
Eu tenho em mente que para escrever algo eu tenho que falar quem 
sou e o porque estou escrevendo.Vamos lá. Meu nome é Grace 
Bulcão, nasci em Boa Vista do Tupim, estudei em escola pública e vim 
morar em Salvador em 1980 para cursar o segundo grau e fazer 
vestibular. Sou Bacharela em Direito, servidora do TRE-BA, fui 
dirigente sindical, até 2005, e sofri um processo de assédio moral a 
partir de 2006. Entrei num processo depressivo e entre 2006 e 2008 
estive meio morta. Nesse período iniciei um livro (ainda inacabado), e 
escrevi alguns textos. 
 

Insônia 
Tô aqui, mais uma noite sem dormir, com remédio, que daria para 
dopar um boi ou vaca e nada.... Fico intrigada com a minha falta de 
sono, onde fica mesmo a capacidade das pessoas de deitarem e 
dormir? Quando a gente perde o sono é impossível entender em que 
lugar da nossa mente conseguimos ligar (ou desligar) essa máquina (e 
eu que gosto tanto de dormir...). 
  
Nossa... já pensei a minha vida toda, já fui na minha infância, já viajei 
por outros países, cidades, pela minha própria cidade e o sono não 
vem... 
  
Já revi todos os meus relacionamentos de amizade, de família, de 
amores, tentei entender cada um, dar o espaço em minhas 
lembranças que cada pessoa merece e apagar as que não valem a 
pena, mas sigo pensando que os que não valem a pena tem a sua 
cota de importância no meu (nosso) processo de conhecimento, faz 
com que eu valorize mais as verdadeiras amizades, os verdadeiros 
amores... 
  
Tenho me achado muito intolerante, tenho me afastado de tudo que 
possa me trazer qualquer possibilidade de tristeza, infelicidade, 
mágoa...tem sido uma armadura protegendo a mim mesma, tento 
manter um equilíbrio do meu bem estar a qualquer preço, faz parte do 
medo de entrar no poço novamente. Quem já chegou ao fundo do 
poço sabe do que falo e de como me sinto. 
  
Eu vi a minha alma sair de mim, a minha sanidade escorrer pelo meu 
corpo, saindo pelos meus dedos, e eu paralisada, sem nada poder 
fazer. Eu me sentia como se estivesse morta - eu estive morta - mas 



via tudo acontecendo ao meu redor, o mundo tinha morrido apenas 
para mim, as pessoas, os dias, as noites eram vividas normalmente 
por todas as pessoas ao meu redor e eu completamente imóvel vendo 
tudo acontecer sem conseguir interferir, interceder...sentia também o 
olhar de pena sobre mim, nossa!!! quem é ela mesmo? será que ela 
ainda está aí, nesse corpo inerte? 
  
Entretanto a dor me corroia, ela era minha amiga inseparável. O medo 
por algum tempo desapareceu, quando tudo perdeu o sentido, quando 
deixou de valer a pena, o medo também se foi, mas a dor nunca me 
deixou, penso que talvez a dor tenha contribuído para que eu 
percebesse que  ainda existia vida naquele corpo, era o único 
sentimento que existia, a minha alma saiu de mim mas a dor que eu 
sentia não foi junto, ela ficou e me acompanhou para o fundo do poço, 
tão fundo, sem fim, sem possibilidade de parar, de chegar ao 
fim...onde será o fim do fundo do poço?  
  
Hoje percebo que o fundo do poço chega quando a alma retorna, 
quando ela vai tomando conta do corpo novamente, aí, nesse 
momento você sente que chegou ao fundo, mas tem que ficar ali, 
tomando posse de seu corpo novamente, se reconhecendo, 
procurando ver o que restou de quem vc era e procurando saber do 
que restou... Dá para reconstruir sua mente, sua consciência, seus 
valores e crenças, seu sentido de vida... 
  
Vida. É isso que acontece quando se chega ao fim do fundo do poço. 
Você percebe que a dor faz parte do processo e aprende que é 
preciso saber o que o mais  importante naquele/nesse momento é 
promover encontro do seu corpo com a sua alma. Por onde  começar? 
Com quem contar? É preciso começar só. Renascer.. Ai, é o medo 
que vem. E o sono não vem... 
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