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Meu cabelo é assim
Todo enroladinho
O cabelo de minha mamãe também
É cheio de cachinhos

Nossos cachinhos 
São cheios de estilo 
Cheios de história
De força, de afeto
Cheios também de memórias

Quando lavados
Neles, mamãe passa creminho, 
Eles ficam sedosos
Cheirosos
E ainda mais enroladinhos
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Nossos cachinhos 
lindos, 

Cuidados
Por vários dias

Minha mãe usa touca de cetim
Acho tão legal 

E também normal
Ver tanta beleza 

Em sua natureza

Todos os dias, antes de dormir
Mamãe conta histórias e cantigas pra mim
Faz carinho em meus cachinhos
E nos dela, coloca sua touca de cetim

Uma linda touca
Preta
Macia, cheirosa, 
Toda bonita
A touca de cetim
Ajuda a deixar 
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Todos os dias 
Mamãe canta pra mim
Bem assim

“bell hooks
Uma diva linda
Me falou que 
Meu crespo é de rainha

Conceição Evaristo,
Mulher das palavras
Me falou que 
Herdou de sua mãe
Um riso pela metade
Que nele se esconde 
A alegria inteira
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Alegria de amar
Nossa existência
E nossas diferenças

Nossos cachinhos 
São símbolos
De Beleza
De Realeza
De Natureza
De Grandeza”

Crespos de rainha
Risos de alegria
Luz no fim do dia

Alegria de pertencer
Alegria de saber
Alegria de amar
Nossos cachinhos
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“Todo mundo tem sua beleza
Que possamos levar a vida

Com muita leveza
Cacheadinhos ou não

Tenhamos amor no coração
E respeito com nossas 

irmãs e irmãos

Viva nossos cachinhos
Viva nossos crespinhos”

Contente eu fico
E pra mamãe eu digo

“Seu crespo é de rainha
E meus cachinhos,
São de príncipe”

Daí, nós cantamos 
Juntos
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Sobre quem escreve

Sou Cintia Santos, mãe do Lucas de 
dois anos. Estou em transição capilar e 
só posso dizer que a transição, aliada à 
maternidade, me chacoalhou inteira e 
me faz renascer a cada dia.

A ideia deste pequeno livro surgiu 
numa manhã de 02 de fevereiro de 
2021 quando meu marido, Marcel 
Santos, me mostrou uma foto que 
tirou minha e do Lucas dormindo, 
abraçadinhos. A foto em questão foi trazida para a capa do livro, 
em forma de ilustração.

Quando olhei para minha touca luxuosa de cetim, me veio essa 
vontade de registrar momentos lindos nossos, que acontecem 
também em várias outras casas, com várias outras famílias com 
crespos de rainhas, de reis, de príncipes, de princesas, enfim, de 
verdadeiras realezas, daí pensei: poxa quero tanto escrever um 
livro e por que não começar por um livro infantil?

Eis que surgiu Minha mãe usa touca de cetim para mostrar a beleza 
e o poder de nossa naturalidade, de nossa identidade e de nossa 
ancestralidade.

Espero que gostem dessa leitura. Que ela possa ser feita das mais 
variadas formas, nos mais variados espaços e que o amor e o 
respeito entoem em todos os cantos.

Cintia Almeida da Silva Santos
Mãe do Lucas
Criadora do Soulcrespa
YouTube e Facebook/Soulcrespa
Instagram @soulcrespa2020
Março/2021

Sobre quem ilustra

Ilustrador e Roteirista de Histórias 
em Quadrinhos. Graduado em Letras 
- Língua Brasileira de Sinais pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
e intérprete de Libras. 

Mestrando em Estudos Linguísticos 
pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Já realizou trabalhos de 
ilustração infantil como Pichirín-
Bonbon e Minha avó de 100 anos e 

publicou O congresso de Milão e A mulher surda na segunda guerra 
mundial, todos em parceria com a editora Letraria.

Luiz Gustavo Paulino de Almeida
Instagram @imluizgustavo
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Sobre as autoras citadas

bell hooks é uma cientista norte-
americana, que luta pela causa feminista. 
Ela é também escritora e publicou o 
livrinho Meu crespo é de rainha, que tem 
ilustrações de Chris Raschka. bell hooks 
acredita na importância de uma educação 
feminista, sendo os livros infantis de 
grande relevância para este processo. O 
Chris é um ilustrador, escritor e violista 

americano. bell hooks tem vários livros publicados e contribui 
ativamente para que saibamos e tenhamos orgulho de nossa 
história e ancestralidade. 

Conceição Evaristo é um dos grandes 
nomes da literatura brasileira. Mineira, 
formada em Letras, possui muitos livros 
publicados. Ganhadora do Prêmio Jabuti 
no ano de 2015 com o livro Olhos d’água, 
através de suas obras expressa e exalta a 
luta, cultura e resistência do povo negro...  
Ela publicou o livro Poemas de Recordação, 

do qual faz parte o “Poema De Mãe”, em que são apresentados 
pequenos trechos aqui no livro Minha mãe usa touca de cetim.

Pesquise mais sobre 
as autoras

Anote o que você descobriu

Pessoas incríveis merecem que suas 
histórias sejam conhecidas.



“Ler para e com uma criança é partilhar amor, 
afeto, histórias, esperança e alegria.”

Cintia Almeida da Silva Santos 


