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Estudiosa da área de diversi-
dade sexual e de gênero, esse 
tema sensível, me atravessa por 
diversos poros e compõe uma 
boa parte de quem eu sou. Mais 
do que parte dos meus escritos 
acadêmicos, se transformou 
nas formas de construir mi-
nha poesia, minhas atuações e 
minha filosofia militante.  A li-
berdade como forma de amar, 
foi um outro tema, revolução 
interna, que me virou de ponta 
cabeça, me deixou bem zonza, 
cheia de ideias. Junta a isso a 

um pouco de insônia criativa, banhadas a chá de camomila 
(isso mesmo, nada de café por aqui), vai resultar na prática 
cotidiana da Amanda Poetisa. Muito Prazer.
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Efêmera 

A vida é efêmera, dizia o vídeo de youtube, efêmera como 
a vida dos animais que davam nome a palavra efêmera. 
Sabia que as efêmeras têm apenas dois dias de vida? Efê-
meras são uns insetos que parecem libélulas, parecem 
tanto, que chuto, seja um outro nome para se dar a elas. 
Meus amores são como as libélulas que na verdade são 
efêmeras. Eles só podem acontecer entre um piscar e ou-
tro de olhos, numa passada entre mãos num bar, numa 
traição de uma noite só. Meus amores voam, porque são 
proibidos, são aquilo de que não se pode falar. Eles não 
são como os de novela, não tem final feliz (nem triste). 
Meus amores acontecem no susto, no ímpeto de amar 
um pouquinho enquanto nada na vida acontece e acaba 
quando perdem o sentido, ao se prolongarem demais. 
São aquilo-de-que-não-se-pode-citar-o-nome, que dá 
coceira no umbigo e, certamente, não dá para apresen-
tar para a família. Como disse, são sigilosos, amores que 
tem que fazer de conta que não aconteceram. Amores 
pagãos, pecaminosos, permissivos, subversivos, tortos e 
as vezes intensos. Meus amores são efêmeros, bolha de 
sabão que estoura no ar quando a gente ainda está ten-
tando pegar. Por isso eles não são poucos, por isso eles 
não tem história cronológica certa, por isso que escrevo 
sobre eles, senão aqui, onde os iria contar?

É preciso falar sobre o amor
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Utopia corajosa

Sonho de pés descalços, dançando em volta da fogueira,

As vezes bruxa, às vezes guerreira,

sonho que homem nenhum nos coaja e que homem ne-
nhum nos proteja.

Sonho desnuda, desencarnada, alma penada que seja,

mas leve como pluma, embriagada de cerveja.

Sonho psicodélico, de punhos erguidos, seja por grito 
de fúria, seja por música, disco.

Sonho-me forte, ampliada, sexuada.

Sonho de curvas que se cruzam, em mil diferentes es-
tradas

sonho transbordar em poema, canto, riso,

impulso resistindo

Sonho em dar pulo em penhasco, andar tropeço.

Sonho de poder ter prudência, mas nunca, nunca mais 
medo...
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Revolução das xuxinhas 

Voa um laço rosa pela janela

Arrancado as próprias mãos

Uma menina de 3 anos

Num ap em madureira

Se recusa a sucumbir

As primeiras repressões do patriarcado

Corpo e cabelos soltos,

São seus primeiros sinais de resistência

Xuxinhas no pasarán !!!
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Matemática amorosa

Nós éramos três.

E quando você se foi

já não sustentávamos mais ser dois.

Era difícil equalizar o três que virou dois, onde falta 
um.

.

Porém, vida que segue e ser dois era necessário

até para aguentar a barra de já não sermos três

.

Se passaram três anos

E nós viramos muitos!

Muitas bocas, muitos beijos, muitos abraços, muitos 
sexos.

Mas nunca três outra vez.

.

Tentamos substituir o seu vazio com outros uns

que duravam um mês, uma cerveja, um beijo

.

Mas soma não pode se confundir com multiplicação
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Sendo dois, tentamos jogar um saco de areia no vazio 
que este um representava.

.

Um já não era mais você.

Um era o que deixava nossa relação a três incompleta.

Um era muito importante afinal.
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Secreto 

Tenho um segredo,

que desce devagarinho entra nas minhas pernas

e passa pela minha coxa.

e não fala a mesma língua que eu

e não tem o mesmo rosto que o meu

e por isso se torna assim tão secreto

às vezes ele não cabe na minha boca

Tenho que segurá-lo com as mãos e depois com os pés.

Como não sou bom em guardar meus próprios segredos

Eles transbordam pelos meus extremos

e se tornam quase verdade.

Quase !
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Ilegalidade

Me avisaram um dia desses que o que eu fazia era erra-
do!

Tudo na vida tem regras e a gente não se pode amar 
assim ,

livremente do jeito que bem entender...

Tem que ter um anel,um papel,uma cerimônia,uma 
monogamia,uma estabilidade

Que isso que faço é coisa da idade,

Que o que ainda me falta é a tal maturidade

Foi neste mesmo dia que eu descobri a verdade

O meu amor, coitado, vive na ilegalidade!
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Experiência Bora: 
dez mulheres, a ilha e a arte.

“... aos poucos fui percebendo que estou aqui 
justo pelas diferenças.”

O Bora Girls ainda não era Bora quando uma primeira 
semente do grupo foi plantada em solo inglês. Ali, em 
pleno parade ground do icônico edifício do Chelsea Col-
lege of Arts, em Westminster, London, a poucos metros 
da Tate Britain, by the River Thames. Tudo muito Brit-
ish, exceto o sangue latino nas veias a bombar entusi-
asmo direto aos corações dessas mulheres brasileiras 
envolvidas com arte.

Um seminário sobre o artista plástico Hélio Oiticica, or-
ganizado pelo professor Michael Asbury e pela pesqui-
sadora Ellen Nunes, foi o que levou algumas delas até lá 
e foi também um excelente começo. Estudar Oiticica faz 
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então a mulherada aceitou o convite de Nunes para re-
criarem os

Ninhos. Esse trabalho de Oiticica, apresentado em 1970 
no MOMA, em Nova Iorque, consistia em unidades ce-
lulares onde comunidades seriam gestadas, pequenas 
capsulas, que permitiam privacidade num espaço pú-
blico. De certa forma, premonitório do que viria a acon-
tecer com o grupo.

“Foi nada mais nada menos do que um sequestro a 
minha

entrada no Bora.”

A bem sucedida experiência de aprender e também criar 
juntas foi o que bastou para saírem em busca de outras par-
ceiras tupiniquins e criarem um grupo de afeto, de pesquisa 
e de reflexão acompanhada. As conversas fluíram, a troca 
foi rica e o tempo passou, sem que elas se dessem conta.

Hoje são dez. Seis com residência permanente em Londres, 
duas alternando entre Rio e Londres, uma entre Rio e Por-
tugal e a última uma cidadã do mundo, CEP “Planeta Ter-
ra”, a globe-trotter e cantora do grupo. Sim, cantora.

Nem todas as Boras são artistas visuais. Outra delas é cura-
dora e ensina história da arte e ainda outra é poeta, com 
formação em art-business.
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“Estava tranquilamente perdida na ilha, me integrando com 
os nativos do lugar, quando fui cercada por um bando de

mulher dos trópicos.”

Em ordem alfabética, elas são:

Ana Luiza Rodrigues, artista que enfatiza a relação en-
tre beleza e falta de sentido para além do confronto com 
os objetos do cotidiano; Andrea Rocha, colagista per-
formática, diva do fake-photoshop; Arícia Mess, rainha 
dos psycho- quilombolas, radical batuques, afro-shock-
chic; Carolina Setubal, artista, educadora e agente de 
transformação; Christianne Baerlein, curadora e pro-
fessora de história da arte; Marcia Thompson, artista 
e mãe contemporânea; Mercedes Lachmann, artista 
visual pesquisando a alquimia sensível e formas de con-
exão vegetal; Patricia Tavares, transitando entre as co-
lagens e o têxtil; Silvia Hirano, empreendedora, poeta e 
fascinada por arte japonesa e multiculturalidade, e Tete 
Alencar, artista plástica conceitual trabalhando com 
materiais diversos.

Ou, mais especificamente:

@analuizarodrigues17 @dedeiarrocha @ariciamess 
@picuca @christiannebaerlein @thompson_marcia 
@mercedeslachmann @pattavares7 @silhirano @
t2dealencar
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minhas raízes, fugindo das lembranças de um outro mun-
do, fui acordada por essas mulheres maravilhosas, lou-

cas, lindas e

inteligentes. 
Confesso que resisti. Era bem mais confortável fazer de

conta. No fim deu nisso.”

Além da afinidade espontânea entre mulheres brasileiras 
ligadas à arte, foi a distância e as memórias compartil-
hadas do Brasil – um país composto por ancestralidades 
tão diversas – o que reforçou laços transnacionais. A 
partir da reflexão sobre trabalhos históricos de outras 
artistas e sobre o reconhecimento da própria identidade 
de cada uma das Boras, fortaleceu-se o desejo de colocar 
em evidência e questionar a invisibilidade das mulheres 
latino-americanas em Londres e no mundo.

Sempre regidas pela máxima de que bonito é tudo aquilo 
q não damos conta de ver sozinhos, seguiram desbra-
vando textos, galerias, museus e os inúmeros espaços 
expositivos da cidade. Bonito, é importante deixar claro 
aqui, no sentido de tocante, potente, comovente, trans-
formador e tudo o mais que a arte sabe ser. Logo no in-
ício, os encontros eram presenciais. Com a pandemia, re-
fugiaram-se nas cápsulas virtuais do Zoom, mas isso não 
impediu que desenvolvessem e realizassem juntas nada 
menos que 6 projetos. Que ninguém menospreze o poder 
de 10 mulheres brasileiras reunidas, mesmo que em esta-
do de lockdown.
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“O Bora é uma corrente de mãos, um barquinho de 
borracha dos naufragados, um furacão, uma corrente 

elétrica, mas antes de tudo, um grupo de mulheres inspi-
radoras que resolveram se juntar para brincar, chorar, 

gargalhar,

produzir e criar.”

O desejo em colaborar tem prevalecido, mas nota-se 
entre as componentes do grupo uma certa hesitação em 
autodenominar-se um coletivo. Talvez pelo respeito às 
individualidades e pela própria flexibilidade que há em 
participar ou não de cada um dos projetos realizados. 
Esses projetos, todos nascidos já durante o período da 
pandemia, podem ser resumidos assim:

Posters - pesquisa de porcentagem de mulheres repre-
sentadas por galerias londrinas, seguida de ação no Dia 
Internacional das Mulheres.

Viralata Humana - um single, oito capas. Quem disse 
que um disco só pode ter uma capa? A convite de Aricia 
Mess, oito das Boras se entregam ao desafio de criar 
uma capa para o lançamento do single da Bora cantora.

Blaw Editions at Blaze Image Gallery – uma luxuo-
sa parceria travada com a Blaze Gallery, em Notting 
Hill com o objetivo de expor edições de artistas lati-
no-americanas, para dialogar com a comunidade local, 
sob a curadoria da Christianne Baerlein.
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entrar na galeria, a galeria vai à rua. Sob curadoria da 
chilena Tere Chad, 8 artistas latinas são convidadas a 
exibir seus trabalhos na vitrine da Blaze Image

Show for No One – é proibido visitar. Em colaboração 
com a curadora Daniela Labra, Arícia Mess canta num 
vídeo solitário, enquanto trabalhos de outras 5 Boras 
estão em exposição na galeria.

Suspended and about to - um projeto da artista equato-
riana Manuela Ribadeneira, com curadoria de Maria do 
Carmo M.P. de Pontes.

“O Bora foi crescendo pouco a pouco. Faz somente um 
ano que se tornou oficial, mas já vinha se formando a al-

gum tempo. A Márcia Thompson foi um elo muito impor-
tante, com sua vontade de reunir todas nós. Ela começou 

de um

lado, pegou o outro e pimba!”

Contribuir com a sociedade, a bem dizer, retribuir, está 
entre as Bora-prioridades. Para isso, 2021 tem sido um 
ano de identificar projetos e organizações às quais pos-
sam colaborar, com ações pontuais envolvendo arte, cul-
tura e a própria sociedade civil.

“Cheguei no Bora por conta de um encontro inesperado, 
com duas brasileiras empolgadas, que visitavam uma ex-
posição em que eu estava trabalhando. Não me contive 
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e como boa brasileira também, pulei na conversa. Eram 
Marcia e Patricia, desconhecidas que viraram amigas 

queridas - conversando e desejando montar um grupo 
de troca entre

artistas.”

Por que mesmo o nome Bora Girls, muitos costumam 
indagar. Ora, por que não? A palavra ‘bora’ era repeti-
das vezes usada pela mais energética componente do 
grupo e foi assim naturalmente escolhida para batizar a 
empreitada.

Anagrama de ‘obra’, forma reduzida de ‘embora’, que 
vem de ‘em boa hora’, é uma interjeição que conclama à 
ação e que

inda por cima está contida nas palavras ’colaBoração’e 
‘laBoratório’. Bora também é o nome de um vento que 
sopra no Adriático, mas a julgar pelo vigor da mulhe-
rada, este Bora Girls está mais para furacão, como bem 
denominou uma delas!

“somos um grupo de mulheres inteligentes, talento-
sas, eficientes, que são fodas e ainda fazem a janta, rs...

Realmente, é por isso que amo as mulheres e admiro, e 
quando amo e admiro vocês, amo mais a mim mesma.

Somos bons espelhos umas das outras onde podemos nos 
mirar e dar suporte, isso não tem preço e o dinheiro não 

compra. No nosso pequeno núcleo, inventamos um novo 
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o Zeitgeist de nosso tempo e estamos em fina sintonia-
com o  momento.”
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Biografia Camilla Mar-
tins de Oliveira:

Camilla aprecia a pai-
sagem da janela do seu 
quarto. Gosta especial-
mente de sol, de mar, 
de céu-azul, beija-flor 
e gaivotas. É psicóloga 
de formação, atuante 
em escolas municipais 

do Rio de Janeiro e aposta na poesia falada como uma ferra-
menta de transformação subjetiva e social. Tem pela literatu-
ra uma grande paixão. Desde muito jovem, as palavras e os 
livros são janelas a abrir novos mundos: se desloca de lugares 
de solidão e pouco movimento para outros mais povoados e 
férteis, onde se sente mais viva. Encontra nas palavras escoa-
mento, refúgio, ancoragem e possibilidade de fluir. Camilla 
escreveu uma dissertação de mestrado sobre suas experiên-
cias com a poesia falada, “Poesia falada: A arte de deflagrar 
tráfegos no cotidiano escolar”, defendida em 2017 no Progra-
ma de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). Atualmente está cursando o doutorado na 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), com um projeto de pesquisa que aborda as 
poéticas do corpo a partir das relações entre corpo, poesia e 
vida no slam. Atualmente tem versado sobre o feminino em 
suas múltiplas e infinitas possibilidades.
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A certeza do retorno é a coragem da partida. Acor-
do bem cedo, preparo a bagagem, na medida que me 
cabe, nem tão pesada que eu não possa carregar, nem 
tão leve que algo possa me faltar. Passo um café bem 
forte com canela pra me manter de pé e aquecer meu 
ventre. Sei que a viagem será longa. Estou preparada, 
penso eu. Agora é hora de ir. Me despeço de cada canto 
da minha casa, esse lugar que aprendi a chamar de lar. 
Aprecio o modo como cada coisa está em seu lugar, mes-
mo aquelas que a princípio não pareçam. Lembro da fala 
de uma amiga logo quando me mudei pra cá: “Deixa as 
coisas encontrarem seus lugares”! E não é que ela tinha 
razão? As coisas encontraram seu lugar por aqui. Vejo 
minhas plantas verdejantes e os rastros de vida que elas 
deixam. Me despeço e digo que volto logo. Mesmo que 
não seja tão logo assim. Agora realmente preciso ir. Dou 
a última mirada e caminho em direção a porta. Um pou-
co receosa, confesso. Um frio na barriga me acompanha, 
talvez por não saber o que me espera. Logo hoje, dia da 
partida, faz um frio e uma névoa branca envolve tudo. 
Aproximo o cachecol do pescoço, na tentativa de me 
manter aquecida. Finalmente fecho a porta e caminho 
até o cais. Lá já me espera um pequeno barco, pintado 
de vermelho e verde. Não gosto dessa combinação de co-
res. As mãos compridas de uma mulher, com uma vasta 
cabeleira, acenam pra mim. Seus olhos são claros, quase 
da cor do mar, e vivos, despertos. Escuto um canto que 
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parece vir da alma, vozes bonitas, vozes mulheres. Sem 
hesitar, pulo dentro do barco. Imagens novas e familia-
res: Três mulheres me recebem com um abraço. Uma 
delas puxa a âncora com agilidade e juntas, nós quatro, 
iniciamos a travessia. 

Cada dia me deparo com um novo rosto, meu e 
das companheiras de percurso. Uma delas me oferece 
um sabonete de ervas e limpa cuidadosamente cada can-
to do meu corpo. Sinto um cheiro de feijão delicioso, bem 
temperado, e nos encontramos a beira do fogo, conver-
samos e rimos. A de vasta cabeleira e saias compridas e 
coloridas me conta que está se entendendo melhor com 
o tempo, que o relógio não é mais seu inimigo. Aquela 
de olhos grandes, como uma coruja, me ensina a criar 
pausas durante o dia para apreciar o voo das gaivotas. 
“Se eu fosse um bicho seria uma gaivota, sem dúvida, 
pois elas são livres e voam”, ela diz. A morena, de negros 
cabelos lisos e compridos, arrumado em belas tranças, 
compartilha que finalmente está se livrando da culpa, 
que lhe acompanhou por muito tempo e experimentava 
uma sensação de liberdade recém-nascida. 

Somos tão diferentes, cada uma tem um jeito bem 
peculiar, e tão parecidas ao mesmo tempo! A natureza 
profunda nos une, a disposição para amar e a paixão 
pela arte e suas transformações. Compartilhamos histó-
rias vividas: afetos, desafetos, encontros e desencontros. 
Fico nua e mostro minhas cicatrizes. Elas cuidam da fe-
rida na minha garganta, que em carne viva, ainda dói. 
Acolhemos nossas dores. Um cafuné antes de dormir, 
uma xícara de café ao acordar, uma massagem nos pés, 
abraços calorosos.
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jos, encontrando meu ritmo. Tenho dias de muito fazer, 
ler, escrever, cozinhar, falar, mergulhar... E dias de nada 
fazer, só olhar o horizonte. Tem dias barulhentos, de 
muitas risadas, cantorias e conversas, outros de absolu-
to silêncio, onde só se ouve o mar. 

Mergulhamos no profundo. Boiamos na superfí-
cie da água, que parece um espelho a nos refletir. Dan-
çamos, cantamos, rimos, cozinhamos, meditamos, nos 
embriagamos, tomamos sol, dormimos sonos tranqui-
los, comemos “manjar das deusas”, lemos... E assim fo-
mos nos curando, transformando as feridas abertas em 
discretas cicatrizes. Às vezes fico sozinha com meus pen-
samentos. Tem coisas que só eu posso curar, bem sei. 
Outras elas podem me ajudar. E como me ajudam, como 
são generosas, como são belas verdades!

Nessa travessia, crio ancoragens: invento cais, 
construo plataformas de voo, escrevo linhas no horizon-
te. A natureza me fascina. A natureza marinha, a natu-
reza feminina. Alimentamos o corpo e a alma. Me sinto 
plena, abundante. É hora de voltar.
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Márcia Barbieri nasceu em 
Indaiatuba, São Paulo, em 
1979. Formou-se em Letras 
pela Unesp e é mestra em 
Filosofia pela Unifesp. Parti-
cipou de várias antologias e 
tem textos nas principais re-
vistas literárias brasileiras. 
Foi uma das idealizadoras 
do Coletivo Púcaro, do canal 

Pílulas Contemporâneas e do projeto Pinot Noir Literatura. 
Publicou os livros de contos Anéis de Saturno (ed. indepen-
dente, 2009), As mãos mirradas de Deus (Multifoco, 2011) e 
O exílio do eu ou a revolução das coisas mortas (Appaloosa, 
2018). Entre os romances figuram Mosaico de rancores (Ter-
racota, 2013) lançado no Brasil e na Alemanha (Clandestino 
Publikationen, 2016), A Puta (Terracota, 2014), O enterro do 
lobo branco (Patuá, 2017), finalista como melhor romance de 
2017 pelo Prêmio São Paulo de Literatura 2018 e A casa das 
aranhas (Reformatório, 2019).
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Não. Não éramos frutos do mesmo ventre. Não 
éramos produtos da mesma discórdia. Não dividíamos o 
mesmo pão ao acordar. Não estávamos fadados ao mes-
mo fracasso. Cada um fracassaria de um jeito singular 
e por sua própria ignorância. Tínhamos dois pés, duas 
mãos e uma cabeça ovalada. Isso não era uma espécie 
de sintonia¿ 

Enquanto eu lambia a sua mão (sim, eu possuía 
essa mania submissa que me igualava aos cães mansos e 
de pequeno porte), você me disse com sinceridade indis-
cutível: eu gosto da sua companhia. Sim, aquilo deveria 
bastar, era prova incontestável de que as coisas estavam 
apodrecendo no seu devido tempo. 

Eu não respondi, permaneci calada, mas pensei, 
um cão é uma boa companhia, embora seja destituído 
de fala e possa ser confundido com qualquer cão da ma-
tilha. Um gato também é uma boa companhia, mesmo 
não fazendo outra coisa senão enterrar a própria merda. 
Há certo aspecto de força nesses animais que não se co-
movem nem choram suas dores. No entanto, eu cons-
tantemente chorava, porque almejava uma compreen-
são inexistente.
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Como compreender um homem que vivendo em 
uma cidade repleta de prazeres prefere viver enjaulado¿ 
Não saberia responder, nunca cheguei a uma conclusão 
razoável sobre a estrutura do pensamento dos homens. 
Poderia dissertar sobre as funções de cada um dos seus 
órgãos, porém, isso seria pouco satisfatório para as mi-
nhas dúvidas. 

Existe na alma humano um vazio impossível de 
ser preenchido. Qual homem preferiria água à morfina¿ 
Somos uma espécie atormentada pelos pensamentos e 
pela linguagem, não é possível sobreviver sem aneste-
sias. Um pássaro nasce para voar, uma cobra para raste-
jar, uma aranha para tecer. E os homens¿ Como explicar 
a dimensão de suas tragédias¿ Quantos membros preci-
samos para fracassar¿ 

Realmente não sei... Eu te olho e você dorme en-
quanto eu me viro na cama. E na minha insônia incurá-
vel eu penso sobre a semelhança entre a gestação lenta 
dos homens e dos elefantes. Sim, cada um fracassaria 
de um jeito singular e por sua própria ignorância.
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Nace y desarrolla su actividad artística y docente en la Ciudad 
de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Profesora y Licenciada 
en Artes Plásticas por la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. Ex–docente en la Facultad de 
Bellas Artes y en la de Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, también, de la Universidad de 
La Calabria, Cosenza-Italia.

Realiza numerosas muestras personales y colectivas. Partici-
pa en obras de arte público y privado. Organiza eventos cultu-
rales y convocatorias internacionales de arte postal. Produce 
varios ejemplares de libros de artistas, ediciones de autores, 
publicaciones de catálogos de artistas, performances, diseño 
de objetos de arte y de autor, mail art, vídeo arte y fotografía, 
escultura, instalaciones, mosaico y pintura mural, grabado y 
técnicas gráficas experimentales.

Su obra es patrimonio de museos y colecciones privadas y pú-
blicas.
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Actualmente vive y trabaja en su estudio y espacio de arte Il 
Graffiacielo en San Giovanni Valdarno, Arezzo, Italia.

Email: mayalopezmuro@libero.it

Página Facebook

-MAYA LOPEZ MURO

-MAYA LOPEZ MURO IL GRAFFIACIELO studio d’arte

https://www.facebook.com/
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Nace en Ciudad de México, 1973. Egresada de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (UNAM). A la par cursó el 
Diplomado de Creación Literaria en la Escuela de la 
Sociedad General de Escritores de México (SOGEM). 
Editora y poeta. Le han sido publicados sus poemarios: 
Tríptico de desamor (Fundación Cultural Trabajadores de 
Pascual y del Arte A.C., 2001), La luz y las sombras altas 
(Fósforo, 2006), Poesía reunida (miCielo ediciones, 2007), 
Las cosas últimas (Fridaura, 2008); Gran mal (miCielo 
ediciones, 2010) Glory box (miCielo ediciones, 2012), Las 
eternas rutas (Diablura editorial, 2013), El misterio de los 
mundos vulgares (Canapé ediciones, 2013), reedición 
de Glory box (El quirófano ediciones; Guayaquil, 2013), 
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Crónica de los días que ya no son, Antología poética 2001-
2015 (El quirófano ediciones, Guayaquil 2016) y El ruido del 
Mundo (miCielo ediciones, 2017). Poemas suyos, han sido 
incluidos en antologías de poesía en México, España, Nueva 
York, Brasil y Argentina. Destaca su participación en La 
palabra transfigurada: cien años de poesía visual mexicana 
(Ediciones del Lirio, CONACULTA-INBA, 2014). Finalista en 
el Premio Internacional de Poesía Visual, Badajoz 2015.  
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Un juego de perder y recuperar...
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Este barrio que no es el mío...
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Cielo de nubes marginales...
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Todo eco, tiene un resoplido...
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Juego de sombras, noche de San Juan...
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Pasos sin destino... 
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Somos un juego de perder y recuperar

Aquí está la puerta  
Puedes atravesar el umbral y despedirte para siempre. No iré 
tras de ti. 
Hoy es noche de San Juan, prendí una hoguera a todas las 
noches que entregamos a lo que llamábamos:  
“Amor”. 
En aguas frías no saltamos nueve olas de espaldas, para 
obtener salud y felicidad todo el año.  
Tú y yo, como dos invidentes, caminamos por rumbos 
desconocidos. 

Éste es mi último deseo:
vete de mí.

Todo eco tiene un resoplido y el corazón con su latido se fue 
palpitando como en un jarrón sin fondo. 

Adiós cielo de nubes de Absenta.

Mónica González Velázquez 
(Ciudad de México, 1973)
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o Maestra, promotora de 
Cultura, Escritora y Poeta 
Mexicana. Es miembro de 
la Academia de Letras de 
América Latina, de la Aso-
ciación de Poetas y Escri-
tores Universales; de los 
Colectivos “Mulheres ma-
ravilhosas” y Club “Aman-
tes da poesía” en Brasil; 
“Mosaicos Y Letras” en 
Argentina y “Sin límites” 
Palabra en el mundo en 

México. 
Asiste y participa en Encuentros de escritores y poetas, Fe-
rias, Festivales de Arte, Cultura y Educación en el país y en el 
extranjero.
Presenta su obra literaria por medio de recitales poéticos, tal-
leres, conversatorios, antologías, revistas, radio, televisión y 
medios online. Donde comparte sus letras contenidas en los 
libros de su autoría, entre ellos: “Cien poemas y una vida”, 
“Pasajes del centenario. Mexicali. Voces del pueblo”, “Cora-
zón al viento”, “Palabras breves pero profundas”, “Quehacer 
poético”, “Varios desvaríos”  y “Versos del camino”. Además 
de su participación poética en más de un centenar de Antolo-
gías a nivel Nacional e Internacional.

Menciones honorificas recibidas últimamente:
“Forjadores de la Historia Artística de Mexicali”, BC. 2015.   
“Mujer fronteriza valiosa 2017”.  “Maestra Distinguida de Baja 
California. México. 2018”. “Mujeres que han dejado huella” y 
“Mujer egregia” 2019. “Poeta Migrante del año 2020”. “Men-
ción de Honor” Poesía y Narrativa Argentina.



ALFARRÁBIOS MULHERES

51

O
ra

lia
 ló

p
e

z S
e

rra
n

o

2021. 3er. Lugar Narrativa. México. 2021. Aprobada en I 
Concurso GeoLiterário, Brasil. 2021.              

CONDICIÓN INSOMNE   (Fragmento)       
                          
                            I
Me acuesto sobre mi tensa cama 
deseando reembolsar la fe gastada 
por sucesos que retuercen mis sábanas,
poemas impunes, en devastación. 
En este mundo o época en que vivo, 
minuto tras minuto, bestiales feminicidios, 
y cada mañana mi abollado cuerpo
se desmorona en lluvia de cenizas. 

Están mis ojos enrojecidos, 
llorosos, colgados por los caminos, 
no encuentran respuestas 
ni se conforman que tantas mujeres 
ultrajadas, muertas, huelan a olvido.
Anochezco con un nudo en el pecho,
y la voz fémina justiciera de mi género 
se multiplica entre párrafos grises,
dolosos, que supuran mis dedos.
 
Voy descabezando a las arañas de ira 
e impotencia del telar de mi cabeza, 
cada atardecer mis ilusiones de mujer 
se diluyen en crueles acertijos.
Y en el desamparo de mis desvelos
no visualizo ninguna luz alentadora, 
en esta búsqueda infinita 
de equidad e igualdad de género.      
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El árbitro mundano me amonesta, 
se ensaña conmigo, no lo entiendo. 
Mi mente no alcanza a vislumbrar,
a captar las justas palabras. 
Y rebotan los ecos del silencio 
en barbotadas de sangre, lágrimas, 
censurando la torpeza 
de mi sombrío, perenne insomnio.

Conozco muy bien de los sentidos 
y de los sentimientos averiados, 
son mármoles grises de esperanza, 
vacío de letras, desánimo, cansancio. 
Y los días son huecos incómodos, ojerosos, 
llenos de imágenes inverosímiles; 
rasgones de palabras en la amoratada piel, 
ardor del aire caliente nocturnal y frívolo.  

Vivo por hoy, pinchando teclas,
en amenazadora lluvia tempestuosa, 
mi condición insomne más me ataca,
estremece mi ser y mi conciencia. 
cada amanecer soy una minúscula,
una vaporosa nube blanca, 
estrella lánguida en el denso cielo; 
mujer pensante, verdugo de la sinrazón.

Lo bestial me rebasa, acribilla  mis sueños, 
y mi cuerpo flota sobre ríos de sangre, 
se deshace putrefacto en el ignorado asfalto, 
hasta volverse un punto infinito…
                             perdido en el espacio.   
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SALUTACIÓN 

Hoy saludo a la mujer que habita mis sueños y hace 
crecer anhelos; la que ahora rumora sobre teclas mal-
tratadas, escribe nota tras nota, lluvia pertinaz que 
nunca acaba. Esa, que tuvo ilusiones de ternura y pa-
sión, sudor, jadeo y un qui’otro hombre sembrador de 
gérmenes dolorosos, amargos e innegables semillas de 
amor fecundadas en su apasionado cuerpo. 
La que escuchó sus gritos incontrolables, les vio trasta-
billar por los pasillos de la casa; con ojos llenos de ira, 
con piel cubierta de inconsciencia, cual animales ra-
biosos, enloquecidos. Esa mujer que comprendió, que 
el hecho de la ineludible ausencia del amor de pareja, 
a fin de cuentas, resguardó su esencia, su vida en ar-
monía, libre y plena. Saludo a la mujer, que prefiere 
meterse al obscuro sótano humano o por los callejones 
de la vida común, lejos de reflectores, de las primeras 
planas,  de la banalidad de aquellos que más nos dañan. 
Y al paso sonriente de los niños y jóvenes, recoge flores 
por los esteros, con mirada a veces, anegada en llanto, 
cubre las calles cenizas de polvo de olvidos, amores 
perdidos, y de tantas inútiles prisas. Que al tallado de 
piedras por caminos cansados, entendió que la vida no 
es constante lamento, y la ha hecho más soportable y 
suave, susurrarle al oído de las letras, en ocasiones, su 
amor, ideales o latente descontento.
Saludo a esa mujer soñadora que aunque no encuen-
tra cómo evitar el goteo del agua por sus habitaciones, 
no hay un sólo instante que deje de creer, que el amor 
existe. Que amar es la clave y la claridad pinta al cielo, 
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este mundo de injustos, y las mujeres nidos son exter-
minadas por malévolos hombres piedras. Y se les pide 
prestado a los perros, los ladridos para gemir envidias, 
odios, egolatría y pernicioso poder, sobre todo en el 
tránsito de grandes urbes, de mansiones insensibles 
con pisos elegantes.  
Saludo a la mujer, a esa, a todas aquellas que aún 
siguen, atraviesan radiantes la puerta de espera y ante 
el manto celeste de estrellas, tras luz persistente cada 
bello amanecer felizmente aman, luchan… Se sublevan.
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S O Y    

                                                                  
Soy agua pura balbuceando sed perenne,  
amor que abraza y le rodea violencia;
susurro tenebroso, depravación humana.

Soy antiguo, despiadado laberinto,
ceniza sin velas en los cementerios; 
soy oculta osamenta, bolsa negra; 
cuerpo que se sacude, se acomoda 
para las fotos de las primeras planas.

Soy alma que deambula secuestrada
entre nubes de injusta impunidad,
soy crimen lascivo, llanto de agravio,  
dolor a causa de la ruindad humana.

Soy luz de oprobio, inexorable castigo,
los gusanos con piel me devoran,
sus manos siniestras me denigran;
soy nombre que esconde perversidad,
informe extraviado, atroz anonimato.

Soy belleza destrozada, aniquilada,
la inocencia que supura en llaga,
tormenta infeliz e interminable,
lluvia de estrellas mutiladas;
¡Soy una de las tantas y tantas 
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a Natural de Salvador - 
Bahia. Psicopedagoga, 
mediadora de leitura, 
poeta e escritora. Inte-
grante do grupo Mel (Mu-
lheres Entre as Linhas), 
Clube dos Poetas da 
Bahia. Participa do gru-
po de pesquisa Contado-

res de Histórias da Bahia, integrante do Coletivo Mino-
rias. Participou da Antologia Internacional e Antologia 
Poética Mulher Poesia volume 02, Editora Cogito, ano 
2017. Alfarrábios Edição XV, XVI, XVII e da Coletânea 
Reverdecer (2020). Autora do Fanzine Individual Entre 
Altos e Baixos em 2020 – Armazém de Quinquilharias e 
Utopias. Teve seus textos publicados também na Edição 
XVII Comemorativo de 4 anos Resistênciativismo, Fan-
zine LGBTQIA+, Edição XIX, ANO 4 Anos (2021) – Edi-
tora Armazém de Quinquilharias e Utopias Participação 
no projeto Ecoa Mulheres; a força do feminino através 
das palavras. Este projeto conta com o apoio financeiro 
da lei Aldir Blanc através da Fundação Pedro Calmon – 
Secretária de Cultura do Estado da Bahia.
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Ela

Ela é tida como sapeca às vezes menina e moleca, ama 
resenhar. É feito um ser lindo de apaixonar-se o seu jeito 
brincalhão de ser e encantar, ás vezes ela costuma ser 
meiga. Ela como toda mulher tem seus medos e receios, 
chora também senti dor, mas busca através de um dia 
de cada vez, vencer os obstáculos da vida. Na estrada da 
vida, tem horas que ela se perde, magoa e senti dor, para 
muitos é tão justa, mas como todo ser humano, pode 
pisar na bola e se ver como cartão de crédito, no sinal 
vermelho. Seu carisma vai além das palavras, um bom 
papo, às vezes vivida tão intensamente, mas em outros 
momentos tão dura de ser enfrentada, é como uma vitó-
ria na guerra, tortura em relacionamentos opressores ou 
a mercê da procrastinação. Ela carrega uma culpa, como 
ato pecaminoso com um nó na garganta, diariamente é 
uma luta que vive para se libertar, mas como diz a pró-
pria voz da consciência: nada como um dia após o outro 
para sua voz ecoar. Na roda de amigas, ela é tão bem re-
cebida, bem quista como tal, seu carisma era genial, fora 
do igual, mas nem sempre amada por si mesma, mas 
no apagar das luzes e no fechar das portas de casa en-
contra-se só, vazia e chora feito um bebê recém-nascido 
se recolhe em posição fetal em prantos. Qual o segredo 
que ela guarda por trás daquela aparência? Ela sabe que 
toda aquela apresenta, demonstra ser, é para que não 
percebam, a sua fragilidade, como todo ser humano ela 
há com tamanha sensibilidade. Às vezes é tão sensível 
como cheia de hormônios revela-se que está à flor da 
pele, mas não gosta porque assim sabe que está muito 
mais vulnerável aquela mulher busca ser sábia, inteli-
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a gente, atitudes em certas ocasiões confessava é inconse-
quente, fazia pré-julgamentos e tirava conclusões preci-
pitadas. Ela não precisava ser tão exigente nem dura ela 
mesma, acima de tudo necessitava se acolher e se cuidar 
aceitando e acolhendo o seu jeito natural de ser. Valores 
sobre ela reconhecia, nas relações interpessoais não per-
doava mentira, nem traição, confessava que era ciumen-
ta possessiva com os outros tinha um cuidado tido para 
muitos “sobrenaturais”, exagero inimitável. Exorbitante 
era chamada pelos amigos e colegas, assim diziam, mas 
nada como um cuidado redobrado pelo que se tem e se 
conseguiu com tanto trabalho, custou para conquistar. 
Ela enquanto mulher era vista como estranha, fechada 
para alguns, todavia em momentos só dizia ser reserva-
da, não gostava de muitas brincadeiras apesar ser, no 
entanto extrovertida como antes era introspectiva, como 
sinal de timidez em meio as suas incertezas, o que era 
normal como todo ser vivente na terra.

Há mulheres

Há mulheres que buscam romper certos padrões e pa-
radigmas de seleção ou gênero sexual, independente de 
aprovações elas vão seguindo, acolhem seu jeito que por 
ela se enquadram com todo respeito e autenticidade. 
Há mulheres com visual é despojado, pouco comum e 
casual, fora do formal, há mulheres imprevisíveis, sen-
te-se diferente em si, só não sabe o porquê, indefinida 
pelo seu jeito de ser, por vezes inconsequente fora do 
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comum, uso camisa além de blusa social, prefere tênis 
a salto alto, sapato plataforma do que sapato bico fino. 
Vestido nem saia nunca foi do meu feitio usar, prefiro 
calça jeans e usar shortinho, bermuda ela guarda para 
certas ocasiões na praia meu forte não é usar biquíni fio 
dental nem maiô cavado, prefiro roupa de banho com-
portada. Há mulheres muitas vezes sentem os efeitos da 
ditadura da beleza de forma pejorativa, maneira desti-
nada a sermos belas e obedientes feitos seres indefesos, 
a mercê de proteção também cuidado, moda submetida 
ao consumismo simplesmente, estética que submete as 
pessoas no quadrado, reprime o que não está no auge da 
moda, bem estou com meu corpo, altura e aparência, não 
incomoda. Pois deve buscar aprovação de si mesma para 
ser feliz. Há mulheres consideram ser mais urgente se 
preocuparem em serem mais inteligentes, ganhar mais 
financeiramente do que ficarem pressas aos padrões de 
beleza. Desempenham garra e muita coragem em perso-
nalidades fortes algumas outras não, ao querem exercer 
cargos que nem os homens em alguns casos estão no seu 
direito se possuem competência. Feito mulher do lar, às 
vezes fico muito em casa, reservada, mas simplesmente 
por opção e não gostar de sair sozinha. O que vale ressal-
tar é que não vivo pra casa, prefiro a rua que me abraça 
mesmo que depois volte para casa, limpar as coisas, fa-
zer comida, descansar e lavar roupas. A minha indepen-
dência vai além da financeira, não é orgulho isso admitir 
e sim que posso ser eu mesma sendo livre de sentimen-
to de aceitação, no entanto sinto tenho vontade própria 
para meus passos seguir sem pedir nem ser influencia-
da, apenas ouvir a voz da minha inspiração, instinto e 
por intuição feminina.
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a Sem título

OOOHHH COISINHA, HEIN VOCÊ!

Você mesma estou te chamando, não ouviu? 

Além de surda, pensei que era burra... (risos muitos ri-
sos, gargalhadas) 

Nossa me surpreendeu, está de parabéns. Com um ar de 
deboche, os garotos falam: 

- Brincadeira viu? E caem na gargalhada geral. 

Quando pequena, criança também adolescente era cha-
mada de feia e zoião. Mas o tempo passou e aquela me-
nina cresceu. 

Ofendida pelos colegas de escola era motivo de zoação, 
gozação. O que definiu aquela menina não foram as pa-
lavras a ela dirigida. 

E sim serviu para ela ressignificar todas as lágrimas que 
escorreram, rolaram do seu rosto. As palavras negativas, 
pejorativas para ela proferidas não determinaram o que 
aquela garota iria ser. Se eu pudesse encontrar ela diria: 

- Infelizes são os que não reconheceram o seu valor. 

Mas o tempo passou e essa menina cresceu hoje ela se 
tornou uma grande mulher, ela resistiu presente, estou 
aqui.

Aquela menina sou eu.
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Um minuto, deixe - me falar!

Não sou prato nem produto do meio para ser consu-
mida muito menos imagem para ser erguida, adorada 
e esculpida. Não sou objeto para ser descartado, no 
latão do lixo ser jogada, simplesmente por não querer 
mais minha companhia. Posso também não mais te 
querer nem te amar e nossa relação acabar de uma vez 
por todas, pois não aceito vai e vem. Dispensada posso 
ser, mas tenho o meu amor próprio e posso dizer não 
para seu governo. Relação tóxica e doentia, não acei-
to e rejeito, admito sim, quero longe de mim. Tenho 
impulso próprio e não colo os meus instintos, afinal 
de contas não sou castrada. Meu corpo não é fonte de 
prazer, nem se resume a apetite sexual.  Minha vontade 
é também descrita no comer, escrever, está em dançar 
no ritmo da vida, acontecimentos e ocasiões, o prazer 
está em ler, estudar, rezar, passear, viajar, atividades 
físicas fazer e praticar, isso tudo para além do amor. 
Sou humana, pecadora, às vezes louca até insana, uma 
mulher imperfeita como toda pessoa tenho erros e 
acertos, em certos momentos sensíveis ou melancóli-
cos, eufóricos, acelerados com o tempo, passa rápido, 
período vulnerável instável de humor porque não? Com 
tensão pré-menstrual, sentimento a flor da pele, cólica 
devido ao ciclo da mulher tem momentos que me sinto 
fora do normal, mas não sou frágil feito pétala ou flor 
nem boneca de louça. Sou rotulada como recatada mas 
posso ser também ao avesso. Não fui acostumada a 
cozinhar nem da casa zelar, porém sei que preciso é me 
amar, cuidar e autovalorizar. Meu ser foi sempre incen-
tivado para o estudo, busca por uma vocação, carreira, 
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a trabalho, emprego, profissão para sobreviver nesse 
mundo cão, assim ela acreditar ter ocorrido. Mereço ser 
amada, cuidada bem tratada, saliento e afirmo, bato pé 
firmo e ressalto.  
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TERE CHAD

Tere Chad (Chile, 1990) es una artista curadora que se define más 
como una “inventora”. Ella reside en Londres hace cuatro años, 
donde el Reino Unido le ha otorgado una visa por talento en el 
área de las artes visuales. Posee una maestría en Escultura del 
Royal College of Art y otra Maestría en Artes y Ciencias de Cen-
tral Saint Martins, Universidad de Artes de Londres. Su práctica 
multidisciplinaria se caracteriza por promover la cultura latino-
americana y reflexionar acerca de la sustentabilidad. Tere Chad 
es la curadora de Neo Norte y Fundadora del colectivo Alter Us. 
En los últimos 5 años, Tere Chad ha participado en más de 
30 muestras en cuatro continentes diferentes. Entre sus últi-
mas exposiciones, vale la pena destacar: “Einfach weiter-gehen”, 
Akademiegalerie, Núremberg (2021); “Primeiras Vezes”, Na Esqui-
na, Lisboa (2020); “(Eco)Logical Sense”, Hockney Gallery, Londres 
(2020). Acaba de ser nominada al premio “Sustainability First Art 
Prize” en Londres (2020) e incluida en la publicación virtual: “Buil-
ding From The Corona Crisis Toward a Sustainble Future” (p.24) 
la cual fue presentada en la Cámara de los Lores del Reino Unido.  
Algunos de sus próximos proyectos incluyen: “Space Lapse: RCA 
2020” donde exhibirá en la emblemática terraza del Royal Society of 
Sculptors, Londres; “The Last Sunset / New Sunrise” con el colectivo 
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Alter Us en la Galería de St John’s Church, Bethnal Green, Londres; y 
“Neo Norte 3.0” en la Galería Myymälä2 en Helsinki, donde reúne a un 
colectivo latinoamericano para proponer al sur como el nuevo norte. 
Tras haber publicado dos veces en Alfarrábios, ha sido invitada a 
esta edición especial “Fanzine Mujeres” para contar más acerca de 
su experiencia como curadora en BLAW Editions.
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BORA GIRLS

Bora Girls es un colectivo de 
arte que investiga temas del 
arte brasileño, latinoamerica-
no y femenino en el mundo 
globalizado. El colectivo está 
compuesto por 10 integrantes: 
Tete de Alencar, Christian-
ne Baerlein, Silvia Hirano, 
Mercedes Lachmann, Carolina 
Setubal, Arícia Mess, Andrea 
Rocha, Ana Luiza Rodrigues, 
Patrícia Tavares

Sea Sides - Fabiola Hidalgo

BLAW Editions
(Bora Latin American Women 
Arists Editions Project)

Es un proyecto colaborativo cre-
ado por Bora Girls para la recién 
inaugurada Blaze Image Gallery en 
Notting Hill. Su objetivo es exhibir 
ediciones de mujeres artistas lati-
noamericanas para dialogar con 
la comunidad local y fortalecer su 
presencia en el mercado del arte 
británico, así como crear un archi-
vo de estas ediciones y biografías 
de artistas disponibles en la gale-
ría y en línea, por petición. Bora 
Girls ha invitado a Tere Chad a ser 
la nueva curadora de BLAW Edi-
tions.

Se Garanta Invista Em Martes - 
Tere Chad
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de una muestra de mujeres latinoamericanas,
en tiempos donde debemos distanciarnos,

se me ha encargado acercarnos.
Una paradoja en sí,

en un continente, que desde fuera se ve como 
un todo

pero por dentro rima en un son disonante.
¿Qué sentido podría tener exhibir juntas?

Si habrá un vidrio para separarnos del placer 
estético…

¿Qué sentido podría tener no exhibir juntas?
Si me detengo a esperar a que esta crisis 

pase.
Pero si vuelvo a la pregunta más de fondo
¿Qué habría que celebrar en las mujeres 

latinoamericanas?
Creo que pocos encontrarían cosas que no 

celebrar,
a mujeres que luchan frente a todo por seguir 

adelante
y por ende no me he podido negar y he debi-

do continuar.
Frente a las vicisitudes de tiempos inciertos,

he invitado a 4 mujeres,
de plasticidades y orígenes diversos,

pero con una cualidad en común:
un corazón en búsqueda de la estética,

en búsqueda de la luz, en búsqueda de la 
armonía,

en búsqueda de la alegría,
porque tras tanta espera de pesares que no 

vale la pena recordar
ahora sí ha llegado nuestra hora de brillar.”

-Tere Chad
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”FLOR QUE NO HE LOGRADO AVERI-
GUAR TU NOMBRE

Enfrentas la muerte libre y sin miedo,
gozas, ríes, vives y luego te dejas caer;
lentamente obviando cualquier enredo
fluyes simplemente sin nada que temer.

Te enorgulleces de cada recuerdo,
tu esencia nunca dejaste de defender,

capullo, ahora abierto a cualquier buen credo,
amarillo suave que a rojo haz de encender.

En lo alto nunca dejaste tu sencillez,
calladita de a poco trabajando,

siempre distinguías entre el ser y parecer.

Sonreías contenta con algo de timidez
aunque bien siempre con un plan tramando,
con un gran legado al fin puedes florecer”

- Tere Chad
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