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Prefácio

Seja bem-vinda, tire suas roupas atrás do biombo e venha se 
pesar, depois vou examiná-la naquela mesa. Intimamente. 

Essa tem sido a rotina de minhas tardes há muitos anos. 
A esse breve diálogo geralmente segue outro mais ou menos 
demorado, onde “examino” de uma outra forma as queixas, as 
histórias, a vida das mulheres que me procuram. Como médica 
ginecologista e obstetra, estou acostumada a ver mulheres 
de todas as idades se despirem para mim, das mais variadas 
maneiras; mas sempre temos um propósito comum em algum 
momento de nossos encontros. Devo conhecê-las e ajudá-las a 
se conhecerem e a estarem bem consigo mesmas, ou melhor 
do que estavam quando chegaram. 

É minha profissão de fé diária. 
Uma primeira versão do livro Mulheres que plantam a Lua 

chegou até minhas mãos em 2015, num momento em que 
cada vez mais mulheres do meu círculo de amigas e pacientes 
traziam inquietações sobre suas vidas, desejando curar-se com 
remédios naturais, desejando aceitar que sangram e que esse 
sangramento não precisa necessariamente ser visto como um 
fardo, desejando partos humanizados, desejando conviver mais 
estreitamente com suas naturezas, com suas feminilidades.  

Para mim foi uma deliciosa surpresa aquele texto, juntamente 
com o pedido para que eu escrevesse o seu prefácio. Um livro 
escrito para mulheres e para homens que desejam ter um 
vislumbre do universo feminino.
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Em seguida veio o deleite da leitura do texto. Este é simples. 
Despretensioso. Divertido e ao mesmo tempo profundo. Não 
é sempre que vejo uma paciente e amiga se despir assim, tão 
graciosamente. Expor-se, de maneira tão contundente, através 
de um manuscrito ou de qualquer outra forma. 

Lola é uma mulher que, sem pudores ou hesitações, mostra 
suas fragilidades, seus medos... Dolores revela suas dores. 
Desnuda-se. Em sua busca, descobre sua força. Empodera-se. 
Através da leitura deste livro, pude viajar até a cidade natal 
da personagem, de areia rosada... caminhei pelas ruas de 
sua adolescência, visitei os personagens, feitos de sucessivas 
colagens. Numa obra tão cuidadosa que empresta realidade, 
contornos, profundidade e individualidade, a cada uma das 
faces, a cada momento e experiências contados. 

O texto de alguma forma me remete à Milan Kundera, em A 
insustentável leveza do ser. Acho que, principalmente, pela imensa 
força de verdade e de busca pela essência de vida da personagem 
principal. Não a busca filosófica intelectual, premeditada, mas 
a busca poética, inadvertida e inexorável que comungamos sem 
pensar, em especial no dia a dia de nossa juventude. Também 
por nos colocar, a cada página, naquele impossível momento 
de suspense entre a grandiosidade e a pequenez da vida, da 
mulher, do universo. 

Esse é o tempero que nos torna reféns das páginas deste 
livro. Essa singela obra do despir-se de uma Mulher. 
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