravou um terreno tão 

masculinizado, quem ousou enfrentar culturas de épocas em que o saber, o ler, o escrever e 

até o pensar eram proibidos às mulheres. Assim, o leitor terá o prazer do contato com os 

poemas de Narcisa Amália, Josefina Álvares de Azevedo, Júlia Cortines, Beatriz Brandão, 

Auta de Sousa, Francisca Júlia da Silva e Emíia de Freitas. 

A capa foi elaborada com ilustração/colagem de Patrícia Duarte, e todas as 

profissionais envolvidas na produção e na divulgação do livro são mulheres, incluindo as 

organizadoras Leida Reis e Cláudia Rezende, a designer Christiane Morais e as divulgadoras 

Ana Faria e Patrícia Guimarães.   

Poetisas participantes da antologia: Ana Elisa Ribeiro, Ana Maria Martins Marques, 

Ana Faria, Ana Marília, Andréa Las Casas, Andrezza Martins, Camila Aguilar, Cibele Silva, 

Cláudia Rezende, Cristina Nolasco, Eluciana Iris, Érica Toledo, Francine Rodrigues, Graça 

Quintão, Heloisa Davino, Izabela Beirão, Jalmelice Luz, Juliana Baeta, Juliana Gonçalves, 

Júnia Paixão, Leida Reis, Luciana Aquino, Luciana Avelino, Luzia Lina, Maria José 

Magalhães Ferreira, Mariana Tavares, Marília Nacif, Marismar Borém, Mônica Santos, 

Neide Ferraz, Odette Castro, Rosa Helena, Rosana Mont’Alverne, Sônia Portes, Sterlayni 

Duarte, Vanessa Corrêa, Vanessa Marques. 

 

Serviço 

Lançamento Elas, a alma, a cura – Várias autoras 

Data: 17/10/2019 

Horário: das 18h30 às 21h30 

Onde: Café do Espaço Cultural do Minas Tênis Clube – R. da Bahia, 2.244, Lourdes. 

Contato: (31) 3412-5669 (Páginas Editora) ou (31) 98568-0075 (Cláudia Rezende) 

Valor do livro: R$ 45 
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