
Coletivo Nós,
as Poetas!
Somos poetas, somos livres!

CATÁLOGO, 2020



Principais
serviços e
produtos

Arte independente e
coletiva

Produção do coletivo
Oficinas
Zines e livros das integrantes
Outros serviços



NOSSO INÍCIO...
Poetas de rua! Não poetisas!!!

Vendíamos poesias nas ruas em grupos como forma de
enfrentamento ao cotidiano marcado pelo machismo no
contexto do ano de 2016.

A partir de nossas reuniões semanais garantimos a
continuidade de nosso trabalho e nossa luta ao longo
desses 4 anos.

PLANEJAMENTO DE AÇÕES

NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO



INSERÇÃO
SOCIAL
ENQUANTO
GRUPO

Nossa equipe é formada
pr inc ipa lmente por  pessoas
que se respei tam e encontram
na organização co let iva uma
proposta de enf rentamento às
desigualdades a par t i r  da
ar te,  do cu idado e do d iá logo.



Vamos aos
produtos?

OFERECEMOS MATERIAIS
GRÁFICOS DE NOSSAS
PRODUÇÕES INDIVIDUAIS
E COLETIVAS, ALÉM DE
SERVIÇOS DIVERSOS 



Edições 
Nós, as Poetas!

EDIÇÕES TEMÁTICAS 

Nossos materiais são confeccionados de
maneira completamente colaborativa, nossas
edições contam com a participação de
mulheres CIS, TRANS , Além de pessoas com
outras identidades de gênero, e nos
articulamos em cada material a partir de uma
temática específica.



R$15,00

NÓS, AS POETAS! - 1ª
EDIÇÃO- MULHER

R$15,00

NÓS, AS POETAS! - 2ª
EDIÇÃO - ERÓTICA

Colaboração voluntária nas
edições físicas

NÓS, AS POETAS ! -
EDIÇÃO ESPECIAL EM
COMBATE À VIOLÊNCIA
DE GÊNERO

Nossas
edições
OFICIAIS 



R$10,00

NÓS, AS POETAS! - EM DIÁLOGOS
COM A SAÚDE PÚBLICA - I - UM
MATERIAL DE PERCEPÇÕES
POÉTICAS FRENTE ÀS
VULNERABILIDADES SOCIAIS

R$15,00

NÓS, AS POETAS! - EM DIÁLOGOS
COM A SAÚDE PÚBLICA -II-
PERCEPÇÕES SOBRE A PANDEMIA

Nossas
edições
OFICIAIS 

R$15,00

NÓS, AS POETAS ! - EDIÇÃO
ESPECIAL EM COMBATE À
VIOLÊNCIA DE GÊNERO - E-BOOK



Aqui você escolhe sua oficina e  ministraremos
o conteúdo de acordo com a sua preferência.

OFICINA INDIVIDUAL

Aqui você pode contratar Até duas oficinas para
ministrarmos em seu espaço podendo convidar

até 10 participantes para sua atividade!!!

OFICINA COLETIVA

Você tambpem pode nos convidar para fazer
performances poéticas em seu espaço ou contar

com a nossa participação por vídeo

PERFORMANCES

Fale sobre sua ideia e fazemos uma curadoria
com poesias exclusivas dentro da sua proposta

de intervenção

POESIAS EXCLUSIVAS 

Oficinas diversas!!! individuais e coletivas

R$400,00

R$2000,00

R$500,00/  artista participante

Solicite seu orçamento!!!



Catálogo de oficinas 
e intervenções:

Contação de histórias - com Sarah John;
                                         - com Jeane Bordignon;
       ou ainda...                - com Maria Mitsuko.

Colagem - com Maria Mitsuko

Escrita Empoderade - com Ara Nogueira

Marcadores de texto - com Ara Nogueira

Bordado em Imagem - com Clara Lobo

Caderno de Artista - com Clara Lobo

Colagem digital com software livre                   
- com Jeane Bordignon

Blackout poetry - com Nathália Rinaldi

Poesia digital - com Gabriela Luna

Confecção de Zines - com Maria Mitsuko

A poesia na literatura; escolas e
formatos - com Jeane Bordignon

Arte cuidado - com Maria Mitsuko

Mulheres e literatura independente     
                              - com Tayná Wolff;
     ou ainda...        - com Bárbara Iung

Safo e as mulheres da Antiguidade                                                         
- com Bárbara Iung



Poesias exclusivas

CAMPANHA FLYGRL CLUBE
MELISSA IPANEMA - 2017

A campanha foi linda e contou
com a confecção de 6 poesias
exclusivas para o Clube Melissa
Ipanema que enfeitaram a loja ao
longo de toda a temporada, artes
feitas pela talentosa Ana
Andreiolo

Oficinas e performances

PROGRAMAÇÃO EM PARCERIA
COM O SESC - 2019

Performances com poesias de
referências importantes e de
poetas contemporâneas, além de
realização de oficinas para a
programação do mês da Mulher
da instituição.

Performances, confecção
de materiais temáticos

FIOCRUZ -2020

A parceria com a Fiocruz além de propiciar
diálogo entre Saúde Pública e a Arte, têm
trazido diversos desdobramentos em
nossas construções, vide nossa parceria
linda, que gerou a distribuição gratuita de
516 exemplares  da edição "Em combate à
violência de Gênero" para referências
atuantes na defesa de grupos em situação
de vulnerabilidade social. 

Algumas parcerias que aqueceram 
nossos corações:



livros,
zines...

NOSSAS
ARTISTAS 
E SEUS
TRABALHOS

E MUITA
EXPRESSÃO!!!



Maria Mitsuko
É Enfermeira, poeta, artista, militante e bailarina da
vida. Autora de livros, artigos, ensaios, zines e
histórias. Graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela
UFRJ. Especialista em Saúde Pública pela ENSP/
FIOCRUZ. Mestranda em Saúde Pública pela
ENSP/FIOCRUZ. Idealizadora e Co-fundadora do
Coletivo Nós, as Poetas! e do Mulherartes.
Pesquisadora do potencial da arte enquanto
ferramenta para compreender as vulnerabilidades
sociais. Também contribui pesquisando para a
transformação da realidade dos desastres numa
perspectiva de fortalecimento do SUS, enquanto
integrante do Centro de Estudos e Pesquisas em
Emergências e Desastres em Saúde/ FIOCRUZ/ ENSP e
do Observatório  Covid-19 - FIOCRUZ. Além de ser parte
da equipe de expatriados do Médicos Sem Fronteiras.



Tabela de preços –
Maria Mitsuko

Desfetichize-se - 2016     
 - R$10,00
 Assalto em poesia - 2016
-  R$5,00 
Uma tarde qualquer–
2016 - R$15,00  
O transe de nosso sexo
em pleno ato – 2017

Zines 

      -R$15,00

Valor + frete



 Maria Mitsuko

Desfetichize-se - 2019  -
Editora Metanóia

Livro de Poesias 

"Desfetichize-se é um mergulho
nas vivências de Maria. O resultado
pela busca de autoconhecimento
da autora que emergiu em forma
de poesias e reflexões. Tudo que se
encontra nesse livro foi sentido
profundamente e transformado em
palavras, portanto é uma obra
essencialmente íntima e catártica."

R$25,00

Valor + frete



 Maria Mitsuko

A menina que queria ser livre - 2019 - Independente

Importante ressaltar: o livro teve revisão de
Gabriela Luna, edição de Aline Pina e foi ilustrado
por Carolina Salsa, todas integrantes do coletivo
Nós, as poetas.

Livro Infantil
"A menina que queria ser livre" é aventura na
descoberta das amizades de Maria. Uma história infantil
para toda criança que continua viva no coração de cada
pessoa adulta ou que ainda está em fase mirim. No
acompanhar as aventuras de Maria o leitor conhece um
pouco das referências que já tocam o coração de
milhares de pessoas no mundo, com a presença de
personagens como Sofia (imaginário da autora sobre a
personagem do livro “O Mundo de Sofia”), Stephen
Hawking, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Nina Simone,
Nise da Silveira, Wanda Horta e Dandara, além de trazer
em sua narrativa um diálogo sobre as reflexões do
crescimento e da importância da coletividade para a
construção de um amanhã que respeite a
individualidade de nossas crianças." 

                                             R$60,00

Valor + frete



Shaina Marina
Autora marginal e co-fundadora do
Coletivo "Nós,as poetas". A poeta
independente constrói seu ativismo nas
ruas com seu trabalho de intervenção
poética. Produz zines autorais desde 2012,
já lançou “Aurora poética”, “Poesia em
divagações”, “Poesia póstuma” e “poesia
quimera”. Faz seus lançamentos e
distribuição nas ruas por onde passa.
Participa continuamente na construção de
diversos fanzines a partir de encontros
com outros poetas singulares em saraus e
coletivos.



Tabela de preços –
Shaina Marina

Poesia Quimera - Shaina
Marina - 2019 - R$5,00

Poesia Ultraje - Shaina
Marina - 2020 - R$5,00

Zines 

Valor + frete



Jeane  Bordignon
Jornalista e escritora, natural de Porto Alegre
(RS). Lançou em 2014 o livro Brado Carmesim, de
poesia, e participou de diversos fanzines e
coletâneas. Segue publicando seus poemas na
página  facebook.com/voos.e.palavras. 
Também faz parte do coletivo Nós, as poetas 
e assina uma coluna no site Seguinte: 
(http://www.seguinte.inf.br/noticias/colunas_11
26).



Jeane Bordignon

Livro
“Da voz mansa / também sai
o grito”, avisa a poeta Jeane B.
no poema que tá título ao seu
primeiro livro, Brado
Carmesim,  lançado em
dezembro de 2014, pela
editora Penalux. São 72
páginas de poesias que
transitam por temáticas
variadas. 
Últimos exemplares! 

R$ 28,00 

Valor + frete



Jeane Bordignon

Calendário Poético 2021

Arquivo em PDF, pronto para
imprimir (formato A4). 

São 12 poesias, uma cada mês.

R$ 20,00 

Valor (produto digital)



Gabi Luna
Autora multimídia. Poeta de rua. Carioca do asfalto,
radicada no mundão.Pesquisadora de arte,
tecnologia & publicações independentes.Produz
literatura experimental com diálogos entre
linguagens e tecnologias. Autora do projeto Mulheres
Escritoras: histórias de publicações independentes
de mulheres na América Latina; integrante do
coletivo Nós, as poetas!; realizadora da série
documental Rua da Poesia; curadora e co-produtora
em projetos culturais, artísticos e literários;
encadernadora; revisora; preparadora de originais e
autora de novos paralelos.

escritas.org/pt/n/gabi-luna
vimeo.com/amazonahightech

gabilunaescreve@gmail.com



Gabi Luna

Zine
Relicário do perigo -
Zine autoral com coletânea
de poemas escritos entre
2016 e 2019 por Gabriela
Luna. 18 páginas, impresso
preto e branco com
intervenções exclusivas em
vermelho e azul.

R$20,00 

Valor + frete



Gabi Luna

Zine
Nos nossos quintais 
Zine autoral com prólogo do
romance Sertão Cósmico,
escrito e ilustrado por
Gabriela LunaImpresso preto
e branco em folha de A4 e
dobrado em três partes.

 R$5,00

Valor + frete



Clara Lobo 
Clara Lobo é poeta, escritora, artista e psicóloga.
É mestranda no programa Estudos da
Subjetividade (UFF), no qual pesquisa a
produção de subjetividades e sua relação com a
loucura, feminino, arte e escrita. Desde 2017
coordena o projeto Encontro de Artistas no
Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, onde ministra
atividades de escrita literária e poética com os
internos. Tem poemas e textos publicados em
antologias, zines e revistas digitais. É integrante
dos coletivos de poetas “Confraria dos Malditos”
e “Nós, as poetas”.



Clara Lobo

Livro
Antologia POESIA AGORA
Outono, 2020

R$50,00

Valor + frete



Nathália Rinaldi
Petropolitana, vive na cidade. no Rio de
Janeiro, morou entre 2012 e 2018,
enquanto cursava a graduação em letras -
português/literatura e a pós-graduação em
literatura brasileira, ambas na UERJ.
Professora, também oferece oficinas
poéticas. Já colaborou em roteiros
cinematográficos, revisões e orientações
textuais. Instante, escreve.



Nathália Rinaldi

Zine
“Caixa sem saída” é a primeira
zine da poeta nathália rinaldi.
dentro desse portal moram
dez poesias, mas isso é
relativo. procure e
encontrará! ali, todas as
palavras são caminho, são
percursos, histórias,
possibilidades ofertadas ao
mundo como ato de
presença.

R$20,00 

Valor + frete



Nathália Rinaldi

Marcadores
Kit com 5 marcadores
artesanais, feitos com
colagem.

R$15,00 

Valor + frete



Ara Nogueira
Ara Nogueira é artista plural formada em Produção
Cultural na Universidade Federal Fluminense e em Arte
Dramática na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins
Penna, atriz, poeta, performer e artista visual, é autora do
fanzines Xereca Satânica, Pornozine &amp; Atamezine.
Pesquisa outras narrativas do corpo e sexualidade dentro
de uma nova perspectiva literária, visual e sensorial que
se propõe pensar a poética das corpas para além da
lógica patriarcal que cerceia a existência de corpos
dissidentes e/ou femininos, e nos distanciam do lugar de
autoras da nossa sexualidade, protagonistas da nossa
história. Com uma escrita verborrágica e coloquial, seus
textos são carregados com uma dose de humor e
sarcasmo, construindo assim, novos caminhos no cenário
contemporâneo da literatura brasileira. 



Tayná Wolff
Brasiliense. Arte-educadora, atuando na rede
pública do Distrito Federal. Bacharela em
Artes Cênicas pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e licenciada no mesmo
curso pela Faculdade de Arte Dulcina de
Moraes (DF). Mestranda no Programa de Pós-
graduação em Artes da Cena pela
Universidade Federal de Goiás (UFG).
Organizou durante parte do período de
isolamento seu livro Cheiro de Jambo, de
contos. Integrante do Coletivo Nós, as Poetas!
desde o ano de 2016.



Barbara Iung
Educadora Popular, Escritora e Esotérica.
Em 2016 conhece o coletivo Nós, as
Poetas! nas escadas da Casa França - RJ.
Formada em Letras, Grego Clássico,
direciona os estudos para a língua grega,
a democracia e o processo de
autodescoberta dos personagens
trágicos; pois é nos processos de vida-
morte-vida que os mitos tomam a forma
de um rito muito maior: a vida, pulsante.
Hoje, atua como Educadora Popular dos
Direitos Humanos.



Sarah John
Mulher, antirracista, mãe,
professora, poeta do Coletivo Nós,
as Poetas! Seus escritos têm
compromisso com respeito aos
povos originários, práticas
antirracistas, amor à liberdade e fé
no coletivo.



Aline Pina
Aline é formada em comunicação social pela UFRJ,
onde começou a pesquisar e criar projetos
experimentais de realidade aumentada por volta do
ano de 2010. Atualmente, trabalha como gerente de
produto, desenvolvendo projetos de Realidade
Aumentada (AR), Realidade Virtual (VR), Inteligência
Artificial (AI), web, entre outros. Aline é cofundadora
da associação de profissionais e empresas de XR, o
XRBR e lead da comunidade Facebook Developer
Circles: Rio de Janeiro. Além disso, Aline é
diagramadora, parte do conselho editorial e
integrante do Coletivo Nós, as Poetas! desde 2016.



Verônica Lucie
Artista plástica e poeta, nascida e criada
no Rio de janeiro. Uma mulher trans
louca pelas artes em todas as suas
formas e formatos. Integrante do
Coletivo Nós, as Poetas!.



Contrate
nossas
Oficinas,
Performances
e Serviços

ARTISTAS MÚLTIPLAS
Organizadas coletivamente por um própósito!

INSIRA ARTE NO SEU ESPAÇO
Com performances únicas e serviços exclusivos 
(presencial Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, SP,
RS, Brasília - ou online para qualquer localidade)

COMPRE NOSSOS MATERIAIS
GRÁFICOS
E fomente a arte independente libertária



Pagamentos em Boleto, 
Cartões de Crédito e Débito

Enviamos material 
para todo o Brasil

Solicite seu orçamento



Meus silêncios não me
protegeram. Seu silêncio
não vai proteger você.

AUDRE LORDE



nosaspoetas@yahoo.com

facebook.com/nosaspoetas/

Entre em contato:

Coletivo Nós, as Poetas!

@nosaspoetas

(21) 972289156


