
A lua de Alice
uma história sobre a primeira 

menstruação e os ciclos femininos
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Nas histórias, a dupla da (mulher) mais nova e da mais velha 

juntas assume a missão de dar muitas bênçãos necessárias uma à outra 

para seguir adiante, sair-se bem, ser corajosa e audaz e levar o tipo de 

vida na qual as almas são bem nutridas.

Por que os atributos da mulher sábia são, além disso, tão importan-

tes para as jovens? E por que a sabedoria e a energia das jovens são tão 

importantes para as mais velhas? Juntas, elas simbolizam dois aspectos 

essenciais encontrados na psique de cada mulher. Pois a alma de uma 

mulher é mais velha que o tempo, e seu espírito é eternamente jovem... 

sendo que a união desses dois compõe o “ser jovem enquanto velha e velha 

enquanto jovem”.

Clarissa Pinkola Estés, A ciranda das mulheres sábias
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Capítulo 1

A chegada da minha “lua”

Alice podia sentir o cheiro do café que a avó acabava de 
fazer. Ouvia os sons conhecidos e acolhedores da casa: os  

bem-te-vis na goiabeira do quintal, as folhas de jasmim raspando 

na janela do quarto, a voz da avó conversando com o gato Teo 

na cozinha.

A menina se espreguiçou mais uma vez na cama. Fazia 

tempo que não vinha passar o fim de semana na casa de dona 

Lucila. Havia se esquecido de como era bom acordar ali. Sorriu 

ao olhar em volta. A avó tinha montado aquele quarto para 

ela desde que era muito pequena, e agora ele tinha se tornado 

meio que um museu de sua infância. Cada objeto ali no quarto – 

a boneca de cabelo cortado torto, os desenhos colados ao lado 

da cama, o quebra-cabeça faltando peças, a cidade de Lego, as 

Barbies e Pollys, os jogos empilhados no canto, o par de patins, a 

bola de futebol descascada e até as marcas de mãos na parede –  

lembrava-a de momentos de sua vida.

Na casa dos pais, a decoração do quarto de Alice já havia 

sido atualizada, ganhando cores e objetos que supostamente 
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Capítulo 1 – A chegada da minha “lua”     11

combinavam mais com sua idade atual: 12 anos. Praticamente 

uma adolescente, como a mãe costumava dizer.

Mas Alice sentia o coração aquecer quando acordava no quar-

to da casa da avó Lucila. Era como se, por um breve instante, revi-

vesse a criança que foi e que, de certa forma, ainda existia dentro 

dela. “Não me entendam mal”, pensou. Ela adorava o quarto mo-

derno na casa dos pais, a rapidez da internet de lá, as conversas ao 

vivo e virtuais com as amigas e os crushes da escola. Só que ali, na 

casa da avó, o tempo parecia ir mais devagar. De repente, ela não 

precisava mais ter tanta pressa de fazer tudo ao mesmo tempo. 

Essa era a magia da casa de dona Lucila.

Naquele quarto cheio de memórias, Alice podia reencontrar 

dentro de si a garotinha de rabo de cavalo que ela foi um dia e que 

tanto gostava de brincar, de criar, de imaginar. A mesma garotinha 

luas_de_alice_b.indd   11luas_de_alice_b.indd   11 29/10/2020   16:48:2829/10/2020   16:48:28



12     A lua de Alice: uma história sobre a primeira menstruação e os ciclos femininos

que, com o passar dos anos, sem que ela própria percebesse, foi di-

minuindo suas visitas à casa da avó. Nos últimos tempos, quando 

ia ver dona Lucila, era sempre com pressa, sem se deixar f icar... 

Mas não desta vez. Quando a avó telefonou e a convidou para 

passar o f im de semana, algo dentro de Alice se agitou. Ela pensou 

que talvez aquela menina de rabo de cavalo ainda estivesse plane-

jando algo. E sorriu.

O gato Teo empurrou uma fresta da porta e entrou, desf i-

lando pelo quarto e miando, como que convidando-a para o dia. 

A menina sentou-se na cama. Sentiu-se estranha por um momen-

to. Percebeu que uma leve pressão na parte inferior das costas 

a incomodava e um certo calor na barriga, abaixo do umbigo. 

Alice se deu conta de que já vinha sentindo algo parecido nos dias 

anteriores, mas não tinha dado atenção. Levantou-se e foi ao ba-

nheiro do quarto fazer xixi.

Ao se limpar, parou subitamente: havia um borrão de sangue 

no papel. A menina demorou um longo segundo para entender o 

que estava acontecendo, até que o pensamento se formou como 

um raio em sua cabeça: aquele temido dia havia chegado. Era sua 

primeira menstruação!

– Não, não, comigo não, agora não... – resmungou em voz alta. 

Lembrava-se das duas amigas que já haviam menstruado antes 

dela e que contaram a “tortura” mensal: ter de usar uns absorven-

tes desajeitados, sentir coisas estranhas, como cólicas, ver aquele 

sangue saindo...  As palavras que as amigas usaram para descrever 

ecoavam na sua cabeça: medo, nojo, desconforto, dor.

Sua mãe já havia conversado a respeito e explicado como 

funcionava o corpo das mulheres, mas Alice preferiu acreditar 
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que aquilo não aconteceria com ela tão cedo e que só pensaria 

no assunto quando chegasse a hora. Pois bem, parece que a hora 

havia chegado.

Alice respirou fundo. Lembrou que tinha um pacote da-

queles protetores diários de calcinha na mochila. Correu até o 

quarto e voltou com dois deles. Limpou-se e colocou os prote-

tores na calcinha.

“Isso deve aguentar por enquanto”, pensou. Vestiu-se e saiu do 

banheiro à procura de dona Lucila. “A vovó vai saber o que fazer.”

Encontrou a avó na cozinha, em pé com o telefone celular na 

mão, tentando decifrar o aplicativo de músicas que havia instalado 

na véspera. Ela sorriu ao ver Alice e tirou os óculos.

– Bom dia, Alice – beijou o cabelo da neta. – Não consigo 

encontrar aquela lista de músicas que criamos ontem nesse apli-

cativo. Talvez você possa me ajudar depois do café – comentou 

ela, enquanto apontava com a cabeça o bolo quentinho de laranja 

sobre a mesa.

– Vovó, aconteceu uma coisa horrível – disse Alice, olhando 

para baixo.

Dona Lucila deixou o celular sobre a mesa e olhou Alice 

nos olhos.

– O que foi, minha querida?

– Aquela coisa aconteceu comigo, sabe, fui fazer xixi e o papel 

saiu sujo de sangue, vovó... Acho que f iquei menstruada – sussur-

rou a menina, deixando cair os ombros pesados. Ela não conseguia 

olhar para a avó.

Dona Lucila puxou a neta para si, em um abraço que Alice 

conhecia bem e que sempre a fazia se sentir segura e amada.

luas_de_alice_b.indd   13luas_de_alice_b.indd   13 29/10/2020   16:48:2829/10/2020   16:48:28



14     A lua de Alice: uma história sobre a primeira menstruação e os ciclos femininos

– Pronto, pronto. Venha cá, minha querida, vamos sentar um 

instante no jardim.

A avó a levou até as poltronas acolchoadas que f icavam no ca-

ramanchão, sob a sombra do pé de maracujá que ali se enroscava e 

f lorescia. Alice se encolheu ao sentir a brisa gelada da manhã, mas 

logo dona Lucila retornou trazendo uma caneca de leite quente 

com chocolate, o preferido da neta, e uma manta, que colocou no 

colo da menina.

– Agora, sim, podemos começar – disse a avó.
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