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Em seu recente curso, Escrever sem medo, Janaísa Viscardi disse que o 

processo de escrita é individual. No entanto, o texto se torna público após com-

partilhado. Assustador é o adjetivo no qual melhor enquadramos o ato de tornar 

nossas experiências, por mais ficcionais que sejam, em objeto de observação. E 

liberdade é o estado que acompanha o trajeto de dar as mãos a pessoas com 

as mesmas aspirações, dores, medos e em processos parecidos. É reconfortante 

saber que não estamos sozinhas (a partir deste ponto, optamos por utilizar o 

gênero feminino. Porém, nos referimos a quaisquer pessoas que estejam lendo 

este texto - binárias e não binárias).

Quando os poros transbordam o sentir, os olhos despertam epifanias e 

os corações batem no mesmo ritmo que um pôr do sol, escrevemos. Quando 

queremos esvaziar os baús das dores e estancar as feridas, escrevemos. 

Escrevíamos em bilhetes para nós mesmas, em cadernos ou em blogs tímidos. 

Depois, começamos a compartilhar em nossas redes sociais pessoais, nossos 

diários digitais. Até que decidimos dar uma casa com cama quentinha e vista 

panorâmica aos nossos textos. Juntamos a pilha de folhas soltas e, quando 

vimos: Todas Mulheres do Mundo @todasmulheresdomundo.

1 Designer. mkp.camila@gmail.com
2 Jornalista. malcelle@gmail.com
3 Professora de Português e Inglês costelha.paula@gmail.com
4 Publicitária e professora de Inglês jannuzzi.paula@gmail.com
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Nossa página é um ziguezague de possibilidades. Nela, compartilhamos 

para nos salvarmos do desamparo e da solidão, ao mesmo tempo que fazemos 

companhia às nossas leitoras. Juntas na dor e no ardor da vida. Nosso coletivo 

surgiu do anseio de duas amigas em compartilhar com outras mulheres o que 

quer que seja necessário para diminuir distâncias. Somos todas mulheres do mun-

do, estamos unidas por esse fio invisível que nos une e nos torna quem somos.

Já passamos por mudanças de identidade visual e agregamos novas inte-

grantes. No entanto, mantemos intacto o propósito: buscar reconhecimento no 

que quer que nos conecte umas às outras através dos escritos. Que possamos 

nos enxergar em um emaranhado de palavras juntadas com a expressão sentida. 

Pode ser autoconhecimento, avaliação ou um lampejo de nitidez individual.

Promovemos interação e queremos ser todas vozes a serem ouvidas, 

cheias de coisas a dizer. Vez ou outra convidamos outras mulheres a partilharem 

sua literatura em nossa casa, dando voz a Todas, sem serem somente as nossas 

vozes a ecoar.

 

As adições ao grupo aconteceram de forma natural. Paula Jannuzzi 

@jannuzziando e Marcelle Martins @malcelle, co-fundadoras do Todas, viram 

em Paula Costelha @paulacostelha uma vontade de expressar através da escrita 

seus sentimentos e convidaram-na para integrar o grupo. A Paula topou pronta-

mente e, desde então, elas administram a página juntas. A mais recente e última 

adição ao grupo foi Camila Maltarollo, @navemoin que chegou para integrar a 

equipe com seus textos reflexivos, cheios de ironia e humor sobre situações diá-

rias ou passadas. Além disso, é a Camila que assina a nova roupagem do Todas.
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A partir desse momento, somos um time de quatro mulheres, literalmente 

do Mundo, que juntas almejam dar voz a tantas outras Paulas, Marcelles e Camilas.

A inspiração para o nome vem da canção Todas as mulheres do mundo, de Rita Lee:

Mães assassinas, filhas de Maria

Polícias femininas, nazijudias

Gatas gatunas, kengas no cio

Esposas drogadas, tadinhas, mal pagas

Elas querem é poder!
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