
 



Na América do Sul se principia, a ancestralidade desse corpo 

se inicia, em um país chamado Brasil faz parte, com uma 

história cheia de desigualdade, em um lugar cortado por dois 

hemisférios, uma ilha rodeada de água doce e salgada, onde a 

natureza está entranhada no nosso cotidiano abraçada, Amapá 

que já foi Pará, também conhecido como o lugar da chuva, com 

um Rio Mar desaguando em um Oceano nossa história se 

constrói há anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com um nome de lua batizara, sem saber do que o destino 

guardará e em uma Lua Nova crescendo no horizonte as 6:46 

da noite, os fogos estavam anunciando, o santo da chuva 

chegando, com nome de pedra, como seu avô também era, 

com isso não restavam duvidas, um novo Pedro nascia da lua e 

da chuva, próximo do primeiro solstício de 95, o mais novo de 

5.



Tinha a água como regente, assim seu primeiro e último banho 

do dia era na piscina onde perdeu um dente, quando criança na 

companhia de sua família, sempre em viagens pelos interiores 

se divertia, como seu pai pescava e mergulhava, com materiais 

de mergulho lhe presenteara, assim aumentando sua conexão 

com os rios por toda parte, na água com crianças muitas vezes 

brincava a tarde, como uma calda de peixe nadava de verdade. 

Os peixes na boca beijava, com siris, gatos e cachorros se 

apegava, até que pelas despedidas desses animais foi 

marcado, fazendo se entregar menos a cada novo animal 

resgatado. 

 

De várias cores partia, na sua pele reluzia, quase não sabia de 

fato, que por melanina o mundo era separado, poucos tinham 

muito, muitos tinham pouco e a cor muitas vezes lá estava, 

lembrando de uma dividida histórica não sanada que seus 

irmãos maltratava. O rosa não se permitiu gostar, então o roxo 

tentou se apaixonar, o vermelho tinha dono, como o laranja 

ninguém escolhia, criou para si uma alquimia. 



Quando criança apanhava para comer, como era magro, seus pais 

acreditavam que algo tinha de errado e um remédio para engordar o 

fizeram tomar, assim magro nunca mais fora e muitos comentários 

sobre isso começaram a pesar. Na cozinha foi se encontrar, 

fazendo receitas de doces e começou a cozinhar, inventando e 

misturando sabores, começou a comer para esquecer dores e fazer 

delicias para amores demonstrar. 

 

 

 

Passava horas da infância desenhando, ouvindo música, 

brincando e assistindo filmes, desenhos e animes, ouviu várias 

vezes que podia ser tudo que quisesse, que era especial 

mesmo sendo igual a todos, capaz e competente, que tinha que 

se esforçar para seus sonhos conquistar, mas nem sempre 

sentia vontade dos sonhos buscar, pois não sabia de onde 

forças tirar, assim na música encontrou refugio, explorando 

outras formas para se expressar. 



O cabelo não podia deixar crescer, feminino nem sempre podia 

ser, assim com as meninas descobriu companhia, afeto, 

carinho e até ciúmes se tinha. Sempre gostou de bonecas e 

casinha, mas para se camuflar, vários Kens e ursinhos tinha e 

depois para sua diversão, ganhou super-heróis e personagens 

de desenho em miniaturas de montam. Uma vez uma 

professora que não gostava de suas companhias a sua mãe 

delatou, com dois pares de roupa se protegeu, assim seu maior 

trauma de infância nasceu, por ser feminino sofreu. 

 

 

Como sua família era grande, as festas sempre foram uma 

paixão gigante, gostava de aniversário, carnaval, festas juninas 

e de natal, por músicas, fantasias, danças, companhias e coisa 

e tal, mesmo sempre se divertindo e sorrindo, nunca entendeu 

a razão de se sentir errado, mas com tempo passando, 

encontrou-se em seu passado, quem sempre quis ser, mas 

preferiu esconder. Muitas vezes buscar ajuda psicológica quis 

ir, mas silenciado quanto a isso foi a partir da ai, trazendo 

assim muitos traumas e dores a seguir. 



Foi crescendo e o cabelo grande não podia ter, o desejo 

guardou, assim vários tipos de cortes resultou e a vontade de 

pintar começou. Quando já grande uma vez o cabelo 

descoloriu, mas obrigado ao preto voltar foi forçado, depois 

não tinha mais como segurar e um arco-íris na cabeça já foi 

passado. Encontrou na arte muitas formas de expressar, mais 

que um cabelo ou roupa pode falar, seu corpo começou a amar 

e então sua existência voltou a brilhar. 

 

Quando começou a perceber, a espiritualidade entender, viu 

então que os corpos como cascos são, cascas que para serem 

cuidadas aqui estão, que protegem espíritos e órgãos vitais, 

com partes nossas e dos nossos ancestrais, entendendo como 

queria seguir, que o erro nunca esteve em si, só era muito 

diferente do padrão que deveria seguir, assim começou seu 

coração ouvir, algumas pessoas teve que deixar ir, outras 

iguais foi se unir, uma nova família com os amigos formou, 

com muito carinho, paciência e amor se fundou, então 

entendeu a razão de nascer no dia do Orgulho Lgbtqia+, assim 

os males deixando para trás e toda forma de vida prometeu 

proteger, para um mundo melhor assim amanhecer. 


