
 



<em branco>





Copyright do texto © 2021 by Bruna Vieira
Copyright das ilustrações © 2021 by Brunna Mancuso

O selo Seguinte pertence à Editora Schwarcz S.A.

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

CAPA E PROJETO GRÁFICO Elisa von Randow
ILUSTRAÇÃO DE CAPA Brunna Mancuso
PREPARAÇÃO Stéphanie Roque
REVISÃO Carmen T. S. Costa e Huendel Viana

DADOS InTERnACIOnAIS DE CATALOGAÇÃO nA PUbLICAÇÃO (CIP)
(CâmARA bRASILEIRA DO LIVRO, SP, bRASIL)

Vieira, Bruna 
Meu corpo virou poesia / Bruna Vieira ;
ilustrações Brunna Mancuso. – 1a ed. –  
São Paulo : Seguinte, 2021.

ISbn 978-85-5534-143-4
1. Poesia brasileira I. Mancuso, Brunna.
II. Título.

21-57409                                                                     CDD-b869.1 

Índice para catálogo sistemático:
1. Poesia : Literatura brasileira b869.1
Cibele Maria Dias – Bibliotecária – CRb-8/9427

[2021]
Todos os direitos desta edição reservados à
EDITORA SCHWARCZ S.A.
Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32
04532-002 — São Paulo — SP
Telefone: (11) 3707-3500
www.seguinte.com.br
contato@seguinte.com.br



Eu estive quieta,
mas nunca perdi minha voz.





Para todas as mulheres
que estiveram ao meu lado

ao longo desta jornada.



 



A ideia deste livro surgiu há alguns anos e me 
acompanhou dia após dia, ininterruptamente, 
desde que tomei a decisão de chamar um lugar 
desconhecido de casa.

Lembro de observar as malas abertas espalhadas  
no meu quarto antes de partir e do frio na  
barriga por não ter a menor ideia do que estava  
por vir ou do que eu estava deixando pra trás.  
A ingenuidade dos vinte e poucos me anestesiava. 
Algo em mim sabia que não havia opção; eu 
precisava enfrentar o mundo para saber se aquele 
sentimento que eu carregava dentro do peito era  
tão forte e resiliente quanto eu julgava ser.

C O m O  E U  V I m  PA R A R  Aq U I ?



Sem que ninguém entendesse bem meus motivos, 
em 2017 juntei minhas coisas e fui viver em outro 
país, vestida de toda a coragem que, felizmente, 
nunca me faltou. Acho que eu era  
a pessoa mais feliz naquela fila de embarque, 
porque estava convicta de que sentimentos  
são mais fortes que tudo.

E eles são, mas se transformam.

Acho fascinante perceber como a inspiração  
não flui quando não estamos sendo honestas  
com nossas escolhas de vida. Quando eu me perdi,  
de alguma forma, ela também se perdeu de mim. 
Levou um tempo até eu entender por que minhas 
palavras não se encaixavam mais.  
Eu queria, mais do que tudo, me libertar e escrever 
sobre todas as coisas que eu estava vivendo ali,  
em tempo real, mas algo estava quebrado à minha 
volta.

Por mais que isso estivesse óbvio, eu fui  
a última a perceber.


