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Cuidar de mim mesma não é auto-indulgência,
é autopreservação, um ato de luta política.
Audre Lorde, A Burst of Light. 1988.

Aos alunos da turma da disciplina
de Introdução à Antropologia do
turno noturno da UFRN do ano
2020, primeiro semestre
suplementar, aulas remotas

Prefácio
Partilhar antropologia e poesia
em tempos de necropolítica
“Cuidar de mim mesma não é auto-indulgência,
é autopreservação, um ato de luta política”.
Audre Lorde, A Burst of Light. 1988.
Chamam à antropologia da “ciência da diferença”. Mas essa
apreciação tem se mostrado cada vez mais inexata. É somente das
diferenças que devemos nos ocupar, em um mundo cada vez mais
excludente? A sociedade neoliberal glorifica a diversidade étnica
nas suas campanhas publicitárias, porém exclui sistematicamente a
pessoas negras, indígenas e ciganas da academia. Nossa
antropologia brasileira, como parte de um diálogo maior com todo
o território de Abya Yala - que é o nome indígena Kuna atribuído
para o que compreendemos como latinoamericano - tem como
desafio abraçar às diferenças no meio às desigualdades,
reconhecendo a herança colonial da nossa disciplina.
Por outra parte, sabemos que o processo do aprendizado pode ser
enxergado como uma situação social. No contexto da pandemia,
poderíamos pensar na alfabetização tecnológica como um ritual de
passagem violento à possibilidade de se formar e profissionalizar
no mundo pandêmico. As altas taxas de desistência que, mesmo
sem quantificar totalmente ainda, percebemos na nossa rotina
diária nos mostra que, para muitos/as, o ano 2020 será um ano
perdido. Àqueles/as que conseguiram se sustentar na frágil conexão
pedagógica proposta via meets e lives, deveram se intermediação
das telas nas relações sociais. Sentimos a necessidade de
desnaturalizar nossa caminhada pelas avenidas virtuais das redes
sociais e ainda das próprias plataformas onde nos encontramos para
nossas aulas, trocamos ideias e instituímos a “coisa pública”. Nossa
vida democrática, tomada por um governo fascista se encontra
também ameaçada frente à aparente neutralidade da “nova

normalidade”
tecnologias.

imposta

pela

mediação

compulsória

destas

Os/as alunos/as da turma de “Introdução à Antropologia” que
navegaram as tormentas do semestre remoto 2020.6 vivenciaram
situações de extrema dificuldade, frustração e cansaço. A equipe
de monitores/as - Jenipher, Dayse, Rosângela, Alejandro e Pablo e eu mesma enquanto que professora - partilhou boa parte dessa
frustração. Dialogando na chave de uma ética dos cuidados, nossa
partilha do sensível em chave antropológica abraçou, da melhor
forma possível, a batalha que significou a concretização de cada
aula, de cada avanço nos produtos acadêmicos exigidos pelas
tarefas. As experiências, mais do que nunca, precisaram ser
colocadas ao centro. Relatos auto-etnográficos orientados ou
espontâneos foram povoando o bordado dessa vivência coletiva.
Costuras de afeto criaram um espaço mais seguro para as partilhas.
Os acontecimentos do mundo alimentaram a indignação, a reflexão
e a partilha da dor. Afinal de contas, a ética do cuidado é uma
atitude política centrada nas relações interpessoais.
Podemos dizer que o cuidado é considerado uma experiência
partilhada amplamente pela humanidade: nós nos reconhecemos e
passamos a existir no ato primário de cuidarmos e sermos
cuidados/as. Porém, esse ato benévolo precisa ser desromantizado:
o amor materno, a compaixão filial, a entrega da esposa. Na
gramática de uma ética do cuidado em perspectiva interseccional,
é preciso assumir que os cuidados estão atravessados pelo campo
político do trabalho informal, doméstico, invisível. Nesse contexto,
à poesia do bem querer se soma a poesia do cansaço, da exaustão,
do esquecimento. Durante o processo da disciplina, poesias, artes,
murais e linhas de tempo acompanharam nossa disciplina e a
construção de uma reflexão vivencial atravessada pela inquietação
a respeito dos cuidados. O presente livro de Rosângela, “Vestes do
Cuidado”, é uma feliz cristalização da inspiração desta partilha.
Cada poema dedicado a um/a aluno/a, o livro sussurra experiências
diversas nas quais podemos encontrar momentos de potência,
diálogo, encontros e também desencontros.

Nesses tempos de necropolítica, se algo torna possível que
estejamos vivos/as até agora é a intensificação das relações de
cuidado na nossa rede comunitária: uma sociedade adoecida e
navegando na intensificação do genocídio deve reconhecer o
cuidado como aquilo que faz possível a própria existência da
sociedade. Sem cuidado não haveria alimentação, higiene, saúde
nem qualidade de vida. O cuidado é a respiração que permite a
existência da comunidade, é o que faz com que o sangue vital
circule entre casas, hospitais, terreiros e praças. Em um contexto
de crescente privatização dos cuidados, onde o autocuidado se
torna um dos conceitos mais atingidos pela glamourização
neoliberal do combate à COVID-19, pautamos uma ética do
cuidado e do autocuidado na experiência de ensino-aprendizagem
de antropologia. O cuidado, assim como o autocuidado, se mostram
como ferramentas de transformação política radical que começam
pelo direito das pessoas que cuidam a contar com um espaço
próprio de cuidados e a exigir relações mais horizontais, mais
recíprocas e melhor distribuídas no tecido da nossa sociedade.
Natal, RN, 29/11/2020.
Ana Gretel Echazú Böschemeier
Professora da Disciplina “Introdução à Antropologia”, 2020.6
Coordenadora do Projeto “Cuidados em tempos de Necropolítica”
DAN/PPGAS/UFRN

Apresentação
Aprendi a cuidar mais de mim e do outro a partir da escrita deste
livro. Encontrei pessoas nas ruas, nos bares, nas feiras, nos
mercados da minha imaginação sofrendo dores, angústias, aflições
e medo. O medo de viver o amanhã talvez seja o problema mundial
desse mundo que nos cobra todos os dias uma nova vestimenta, um
novo desafio, um outro eu. Quando estou aprendendo a cuidar de
mim, preciso refazer-me para ser outra exigida pela sociedade
mesquinha que nunca abre as portas para abraçar um pedinte.
Não foi fácil escrever os poemas deste livro. Enquanto escrevia
pensava nas pessoas que passaram por mim em horinhas de
descuido e que não percebi o quanto elas precisavam de cuidados,
daquelas que visitei em hospitais porque fisicamente necessitavam
de cuidados meus. A gente esquece de cuidar da alma alheia, local
onde as nossas palavras chegam mais rapidamente.
Precisamos aprender a cuidar de nós todos os dias criando
alimentando os nossos mundos imaginários com alegrias e
esperança para só assim cuidar do outro, a compreender suas dores
e vivências. Às vezes, num cantinho da casa alguém chora e a gente
nem percebe, estamos tão acostumados a nos preocuparmos com
arranhões no corpo que esquecemos dos arranhões da alma alheia.
Não sei se tenho o direito de nestes poemas pedir desculpas a quem
arranhei, de certa forma, mas deixo com o coração cheio de vontade
de curar toda dor e ausência e cuidar de toda ave caída do seu ninho
o meu sincero abraço e desejo de fazer um mundo melhor para todo
o planeta. Cuidemos de nós! Cuidemos uns dos outros!
A autora

À professora Ana Gretel
enlouquecido outono
não sabe contar séculos
dorme em calçadas rachadas
tudo o que bem sabe é abraçar
flores murchas jogadas ao léu
um vento do norte limpa
suas vestes maltratadas
precisamos cuidar do tempo
da luz do lampião apagada
por falta de querosene
eu sou pedido de vidro
num bilhete aos lírios
cuide de mim, cuidarei de ti
senhoras para contarem
horas para abrirem corações
não há tempo no caís cuidadoso
boa alma deixa
porta encostadinha, pode entrar

Para Alice
o cuidado bateu à porta
eu estava cansado
casa empoeirada
xícara de café vazia
ainda na mesa
não dei-me conta
do tempo passado
séculos vestidos
de angústia e saudade
do que não fui
nem nunca serei
cuidaram de mim
guardado o trigo
tornei-me infinito riso

Para Carolina
perdi quase tudo
diante do pouco
que eu conquistei
riso, a coragem, o vento
perdi o instante precioso
de dizer que amo
cheiro da noite
olhos da manhã
abraço da lua
tornei-me fagulhas
liquidez de meio nada
perdi a ideia corajosa
gratidão à flor
que trouxe para mim
de volta a esperança
já não me perco
em cestos de palha
achei tudo de novo
não perderei mais
benquerer de ser uno

Para Angelo
quem cuidará
desse corpo cansado
tantas sofrências
lágrimas doídas
luas cegas no frio
sou um botão sem casa
troco a roupa do sofá
sem dar-me conta
verso sentava aqui
outras ruas, outras janelas
nasce um lírio do lado de lá
traz bom dia nas manhãs
parece cuidar de mim
feito quem cuida de ave
sem ninho, sem ninho
não estou mais sozinho
há cuidados entre a noite
espantalho sorridente

Para Arthur
sonhos com calos
roupas rasgadas
não reclamam desamor
horas infinitas
nunca dormem antes de mim
abandonar-se no mundo
ser o deserto da multidão
apagadas memórias
não calçam coragem
reajo por você, flor
nascida em jardim descuidado
fez parar o meu soluço
pintou aquarelas nos meus olhos
ensinou-me a ser feliz
espaço entre o dia e a noite
enamorou-se de mim
quero acordar cedo
plantar sorrisos no chão
ainda seco de felicidade
desenho em carvão sou eu
gratidão pelo cuidado

Para Bruno
precisei refugiar-me
na minha outra metade
cada badalada do sino
anunciava a queda do meu céu
rasguei velhos cadernos
onde rabiscava palavrinhas
segredos que eram amigos
do abajur na cabeceira da cama
todos precisamos de cuidados
eu na velha veste de outono
doei um pouco de açafrão
ao bêbado sujo na calçada
mais triste seriam meus olhos
se não cuidasse do jardim
da senhorinha que perdeu as horas
mesmo despedaçado
varro as folhas secas
do chão da rua de baixo
pôr do sol sabe de mim

Para Camila
conheci a loucura
atrás do arco-íris
numa tarde chuvosa
monstros visitaram-me
em três luas cheias
não comia e não dormia
cabeça doída sofria
necessidade de cuidados
frágil pedra arranquei do chão
quebrei-a com os dentes
como quem quebra ideias
em um tempo renasci
numa morada desconhecida
cuidaram dos meus eus
palavras ternas, acalento
um doce abraço do âmbar
segunda margem
do riso da felicidade
fui acolhido sem porquês
vou para casa feliz
mundo ainda tem amor

Para Carlos
sou um jovem aprendiz
coração desassossegado
problemas trazem-me o luto
às vezes sou dono do mundo
noutras não sou mais nada
ideias confusas, ideias banais
corro atordoado sem saber direito
hora do barquinho de papel voltar
doem meus olhos na luz
festas, bebidas, rock in roll
Woodstock é ali bem perto
que droga é essa vida
para tudo uma explicação
tragam-me as estrelas
elas sabem abraçar dores
a gente aprende a cuidar
nas horinhas esquecidas
em jarras de barro
dizem as virtudes teologais

Para Darlane
na favela a vida passa
em becos escuros
funk na laje do barraco
alegria do domingo
subo a escadaria devagar
pôr do sol está tão lindo
ouço barulho de balas
fuzis, metralhadoras, pistolas
carro da polícia passa rápido
todo dia é essa dor na alma
minha favela é marginalizada
quem cuidará do preto favelado
deusa Ísis adotou-me ontem
enxugou meu pranto
abrandou meu medo
bom da vida é poder contar
com cuidados atemporais
trago no peito alegria
para tocar o tambor
mãe Iansã ao meio-dia
sem bala nas paredes da alma

Para Débora
sou morador da periferia
pego busão lotado
acordo de madrugada
faço a minha marmita
feijão, arroz e ovos
comida de pobre é assim
tenho uma casinha de poesias
onde gatos dormem no telhado
ando com desânimo no peito
não sei se foi a descoberta
minha irmã vende o corpo
para pagar a faculdade
tristonho parti meus sonhos
em pedaços de vidro
dormi na rua junto aos mendigos
chuva molhou meus lábios
pensei em vender flores à noite
para ajudar a minha princesa
nunca mais abri as portas
ontem um cuidado fez-me parar
não importa a estação de partida
importante é chegar, disse ele
cuide de mim, pedi em lágrimas
ele colocou-me na ponta de uma estrela
ninou-me ternamente
para sê tudo, sê tu

Para Diego G.
todas as cores do rio
choram a minha dor
jovem mãe da periferia
não pode amamentar
sua filhinha amada
na aula de matemática
chora a bebê faminta
do outro lado da cidade
números são substituídos
por lágrimas solitárias
não perdi o cheiro dela
com seu casaquinho na mochila
troco de sala de aula
uso um orelhão público
para saber notícias dela
febril, chora muito
eu caio no banco de cimento
ainda tenho avaliações a fazer
de repente, um cuidado
beija meus pés feios e grandes
diz que vai cuidar de mim
como é bom segurar uma mão
posso olhar a lua cheia
com a sua boniteza
minha filha dorme na creche
esperança nunca está vazia
cuidemos uns dos outros

Para Diego V.
menos gente que ontem
anda contrária ao voo das aves
cabisbaixa e apressada
desigualdades sociais
artistas de ruas ganham moedas
enquanto cuido da terra
de onde veio um povo
não sei muito fazer preces
amo os deuses pagãos
Ulisses é meu herói épico
preciso buscar água no lago
aguar a ferida da vértebra da terra
sou coragem tresloucada
distante do lavrador
enfrento batalhas de leões
nevoeiro em noite deserta
cuido das costas dessa terra
que carrega trouxas às lavadeiras
aves frágeis do sertão
estilingue de criança brincar
mata o voo do passarinho
desordenado mundo meu
se arranha um pouco
língua que diz tudo sem pensar
vou cuidar da terra onde plantaram o rei Sol

Para Diniz
senhor demônio dos sós
deixe as fêmeas benditas
não morrerem de desgosto
vida é tão bela e doce
sol tão grande e forte
não permitirei pregos
na cruz do hospício
rei está morto
monstros rodopiam no ar
sou a cuidadora das estrelas
espíritos acesos no céu
outros viajam pelo universo
trago para dentro de mim
as Três Marias e a Dalva
vão piscar no meu peito
tomarão vacinas contra o ódio
banho no lago de Narciso
cuidar de estrelas é nunca envelhecer
além disso rugas surgem no corpo
tenho em mim todos os mundos infantis
para contar histórias às estrelas órfãs
grandeza abrir sorrisos
em retratos de vidros
frágeis são os poemas
trazem dores nos versos
gato mia no telhado da casa velha
mais uma estrela para eu cuidar
cuida-te, lenha molhada

Para Emily
menino que fui
não existe mais
nesse retrato do tempo
barba por fazer
roupa para passar
furinhos nas meias
alma empoeirada
com teias de aranhas
coração doído
carece de cuidados
quem chamar atrás das montanhas
batalhas acadêmicas perdidas
rogo cuidados aos Orixás
griots amantes das histórias
levem-me com vocês
uma mão foi estendida na multidão
segurei-a com força
cuidem do velho José

Para Evelin
que faz eu ser
mais feliz do que você
não é esse relógio de ouro
nem o carro possante
é o cuidado que recebo
todas às vezes que vou lá
as palavras em baile de cisne
abraço de urso panda
ciranda das estrelas
nas coisas simples
construído o afeto
do artesão pela miçanga
recebo um bom cuidado
meio sol limpa as minhas mãos
jardim quer saber de mim
cuidados são a cura
das aflições, doenças da alma
que faz-me feliz
essa árvore no meio da rua
com cumprimentos alegres
deixa lembrar que existo
dentro e fora do meu casulo
sou cuidado por meio hibisco

Para Felipe
estou precisando de você
das suas palavras doces
de qualquer riso leve
desenhado no seu outono
evolução do meu ser
teve parada cardíaca ontem
depois de um grito de ódio
só o seu cuidado
só você aqui
trará alegria para mim
pisotearam meu jardim
levaram as belas flores
tenho a terra nas mãos
para não crer na verdade
qualquer palavra sua
mesmo as mais esquisitas
cuidará da minha dor
sou o que ninguém quis
porta-retrato vazio
relógio sem corda
só você vai me fazer feliz
faça-me uma visita
venha na sombra da lua
estou em pedaços
qualquer abraço desajeitado
será um bom cuidado

Para Iasmim
existem momentos na vida
difíceis de esquecer
bronca do pai bravo
tronco de árvore partido ao meio
confessar segredos dói
estou grávida há três meses
fui expulsa do meu lar
onde agora vou morar
aos vinte anos sou uma velha
cheia de temores para viver
parece-me mentira alheia
cuidado veio a mim
construiu uma morada
no seu abraço sincero
conselheiro artesão de risos
vesti a alegria mais bela
dessa juventude sofrida
eu não sabia que o cuidado
dormia à porta da minha casa
eu não sabia... não sabia

Para Illany
ah! Se meu professor soubesse
das minhas angústias
essas pílulas coloridas
que trazem alegria falsa
da não vontade de viver
se ele olhasse para mim
com mais atenção
esqueceria da avaliação escrita
cuidaria um pouco de mim
tiraria essa cara rude
esqueceria as funções e os gráficos
recitaria bela poesia
para alegrar a minha alma
psiquiatra chamou-me de louca
visitei o manicômio à noite
chorei até não me sentir mais
preciso de cuidados, professor
dê-me um abraço, por favor
feche o livro de cálculos por um instante
conte uma história qualquer
faça esse tempo doído passar
sem que eu seja sua escrava

Para Isis
sorriso mais bonito
vem do quase nada
cerejas comidas
bolo de ovos furado
esse sorriso se aquece
todo instante
que recebe cuidados
bandeira do arco-íris
está escondida no baú
preciso esconder quem sou
negra, pobre, lésbica
ainda assim sou coragem
ganhei do cuidado
um sorriso em líquido
para correr meu corpo
células respiram
boniteza do afeto
desse cuidado amigo valente
sem hora para ser fogo ou cinza
questão solidária da verdade
outra porta minha está aberta
aprendi a cuidar-me nas ausências

Para João P.
com um sopro leve
teu cuidado singelo
mudou o rumo dos ventos
trouxe-me esperança
construí novos castelos
visitei amigos de longes
esqueci as dores da alma
hoje sei defender-me
teu cuidado terno
despertou uma mulher
com vontade de tecer
redes de pescar
sabedoria no rio do sono
brincos perdidos
foram achados novamente
benquerer às cores
aprendi a amar planetas
nunca vistos pelos homens
crio carneiros que comem sois
teu cuidado fez-me chá de outono

Para João V.
pare de chorar, senhorita
há coisas lindas à sua espera
olhe para o alto
abra seus braços
pise na areia
problemas não são
maiores do que nós
cuidarei de todos eles
junto com você
toda porta tem uma chave
todo lábio um sorriso
vista seu vestido mais bonito
saia da caverna sem luz
estou com você
segure a minha mão
outro lado do bosque
tem lago com peixinhos
venha, senhorita... venha
cuidaremos um do outro
sábias são as pessoas que se arriscam
não se colhe o próprio fruto
sem terra para plantar
cuidemos do mundo

Para Laiz
na vida é proibido desistir
dos sonhos e planos
busque a coragem
braços do gigante Adamastor
habitam a sua epopeia
cuide bem de si
aguando flores em canteiros
esquecidos pelos jardineiros
use seu melhor sorriso
ao visitar seus pais
invente coisas com parafusos
juventude é um sopro
logo estaremos velhos
é preciso saber viver
com amor aos tolos
resiliência em segredos
guardados no lampião
cuide bem de si
nas quatro estrelas da sua alma
siga placas para mares
onde descansam jangadas
silêncio é um cuidado

Para Larissa
nunca mais ouvi
você falar em mim
pena da escrita
perdeu sua tinta
pássaros já não trazem
seu cheiro
outra aurora abraça a terra
lobos têm medo de mim
eu sou muito feia
escondo-me dos espelhos
das máquinas fotográficas
sou a mulher gorda que quebra cadeiras
que vergonha veste-me não sei
talvez as asas quebradas do pardal sem ninho
busco um cuidado
para tomar posse
roupas das vitrines
não cabem-me
enquanto choro, como doces
cuidem de mim, peço
não esqueçam-me
entre luas e sois posso renascer
um braço desceu do céu
está estirado para mim
buscai-me, cuidado
engoli as nuvens ansiosa
seguro uma mão
macia, grande, forte
encontrei um pilar de luz

Para Leandro
feito duende na floresta
tornei feliz a gravidez indesejada
não me importo
se meu filho for amado
apenas por mim
louva-deus é um solitário
são as lutas da juventude
companheiro porta a fora
quando havia porta
haverá cuidados no idílio
penso que sim, sim
poetas são loucos sábios
cuidarão de mim e do bebê
não estou sozinha
mar é meu amigo maior
marinheiros trazem algas
para uma terra de ninguém
nem sei ainda ser mulher
preparo-me à maternidade
cuidem de mim quando o útero quiser ficar só
meu bebê se chamará Cuidado

Para Lucas
no jogo de xadrez
rainha é silenciada
pelo experiente adversário
no meu mundo de amores
perdi a aliança com o nome gravado dela
também ela se foi
na bagagem um par de luvas
homem não chora, Cícero
quem disse isso ontem
não conhecia o furor da saudade
como esquecer quem amo
quem pedir cuidados
sou macho, muito macho
macho em desatino
procuro um curativo
para fechar o corte do machista
traído em duas luas minguantes
cuidem desse macho escroto
que não tem mais onde esconder o pranto
eu não sei cuidar-me... era ela a flor
até nos meus pés há corações soluçando

Para Luís
boniteza das tuas mãos
está pintada nesse sol
cuidador de mulheres
invisíveis à sociedade
tão cheias de sonhos
artesãs de punhos de redes
moradoras de periferias
criam orquestras com panelas de cozinhas
escolas em lajes de concreto
fazem revoluções nos grêmios estudantis
sentem cólicas ao menstruar
ah! Mulheres corajosas
patriarcado está assustado
é preciso que o esse sol
cuide mais de vocês
para evitar violências
contra as suas palavras
fazer doce também é arte
nó não é cego pela manhã
cuide delas, sol maior

Para Clenilce
bem corrompeu o mal
maldade nunca florescerá
há de se ter cuidados
com aqueles que amam
mulheres e homens
ao mesmo tempo
não criemos estereótipos
ou maquetes de robôs
ainda sonhamos
sociedade que tudo julga
espanta-se diante do bissexual
sem métodos ou regras
vamos cuidar de quem perdeu a fila também
dá banho no preconceito
esquisito é não saber viver
é isso aí, senhores
busquem seus amores
flor e cravo, cravo e flor
sejam pontes à sapiência
chuva não cuida só da terra
de quem é telhado também

Para Matheus
deixo uma saudade
furando um eu gesso
que não sabe chorar
teto frágil após o céu
perdi minhas pernas
uma cadeira leva-me
lugares que nunca chego
porque ela não cabe
nessa rua onde
agressores à inclusão
costumam frequentar
não ando pra lá e pra cá
cuidem dos cadeirantes
deem-nos mais chãos
pássaro canta na árvore
flor do deserto grita
cuidará de nós até o fim
não seremos carregados em braços alheios
andaremos nas nossas cadeiras
mundo, mundo, mundo
ricas são as pernas de aço
que não posso comprar
escada do meu prédio
vai até o décimo andar
de lá eu vejo o mar
só saio se alguém me carregar
flor do deserto, cuide de mim
leve a minha cadeira a mundos infinitos

Para Michel
rapsodo Íon era inspirado
pelas musas platônicas
eu peço aos astros
coragem
para bater de porta em porta
atrás de um emprego
comida está acabando
falta pagar a luz e a água
não tenho aparelho celular
porque o ladrãozinho levou
não durmo pensando nas contas a pagar
vou fugir para outro lugar
trocar a barba e o olhar
isso é covardia, João
tem um lugar chamado cuidado
na avenida da vida
com benquerer expressivo
vou lá pedir ajuda
no cuidado há afago
quem vai lá volta sorrindo
é a cura terapêutica valiosa
às almas sofridas aqui na terra
quero cuidados para mim
de borboletas coloridas
donas de abraços afetuosos
lugar do cuidado é no coração

Para Pedro
dentro de uma noite virgem
somos a escultura da lua
desassossegados, doídos
último massacre indígena
destruiu nossa cultura ontem
éramos os donos dessa terra
não nos respeitam mais
indígenas têm pensar crítico
podemos com eles aprender
cuidar melhor de todos nós
não sejamos estátuas de amanhãs
juntemos saberes e forças
um cuida do outro
cada qual do seu jeito
respeitemos nossa história
arco e flecha para caçar
vamos cuidar dos indígenas
das nossas academias universitárias
dá voz a eles nas lições
não temos na mão a flor
um lugar gasto para morrer
pedestal da estátua quebrou
por isso indígenas são cuidados
através do nosso afeto e amor
lembrarmos de ir
se jamais formos
mais indígena professor
eu cuido da tinta vermelha explorada pelo europeu

Para Priscila B.
aponto ao coração
do velho homem
uma agulha de sangue
ferida pela pedra do deserto
despertar novas visões
ao luto que a incompreensão traz
deixem-me vestir luas ou sois
saias curtas ou jeans rasgado
não critiquem meu corpo
frágil e despedaçado
em uma juventude sem laço de fita
aprendemos cedo o quão difícil é viver
sou mãe sem companheiro
trabalho arduamente todos os dias
meus filhos em mãos alheias choram
não há creche na academia estudantil
nunca vi as crianças brincarem
quebro as normas de vidro
de uma sociedade mesquinha
um cuidado necessito
para ter mais coragem
porque sozinha não sei chegar
lugar nenhum de mim
abraços de almas irmãs
palavras com cheiro de girassóis
cuidem de mim, ó senhoras
irmãs dos deuses do Olimpo

Para Priscilla M.
é de ti que sou irmã
nesse ninho seguro
é nosso irmão o pôr do sol
as águas do oceano mansas
sentem teu cuidado
aninhar-se ao sopro da escultura
presa no chão de concreto
há pássaros pendurados nela
nossos passeios de outrora
pelos campos das questões
construíram porquês seculares
teu cuidado é mendigo
nas madrugadas friorentas
pede uma lareira acesa
conversa que agrada meu eu
encho a xícara outra vez
beberei todo o chá de agrião
receber o teu afeto
nunca completarei idade velha
já sinto-me cansada
somos irmãos de ninguém na velhice
por isso achego-me a teus cuidados

Para Raniele
em redor de nós
uma solidão voou
era borboleta assustada
não quero pregos nas paredes
nem quadros de natureza morta
hoje e amanhã estarei viva
limpar janelas com flanela
nunca foram abertas
há séculos não vejo o sol
rádio está sem pilha
eu não sei que dia é hoje
ganhei cuidados de presente
ontem ao meio-dia num quarto sem luz
olharam as minhas mãos cansadas
seguraram com força nelas
esse senhor cuidado
sabe bem como amar
pessoas que nunca foram ninguém
além de um problema à sociedade
flores nascidas em teimosia
desprezadas pelo velho jardineiro
parto natural do carinho
faz-se o cuidado em mim
aos deuses, oferendas
um barco à deriva custa a afundar
Menelau salvará sua esposa
cuidado trará Florbelas para mim

Para Rickson
embriões de luas
amam nebulosas de anos
nunca os relógios dormem
tempo é um gigante desajeitado
Pantagruel bem sabe o que digo
todos os cuidados doados
às veias da tua solidão
correm mares adentro
não te deixes ser julgado
pela invejosa discórdia
fizemos um ninho para ti
com galhinhos secos
protegeremos tua alma
esse outro eu da natureza
que não é Alberto Caeiro
pastor de sonhos alheios
somos guardiãs do amor
respeito e compreensão
nossas ovelhas estão reunidas
no campo acima das montanhas
de braços abertos, sim
à espera de mundos doídos
costuramos colchas de retalhos

Para Rute
memória do sol
no céu da boca
borda carinhos em ti
um cuidado chega
abóbada madura
coragem vai à feira
sinônimos de afeto
invadem o riso teu
feliz é o pássaro velho
na árvore frondosa
fazedor de sonhos
é irmão do cuidado
em veste de tecido incolor
sua casa é o mundo
mãe Terra pariu o afeto
linha de tricô contou uma história
heróis da saúde mental
loucura é não ser outros
no pedaço do espelho
nunca esquecer algo sério
meio caminho de casa
cuide de si, cuide de mim
chá da tarde na varanda

Para Samuel
busco um tempo imortal
tirar das mãos a vida
sou cigana em felicidade
gosto de dançar e cantar
às vezes perco o chão
é comum ocorrer fatos alheios
na academia universitária
chamam-me de leitora de mãos
estereótipo imposto a nós
toda alegria que leva-me à sala de aula
é perdida pelos corredores cheios
busquei um pouco do cuidado
sua porta vive aberta
há um livro muito lido no coração
com figuras e versos contentes
naquela casa bem cuidaram
dos meus medos e dúvidas
todos os meus sonhos de pedra
viraram folhinhas secas de outono
Cronos foi um pai maldoso
cuidado tece gentilezas

Para Tabita
naveguei mares bravios
ouvi cantos de sereias
tempestades não assustaram-me
só tive medo ao chegar em terra
desabei no ardor da ausência
não havia ninguém no porto
velho marinheiro foi para casa sozinho
no caminho, uma flor jogada ao chão
cuidei dela com carinho
eu que não sabia cuidar de mim
aguei a florzinha num vaso de cerâmica
contei-lhe da Ilha dos Amores
histórias de um marinheiro saudoso
quando a gente tem uma flor
necessitada de cuidados
esquecemos o porto vazio
fui à esquina comprar tomates
nem demorei muito
flor chorava de saudade
senti-me importante
mais do que marinheiro velho
cuidei de alegrá-la cantarolando o que me vinha à mente
em horinhas descuidadas
uma flor nasce na gente

Para Tawane
no fundo da sacola de pano
carrego minha vontade
de cuidar do mundo
quem me dera, quem me dera
poder fazer mudanças
em tudo que cria sofrências às minorias
quero trancar o ódio num pote de vidro
imagino a boniteza em cada rosto
multidão sem pressa a olhar para o nada
olhar para o tudo que não se descreve
se eu puder cuidar de ti
serei Lispector em dúvida
isto ou aquilo, os dois
ou se leva para casa
ou se vende no antiquário
não! Não sei fazer escolhas
prefiro cuidar de ti sem pentes no cabelo
com caixinhas de amores

Para Thalita
sou artífice do cuidado
lágrimas esquecidas
já não vivem aqui
que de mim se alimenta
torna-se amante do saber
nunca se deixe ir sozinho
caverna do dragão
cuidarei de deixar o chão
pronto para ser plantado
amor incondicional
dos antigos namorados
quatro fases da lua
vão passear em Pasárgada
talvez encontrem um rei
quem sabe, quem sabe
terei doces de cuidado
no dia da boniteza
criado pela arte do benquerer
compreender o outro
respeitar ausências
não silenciar as minorias
há bolor nas mãos de quem oprime
ninguém ver, ninguém sabe
cuidarei de ninar os sonhos teus

Para Vicente
homens fazem violentos voos
criam feridas cíclicas
nomeiam indivíduos frágeis
liberdade natural de Rousseau
foi esquecida em páginas rasgadas
pelo secular ódio
urgente se faz criar
cirandas de cuidados
com guardiãs amorosos
derrubar muros opressivos
encher o trem de afeto
espalhar ternas palavras
pelos viadutos pichados
vamos cuidar uns dos outros

Para Dayse, tutora junto comigo
de tempos em tempos
as batalhas mudam
dentro e fora da gente
rio, de repente, seca
pranto de meteoro
feito em pedaços
pincel descuidado
suja a tela do pintor
ele chora dores nunca sentidas
perdeu a aquarela, perdeu-se
um cuidado cai do céu
abraça-te entre algodões
que também sofrem
cheiro de mansidão
passa atrás da estação
anteontem morreu o nada
costuremos os furinhos
das vestes do cuidado
neve de saudade parece doer mais

Para Jenipher Alyssa, tutora junto comigo

meus olhos ouvem as aves chorarem nas gaiolas
eu sei quando a torneira está aberta
som da água caindo é meu meio irmão
tudo é música na minha alma
não! Eu não sou silêncios
há um piano nos meus ouvidos surdos
crio uma voz para o pardal à janela
construí meu mundo dos sons
tenho o canto das ondas do mar
sorriso do velho pescador
não! Eu não sou silêncios
meus eus costumam conversar
em madrugadas de portas fechadas
escuto o choro do menino birrento
segurar na barra da saia da esperança
espero mais inclusão nas universidades,
Escolas, teatros, museus e circos
ah! O riso solto do palhaço... os aplausos do público
deficiente auditivo tem diferentes vozes
se você estiver em mim
contarei onde o sol canta à noite
porque a sua canção traz-me o som do verso no sereno que chora
o frio
quem mais fala comigo é a solidão da incompreensão, a falta de
cuidados legítimos
meus direitos de poder ouvir outros sons
por isso grito todas as minhas ausências
Na liquidez de um mundo tecnológico
que esquece de reduzir as dificuldades do deficiente auditivo
eu sou o som do ontem, hoje e amanhã
eu me refaço todos os dias para te ouvir melhor, ó doce vida

Para Alejandro, tutor junto comigo
não, Dulce, este piano não toca mais
nem eu sou o mesmo de ontem
vesti-me de cuidados na rua Quinze
trouxe para mim um pouco
do quase tudo que levaste-me
na última ceia de afetos
não, Dulce, este piano não toca mais
nem meus pés aquietam-se neste local
quero andar mundos novos
procurar quem necessite de cuidados
além das figuras das montanhas
acostumadas a morarem na minha alma
serei artesão de cuidados
outros povos necessitam de mim
assim mesmo desajeitado, descosturado
que importa aos céus?
sou mais uma história largada na gaveta
incompletude de um sonho
metade ave desenhada com aquarela
quero cuidar do outro, Dulce
permita-me partir no trem da meia-noite
é noturna a canção do cuidado

Para Pablo, tutor junto comigo
quando os séculos vestem cuidados
não há pedintes na estrada
cão dorme tranquilo na calçada
saudade nem se atreve a visitar-nos
cuidados sabem bem das nossas dores
são remédios caseiros feitos com a alma
trocas de experiências adocicadas
entre o velho da montanha e
senhorinha lavadeira do riozinho
planta que nunca morre
flor que nasce todos os dias
mundos precisam de abraços
palavras, gestos... corpos em alegria
três reis não sabem muito da humanidade
mas andam perdidos no deserto
guio-me por uma estrela perdida
entre dúvidas e ausências
cuidados são líquidos nas veias
bate sim, coração tresloucado
ponte de madeira pro Egito Antigo
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