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EDITORIAL
ANO III  •  Nº 11  •  2010 Primus Inter Pares

Logo quando surgiu a internet, fizeram-se muitas previsões e análises 
sobre o impacto que ela viria a ter na sociedade. O que pouco se 
imaginava, no entanto, é que a internet iria mudar as relações sociais 
e até mesmo revolucionar os encontros amorosos. É por esse motivo 

que a AIMÉ resolveu realizar a reportagem especial, intitulada “Relacionamento 
nos tempos de internet”, sobre os sites de relacionamento voltados ao público 
LGBTT, explicando de que forma acontecem os encontros virtuais e por qual 
motivo eles têm substituído, em muitos casos, os encontros tradicionais.

Para acrescentar pontos de vista sobre o assunto, convidamos também o 
professor Daniel Mazzaro para escrever um artigo, com base na análise que 
realizou para seu projeto de conclusão de curso de Letras, sobre os perfis que 
aparecem em tais sites. O resultado você confere na matéria “Gosto se discute?”.

Abusamos também das entrevistas. Com exclusividade, conversamos com 
o baiano que roubou os olhares na 14ª Bienal Internacional do Livro do Rio de 
Janeiro. Através do romance Diário de Rafinha: As duas faces de um amor, Léo 
Dragone conta a trajetória de um jovem que se apaixona pelo namorado da 
irmã. Os motivos que levaram o escritor hétero a desenvolver um romance de 
trama gay estão na seção “Entrevista”. E, para completar, Joe Welch, a cantora 
apaixonada por cães e sapatos, fala sobre vida pessoal e as novidades de seu 
trabalho.

Outra novidade está na seção “Saúde”, pela primeira vez assinada pelo Dr. 
Eduardo Bertero. O especialista compartilha sua experiência e fala sobre o 
significado físico e emocional da ejaculação precoce, a disfunção sexual mais 
frequente entre os homens.

Nesta edição, preparamos, mais uma vez, reportagens sobre assuntos 
variados. Nas páginas a seguir, você pode realizar uma verdadeira viagem, que 
percorre temas como sexo, comportamento, artes, saúde e tantos outros. 

Boa leitura!

Ana Maria Sodré
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mente humana anda as voltas com o medo, violência, insônia, depressão e cada vez mais com baixa estima. As químicas artificiais 
não alcançam os resultados esperados, e uma grande parte da sociedade trabalha com dor. Mais e mais pessoas estão doentes, isto é, as 
forças vitais em desarmonia provocam alteração da química natural da pessoa. As células aceleram ou diminuem sua produção energéti-
ca, sendo necessário ingerir a química artificial, intoxicando a corrente sanguínea, advindo novas patologias.

Na Clinica Luz e Paz, é possível recuperar esse manancial energético, necessário para a saúde manifestar-se, que apenas está 
latente dentro de você.

Venha conhecer como obter harmonia, paz, amor e dignidade. Sentirás através do tratamento, o equilíbrio físico, mental, emocional 
e espiritual. Obterás a combinação especial entre a consciência cientifica e mística, fora do âmbito religioso.

A Clinica Luz e Paz faz um trabalho conjunto com o IRELP – Instituto de Recuperação Energética Luz e Paz, que tem como objetivo, 
“O despertar da consciência por meio da Técnica Terapêutica Reiki, equilibrando a energia do ser humano e ao seu redor, gerando alegria, 
amor, luz e paz interior”. Esse trabalho tem a função de angariar fundos para a construção do Instituto e lar para crianças abandonadas, 
onde serão educadas e tratadas por mestres formados nessa instituição, capacitado-os para serem humanos solidários, com equilíbrio 
emocional, mental, espiritual e físico. Formando um futuro construtivo com mentes elevada, unidas com o Universo.

Terapia em grupo

CURSOS:
REIKI I “O Despertar”

“Uma experiência de auto-libertação”

REIKI II “Transformação”
“É um processo que permite a participação do Universo na vida 

do indivíduo”.

REIKI III “Realização”
“Realização significa ser integral (Holístico – Todo)”.

MESTRADO EM REIKI “Consciência de Luz”
“Ninguém cura outra pessoa, apenas a ajuda curar a si mesma, 

infundindo-lhe uma carga energética”.

Infantil “REIKI I para as crianças de 10 a 13 anos”.
Todos os cursos são terapêuticos, eliminam o estresse,  

depressão e ativa os órgãos, sistema nervoso e une o ser
com a Energia Universal.

EMPRESAS “Energia, mente e prosperidade”
“Integração da equipe empresarial para um maior rendimento, 

união, compromisso e ação saudável”.

Terapia Individual

Através da Clinica Lua e Paz realizamos tratamentos individuais 
com uso das técnicas a seguir:

Reiki
Alinhamento de Chakras

Reflexologia
AMMA / Shiatsu

Massagem Interativa
Massagem de Recuperação da medicina chinesa

(Tui Na e Tui Na ortopédico)
Meditação conduzida

Conscientização energética

Obtenção de cura e melhora nos seguintes casos:
Síndrome do pânico

Estado de coma
Depressão / Câncer

Debilitados fisicamente
Cardiopatias

Estabilização do sistema imunológico (H.I.V.)
Recuperação de maus hábitos e vícios

Equilíbrio Emocional
Clareza de Pensamentos

Saúde Física / Força Espiritual

Rua Luís Antonio Rodrigues, 150 - 06503-112
Itaim Mirim - Santana do Parnaíba - SP
Tel: 11 4154-7002 - Cel: 11 8196-3449

www.irelp.com.br
contato@irelp.com.br
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10 variedades
Confira tudo o que acontece no mundo LGBTT!

14 música
Forte, visceral, intenso, o mais recente trabalho de 
Otto pode ser considerado seu melhor disco

16 teatro
Policarpo Quaresma. Chega aos palcos, após dois 
anos de trabalho e preparação, mais um clássico 
da literatura através das mãos do diretor de teatro 
Antunes Filho

18 cinema
Com dificuldades de sair do armário e sem passagem 
pelas salas de cinema, o filme I Love You Phillip Morris 
é lançado diretamente em DVD

20 literatura
A literatura gay existe e tem potencial de venda! É o 
que confirma Soraia Bini Cury, responsável pelo selo da 
Editora Summus destinado ao público homossexual: 
Edições GLS

22 opinião
Até hoje estamos engolindo os frutos da repressão 
sexual

24 décor
Ar, fogo, terra e água reunidos em um único ambiente. 
Como resultado, um projeto arquitetônico conceitual 
e harmônico

30 capa
Confira o lindo ensaio de Isaac Farisato, um dos 
modelos que obteve mais destaque na temporada de 
inverno da São Paulo Fashion Week

42 entrevista
Saiba mais sobre o jovem baiano que roubou os 
olhares na 14ª Bienal Internacional do Livro do Rio 
de Janeiro

48 arte
Entenda mais sobre o trabalho singular do artista 
brasileiro Lucas Bambozzi

54 sexo
Em tempos de internet, surge uma nova maneira para 
os encontros amorosos

58 boys
Uma enxurrada de beleza
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64 luxo de A a Z
Imagine a versatilidade de um canivete suíço que 
também é um pen-drive; uma poltrona que possui 
uma entrada para iPOD; e uma baixela com detalhes 
de ouro. Confira tudo isso e muito mais!

68 moda
Modernos e elegantes

74 especial
Em entrevista exclusiva, Joe Welch conta sobre suas 
intensas paixões e a produção de seu primeiro álbum

78 extra
O professor Daniel Mazzaro faz uma análise dos perfis 
que figuram nos sites de relacionamento

82 gastronomia
Os principais festivais gastronômicos do Brasil. 
Deguste!

84 saúde
Ejaculação precoce: a disfunção sexual mais frequente 
em homens

86 ensaio
Toda a leveza e a paixão de um bailarino
 profissional

92 vaidade
Veja como obter um sorriso mais que perfeito

96 turismo
Um verdadeiro tour pela terra da rainha

102 around
As pessoas em Nova York são mais ativas e saudáveis

106 atitude
Sem esconder sua identidade, Ado Mendes conta 
o que aconteceu quando revelou à sua namorada 
que era gay

108 lúdico
Muito charme e cabelos!

114 perdido e achado
Confira a beleza e os projetos de William Albuquerque
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No Teatro Ressurreição, a peça 
Sexo, Etc. e Tal tem atraído atenção por 
uma postura um tanto quanto irreve-
rente. Os espectadores não precisam 
evitar o celular, podem comentar à 
vontade e não  é necessário filmar 
e fotografar às escondidas. O único 
compromisso do espetáculo é fazer rir.

Sucesso de crítica e público 
há mais de quatro anos, a peça de 
Robson Guimarães começa o ano em 
cartaz todos os sábados e domingos. 
O ator André Rangel e a trupe da peça 
falam sobre um tema que até pouco 
tempo atrás ainda era tabu: o sexo. Na 
sequência dos diálogos e esquetes, 
surgem várias situações divertidas, 
abordando assuntos como traição, 
amor, fetiche e sexo.

Com duas horas de duração, a 
peça trata de todos os temas com total 

Peça Sexo, Etc. e Tal apresenta 
temporada no Teatro Ressurreição

despudor, mas também coloca em dis-
cussão a importância do respeito e do 
entendimento entre os pares e do uso 
da camisinha.  Mescla com inteligência 
arte e bom humor, tratando a sexuali-
dade de forma franca e descontraída. 
SERVIÇO:
Texto: Robson Guimarães
Direção: André Rangel 
Elenco: André Rangel / Amanda 
Blanco / André Sabino / Nakuza Kule
Duração: 120 min
Onde: Teatro Ressurreição (Rua dos 
Jornalistas, 123 – Metrô Jabaquara / 
São Paulo)
Quando: sábados, às 21h, e domin-
gos, às 20 h
Quanto: R$ 50,00 (estudantes e idosos 
pagam meia)
Fone: (11) 5016-1787 
Site: www.sexoetcetal.com.br

Um relatório divulgado pelo Grupo 
Gay da Bahia (GGB) informa que 198 
homossexuais foram mortos no Brasil 
em 2009, nove a mais do que em 
2008. O número de gays assassinados 
tem aumentado nos últimos anos. Em 
2007, foram 122.

O levantamento foi feito em 
delegacias, publicações em jornais e 

198 homossexuais foram mortos em atos homofóbicos no País em 2009
revistas, internet e através de outras 
entidades que lutam pelos direitos 
dos homossexuais. Bahia e Paraná 
foram os Estados que registraram o 
maior índice de homicídios contra 
homossexuais (25 cada um).

Os dados do GGB revelam, ainda, 
que entre 1980 e o ano passado foram 
mortos 3.196 gays no Brasil. Entre as 

vítimas estão padres, pais de santo, 
professores, profissionais liberais, profis-
sionais do sexo e cabeleireiros. Do total 
das vítimas, 34% foram mortas com 
armas de fogo; 29%, arma branca; 13%, 
espancamento e 11%, asfixia. Os demais 
13% foram mortos por outras modalida-
des. O grupo realiza o levantamento há 
30 anos, desde a sua fundação.

A Associação da Parada do 
Orgulho GLBT de São Paulo, com o 
objetivo de defender e combater 
a discriminação e os preconceitos 
enfrentados por lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais, fe-
chou parceria com o escritório Lessi 
e Advogados Associados. Através do 
acordo, o escritório deverá atender 
mensalmente e de forma gratuita 
os associados da APOGLBT e demais 
pessoas que procuram pelos servi-
ços da entidade. 

A partir de agora, desde ques-
tões contratuais menores, como 
desrespeito ao uso da logomarca, 
até questões de repercussão nacio-
nal, como ofensas públicas à popu-
lação LGBTT, poderão ser objeto de 
representação jurídica.

Para mais informações sobre 
como obter assistência ou para 
orientação jurídica em casos de ho-
mofobia ou negligência aos direitos 
constitucionais e civis, contate a 
APOGLBT pelo e-mail paradasp@
paradasp.org.br ou pelo telefone 
(11) 3362-8266.

APOGLBT ganha 
assistência
jurídica
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Nova opção no combate 
aos pelos indesejáveis

Não há nada mais desagradável do que lutar 
contra o surgimento de pelos e, como todos sabe-
mos, não são só as mulheres que padecem desse 
mal. Chegou recentemente às farmácias brasileiras 
(após aprovação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA), no entanto, um redutor de 
pelos chamado Bioxet. Criado em 2002 pelo labora-
tório Biota, a partir de extratos herbais, o creme age 
diretamente na raiz dos pelos, enfraquecendo-os 
gradualmente. O produto já foi lançado em países 
da Europa e do Oriente Médio.

O Bioxet não é um creme depilatório e o 
tratamento deve ser iniciado após a depilação 
convencional. Diversas partes do corpo podem 
ser beneficiadas, como face, axilas, braços, pernas 
e virilha. O produto deve ser aplicado todos os 
dias, e possui maior eficácia nos três primeiros dias 
após a depilação e quando usado mais de uma vez 
ao dia.

Homossexuais brasileiros têm 78 
direitos civis negados por não po-
derem se casar. É o que diz o grupo 
de defesa da cidadania LGBT Leões 
do Norte, um dos mais atuantes de 
Pernambuco.

Na mensagem, o Leões do Norte 
observa que, embora muitas vezes 
as pessoas não se lembrem desses 
direitos, se o casamento entre pessoas 
dos mesmo sexo fosse possível, os 
homossexuais conquistariam algumas 
dezenas deles. A lista dos direitos civis 
negados corresponde à legislação na-
cional e não leva em conta os avanços 
avulsos e isolados de alguns Estados 
brasileiros. Confira os primeiros 20 
itens da lista. Para saber mais, acesse o 
site: http://www.leoesdonorte.org.br

Grupo pernambucano lista direitos 
negados a gays no Brasil 

1.  Não podem se casar. 
2.  Não têm reconhecida a união 

estável. 
3.  Não adotam sobrenome do par-

ceiro. 
4.  Não podem somar renda para 

aprovar financiamentos. 
5.  Não somam renda para alugar 

imóvel. 
6.  Não inscrevem parceiro como 

dependente de servidor público. 
7.  Não podem incluir parceiros como 

dependentes no plano de saúde. 
8.  Não participam de programas do 

Estado vinculados à família. 
9.  Não inscrevem parceiros como 

dependentes da previdência. 
10. Não podem acompanhar o parcei-

ro servidor público transferido. 

11.  Não têm a impenhorabilidade do 
imóvel em que o casal reside. 

12.  Não têm garantia de pensão ali-
mentícia em caso de separação. 

13.  Não têm garantia à metade dos 
bens em caso de separação. 

14.  Não podem assumir a guarda do 
filho do cônjuge. 

15.  Não adotam filhos em conjunto. 
16.  Não podem adotar o filho da par-

ceira. 
17.  Não têm licença-maternidade para 

nascimento de filho da parceira. 
18.  Não têm licença maternidade ou 

paternidade se o(a) parceiro(a) 
adota um filho. 

19.  Não recebem abono-família. 
20.  Não têm licença-luto, para faltar ao 

trabalho na morte do(a) parceiro(a). 

Em apenas três meses de uso, é possível ob-
servar diminuição de 46% na quantidade de pelos. 
Além disso, os pelos que nascem têm comprimento 
reduzido em 43% e ficam 30% mais fracos. 
Um estudo clínico feito com voluntários 
na Europa também mostrou que, após oito 
meses sem o uso do produto, os pelos não 
voltaram a crescer.

A linha é composta por produtos divididos 
em três categorias: corporal (embalagem com 
140 ml), rosto pele oleosa e rosto pele normal 
(embalagens com 100 ml). 
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Já em abril, o músico Richard 
Melville Hall, mais conhecido como 
Moby, vem ao Brasil para uma 
miniturnê. Depois de cinco anos 
sem visitar o País, Moby dará o ar da 
graça nas cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

O ícone da música eletrônica irá 
divulgar seu mais novo trabalho, o 
disco Wait for Me, lançado em ju-
nho de 2009 pelo seu próprio selo, 
o Little Idiot Records. A primeira 
música de trabalho é Shot in the 
Back of the Head, que foi lançada 

Moby se apresenta em quatro capitais brasileiras
com um vídeo dirigido por David 
Lynch.

Os ingressos para os shows de 
Moby no Rio de Janeiro, São Paulo e 
Porto Alegre já estão à venda. Confi-
ra abaixo:

Porto Alegre (20/04) 
Onde: Pepsi on Stage (Avenida Severo 
Dullius, 1.995) 
Quanto: de R$ 80 a R$ 300
Ingressos: pela internet, pelo telefone 
4003-5588, nos pontos de vendas e 
nas bilheterias oficiais

São Paulo (23/04) 
Onde: Credicard Hall (Av. das Nações 
Unidas, 17.955, Santo Amaro)
Quanto: de R$ 100 a R$ 400
Ingressos: pela internet, pelo telefone 
4003-5588, nos pontos de vendas e 
nas bilheterias oficiais
Rio de Janeiro (24/04) 
Onde: Citibank Hall (Av. Ayrton Senna, 
3.000, Barra da Tijuca)
Quanto: de R$ 140 a R$ 300
Ingressos: pela internet, pelo telefone 
4003-5588, nos pontos de vendas e 
nas bilheterias oficiais

Vera Fischer 
viverá lésbica 
em peça de 
teatro

A atriz Vera Fischer está produzin-
do e também se preparando para vi-
ver uma personagem lésbica na peça 
As Lágrimas Amargas de Petra von 
Kant, de Rainer Werner Fassbinder. 
Em breve, serão realizados testes para 
encontrar a sua parceira no drama. A 
peça deverá estrear em outubro, no 
Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro.
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Na edição n° 9 da AIMÉ, divulga-
mos a seleção de elenco do seriado 
Arouche by Night. Agora, definida a 
equipe, que conta com 33 atores, 
os produtores já decidiram que o 
primeiro canal de veiculação da 
série será o site www.arouchebyni-
ght.com.br. A decisão foi motivada 
pelo grande número de acessos 
recebido.

Sobre Arouche 
by Night:

O seriado conta a histó-
ria de Robson, um adoles-
cente gay de família humil-
de que acaba conhecendo 
e se apaixonando por Mau-
ro, um quarentão soropo-
sitivo. Assim, ele começa a 
viver o dilema entre o amor 
e a vida. Outros persona-
gens também se envol-
vem em conflitos afetivos, 
como um casal gay que se 
vê frente a frente com a 
realidade da traição e da 
infidelidade conjugal, e um 
professor de educação físi-
ca heterossexual que está 
prestes a se casar e tem seu 
noivado rompido porque 
a noiva descobre que ele 
teria tido uma experiência 
sexual com o irmão dela. 

Internet será o primeiro canal de transmissão da série Arouche by Night

A proposta de Arouche by Night 
é mostrar – em 11 episódios de 40 
minutos cada – o universo gay e 
seus personagens como realmente 
são, sem crucificar o homossexual e 
também sem transformá-lo em pobre 
coitado. Como o nome já sugere, a lo-
cação principal é um dos pontos gays 
mais charmosos do Brasil, na cidade 
de São Paulo: o Largo do Arouche.
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Seguindo o exemplo de grifes como Louis 
Vuitton e Dolce & Gabbana, este ano a semana de 
moda de Londres transmitiu 29 desfiles da coleção 
outono/inverno, numa cobertura que chegou em 
diversos países ao redor do mundo em tempo real . 
E pegando carona na ‘nova’ mídia, a London Fashion 
Week também criou pela primeira vez um espaço 
digital, com amostras de filmes criados por designers 
e que foram exibidos em uma das salas da Somerset 
House, local oficial dos desfiles principais.

Mais do que uma oportunidade para talentos da 
moda mostrarem as tendências da próxima estação, o 
evento tem servido ao longo dos anos para aquecer a 
economia ao movimentar valores estimados em cerca 

de £30 milhões. O público moderno  que foi conferir 
de perto 68 desfiles dos mais variados estilos, talvez 
não tenha percebido o corre-corre nos bastidores, 
o batalhão de fornecedores ou sequer parado um 
momento para calcular a quantidade de pessoas 
necessárias para manter o evento a todo vapor. Mas 
com certeza esse seleto grupo contribuiu para que 
a semana de moda continue gerando números no 

mínimo impressionantes, como as encomendas que 
inundaram designers na edição anterior do evento, 
gerando vendas de nada menos do que £100 milhões.

Para quem acha que London Fashion Week é 
apenas glitter, vale lembrar que o setor da moda, 
capitaneado pelo comércio de roupas e acessórios, 
é o segundo maior empregador no Reino Unido, 
ficando atrás apenas da área de serviços.

Desfilando crescimento
Por Márcio Delgado
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[música] Por Fernanda Faria 

Seis pessoas dividindo o mesmo palco. Vários instru-
mentos, todos em sua melhor forma e sendo lindamente 
utilizados. Lembram até o grupo canadense Arcade Fire, 
mas não se trata de uma banda estrangeira. São brasileiros. 
Criativos curitibanos que fazem o “valsambolerockcaipira”. 
Não entendeu? Eu explico. A turma faz uma mistura dos 
diversos ritmos musicais e o fio condutor dessa miscelânea, 
o rock, passeia tranquilamente pelos acordes dos violões, 
violas, cavaquinhos, baixos, guitarras, baterias e afins. Co-
nheça e aprecie a sonoridade da Banda Gentileza. 

Como quase todas as bandas independentes, os 
integrantes do grupo se conheceram durante a faculda-
de. Heitor Humberto, vocalista, nos conta como rolou o 
encontro: “Quando eu entrei, conheci o Diego, o Artur e 
a Tetê. O Diogo e o Jota (nosso ex-guitarrista) são primos 
do Artur e tinham uma banda com ele. Os dois estavam 
sempre por perto, apesar de não fazerem o mesmo curso. 
O Emílio surgiu um pouco depois, por amigos em comum.” 
A banda teve sua primeira formação em 2005. Começou 
como um quarteto e, seguindo o fluxo natural, em 2007 
já era um sexteto. Hoje a Banda Gentileza é composta por 
Heitor Humberto (vozes, guitarra, violino, cavaquinho), 
Emílio Mercuri (guitarra, violão, viola caipira, uquelele, 
backings), Artur Lipori (trompete, guitarra, baixo, kazuo), 
Diego Perin (baixo, concertina), Tetê Fontoura (saxofone, 
teclado) e Diogo Fernandes (bateria). 

O primeiro disco,homônimo, lançado em 2009, foi pro-
duzido por uma das pessoas mais influentes da indústria 

fonográfica: Plínio Profeta. O produtor já trabalhou com 
grandes nomes da música brasileira, como Pedro Luis e 
a Parede, Tiê e Lenine. Heitor conta que a experiência de 
trabalhar com Plínio foi muito gratificante: “A visão de um 
profissional, um cara que trabalha com música 100% do 
tempo foi muito importante para nós. Tínhamos algumas 
músicas que não estavam bem resolvidas e, mesmo com 
algumas dicas simples, ele conseguia dar um certo rumo 
para elas. Os toques dele já influenciam até as músicas 
novas que estamos criando. Isso tudo sem contar com 
o trabalho de um produtor em estúdio. Acho que sem a 
figura de um cara desses, a gente ficaria meio perdido em 
como captar um som, como gravar tal voz, como mixar 
aquela linha de bateria. A gente teve uma sintonia, o tra-
balho fluiu muito bem e muito tranquilamente.”

Sem medo de misturar as influências de todos os 
integrantes, que vão de Wilson Simonal a Franz Ferdinand, 
a Banda Gentileza não tem medo de experimentar e exala 
bom gosto e criatividade em cada faixa do seu disco. As 
músicas falam de amor com uma boa dose de humor e até 
um pouco de sarcasmo. Merecem destaque Piá de Prédio, 
Coracion e o samba Preguiça. Teu Capricho, Meu Despacho 
mostra a versatilidade do grupo, que encanta os ouvidos 
com a viola sendo calmamente dedilhada. Não há dúvidas 
que o grupo está conquistando seu espaço a cada show 
que faz e promete muito mais. Ficou interessado? Então 
ouça e relaxe ao som dessa turma. www.myspace.com/
bandagentileza

Um pouco de
Gentileza

AIMÉ
14

musica.indd   14 22/03/10   10:46



Otto – Certa Manhã Acordei de 
Sonhos Intranquilos

Forte,visceral, intenso. Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos é o 
mais recente álbum de trabalho de Otto e pode ser considerado o melhor disco 
lançado no ano passado. Ele canta o sofrimento, a visceralidade, a desilusão, 
tudo o que nós, humanos, sentimos quando estamos padecendo das dores do 
amor. A faixa 6 Minutos canta o ápice de todo o amargo sabor que existe nesse 
sentimento através do refrão que fala dos sonhos e desejos de construir uma 
vida a dois e que se acabam em um canto de um quarto escuro. Lançado pelo 
selo carioca Rob Digital, o disco ainda tem a participação de Céu na faixa O 
Leite e de Julieta Venegas em Lágrimas Negras e Saudade. Apelidado de Moby 
do sertão pelo The New York Times, Otto com certeza supera as expectativas e 
consegue fazer o seu melhor. É um disco triste e bonito, onde todas as canções 
se completam. E único. É Otto.

Julian Casablancas – 
Phrazes for the Young

Não é novidade para ninguém o sucesso que Julian Casablancas faz com 
o The Strokes. Suas músicas sempre estão no topo das paradas do mundo 
todo. Com seu primeiro CD solo, não podia ser diferente. Phrazes for the 
Young mostra um lado menos roqueiro de Julian. O disco tem oito faixas e 
todas têm como base os sintetizadores e as baterias eletrônicas. Tudo feito 
no melhor estilo oitentista. 11th Dimension, primeiro single, já estoura nas 
pistas de dança e esbanja as novas referências exploradas por Julian. Ainda 
se destacam Left & Right in the Dark e River of the Brakelights, faixa que 
lembra muito Ize of the World, do terceiro disco do The Strokes – First Impres-
sions of Earth. Com certeza, um bom disco. E que venha o próximo, seja dele 
ou do The Strokes. Para conhecer mais do trabalho solo de Julian Casablancas 
acesse: www.juliancasablancas.com

The Raveonettes –
In and Out of Control

Muita atitude marca o recente trabalho do The Raveonettes. O duo dinamar-
quês lança seu quarto disco, In and Out of Control, repleto de distorções de guitarra 
no estilo My Bloody Valentine e com toques retrôs combinando com influências 
diversas, como Velvet Underground e The Jesus and Mary Chain. Last Dance é 
o primeiro single do disco e já virou hit. É uma das músicas mais tocadas nas 
baladas roqueiras de São Paulo. Bang!, faixa que abre o disco, tem um dos refrões 
mais grudentos e vibrantes. É perfeita pra cantar junto e ouvir no último volume. 
Apesar de o álbum soar um pouco dark, com letras que falam sobre suicídio e 
estupro, como nas músicas Suicide e Boys Who Rape (Should All Be Destroyed), o 
disco tem uma pegada mais pop, sem perder o lado alternativo e garageiro dos 
tempos de Whip It On, álbum de estreia do duo. Sharin Foo e Sune Rose Wagner 
com sua guitarra indie arrasam em D.R.U.G.S., uma das faixas mais dançantes. É 
quase impossível ficar parado quando ela começa a tocar. Com certeza, o disco 
promete sacudir os amantes do rock alternativo. Eu recomendo. 
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[teatro] Por Felipe Teram

Cidade-palco
Clima ameno, noite badalada, transporte público eficiente e turismo cultural 

para todos os lados. Não é à toa que Curitiba é considerada a capital com maior 
qualidade de vida do País. E não é de se surpreender que o Festival de Teatro de 
Curitiba seja um dos mais respeitados da América Latina.

A primeira edição do festival ocorreu em 1992. Idealizado para projetar a 
diversidade do teatro brasileiro, o evento ganhou grandes proporções logo em 
sua primeira edição: de cara, recebeu espetáculos de José Celso Martinez Corrêa, 
Antunes Filho, Gerald Thomas, Cacá Rosset e Gabriel Villela – os maiores nomes 
do teatro contemporâneo. Aos poucos, o festival ganhou proporções internacio-
nais e já recebeu espetáculos da Argentina, Chile, Inglaterra, França e Alemanha. 
Para a edição de 2010, a curadoria do evento oferece aos participantes uma 
grande diversidade de experiências teatrais.

Para quem se interessa pelas comédias stand up, a mostra intitulada 
“Risorama” pode oferecer bons momentos. Apresentados pela drag queen Nany 
People, conhecida da noite paulistana, os shows do “Risorama” terão a curadoria 
do humorista Diogo Portugal, bastante popular no YouTube e um dos principais 
nomes da stand up comedy brasileira. Já para quem gosta das performances de 
malabares, números de improviso e ilusionismo, a programação “Mish Mash” 
apresentará números e esquetes das artes circenses.

Com o objetivo de ampliar o público do festival, a programação também 
contempla uma rica mostra de teatro infantil e até uma pequena feira de alta 

gastronomia – que oferece pratos refinados a preços acessíveis. A aposta do festi-
val, longe de qualquer pretensão intelectual, é promover um encontro divertido e 
acessível que possa abraçar um grande número de participantes.

Contudo, é inegável o destaque dado à principal mostra do evento, que trará 
grandes espetáculos da arte dramática. A peça In On It, com texto do canadense 
Daniel Maclvor e direção de Enrique Diaz, é bastante esperada no festival. O 
sucesso que fez em São Paulo criou expectativas entre os curitibanos, que agora 
poderão assistir à narrativa em metalinguagem espiral, característica pela qual a 
peça foi tão apreciada pela crítica.

Outro espetáculo bastante aguardado é Música para Ninar Dinossauros, 
escrito e dirigido por Mário Bortolotto e primeiro trabalho após o dramaturgo 
ter sido baleado em frente à Praça Roosevelt, centro de São Paulo, local onde 
frequentemente seus espetáculos são apresentados. Em recentes entrevistas, 
Bortolotto promete seguir a temática de observação da juventude dos anos 80 e 
90, geração da qual ele faz parte.

O espetáculo Travesties, da Cia. de Ópera Seca, com texto de Tom Stoppard 
– dramaturgo que esteve no Brasil em 2008, quando foi uma das principais 
atrações do Festival Literário Internacional de Paraty (FLIP) – e direção de Caeta-
no Vilela, também promete. Será o primeiro trabalho da companhia, que existe 
desde 1988, sem a direção de Gerald Thomas. Curitiba pode ajudar a dar sorte. 

Para acessar a programação completa: www.festivaldecuritiba.com.br
Quando: de 16 a 28 de março
Onde: em diversos teatros e salas de espetáculos na cidade de Curitiba
Quanto: R$ 45 e R$ 22,50 (estudantes) por espetáculo

In on It é uma das principais atrações do festival

Música para Ninar Dinossauros foi escrita e dirigida por Mário Bortolotto

AIMÉ
16

teatro.indd   16 22/03/10   10:51



A história
do major e 
da loucura

Um dos contadores mais irônicos de nossa saga foi sem dúvida o escritor 
carioca Lima Barreto.  Mulato nascido sete anos antes da promulgação da Lei 
Áurea, transformou-se em um dos mais importantes escritores brasileiros em 
um ambiente cultural ainda engenhado pelas roldanas da herança escravagista. 
Filho de um mulato tipógrafo e de uma professora filha de escravos, Lima Barreto 
não conseguiu terminar os estudos de Engenharia. Ocupou um cargo público no 
Ministério das Guerras ao mesmo tempo em que escrevia para diversos jornais. E 
foi assim que sustentou suas aventuras pessoais e começou a contar outras tantas 
aventuras criadas por ele.

Uma de suas sagas se destacou: O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Publi-
cada primeiramente em forma de folhetim no Jornal do Commercio em 1911, a 
obra fez grande sucesso de público e, três anos mais tarde, foi editada em livro, 
tornando-se um clássico nacional. Em 1998, a história do major nacionalista 
chegou às salas de cinema brasileiras em filme estrelado por Paulo José e Giulia 
Gam e dirigido por Paulo Thiago. 

Agora Policarpo Quaresma é apresentado no teatro, com direção de Antunes 
Filho. Assim, Lima Barreto entra na grande lista de clássicos brasileiros já monta-
dos pelo diretor – A Pedra do Reino, A Hora e a Vez de Augusto Matraga e Macunaí-
ma são apenas algumas das obras que Antunes Filho converteu em espetáculos 
cênicos aclamados pela crítica. Conhecido por empregar métodos intensos na 

preparação de seus atores, o diretor promete mais um espetáculo clássico a partir 
de um clássico da literatura.

Com base em pesquisas, o grupo remonta ao período da Velha República 
brasileira (1889-1930), época em que o autor viveu, e aborda questões relaciona-
das à loucura e aos manicômios – onde o personagem Policarpo passou um bom 
tempo. Os resultados da pesquisa apontam para as tensões da incipiente Repúbli-
ca, a responsabilidade do País na Guerra do Paraguai e o que é ser ou estar louco 
ou são. Dessa complexidade de temas, surgem as justificativas para a inclusão de 
Lima Barreto em nossos clássicos: uma trama cheia de conflitos de personagens 
esféricos que, em paralelo, atrai os olhos do leitor à exótica subjetividade do 
personagem principal, sem muito detalhar sobre sua intimidade e desejos.

Para arrebatar uma narrativa tão complexa, escrita com o esmero de um 
romance e o ritmo de um folhetim, o grande desafio será desvendar o imaginá-
rio brasileiro da época em aderência à constituição de uma trama aventurosa, 
sem perder a cadência cênica que os bem ensaiados atores do Antunes sempre 
oferecem. Mais uma aventura brasileira que a literatura conta e o palco encena. 
Com muita graça.   
Quando: até 6 de junho. Sextas e sábados, às 21h. Domingos, às 19h.
Quanto: R$ 5 a R$ 20
Onde:  SESC Consolação (Rua Dr. Vila Nova 245, Vila Buarque, São Paulo).
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[cinema] Por Natalia Barrenha

Amor bandido
Carmo, Marco, amor. O road-movie Carmo, que se inicia numa remota cida-

dezinha do Mato Grosso, onde “Judas perdeu las buetas” – como descreve, em 
bom portunhol, a protagonista Maria do Carmo –, dá muitas voltas até chegar 
ao seu destino: nenhum. O affair da personagem com o contrabandista argen-
tino Marco (vivido pelo galã espanhol Fele Martinez, de Má Educação, filme de 
Pedro Almodóvar) se inicia com a ânsia da jovem em sumir de sua entediante 
terra natal. Ao som da trilha sonora de Zeca Baleiro (que também faz uma ponta 
como um músico de beira de estrada), a moça encontra pelo caminho Seu Jorge 
(que interpreta um gay ninfomaníaco) e Márcio Garcia (totalmente descaracte-
rizado, com prótese no nariz e dentes podres), improváveis bandidos que são ao 
mesmo tempo os vilões e o contraponto cômico dessa comédia romântica. 

Estreia em longa-metragem do diretor paulista Murilo Pasta – que viveu 
18 anos na Inglaterra e se destacava com a realização de minisséries e curtas na 
TV britânica –, a inspiração inicial para o roteiro veio de uma notícia de jornal: 
uma garota de Cedral, no interior paulista, foi sequestrada por um bandido em 
fuga, eles acabaram se apaixonando e vivendo uma espécie de Bonny and Clyde 
tupiniquim. Em seguida, após ler uma entrevista com o escritor e amigo Mar-
celo Rubens Paiva (para quem o filme é dedicado), Murilo acrescentou detalhes 
inesperados ao enredo, como o fato de Marco estar em uma cadeira de rodas.

Vencedor do Prêmio do Público na categoria Melhor Longa Nacional na 
33ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o début de Murilo Pasta (que 
dirigiu sua esposa Mariana Loureiro no papel de Maria do Carmo) é interessante 
em suas reviravoltas e cativante com seus anti-heróis: como todo bom amor 
bandido.
Carmo (Carmo – Hit the Road).
Direção: Murilo Pasta. Brasil/Espanha/Polônia. 2009. 99 minutos.

“De homem não passamos,
a mulher nunca chegamos”

 Esse é o bordão repetido há mais de 25 anos por Deborah, nome 
adotado por Fernando Santos, entre canções de Whitney Houston, durante seus 
shows em casas de espetáculos portuguesas. Vedete do travestismo lisboeta, 
Deborah/Fernando foi escolhida para interpretar nas telas do cinema Tônia, 
mais uma estrela dos palcos de Lisboa, em Morrer como um Homem, filme 
escrito e dirigido por João Pedro Rodrigues, que aos 43 anos revela-se como um 
dos novos talentos do cinema europeu.

 João Pedro desenvolve um roteiro em tempo indefinido a partir dos 
problemas que vão se acumulando na vida da veterana Tônia: uma exuberante 
rival em seu trabalho nos cabarés, uma via-crúcis com o jovem namorado vicia-
do em drogas, o impossível relacionamento com o filho e os efeitos do tempo 
que se debruçam sobre o seu corpo – sem contar a dúvida (e principalmente a 
recusa) em tornar-se definitivamente uma mulher através de uma operação de 
troca de sexo. 

O diretor de O Fantasma (2000) e Odete (2005) – ambos premiados pelo 
mundo e que também trazem relações entre dois homens –, para produzir este 
filme, conversou com travestis, os quais deram diversos depoimentos sobre a 
vida dos bastidores drag nos anos 1980 e 1990. Vale lembrar que, em Portugal, 
apenas em 1982 o Código Penal deixou de criminalizar gays e lésbicas por suas 
tendências sexuais. 

Morrer como um Homem não pretende ser um retrato fiel dos travestis e 
transexuais, e isso se confirma pelo flerte com o fantástico e o imaginário nas 
cenas típicas de musical e com coloridos diversos. Assim, as cores efusivas e os 
devaneios que cercam Tônia alimentam o desenrolar de seus conflitos e de seus 
sentimentos, que confirmam que a virilidade – e a delicadeza – está na alma, 
não importando o que se faz com o corpo.
Morrer como um Homem (Morrer como um Homem).
Direção: João Pedro Rodrigues. Portugal/ França. 2009. 133 minutos.
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Glenn Ficarra e John Requa queriam fazer um filme em 
que um gay se sentisse maravilhado em ser gay. “Gay, gay, gay, 
gay”, afirma energicamente o personagem de Jim Carrey, astro 
de Hollywood que se envolveu quase de graça no projeto de I 
Love You Phillip Morris, atraído pela ideia desses roteiristas vete-
ranos que estreiam na direção – com muito brilhantismo, aliás.

O personagem principal da história é Steven Jay Russell 
(cuja trajetória também é livro: I Love You Phillip Morris: A true 
story of life, love and prison breaks, de Steve McVicker), um 
policial texano muito bem casado, com filhos e frequenta-
dor da igreja do bairro que, após um acidente, descobre ser 
gay – e que, para isso, é preciso ter um bom dinheiro. Assim, 
Steve começa a dar golpes para manter seu alto padrão de 
vida. No caminho, tem um relacionamento com Rodrigo 
Santoro – “extremamente bonito”, segundo os diretores, que 
o viram pela primeira vez no filme Simplesmente Amor e 
depois conversaram com David Mamet, cineasta que dirigiu 
Santoro em Cinturão Vermelho e que o cobriu de elogios. 
Preso devido às suas trapaças, Steve conhece o amor da sua 
vida no xilindró: é o dito cujo Phillip Morris, vivido por Ewan 
McGregor. Depois que Morris sai da prisão, Steve inicia uma 
sequência insana de fugas atrás de seu amado, que leva o 
então governador do Texas, George W. Bush, a embaraçosas 
explicações sobre o sistema penitenciário do Estado.

Os questionamentos sobre uma possível censura que 
teria provocado alguns cortes na versão definitiva do filme, 
apresentada no Brasil durante a 33ª Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo, na qual os diretores estavam presentes, 
trouxe uma resposta no mínimo inesperada: houve cortes 
sim, e principalmente em cenas que traziam Santoro. E o 
motivo não foi a “picância” das sequências, e sim a enorme 
química sexual entre Jim Carrey e Santoro, que perigava 
ofuscar a trama principal com McGregor. O brasileiro é irresis-
tível mesmo... 

O financiamento da produção foi integralmente europeu, 
por causa da impossibilidade de angariar dinheiro norte-
americano. E, apesar da deliciosa trama, de atores muito à 
vontade em seus papeis e de outras inúmeras qualidades 
que fazem o filme fascinante,  ele está com uma dificuldade 
enorme de sair do armário: concluído em 2008, foi direto ao 
DVD, sem passagem pelos cinemas nos conservadores Esta-
dos Unidos e, após a presença em alguns festivais, encontrou       
distribuição nos outros países apenas para o primeiro semes-
tre deste ano – inclusive no Brasil. Assim, o incômodo gerado 
pela história de amor ideal (e nem tão sexualizada, como se 
poderia imaginar) faz a película ainda mais imperdível. 
I Love You Phillip Morris (I Love You Phillip Morris).
Direção: Glenn Ficarra e John Requa. EUA/França. 2008. 100 minutos.

Gay, gay, gay, gay, gay
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[literatura] Por Natalia Barrenha

Moda+Visão
Organizadas pela renomada jornalista e pesquisadora de moda Iesa 

Rodrigues, as coleções Moda+Visão Inverno 2010 e Moda+Visão Verão 2010 
apresentam as principais tendências para a próxima estação. Após participar 
dos maiores desfiles internacionais e realizar uma ampla pesquisa, Iesa 
antecipa, por meio de uma abordagem prática e divertida, os looks, as cores, 
as estampas e as texturas que estarão em alta.
Moda+Visão Inverno 2010. Autor: Iesa Rodrigues.
Editora: SENAC Rio. 104 páginas. R$ 180,00.
Moda+Visão Verão 2010. Autor: Iesa Rodrigues.
Editora: SENAC Rio. 160 páginas. R$ 180,00.
www.rj.senac.br

A moda está na moda
Uma diversidade de livros de moda é lançada neste início de ano

30 anos de moda no Brasil – 
Uma breve história

Três ensaios-reportagens e mais de cem virtuosas fotografias investigam 
o desenvolvimento da moda no Brasil, além de trazer as mudanças radi-
cais responsáveis pela movimentação do país nos últimos 30 anos, como a 
democratização da sociedade, a globalização e a rapidez da informação através 
da internet. Baseados em entrevistas com importantes profissionais da área e 
extensa pesquisa nos maiores arquivos de moda brasileiros, os textos trazem as 
influências históricas, culturais e comportamentais que marcaram o período e 
como elas refletiram no vestir de todo dia.
30 Anos de Moda no Brasil – Uma breve história. Autor: Marília Scalzo. Editora: 
Editora Livre/Editora de Cultura. 238 páginas. R$ 68,00.
www.editoralivre.com.br - www.editoradecultura.com.br

Explorando todos os aspectos da moda masculina nos últimos cem anos 
através de fotografias, a especialista em moda Cally Blackman discute desde o 
impacto dos grandes estilistas até sua influência nos guarda-roupas femininos, 
passando pela influência da comunidade gay e das tendências exploradas e 
disseminadas pela mídia.

100 
anos
de moda masculina Ainda sem edição em português, o livro (que é absolutamente bonito) 

pode ser encontrado em inglês ou espanhol.
Em inglês: 100 Years of Menswear. Autor: Cally Blackman. Editora: Chronicle 
Books/Lawrence King Press. 320 páginas. Entre R$ 88,00 e R$ 97,00.
Em espanhol: 100 Años de Moda Masculina. Autor: Cally Blackman.
Editora: Blume. 320 páginas. R$ 145,00.
www.chroniclebooks.com – www.lawrenceking.com
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“A literatura gay existe e ponto. Acontece que, antes da existência das Edições 
GLS, ela era pouco reconhecida ou camuflada em obras mais genéricas. Ou então 
os livros eram jogados na prateleira de sexo e sexualidade. O significado de ter um 
público-alvo definido é que, embora possam e devam ser lidas por heterossexuais, 
as obras das Edições GLS têm como intuito principal atender aos interesses de gays, 
lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros”, conta Soraia Bini Cury, responsá-
vel pelo selo da Editora Summus destinado principalmente ao público homosse-
xual: as Edições GLS. Criada em 1998, a marca tem 52 livros em catálogo, dos quais 
seis foram lançados em 2009. Nos últimos anos, o selo cresceu entre 8% e 10%, 
número ainda inferior ao crescimento geral do Grupo Editorial Summus. Em uma 
conversa exclusiva com a AIMÉ, Soraia explica sobre a criação e a dinâmica do selo:
Como é a análise dos livros que chegam?

Primeiramente, fazemos uma triagem e verificamos se a temática é mesmo 
LGBTT. As pessoas às vezes confundem as coisas e mandam livros eróticos des-
tinados ao público heterossexual. Depois dessa triagem preliminar, separamos 
os originais em ficção e não ficção. Na área de ficção entram romances e contos. 
Na área de não ficção entram os informativos, ou seja, obras que discutem a 
homossexualidade a partir da ótica da Educação, da Sociologia, da Antropologia 
e da Psicologia. Depois analisamos alguns requisitos básicos, como desenvol-
vimento do tema, qualidade da escrita, originalidade e coesão. Se o original 
passar por esses crivos, é enviado para pareceristas da área de literatura ou, 
se for o caso, para um especialista em Educação/Psicologia. Esses pareceristas 
analisam diversos fatores, inclusive a viabilidade econômica do título.
 O que é preciso para que um livro dessa temática seja aceito?

Se for ficção, o livro precisa ser bem escrito e, acima de tudo, original. De 
nada adianta mandar uma história de amor banal, que começa com homofobia 
interna e termina com final feliz, porque disso os leitores já estão cansados. E, é 
claro, o autor deve dominar a língua portuguesa. Originalidade, sensibilidade, 
bom humor, trama bem construída, personagens interessantes... Sem isso, fica 
difícil publicar algo com qualidade.

Se for não ficção, a originalidade do tema conta muito. A obra precisa, de 
alguma maneira, atender às demandas sociais do público LGBTT e contribuir 
para melhorar a autoestima e a visibilidade desse público, contribuindo de 
alguma forma para a consolidação dos seus direitos.

O público leitor é formado somen-
te por gays ou há héteros também?

As características mais marcantes das 
Edições GLS são a transparência de conte-
údo, a linha editorial firme quanto a obras 
positivas e um público-alvo definido, ainda que vasto. Isso não quer dizer que 
todo leitor deva ser gay, lésbica, bissexual ou transgênero para adquirir um livro 
das Edições GLS. Afinal, a sigla que dá nome à editora significa gays, lésbicas 
e simpatizantes. Qualquer um pode ser simpatizante: pais, amigos, parentes 
e os profissionais que prestam atendimento psicológico e de saúde às pessoas 
pertencentes a minorias sexuais. Em 2008, em seu aniversário de dez anos, 
as Edições GLS sofreram ampla reformulação em sua linha editorial. Além de 
uma sensível melhora no padrão gráfico dos livros, o selo passou a investir em 
literatura de alta qualidade, que agrada tanto aos gays quanto aos héteros 
por seus predicados literários. O próximo passo é investir ainda mais em livros 
informativos que esclareçam problemas cotidianos dos LGBTT.
E os escritores são sempre gays?

Cerca de 95% dos escritores são gays, mas existem também aqueles que 
lidam com a temática gay para explicá-la à sociedade, aos amigos e à família 
dos homossexuais. É o caso, por exemplo, de Edith Modesto, que lançou o livro 
Entre Mulheres – Depoimentos homoafetivos, no qual conta histórias de lésbicas 
que enfrentaram muito preconceito para conseguir se assumir.
Como foi a criação do selo e como ele foi recebido? Houve 
mudança na recepção de 1998 até hoje?

O selo enfrenta muito preconceito – que começa no livreiro e culmina 
até no próprio leitor. Nas duas primeiras bienais de que as GLS participaram, 
decidiu-se que haveria uma prateleira separada e semifechada para expor as 
obras, o que, na época, foi criticado por algumas pessoas. Nas últimas feiras, as 
GLS passaram a ser expostas junto com os outros selos. Em todas essas ocasiões 
o selo foi responsável por 25% do faturamento do Grupo Summus na feira. Isso 
mostra que os livros têm potencial de venda quando são expostos corretamen-
te. Outro exemplo do tamanho do preconceito: todos os livros do selo vendem 
mais na internet do que nas livrarias físicas. Vale lembrar também que boa 
parte dos compradores da Bienal é composta por mães e irmãos de gays.

O herói desmascarado – 
A imagem do homem na moda

O grande estilista e estudioso Mario Queiroz investiga como os editoriais de moda remetem à imagem do 
homem no final do século 20 e início do século 21, discutindo como se dá a relação moda versus o herói do uni-
verso masculino, e se a moda evidencia as transformações no comportamento do homem. A pesquisa centra-se 
na análise da revista inglesa Arena Homme Plus, uma das poucas do mundo dedicadas exclusivamente à moda 
masculina.
O Herói Desmascarado – A imagem do homem na moda. Autor: Mario Queiroz.
Editora: Estação das Letras e Cores. 151 páginas. R$ 35,00.
www.estacaoletras.com.br

A literatura gay existe e tem potencial de venda
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[opinião]

Por Isabel Vasconcellos*

A história da repressão    sexual é uma tragédia
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Os crimes passionais, a violência 
doméstica e a homofobia foram 
os principais frutos da árvore 
da repressão sexual. Até o trote 

violento nas universidades é tido por psicólo-
gos como resultado de problemas sexuais do 
jovem agressor.

O mais esquisito dessa história toda é 
o fato de que, realmente, o que as pessoas 
fazem na intimidade, entre quatro paredes, só 
diz respeito a elas próprias e não incomoda 
em absolutamente nada ao resto do mundo. 
Que diferença faz para mim a escolha sexual 
do meu vizinho? Em que me prejudica?

No sexo só não vale submeter o outro a 
práticas que ele não deseja. O resto é proble-
ma de quem pratica: realização de fantasias, 
sexo grupal, sexo homossexual ou bissexual 
etc. Desconfio que, na verdade, o que incomo-
da aos intolerantes sexuais é a felicidade dos 
que são sexualmente bem resolvidos. Descon-
fio, enfim, que o grande problema é a inveja.

Quem tem a cabeça entupida por precon-
ceitos e falsos moralismos dificilmente é feliz 
na cama. Realiza seus desejos mais profun-
dos sempre por baixo do pano (mesmo que 
apenas na base da masturbação e da fantasia) 
e, depois do alívio, sente culpa e/ou arrepen-
dimento. O sexo, pra essas pessoas, é pratica-
do para o alívio e não por prazer. Não é difícil 
imaginar a inveja que alguém assim sente de 
quem é sexualmente livre. De nada adiantará, 
no entanto, reprimir o repressor. 

O agressor contumaz de mulheres e o 
homofóbico não são felizes sendo o que são e 

A história da repressão    sexual é uma tragédia

fazendo o que fazem. Eles precisam de ajuda 
psicológica ou psiquiátrica, mas a doença 
deles – diferentemente, por exemplo, dos 
pedófilos – não é orgânica ou apenas psicoló-
gica: é social, é uma doença sociocultural cuja 
origem está na educação repressiva e precon-
ceituosa.

Dentre as muitíssimas providências que 
urge tomar no Brasil na questão educacio-
nal, deve-se incluir a educação sexual. E, por 
educação sexual, entenda-se o esclarecimen-
to dos impulsos e desejos sexuais e não essa 
educação fingida de algumas escolas que se 
ufanam de ter em seu currículo educacional 
a modalidade “sexual”, quando na verdade 
praticam uma hipócrita educação reprodu-
tiva.

Enquanto não houver liberdade de escolha 
na esfera sexual, continuaremos a assistir ao 
triste espetáculo das mulheres espancadas, 
dos homossexuais agredidos, da violência 
sexual contra os mais fracos, dos padres abu-
sadores e outras tragédias similares. 

O sexo é a maior força criativa do ser hu-
mano. A natureza o criou para tornar as pesso-
as felizes, para a produção dos neurotrans-
missores cerebrais da alegria e do bem-estar e 
não para gerar sofrimento e violência. Porém, 
aos poderosos, na história da humanidade, a 
felicidade do povo foi sempre inconveniente e 
indesejável.

* apresentadora do  programa Sexo sem Ver-
gonha na Rádio Tupi AM e colunista sexual da 
Band TV.

A história da repressão sexual é uma tragédia e até hoje 
estamos engolindo os frutos dela. No Brasil, a cada segun-
do uma mulher é espancada e quase 70% dos homossexu-
ais afirmam já terem sofrido violência física ou verbal
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[décor]

Um espaço destinado ao 
descanso e à
contemplação  
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Os elementos naturais são evocados 
através de sons, imagens, aromas e tex-
turas. É a comprovação de que diferen-
tes formas e texturas podem trabalhar 

em conjunto e, principalmente, em harmonia.  O 
projeto é conceitual, é um local de contato do 
homem consigo mesmo, um oásis de relaxamen-
to tão necessário nas grandes cidades. Terra, água, 
fogo e ar são sugeridos pelo uso de materiais 
referenciados nos elementos da natureza.

A luz em suas diversas nuanças se faz pre-
sente através dos cristais (são 300 mil pequenos 
cristais Swarovski em todo o projeto), cria um 
ambiente propício para o descanso e a reflexão. 
Além da utilização de formas curvas suaves, a 
disposição das peças – lareira, cuba e banho spa  
– se faz em formatos diagonais, para que o es-
paço como um todo seja percebido de maneira 
instigante e diferenciada pelo visitante.

Imagine aguçar os cinco sen-
tidos por meio dos quatro 
elementos? Ar, fogo, terra e 
água em apenas um ambiente. 
É a proposta do arquiteto Leo 
Shehtman, intitulada Estúdio 
1, para um local destinado ao 
descanso e ao relaxamento, 
através da contemplação e da 
experiência sensorial

AIMÉ
25

Decor.indd   25 22/03/10   11:14



A projeção de imagens interativas é um 
elemento de destaque, caracterizando “hipe-
rarquitetura”, ou seja, um recurso tecnológi-
co que cria uma interação física do usuário 
no espaço virtual. As curvas nos degraus 
do piso de madeira Scandian se repetem 
na parede de dry wall revestida com tecido 
especial da Swarovski. Referência explícita 
ao mestre Oscar Niemeyer, a parede recebeu 
60 metros do plastic trimmings, galões de 
costura com cristais, geralmente usados na 
área têxtil e que aparecem pela primeira vez 
em home décor. 

O espelho argentato bronze estampado da 
OmniDecor reveste a parede, onde ficam os 
armários da Florense dispostos aleatoriamen-
te, lançamento exclusivo do espaço. O lustre 
de cristal da Artecristallo, com design exclusi-
vo da Leo Shehtman Arquitetura e Design, foi 
concebido especialmente para esse espaço. 
A peça propõe um contraste entre o reapro-
veitamento de uma tela metálica, resíduo 
industrial, com o brilho de aproximadamente 
600 cristais Swarovski. Todos os móveis e ma-
teriais usados no ambiente de Leo Shehtman 
são lançamentos.

Por Leo Shehtman Arquitetura e Design
arqshehtman@terra.com.br
Av. General Furtado Nascimento, 740, cj. 34, Alto 
de Pinheiros, São Paulo-SP
Fone: (11) 3022-6822
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Tratamento à laser:
depilação | peeling | remoção de tatuagem | manchas | acne | hairmax | 
ultracontour (tratamento de gordura localizada) | accent (tratamento para 
celulite) | titan (laser para tratar a flacidez do rosto e do corpo)

Tratamentos médicos:
botox | preenchimento | peeling químico | micro transplante | capilar | 
dermatologia

Tramento coporais:
drenagem linfática | shistsu | massagem modeladora e anti-stress | gomage | 
day spa | banhos de ofurô

Banhos Terapêuticos:
ofurô | dia da noiva | dia do noivo | salão de cabeleireiro

Rua Estados Unidos, 701 - Jd. América - São Paulo
Fone: 11 3887-9571 / 3057-3633
www.deeplaser.com.br

DEEP LASER
CENTRO AVANÇADO DE ESTÉTICA
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[capa]

All glories
    for Him

Fotos: Marcio Amaral
Styling: Leandro Lourenço

Beleza: Renner
Tratamento de Imagem: Patrick Brito

Direção Executiva: Gelbh Costa

Isaac Farisato é modelo há menos de dois anos e, nesse 
tempo, já viajou quase toda a Europa realizando os mais 
diversos trabalhos. Na temporada de inverno, foi um dos 
modelos que mais obteve destaque, participando de quase 
todos os desfiles da São Paulo Fashion Week – SPFW. Com 
todo esse sucesso, foi necessário tomar decisões difíceis e 
Isaac teve que escolher entre a faculdade de Gastronomia 
e a vida nas passarelas. Hoje, ele não tem dúvidas de que 
a escolha foi acertada e diz sem hesitar que a profissão de 
modelo o faz muito feliz.
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Calça Walério Araújo, ombreiras Jadson Raniere
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Calça Walério Araújo, ombreiras Jadson Raniere
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Pulseira acervo Danilo Costa
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Ombreiras Jadson Raniere
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[entrevista]
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A trama de traços cinematográficos 
Diário de Rafinha conta a trajetória de 
um jovem de 17 anos que se apaixo-
na desesperadamente pelo namo-

rado da irmã e suas ações extremas para ficar 
junto ao rapaz, as quais não poupam nenhuma 
pessoa que se arrisca a entrar em seu caminho. 
O personagem é observado por um narrador 
onisciente que acompanha os fatos e os conta. 
Portanto, o livro não é um diário como o título 
pode sugerir, o diário é a chave que desencadeia 
o fim inesperado da narrativa. Em entrevista ex-
clusiva à AIMÉ, Léo Dragone contou um pouco 
mais de sua vida e de seus trabalhos.

O diário de
Léo 
Dragone

Em setembro do ano passado, um jovem baiano de apenas 19 
anos roubou olhares na 14ª Bienal Internacional do Livro do Rio de 
Janeiro: o modelo e ator Alex Bruno Rodrigues de Jesus estreava 
na literatura com seu romance Diário de Rafinha: As duas faces de 
um amor, no qual vinha estampado o pseudônimo do escritor e 
nome pelo qual é conhecido – Léo Dragone. Além de não gostar da 
ausência de sonoridade de sua alcunha de batismo, ele já levava o 
apelido de Léo desde pequeninho devido às corujices de uma das 
tias, e o Dragone foi escolhido por causa da paixão pelos dragões, 
habitués das histórias fantásticas de que o autor tanto gosta.

Por Natalia Barrenha
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Fale um pouco da sua vida em Sal-
vador e como você se interessou pela 
escrita.

Nasci no subúrbio ferroviário de Salvador, no 
bairro chamado Periperi, localizado na Baía de 
Todos os Santos, um dos pontos mais distantes 
do centro da cidade. Periperi não tinha lazer 
de forma alguma (quadra de esportes, cinema, 
shopping, lugares para pedalar, parque, praças 
e outras formas de entretenimento). A única 
opção era a praia. Suja, impregnada de lixo, 
onde desaguava o esgoto. Mas, mesmo assim, 
era onde eu, meus primos e irmãos nos diver-
tíamos, pulando do cais, sem noção dos riscos 
que a brincadeira poderia ter. Além de ir à praia, 
roubávamos pitanga no quintal de um vizinho, 
e fugíamos escorregando com papelões pela 
ladeira de barro que dava dentro de um brejo. 
Outra brincadeira que virou moda foi tocar a 
campainha das casas alheias e sair correndo.

Parei de estudar com 15 anos para trabalhar 
e ajudar minha família. Somente aos 18 fui ao 
cinema e ao teatro pela primeira vez. Agora, 
com 19 anos, faço cursinho para recuperar os 
estudos, teatro – que é a profissão que desejo 
seguir – e um curso de modelo. 

Com a literatura, tudo começou com a Taíse, 
minha irmã mais velha, que sempre gostou de 
ler e levava pra casa livros que pegava em-
prestados. Certa vez, peguei um desses livros e 
comecei a folheá-lo, olhando somente as figu-
ras, mas não entendia direito por que estavam 
acontecendo determinadas coisas nas figuras. 
Para saber o que acontecia eu tinha que ler, e 
então comecei a ler sem conseguir parar. Não 
lembro o nome do livro nem do autor. Eu devia 
ter uns 9 anos. A história falava de uma adoles-
cente apaixonada pelo garoto mais bonito do 
colégio. Mas ele era bonito só por fora. O cara 
era “galinha”, mau caráter e dissimulado. En-
quanto morria de amores pelo bonitão, a garota 
vivia às brigas com seu melhor amigo, um nerd 
magricelo, “quatro olhos” e cheio de espinhas na 
cara, por quem acabou descobrindo que estava 
realmente apaixonada.

Depois de ler alguns livros, incluindo Capi-
tães da Areia, de Jorge Amado, me veio a paixão 
e a vontade de escrever. Não fiz nenhum curso 
de literatura. Minha primeira história infanto-
juvenil foi Diário de Rafinha, que eu comecei 

a escrever com 17 anos e publiquei agora em 
2009.

O que me motiva a escrever é o meu gosto 
de contar histórias. Gosto de passar mensagens, 
viajar nos textos e principalmente do prazer 
de saber que em algum lugar do mundo existe 
uma pessoa que leu, está lendo ou vai ler uma 
história contada por mim. Sem contar no sonho 
que tenho de escrever novelas. Incrivelmente, 
não sei como, mas consigo prever alguns finais 
ou histórias que se desenrolam nas tramas!

Quais são as suas maiores influências 
- não apenas literárias, mas também de 
outras artes?

Minhas influências para escrever foram os 
livros que li na infância, meu amigo e assessor 
Valdeck Almeida e os autores de novela como 
João Emanuel Carneiro, Glória Perez e Manoel 
Carlos. Como ator, sempre fui fã e tenho como 
figuras que me inspiram na arte do teatro De-
borah Secco, Wagner Moura, Taís Araújo, Lázaro 
Ramos, entre outros.

Você poderia falar de seu processo 
criativo?

É um pouco complicado, primeiro me vem a 
ideia inicial... Quando tudo está fluindo, quase 
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sempre trava. Pode acontecer de eu escrever 
50 páginas por dia ou não passar da primeira 
linha. Às vezes, passo dias, semanas ou meses 
sem escrever nada. Ou então escrevo 50 páginas 
e num surto rasgo tudo e jogo fora. Minha an-
gústia maior é quando os personagens insistem 
em caminhar com as próprias pernas. Foi o que 
aconteceu no Diário de Rafinha. 

Não tenho ritual para escrever, pode ser no 
cinema assistindo a um filme, no ônibus, indo 
para a escola ou mesmo no mercado. Por isso já 
ando precavido com caneta e papéis nas mãos!

Conte um pouco de como foi escre-
ver Diário de Rafinha.

Na ideia inicial o personagem principal seria 
uma mulher. Mas aí empacou no primeiro pará-
grafo. Além do mais, ficaria muito comum uma 
mulher apaixonada pelo namorado da irmã. 
E como não consegui evoluir em cima disso, 
deixei de pudor e permiti que o personagem se 
desenvolvesse sem restrições.

Certa vez, conversando com um amigo, ele 
me contou que um dos nossos colegas estava 
gostando dele e que tinha lhe confessado isso. 
Eu fiquei impressionado com o fato, e como 
meu amigo não deu chances para o apaixonado, 
a história não se desenrolou. 

Logo em seguida, assisti ao filme O Talentoso 
Ripley. Juntei as duas histórias e tive uma inspi-
ração incrível que foi criar Diário de Rafinha.

A escolha do universo adolescente veio por-
que a adolescência é uma fase bastante compli-
cada, agitada e confusa. Não seria conveniente 
um adulto de cabeça formada e experiências 
sobre a vida tomar certos tipos de decisões que 
o protagonista tomou. Imediatamente imaginei 
que na adolescência existe essa coisa de proces-
so existencial, a dúvida entre o bem e o mal, a 
rebeldia e a incerteza sobre os sentimentos e a 
própria sexualidade. A lição que eu tento passar 
através do texto é que nem sempre podemos 
seguir nossos instintos sem ter as consequên-
cias, sejam elas boas ou ruins.

Quando escrevi Diário de Rafinha eu era 
muito menos experiente do que hoje; é incrível 
olhar pra trás e perceber que amadureci tanto 
em tão pouco tempo. Apesar de acreditar que 
é uma história boa, sempre a dúvida me cutu-
ca: será que consegui passar a mensagem que 
eu queria? Será que as pessoas vão gostar da 
história?

O que me salva é que vários amigos já leram 
e me disseram que a história é muito boa, mas 
sempre me pego pensando se eu podia fazer 
melhor!

Alguns escritores e críticos falam na 
existência de uma literatura gay. Você 
concorda com esse tipo de classifica-
ção?

Não concordo. Acho que a literatura é uma 
só, não importa se é uma ficção, biografia ou 
histórias baseadas na realidade, tampouco se 
fala de gays ou heterossexuais. Acredito que, 
independentemente das histórias, cada uma 
encanta, fascina ou intriga alguma pessoa.

Você teve algum tipo de preconceito 
no mundo literário ao tratar da temática 
homossexual?

Até hoje não recebi nenhum comentário, 
nem passou pelo meu conhecimento nada 
parecido com preconceito. Mas estou aberto 
aos críticos. Acho que sempre tem alguém que 
direta ou indiretamente se incomoda com a 
produção alheia. E se isso acontecer com um li-
vro tão leve como esse, escrevo um mais denso, 
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ousado, erótico e, se duvidar, pornográfico, para 
dar motivos a eles de criticar. Além do mais, o 
que seria de nós se todo mundo achasse lindo o 
que a gente fizesse? Aí não teria graça.

Eu escrevo para os meus leitores. Os temas 
e personagens representam assuntos e pessoas 
que existem no mundo real. Alguns deles são 
criações da ficção que a literatura permite ao 
escritor lançar mão. Se algum texto que escrevo 
incomodar alguém, esse texto cumpriu o obje-
tivo, pois não faço literatura plana, não quero 
repetir o que já existe no mercado. Isso não quer 
dizer que eu faça polêmica pela polêmica, nem 
que eu escreva pensando em vender. Não. A 
polêmica dos meus escritos surge pela própria 
necessidade que o escritor tem de se indignar, 
de imprimir sua marca pessoal, de instigar o 
mundo e a sociedade a reverem pontos de vista, 
a analisar de novo, a tentar novas saídas. É claro 
que as críticas, no fundo, serão bem-vindas, na 
medida em que me derem combustível para a 
reflexão, para o debate. Essas críticas literárias, 
nesse nível, vão alimentar o meu processo cria-
tivo. As críticas de quem tem inveja ou daqueles 
que não entendem que o mundo é tão diverso, 
estas eu não farei o menor esforço para tentar 
entender.

Acho que tem um trecho do texto da peça 
Escombros, que estou ensaiando, que cabe mui-
to bem para essa pergunta. Diz a seguinte frase: 
“Os ignorantes são sempre céticos ao receberem 
novas informações.”

Como foi o lançamento na Bienal do 
Rio? Esse lançamento contribuiu para a 
repercussão do livro?

Essa foi minha primeira experiência numa 
feira internacional do livro. Sou muito crítico em 
relação aos textos que escrevo. E o fato de estar 
numa feira internacional, onde havia muitos 
artistas, escritores famosos e muitos livros sendo 
lançados ao mesmo tempo, me deixou pior 
ainda! Achei que não apareceria ninguém no 
coquetel do lançamento e me surpreendi quan-
do meu assessor me avisou que todos os livros 
tinham sido vendidos.

Fiquei com a mão cansada de tanto auto-
grafar, mas no fim do dia, apesar do cansaço, eu 
estava feliz pela repercussão que o livro con-
quistou.

Como foi escrever um romance sobre 
um gay sendo um heterossexual?

No início, quando resolvi metamorfosear a 
personagem principal de uma garota para um 
garoto, imaginei que viessem comentários, que 
pensassem ou afirmassem que eu era gay. E foi 
o que aconteceu. Mas isso não tem importância, 
pois acredito que todos somos iguais, indepen-
dentemente de raça, orientação sexual, religião 
ou classe social. Não sou gay, mas tenho amigos 
gays, o que me ajudou a desenvolver o perso-
nagem.

E os planos a partir de agora? Tem 
algum livro no forno? 

Estou me dedicando ao teatro, ensaiando a 
peça Escombros, que entra em cartaz em janei-
ro. Mesmo assim, reservei um tempinho para 
escrever a minha segunda obra, que teve seis 
meses de trabalho. Provisoriamente se chama-
rá Morte, Paixão e Mistério em Rainy City. Esse 
livro conta a história de uma cidade fictícia, 
onde se esconde um psicopata colecionador 
de olhos, dando um clima denso à vida de 
Clarissa e Apolo, dois irmãos de pai e mãe que 
se apaixonam perdidamente.

Mas isso não é tudo... Estou agora na minha 
terceira criação literária, que também tem um 
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nome provisório, Narciso Monarazo - A biografia 
de um garoto de programa. O livro conta a his-
tória de um adolescente que faz programa pela 
primeira vez acidentalmente. Acaba gostando 
da experiência, por ser com uma pessoa pela 
qual ele se sentiu atraído. Pensando que dali em 
diante seria tão fácil como a primeira vez, ele 
se envolve com outras pessoas e entra para a 
prostituição. Então, o rapaz percebe que não era 
bem o que ele pensava e que sair daquela vida 
não é tão fácil como imaginava. O garoto vai se 
afundando ainda mais e a situação piora quando 
ele comete um crime sem querer. Daí ele perde-
se no mundo das drogas, tornando a saída da 
prostituição ainda mais difícil. Nesse livro não 
pouparei palavras, muito menos cenas de sexo, 
que serão contadas de forma grotesca e podre, 
relatando os segredos mais ardentes e dissimu-
lados de cada personagem. O livro contará com 
um diálogo jovial, já que a história é composta 
por adolescentes. Acho que esse será mais denso 
e polêmico do que o Diário de Rafinha.

Em algum de seus livros você trata de 
experiências pessoais?

Houve uma fase na minha vida em que eu 
me sentia confuso pelo fato de ter que parar de 
estudar e começar a trabalhar, enquanto meus 
amigos dormiam até tarde e saíam para se di-
vertir. Isso me deixava um pouco mal e comecei 
a ter distúrbios de rebeldia, discutindo com 
meus pais e os desobedecendo em tudo.

Essa foi uma das características que tirei 
de mim e adicionei ao Rafinha. Assim também 
como a rivalidade que criei entre ele e o Olavo 
foi resultado de uma experiência que tive no 
colégio. Andava brigando com um colega de 
sala e levamos essa antipatia até o fim do curso, 
mas nada comparado à rivalidade dos dois 
personagens (risos)... A minha era só briga de 
colégio mesmo.

Após ler Diário de Rafinha e ver as 
sinopses de seus novos livros, me cha-
mou a atenção a atração que você tem 
pela polêmica, e o fato de que seus 
livros têm algo de thriller. Você poderia 
falar um pouquinho sobre isso?

Acredito que cada escritor tem uma marca, 
cada artista opta por um assunto a ser tratado, e 

eu opto pela polêmica e as histórias não con-
vencionais.

Tanto no teatro, na literatura ou mesmo na 
passarela gosto de inovar, criar, ousar, desper-
tar no público uma emoção, passar pra ele 
uma mensagem através da minha arte, causar 
sentimentos de indignação ou aceitação. Acho 
que se todo mundo cantasse, interpretasse e 
pintasse do mesmo modo, aí não seria mais arte, 
porque arte pra mim é inovar, derrubar padrões 
e tabus e despertar no público emoções que só 
podem ser despertadas através da arte.

Quanto ao thriller, realmente é uma carac-
terística de minhas obras. Tenho paixão e gosto 
das coisas diferentes e às vezes até um pouco 
macabras; adoro assuntos que tratem da mente 
do ser humano, da loucura. Aliás, esse tema vai 
estar muito presente no segundo livro, pois gos-
to de contar o que muita gente é capaz de fazer 
para alcançar seus objetivos. Personagens assim 
estão presentes nos meus três livros. Claro que 
lapidando, exagerando um pouco e às vezes 
dando uma dosagem menor para que não fique 
repetitivo nem contando histórias já contadas. 
Como sempre, fugindo do convencional!

Blog de Léo Dragone: http://leodragone2009.blogspot.com/
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[arte] Por Gustavo Padovani

À margem do
transitório
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No começo dos anos 1960, a videoarte surgiu como uma forma da arte 
vanguardista, amparando-se nas possibilidades artísticas proporcio-
nadas por novos aparelhos tecnológicos como a televisão, o videocas-
sete e, principalmente, a câmera de vídeo portátil. Utilizando-se 

desses equipamentos, artistas pioneiros como o sul-coreano Nam Jun Paik e o 
alemão Wolf Vostell lutaram para legitimar essa arte rompendo com as lingua-
gens televisivas e cinematográficas, e foram responsáveis por demonstrar uma 
nova aplicação das câmeras, do aparelho televisor e das imagens produzidas e 
reproduzidas por ambos. Questionando sua função usual, esses equipamentos 
eram instalados em locais incomuns com propósitos abstratos diversos, como a 
produção de imagens alteradas e defeituosas na forma de vídeos experimentais 
(Global Groove ,1973, de Paik), em esculturas (como a obra Concrete TV Paris, 
1969, de Vostell) ou até mesmo em performances (como o “sutiã televisivo” 
usado por uma mulher em TV Bra, 1969, de Paik).

Quarenta anos depois, tanto as câmeras como as telas encontram-se em 
modelos extremamente acessíveis ou acopladas a celulares, computadores, 
notebooks e máquinas fotográficas. A possibilidade de filmar, produzir imagens 
e alterá-las deixou de ser algo surpreendente. Entretanto, sua utilização roti-
neira não extinguiu o fascínio dos seres humanos em assistir imagens nos mais 
distintos meios, seja em programas televisivos, em narrativas cinematográficas, 
seja na convergência das mídias oferecida pela internet. Mas diante desse pano-
rama, como se pode enxergar o papel da videoarte na contemporaneidade? 

Embora a resposta não seja simples, uma de suas pistas está mais próxima 
do que se imagina: basta conhecer os trabalhos do artista multimídia brasileiro 
Lucas Bambozzi para constatar que a videoarte está inserida em um projeto am-
plo de transformações nas artes realizadas com as mídias – também conhecidas 
como mídia-arte. A obra desse artista se destaca por seu conteúdo singular, 
que consegue, simultaneamente, exercer reflexões metalinguísticas sobre sua 
atividade, se estruturar em diversos formatos e investigar questões sobre o 
espaço, o tempo e a memória.

As formas e as estéticas múltiplas 
na obra de Lucas Bambozzi  

Em mais um de seus múltiplos projetos, Lucas Bambozzi participa do Coletivo Embolex, em que dirigiu 
Outros Severinos Remix (foto acima), uma releitura de Morte e Vida Severina (1966), de João Cabral 
de Melo de Neto

Filtros para o futuro: muito mais que videoarte, a obra de Lucas Bambozzi reflete e cria sobre o 
panorama artístico gerado pela convergência das mídias
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Do jornalismo à videoarte
Nascido no interior do Estado de São Paulo, Lucas Bambozzi entrou cedo 

em contato com o jornalismo através de um pequeno folhetim realizado por seu 
pai, fator que o levaria à formação em Comunicação Social pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Mas ao trabalhar com cultura e televisão, ele 
descobriu que se interessava muito mais pelo processo de criação artística e pe-
las experimentações nas edições de vídeos do que pelo jornalismo propriamen-
te dito. Sua paixão pela música o aproximou tanto da produção de programas 
televisivos musicais, quanto da direção de videoclipes como Passa (da banda 
Virna Lisi) e Vida Passageira (do Ira!), este em parceria com Rodrigo Carelli.  

Com documentários, vídeos, sistemas interativos e instalações, a obra 
de Lucas Bambozzi enxerga o vídeo como um elemento múltiplo, como algo 
que está transitando entre as mídias. “Seria muito mais fácil seguir o cinema, 
seguir videoarte, seguir netart, seria fácil seguir um caminho em que a gente 
se enxerga capaz e com um tipo de domínio sobre essa linguagem. Mas o que 
me interessou foi essa busca sobre o que não se conhece. Aprender fazendo e 
fazer aprendendo”, revela o artista para o programa Identidades, realizado pela 
Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador. 

Essa constante busca do vídeo em diferentes plataformas é identificada 
não somente na obra de Bambozzi, mas na geração de artistas com que sua 
obra dialoga – como o paulistano Carlos Nader e o mineiro Cao Guimarães. 
Influenciados pela multiplicidade de meios ligados ao vídeo, esses artistas 
iniciaram um diálogo maior com as linguagens televisivas, documentais e 
cinematográficas, que, por sua vez, também se apropriaram de elementos 
advindos da videoarte. Em função desse cenário, a videoarte deixou de ser 
restrita a uma instalação, pode recorrer a outras plataformas como o CD-ROM, 
espaços específicos na televisão, no cinema e às possibilidades oferecidas pela 
internet. Essa diversidade entre as mídias também tornou ineficaz a denomina-
ção “videoartista” para os artistas que trabalham com vídeo em diversas mídias, 
transformando-os em artistas multimídia.

Em um artigo publicado pela revista acadêmica Galáxia, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 2002, antes mesmo das 
transformações midiáticas tão intensas dos últimos oito anos, Lucas já realizou 
uma definição precisa sobre esse artista que transita entre as mídias, ao revelar 
que “o mídia-artista trabalha com mídia, não apenas no sentido do artista que 

se apropria do meio tal como ele foi construído, mas como quem faz seu 
trabalho no interior do conceito da mídia discutindo o próprio meio”.

Uma obra em movimento
No primeiro minuto do vídeo O Tempo Não Recuperado (2003), de 

Lucas Bambozzi, fios, câmeras, computadores, fitas cassetes e de Mini DV 
encontram-se de forma desorganizada em uma mesa. Subitamente, a 
imagem assume a perspectiva de alguém que está lendo um livro, utili-
zando um lápis para sublinhar frases, circular palavras e inserir a palavra 
“não” a cada página virada, alterando, assim, a marcação do título origi-
nal da obra literária que está sendo filmada – no caso, trata-se de O Tem-
po Recuperado (1927), do escritor francês Marcel Proust. A alteração no 
livro, além de explicitar o diálogo com o romance francês, desencadeia 
uma série de imagens em tempos, espaços e em formatos de gravação 
(Super8, VHS e Mini DV), exposta de maneira randômica. Para obter essa 
aleatoriedade, Bambozzi utilizou um sistema alemão chamado Korsakow 
System, responsável por organizar a edição através de palavras-chave 
atribuídas aos arquivos de vídeos. Mesmo que a versão da internet 
restrinja as opções concedidas ao espectador – privando-o das diferentes 
formas de edição exibidas nas múltiplas telas da instalação –, é notório 

Seria muito mais fácil seguir 
o cinema, seguir videoarte, 
seguir netart, seria fácil seguir 
um caminho em que a gente se 
enxerga capaz e com um tipo de 
domínio sobre essa linguagem. 
Mas o que me interessou foi 
essa busca sobre o que não se 
conhece. Aprender fazendo e fazer 
aprendendo

“
”

Entre fios e cabos: diretamente ligada à tecnologia, a arte de Lucas
Bambozzi tenta compreender os espaços e simultaneamente 
questionar as funções da arte e tecnologia

Além de suas criações, Lucas Bambozzi também participa 
frequentemente de estudos teóricos, realiza curadorias, 
palestras e debates sobre a área audiovisual 

Imagem refletida: algumas de suas obras trabalham com a metalinguagem 
e são dotadas da presença do artista

Fotos: Lucas Bambozzi / www.lucasbambozzi.net
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que O Tempo Não Recuperado mantém a característica de assemelhar-se com 
fragmentos de uma memória, assim como denota a presença constante de um 
artista atrás e diante das câmeras.

 Já Do outro Lado do Rio (2004) é um documentário que se propõe a 
investigar a zona limítrofe entre o Brasil e a Guiana Francesa. Misturando relatos 
de moradores locais com imagens da densa floresta amazônica e seus rios, o 
diretor constrói uma narrativa fragmentada, semelhante a uma memória que 
revisita frases, objetos, cenários e sons organizados no sentido de construir e 
desconstruir a zona fronteiriça (física e imaginária) em que os personagens 
vivem. Segundo o próprio Bambozzi, esse documentário é uma parcela de um 
projeto maior que ele ainda deseja realizar, explorando as fronteiras invisíveis e 
visíveis do Brasil. 

A recorrente questão do espaço geográfico também está presente na instala-
ção Postcards (2001). O artista selecionou 15 diferentes cartões-postais de vários 
locais do mundo, dirigindo-se até eles para reproduzir o enquadramento exato, mas 
filmando a sua movimentação real. Em sua instalação, esses cartões-postais “ani-
mados” ficavam dispostos em várias telas pequenas separadas em que o espectador 
poderia contemplar e ouvir os sons ambientados em cada local através de fones. 

Na contramão de Postcards, a instalação Presenças Insustentáveis (2007) tam-
bém sugere uma observação detalhada de lugares, mas condiciona a perspectiva a 
um ambiente fechado. Explorando um espaço quase claustrofóbico, projeções em 
telas e nas paredes existentes na instalação simulam em imagens portas, outras 
paredes e janelas que não são daquele espaço, causando um estranhamento. A 
ideia de registrar esses apartamentos vazios, segundo Lucas, era vasculhar por 
vestígios deixados pelos ex-moradores em imóveis recém-desocupados.  

Mesmo que algumas obras de Bambozzi sejam concebidas em instalações, 
quando essas são transpostas para a internet, elas preservam o seu conceito e 
funcionalidade. Ao inserir muitas delas em seu site (www.bambozzi.wordpress.
com), ele demonstra a coerência de confluência entre as mídias que ele defende 
com suas obras , em artigos de sua autoria ou debates. Mas não satisfeito, o 
artista também quer provocar o espectador, levando-o a questionar qual o 
caminho e as validades dessas interações entre as mídias, que cada vez mais 
aproximam o público e o artista.

 Nesse sentido, surge a obra Da Obsolescência Programada (2009): uma vi-
deoperformance realizada com a interação do público. Todos os presentes foram 

convidados a levantar seus celulares ligados, tornando-os pontos luminosos 
para serem capturados por uma câmera que reproduz a imagem em um telão 
negro. Após utilizar os pontos de luz distorcendo suas formas e inserindo sons 
dissonantes diretamente de sua mesa de edição, Bambozzi exibe imagens 
de fitas cassetes, celulares, disquetes e impressoras caindo no chão ou sendo 
quebrados por marteladas. A filmagem dessas depredações adquire um caráter 
simbólico, pois o artista está destruindo – mesmo que imageticamente – um 
dos elementos que foi fornecido pelo público como colaboração para compor 
parte da obra. Mas, ao mesmo tempo, o ato de destruição também é parte da 
obra, expondo a efemeridade das mídias e a necessidade de sacrificar antigas 
ferramentas para pronunciar a chegada das novas.

Os minutos finais de Da Obsolescência Programada refletem sobre o proces-
so contínuo de construção e desconstrução no qual a arte de Lucas Bambozzi se 
estrutura, demonstrando que as fronteiras entre diferentes tipos de mídias e de 
arte estão cada vez mais rarefeitas, nos levando a questionar se é possível – e se 
é válido – esboçar esses limites. 

Mobile Crash: Bambozzi prepara câmera para captar os celulares sendo quebrados: sequência final da videoperformance Da Obsolescência Programada (2009)

No site-specific “Meandros” (2009), instalado no SESC Piracicaba, o artista explora as imagens do rio 
local para mostrar como a relação da cidade com o tempo  

AIMÉ
51

arte.indd   51 22/03/10   11:26



www.clube269.com.br
Consulte nossa programação no site:

Breve:

Aberto
24h

R. Bela Cintra 269
tel. 11 3120-4509



www.clube269.com.br
Consulte nossa programação no site:

Breve:

Aberto
24h

R. Bela Cintra 269
tel. 11 3120-4509



[sexo]

Relacionamento nos   tempos de internet
Discreto enquanto degusta sua caipirinha, na balada que sempre frequenta, Bruno* arrisca alguns olhares para 
os mocinhos que transitam por perto do local onde se instalara estrategicamente. Aos 45 anos, com seu corpo 
enxuto, roupas justas e gel para conter os belos fios grisalhos, ele cumpre o que considera “necessidade de qual-
quer homem em sua idade que ainda almeje uma vida sexual ativa”. Não à toa, seus olhos se alteram visivelmente 
quando mirados sobre garotos “com carinhas de anjo”. A cena, no entanto, outrora comum, tem sido menos 
constante na vida de Bruno desde que ele conheceu os sites de relacionamento voltados ao público gay. Afinal, sua 
crença maior é que os jovens, por quem mantém maior interesse, já estão todos plugados na internet. “Achei meu 
público-alvo”, brinca com o bordão comum no seu dia a dia de trabalho em uma empresa de comunicação. Porém, 
a estatística de Bruno confronta com a apresentada por Fernanda Monteiro, uma das responsáveis pela criação do 
site de relacionamento G Encontros, cujos internautas são, em sua maioria, homens e mulheres com mais de 25 
anos de idade, classe A/B.
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Por André Ricardo

A nova ferramenta, apresentada por um 
amigo que há tempos marcava encon-
tros fulminantes através da internet, fez 
nascer em Bruno o sentimento de atraso 

tecnológico, imaginando que, lá nos seus tempos 
de empurra-empurra das baladas, sem que ele nem 
suspeitasse então, já algum machosafado30 lançava 
uma piscadinha para um gatomanhoso – na esperan-
ça de uma resposta, mesmo após ter lido as exigên-
cias de um perfil perfeito que este havia postado 
no site. A partir de então, Bruno passou por diversas 
fases, desde o “vício”, do qual achou que jamais seria 
curado, até conseguir, nos tempos atuais, entrar ape-
nas esporadicamente no único site onde mantém seu 
perfil. Confessa que se sente vítima da dificuldade 
das pessoas em assumir suas reais intenções no chat, 
o que evitaria inúmeros encontros como aquele em 
que se viu acuado e obrigado a perguntar: “Era você 
mesmo com quem eu trocava mensagens há pouco?” 
Mas não nega sua parcela de culpa, pois também 
prefere não abrir o jogo num encontro virtual, onde 
os defeitos e qualidades são idealizados e podem 
não ser aceitos pelos homens gays com que vem se 
comunicando. “Eles são muito exigentes.” 

Relacionamento nos   tempos de internet
Essa tem sido uma realidade muito comum para 

grande parte do público LGBTT que vem aderindo 
aos sites de relacionamento, desde aqueles mais 
afoitos pelo sexo casual aos mais empenhados em 
demonstrar que possuem sentimentos, digamos, 
mais nobres, e estão, inclusive, dispostos a firmar 
relacionamentos duradouros. Por outro lado, mui-
tos são os que fazem coro contra a banalização do 
encontro amoroso. Afinal, a revelação de muitos 
detalhes peculiares de alguém e a descrição extre-
mamente precisa da altura, peso, posição preferi-
da, tamanho da genitália, entre outras miudezas, 
chocam-se diretamente com a premissa dos tempos 
antigos – aquela de nossos avós – de que as aproxi-
mações afetivas deveriam ocorrer lenta e gradativa-
mente. Mas encarando a realidade de um século ágil 
e sem muita paciência, o que se vê hoje é a vontade 
de se autossatisfazer. Evita-se, então, através dos sites, 
a possibilidade de um “desajuste” de posições no 
momento de definir quem será o ativo ou o passivo, 
ou mesmo a inconformidade ao perceber a ausên-
cia daquele pênis bem-dotado, que costuma estar 
em destaque no título de alguns perfis. Um deles, 
na tentativa de facilitar a seleção, foi curto e grosso: 
“Procuro homens dotados.”

Para Gabriel*, 24 anos e estudante – ainda no 
armário –, montar seu primeiro perfil em um site de 
relacionamento foi algo parecido com a segunda 
perda da virgindade: “Era quase como ver minha pu-
reza sendo ameaçada, enquanto descrevia o homem 
ideal, com tanto afinco, na seção ‘Procura-se’. Será 
que virei aquelas bichas narcisistas, que só pensam 
na capa do objeto?” Já para Pedro Lins, o dilema 
sobre o homem ideal passa longe enquanto passeia 
pelo seu quarto, próximo ao que chama de “máquina 
dos prazeres” (seu laptop recém-parcelado) e mostra 
fotos da época em que ainda era “bofinho” e só ia 
para a cama com outro homem quando sabia que o 
sigilo seria mantido. Atualmente, ajusta sem o menor 
pudor sua calça stretch e faz questão de mostrar 
sua camiseta com dois bonecos de mãos dadas. “Os 
tempos mudaram, e eu mudei. Agora assumo o que 
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os lugares, unidos em torno do mesmo objetivo: en-
contrar um parceiro, alguém especial, um namorado 
ou uma namorada.”

 
Já Claudio Gandelman, presidente do Meetic para 

América Latina, grupo francês líder nesse mercado, 
revela: “Nossa missão é levar o relacionamento on-
line ao maior número de usuários possível. No último 
ano, conquistamos mais de 5 milhões de novos 
usuários e, para dar continuidade a essa estratégia, 
estamos implantando ações fora do site e criando 
produtos segmentados, como o Divino Amor, site de 
relacionamento para evangélicos lançado no segun-
do semestre de 2009”, conclui Gandelman.

E o público realmente é grande, pois, como mui-
tos grupos do mercado de relacionamentos on-line 
estão atentos em propagar, recentes dados levanta-
dos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) revelam que 10% da população com mais de 
18 anos no Brasil é homossexual ou bissexual.

Um fator preocupante aos usuários dos sites é a 
aparente facilidade em se clonar perfis, utilizando 
fotos de outros e, na maioria das vezes, simulando 
atributos que, vistos ao vivo, não alcançam a mag-
nitude exposta na página da internet. Nesses casos, 
a experiência declarada pelos quatro entrevistados 
soou em uníssono: seja sincero ao perceber que, em 
vez de lebre, lhe venderam gato, e assuma seu repú-
dio ao ludíbrio. Ainda vale ressaltar que, num país 
com um dos mais altos índices de assassinatos contra 
homossexuais, há de se considerar o aconchego que 
essa ferramenta proporciona para quem se sente 
acuado em um ambiente hostil. A internet e seus sites 
de relacionamento são, sem dúvida, um facilitador 
para evitar situações de risco a que esse grupo social 
é exposto frequentemente pelas ruas do País. 

Por isso, enquanto vemos o desenvolver de tantas 
tecnologias que prometem se aliar ao homem em 
sua odisseia diária pela concretização dos ideais de 
prazer, fenômeno a que alguns chamam de puro 
edonismo, outros amor, ou simplesmente felicidade, 
os sites de relacionamento voltados ao público LGBTT 
mostram que, assim como a vida, esses sentimentos 
só têm valor quando embasados em uma conduta 
de honestidade, clareza e respeito pelas diferentes 
formas de sentir prazer e de amar. Como diria Carlos 
Drummmond de Andrade: “Não nos afastemos muito; 
Vamos de mãos dadas.”  

* Os nomes foram alterados a pedido das fontes

realmente sou e não descarto, em hipótese alguma, 
um bom sexo casual quando há química. Isso sempre 
ocorreu, mas a internet facilitou esses encontros.” O 
argumento direto de Pedro reflete a faceta ambígua 
das possibilidades que os sites trazem. Se por um 
lado facilitam a junção de peças que se encaixam 
num mesmo quebra-cabeça, por outro, acabam por 
adiar algo que só é possível vivenciar longe das telas 
que separam os amantes, a “química”, bem evidencia-
da por Lins.   

No caso de Gabriel, o importante mesmo é con-
versar com diferentes gays, já que não frequenta o 
meio LGBTT. Diante da tela, conhece caras que vivem 
a mesma situação, e só marcam encontros com quem 
não “dá pinta nenhuma”. O fato é que, não fossem 
os inúmeros contatos bem-sucedidos – entenda-se: 
discretíssimos –, Gabriel não teria aderido a mais de 
um site, podendo, hoje, ser visto em três comunida-
des cujos perfis variam apenas o necessário para que 
todos entendam o que realmente procura: “Nada de 
baixarias; fotos de nu jamais.” 

Os sites, inclusive, apresentam algumas regras, 
como aparece em um deles: 

“Você e/ou seu parceiro devem aparecer em todas as fotos. 
Outras pessoas devem estar fora de foco. 
Fotos com menores de 18 anos são expressamente proibidas. 
As fotos de penetração anal devem ser privadas. 
Fotos contendo genitais, nádegas ou posições sexuais devem 
ser privadas para membros na Ásia.”

Ainda assim, Rodrigo* afirma estar “decepcionado 
com o escandaloso nível de baixaria da internet”, e 
busca “um namorado ou alguém que tenha o mínimo 
de seriedade”. Sua firmeza, ao contrariar a atual fuga-
cidade dos seus “ficantes”, faz emergir uma pergunta 
da qual ele próprio se mostra incapaz de responder: 
“A dificuldade em achar o par desejado melhorou 
com os sites de relacionamento?” Pelo franzir da 
testa, a coçadinha no joelho e o olhar cabisbaixo, a 
resposta que relutava em sair de sua boca era de fato 
desoladora. “Na internet é difícil encontrar alguém 
que fale a verdade. As fotos são falsas. O gay deveria 
ser diferente, mostrar sua verdade. Os sites deveriam 
ser separados: os que querem sacanagem dos que 
buscam algo mais sério.” Ao que tudo indica, Rodri-
go deveria ler um dos slogans do site G Encontros, o 
primeiro site nacional de relacionamentos exclusivo 
para o público LGBTT. “Homens e mulheres, de todos 
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“ Suzano 
nunca mais 

será a mesma.”

31 casas
à preços populares

para a comunidade GLS
Área total do condomínio:

 7.850 m²

Casas com 48,50 m² construídas em terrenos 
variáveis à sua escolha com sala, cozinha ameri-
cana, dois quartos, banheiro, lavanderia coberta, 
área de serviço, jardim com jardineiras, uma vaga 
de garagem, salão de festas, árvores frutíferas de 
amora e ameixa em todas as casas, atendimento 
de portaria 24h. Pronto para morar, ar puro e ex-
celente localização, ao lado do comércio local.

O Primeiro 
Condomínio 

fechado 
de casas 

populares 

GLS

Av. Jaguari 300- Bairro Boa Vista - Suzano

|  Informações: 11 5522-7266 / 11 9982-0852Arquiteta Responsável: Angela Pelosi

Financiamento
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[aimé boys]

“Splash”
Fotos: Marcio Amaral

Styling: Leandro Lourenço
Tratamento de Imagem: Patrick Brito

Direção Executiva: Gelbh Costa
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[luxo de A a Z] Por Nina Rahe

Luxo para dar e vender
Sony Ericsson lança celular com sistema Android
Chegou o Xperia™ X10, primeiro celular da marca Sony Ericsson com o sistema Android, através do qual o usuário pode acessar todas as informações de 
uma só vez: redes sociais (Facebook, MySpace, Twitter), fotos, e-mails e SMS, vídeos e músicas preferidos. 
Entre os principais destaques estão a tela touchscreen de 4” (480 x 854 pixels) que reconhece gestos e resiste a arranhões, o processador de 1 GHz, co-
nectividade 3 G HSDPA, Wi-Fi e Bluetooth. Para quem gosta de ouvir música, o Xperia X10 tem um plug de 3,5 mm para fones de ouvido e um conector 
microUSB para fazer a sincronização com o seu computador. A câmera de 8,1 megapixels possui zoom digital de 16x, flash integrado, foco automático, 
foco por toque na tela, detector de rostos e sorrisos e estabilizador de imagens e vídeos. O produto possui também GPS e cartão de memória de 8 GB.
Preço sugerido: R$ 1.999,00 - Mais informações: www.sonyericsson.com - SAC: 4001-0444
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Porta-retratos digital
Se já era gostoso reunir a família para conferir as fotos da última viagem ou então do 

último encontro, isso agora ficou ainda mais fácil. A Sony lançou o porta-retratos digital 
com tela de 7 polegadas e os álbuns impressos, definitivamente, deram lugar às ima-
gens digitais e aos porta-retratos diferenciados. Além de possuir 128 MB de memória 

interna, que permite armazenar até 250 fotos, a novidade ainda oferece vários modos de 
exibição, incluindo oito estilos de slide show para o consumidor escolher a configuração 

que mais o agrada. Com aproximadamente 430 g, o porta-retratos também permite a 
fácil transferência de imagens a partir de um computador para a memória interna da 

moldura fotográfica, sem a necessidade de qualquer software. 
Compatível com os formatos digitais JPEG, TIFF, BMP e RAW, o modelo dispõe de funções 

para alteração de cores, nas opções sépia, monocromático e colorido, além de contar 
com relógio, calendário e 11 opções de idiomas, incluindo o português.

Preço sugerido: R$ 399,00 - Onde encontrar: através do site www.
sonystyle.com.br e nas Sony Style Store do Shopping Cidade Jardim 
e Bourbon Shopping Pompeia (São Paulo), Park Shopping (Brasília), 

BarraShopping (Rio de Janeiro) e no Salvador Shopping (Salvador), ou 
nas revendas autorizadas Sony. 

Uma sala cinematográfica 
Não basta assistir a filmes e contar com um sistema de som com alta qualidade e potência. O sistema de Home Theater 7.2 canais Sony Muteki (palavra 
japonesa que significa imbatível ou sem rival), além dos itens citados acima, conta com um design moderno, capaz de transformar sua sala em um 
ambiente cinematográfico.
Muteki tem potência total e pode tornar sua sala um verdadeiro cinema, com uma experiência única através do áudio de alta qualidade. Oferece conec-
tividade através do DMPort*, que possibilita ao usuário ouvir as músicas de aparelhos portáteis, como walkman, iPod/iPhone e celular Sony Ericsson, 
além de dispositivos Bluetooth. Conta também com entrada frontal para videogames, aparelhos portáteis ou outros equipamentos.
Preço sugerido: R$ 2.999,00 - Onde encontrar: pode ser adquirido pelo site www.sonystyle.com.br, nas SonyStyle 
Store do Shopping Cidade Jardim e Bourbon Shopping Pompeia (São Paulo), Park Shopping (Brasília), BarraShopping 
(Rio de Janeiro) e no Salvador Shopping (Salvador), ou nas revendas autorizadas Sony. 
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Poltrona Lovers
Nada melhor do que namorar em uma poltrona confortável. Agora ficou ainda mais agradável: 
a Poltrona Lovers , com design Estudio 20.87 e estampa do Mulheres Barbadas, possui entrada 
para iPod. A trilha sonora está garantida, é só escolher quais são as músicas que mais agradam 
e aproveitar.
Preço sugerido: R$ 9.590,00
Onde encontrar: Micasa – Rua Estados Unidos, 2.109, São Paulo-SP

Mil e uma utilidades
Porta-guarda-chuvas, porta-trecos ou até lixeira. Assim é a lata de metal, com mil e uma utilidades e design 
de Abidiel Vicente. A funcionalidade é você quem escolhe: se quer substituir os porta-guarda-chuvas caretas 

e antiquados que costumamos ver na maioria das casas; esconder as quinquilharias e bagunças em um 
recipiente moderno ou mesmo exibir uma lixeira linda.

Preço sugerido: R$ 700,00
Onde encontrar: Micasa – Rua Estados Unidos, 2.109, São Paulo-SP

Pontualidade suíça
Se era difícil cumprir os compromissos e chegar sempre na hora certa, agora olhar as horas se tornou muito mais agradável ou 
até mesmo um luxo. O relógio com maquinário automático suíço de três ponteiros e 25 joias é de saltar aos olhos. Difícil será 
se concentrar em outra coisa a não ser nos ponteiros. 
O relógio possui caixa de cerâmica sólida, revestida em aço inoxidável, visor de cristal de safira com tratamento antirrisco e 
antirreflexo, 100 metros, coroa de cerâmica com vedação customizada. E, ainda, pulseira de elos individuais customizada em 
cerâmica sólida com fecho borboleta.
Preço sugerido: R$ 4.998,00
Mais informações: www.billabong.com

Uma minigeladeira mais do que charmosa
Está já disponível no mercado uma linha de minigeladeiras da marca Coca-Cola, que conta com o sistema de refrigeração 
Peltier (refrigera conforme a temperatura ambiente). Muito charmosa, você pode colocar a minigeladeira no quarto, sala ou 
escritório para manter suas latinhas sempre geladas.
Preço sugerido: R$ 1.150,00
Mais informações: www.azzurro.com.br
Fones: (11) 2675-1097/ (11) 3798-9644
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Luxo à mesa
A Famosa Royal Porcelaine, fundada em 1983, é uma das principais fábricas de 

porcelana da Ásia, e produz produtos para mesa em alta qualidade, exportando 
para mais de 50 países do mundo. Mas o que realmente interessa é que você pode 

ter uma baixela da Royal Porcelaine em sua casa. São uma sopeira, três travessas, 
duas saladeiras, 12 pratos rasos, 12 pratos fundos e 12 pratos de sobremesa. Tudo 
em bone china, com detalhes em ouro e incluindo 45% de cinzas de ossos, o que 

resulta em um lindo acabamento, translúcido e brilhante sob a luz.
Preço sugerido: R$ 4.450,00

Onde encontrar: Roberto Simões Casa – Av. Cidade Jardim, 
911, São Paulo-SP - Fone: (11) 3071-1963

Design e arte para cozinhar
Se sua cozinha está precisando de novidades, a marca italiana Bugatti é a melhor opção. 
O liquidificador Vela Bugatti, por exemplo, com seu desenho inconfundível, linhas leves 
e equilibradas, transforma a cozinha em um espaço que alia design e arte, e é capaz de 
inspirar o usuário em suas receitas e no prazer de cozinhar. Além da beleza, o liquidificador 
tem potência de 500 W, três velocidades e função pulse, e recipiente em vidro robusto com 
indicação de medida. Está disponível nas cores preto, vermelho e branco ou cromado.

Para completar, a Bugatti apresenta uma torradeira desenhada por Andreas Seegatz, 
designer mundialmente reconhecido por seu talento, e que abaixa suas torradas automa-
ticamente, com apenas o toque de um dedo em seu painel. Ao contrário do que acontece 
com as torradeiras disponíveis no mercado, quando a torrada atinge o ponto ideal na 
torradeira Volo, ela simplesmente não salta, dando aquele susto. O sistema Bugatti emite 
um discreto sinal sonoro quando a torrada fica pronta e a ergue lentamente, sem surpre-
sas! A torradeira ainda dispõe de uma grade superior perfeita para aquecer pães e uma 
gaveta de migalhas que facilita a limpeza. Tem 900 W de potência e pode ser encontrada 
nas cores preto, vermelho e branco ou cromado.
Liquidificador Vela Bugatti - Preço sugerido: R$ 725,00
Torradeira Volo Bugatti - Preço sugerido: R$ 712,00
Onde encontrar: www.doural.com.br

Luxo e praticidade
A Tramontina Design Collection apresentou uma série de novidades no stand da Gift 
Fair 2010. São peças originais que decoram e transformam as refeições em momentos 
inesquecíveis: a linha Personalité permite ao consumidor customizar as peças utilizando 
cristais CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.
O design esculpido aliado ao luxo dos cristais transforma as peças em objetos de decora-
ção, sem esquecer a usabilidade e praticidade já conhecidas da marca.
Prato - Preço sugerido: R$ 230,00
Recipiente para servir - Preço sugerido: R$ 190,00
Onde encontrar: www.doural.com.br
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[aimé moda]

I wanna be your boy

Fotos: Marcio Amaral
Styling: Leandro Lourenço

Beleza: Renner
Tratamento de Imagem: Patrick Brito

Direção Executiva: Gelbh Costa
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[especial] Por Nina Rahe

Joe 
Welch
e suas três 
paixões:
cães,
sapatos e 
música 

Joe 
Welch
e suas três 
paixões:
cães,
sapatos e 
música 

Ela é apaixonada por cães e já chegou 
a declarar que eles valem mais que 
os seres humanos pelo fato de nunca 
traírem. E é por esse motivo que ela 
pretende ter uma fazenda destinada a 
animais de rua. Também é uma con-
sumidora compulsiva de sapatos e, no 
armário, guarda mais de 150 pares. Os 
preferidos são as botas e os scarpins.

Ela é apaixonada por cães e já chegou 
a declarar que eles valem mais que 
os seres humanos pelo fato de nunca 
traírem. E é por esse motivo que ela 
pretende ter uma fazenda destinada a 
animais de rua. Também é uma con-
sumidora compulsiva de sapatos e, no 
armário, guarda mais de 150 pares. Os 
preferidos são as botas e os scarpins

FOTOGRAFO: PAULO FURLLAN
MAKE & HAIR: MARCOS VERISSIMO

FIGURINO: WALERIO ARAUJO
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Foi por outra paixão, no entanto, que Joe Welch se 
tornou conhecida do público. Detentora de uma 
voz única, ela escondeu durante algum tempo o seu 
talento. Começou como atriz de teatro infantil, can-

tando também as trilhas nas peças de que participava. Por 
perder a mãe – também cantora – em um acidente, acabou 
sem vontade de seguir uma carreira profissional. Mas isso até 
ela ser descoberta por Fernando Zuben. Quando o conheceu, 
o cantor e produtor do grupo Doo Dad gostou tanto do seu 
timbre que a convidou para fazer um duo com ele, e então 
Joe Welch não parou mais. Chegou a ser cantora oficial do 
Saloon Show e também do Domingão do Faustão.

Este ano, Joe lança seu primeiro álbum, um trabalho 
que mistura pop e house music; além de músicas em inglês 
e português. O CD I Get It All estará disponível na segunda 
quinzena de abril, mas os mais curiosos já podem conferir 
uma prévia no www.myspace.com/joewelchmusic. 

Gostaria que falasse um pouco sobre sua primeira 
experiência como vocalista no grupo Doo Dad?

Eu era atriz de teatro infantil na época e eu cantava as 
trilhas nas vozes femininas e infantis. Fui a um estúdio de pré-
produção para pôr voz nas músicas e lá encontrei Fernando 
Zuben, que era cantor e produtor do Doo Dad, grupo que 
realizava um trabalho que mesclava ópera com house music. 
Era pra eu ser backing vocal, mas ele gostou tanto do meu 
timbre e, como eu falava inglês, me chamou para fazer um 
teste. Passei, mas fui incluída como parceira dele no duo e 
não mais como backing vocal.  O trabalho do Doo Dad era 
com músicas dance e óperas conhecidas, como Rainha da 
Noite (Mozart), The Phantom of the Opera (Andrew Lloyd 
Weber) e O Barbeiro de Sevilla (Rossini), o que enriquecia con-
sideravelmente o show e o transformava em algo diferente 
de tudo o que tocava na época.

Como era a recepção do público às inovações do 
grupo, tal como a mistura do canto lírico com dance 
music?

No começo, houve susto e espanto, porque até então 
só Edson Cordeiro fazia algo parecido, misturado com rock. 
No nosso show, as músicas eram estilo ítalo-house com 
inserções clássicas. O público enlouquecia, porque tínhamos 
bailarinos que dançavam e encenavam as óperas, que eram 
nosso atrativo na mídia. Nos confundiam com estrangeiros e 
sempre nos abordavam com um “nice to meet you” (risos). Os 

nomes ajudavam. Pensavam que Joe Welch era nome de um 
homem e o Zuben é um sobrenome alemão do Fernando.

De que forma essa experiência influenciou a sua 
trajetória como cantora?

O Zuben foi quem me incentivou, já que eu nunca 
quis ser cantora de verdade por grande trauma. Meus pais 
cantavam juntos; minha mãe era cantora lírica e pianista, ela 
soprano e ele tenor. Quando eu tinha dois anos de idade, 
ela faleceu, aos 29 anos, num acidente, o que trouxe muito 
sofrimento à minha família. Eu era filha única e meu pai se 
entregou, psicologicamente falando, com a morte dela. Her-
dei dons artísticos dos meus pais, mas devido a isso tudo não 
queria ser cantora nem tocar piano. E no teatro, isso ficava 
muito mascarado, já que eu atuava. Só que a partir do Doo 
Dad, fiquei tão encantada com tudo, que comecei a fazer au-
las de canto toda semana e a encarar isso seriamente. No fim, 
eu não queria mais nada além de subir no palco e cantar. Já a 
house music ficou na veia também junto com o canto lírico. E 
até hoje, meu investimento com manutenção de aulas e fono 
permanece. Para quem tem isso como profissão mesmo, é 
imprescindível!! 

Após o Doo Dad, você também chegou a ser cantora 
oficial do Saloon Show e também do Domingão do 
Faustão. Gostaria que você comentasse um pouco sobre 
como era o trabalho em cada um deles.

Depois que o Doo Dad acabou, eu não tinha muito 
o que fazer. Tinha que trabalhar, pois ajudava e muito no 
sustento da família. Morávamos com meus avós, eu e meu 
pai, e eles eram muito idosos. Tive que trabalhar mesmo. Um 
ano depois, o Zuben, que também estava no Hopi Hari, me 
indicou para ser cantora no Saloon Show, um show regado 
a música country e cancan. Foi lá que aprendi a cantar com 
banda mesmo, ao vivo, a identificar graves, médios e agudos 
e a importância de cada instrumento numa música. Depois 
do Saloon, onde permaneci por três anos, fui chamada para 
cantar na banda do Domingão do Faustão, e lá fiquei por dois 
anos. A Rede Globo é um veículo de comunicação que atinge 
milhões de pessoas, e foi ótimo isso. Cantava com grandes 
artistas e lá tive que saber muita coisa de música italiana, 
que o Fausto amava, e música brasileira também. Tínhamos 
de cantar de tudo. Por diversas vezes fui chamada ao palco 
principal para dar canja com nomes como Eros Ramazzotti, 
Leonardo, Tom Cavalcante, Ivete Sangalo, Paralamas do 
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Sucesso, entre outros. Ter um Faustão no currículo tem um 
peso inacreditável...

Como era cantar entre outras atrações de um 
programa televisivo como o Domingão? Quais eram os 
aspectos negativos e os positivos?

O aspecto positivo era justamente o fato de as pesso-
as me conhecerem da TV, o que provocou o aumento da 
demanda dos meus shows, que foi considerável; além de 
conhecer pessoas influentes do meio etc. Nos aspectos 
negativos, estava ficar à mercê de um ar-condicionado de 
10 graus, o que detonava minha voz; o cachê que a ban-
da pagava, que não era nada bom em relação aos cachês 
pagos diretamente pelas tevês; e a exclusividade, pois não 
podíamos fazer nenhum outro canal de TV. Se bem que esse 
último fator era o que menos incomodava.

De tais experiências, teria alguma história engraça-
da ou algo inusitado que ficou na lembrança?

Cantar a Ave Maria com Agnaldo Rayol, a passagem de 
som com Eros Ramazzoti, as canjas engraçadíssimas com 
Reginaldo Rossi, ah, como ele enchia minha paciência (risos), 
falava que ia roubar a “crooner” da banda. Ah! Receber um 
elogio do Hebert Vianna, do tipo: “Nunca ouvi uma voz 
semelhante no Brasil!” E, claro, as paqueras com artistas, que 
sempre rolavam...

Qual foi o momento que mais marcou?
Profissionalmente falando, quando subi no palco da The 

Week, com quase 3 mil pessoas na minha frente, pulando 
ao som de Making Love, que na época era minha música de 
trabalho.

E o maior perrengue pelo qual já passou?
Aff... foi num show com a minha banda. Os meus músicos 

oficiais não puderam ir e contratei músicos substitutos de 
última hora. Foi um desastre!!!! Todo mundo errou tudo. O 
show todo foi um fiasco... Um outro considerável foi quando 
eu estava em uma grande casa noturna ao lado dos meus 
bailarinos, e o CD que reproduzia a base (playback sem voz) 
simplesmente travou. Nessa hora usei todo meu lado atriz 
e segurei a onda, terminando a música somente à capela... 
Ganhei o público mais ainda, mas de início assustou muito.

Você já trabalhou como enfermeira para se susten-
tar? Como foi?

Depois que o Doo Dad acabou, fiquei sem saber o que 
fazer, pois havia saído da companhia de teatro, e não tinha 
outra ocupação. Como meus avós que me criaram eram 
muito idosos e acamados, quem cuidava deles éramos eu e 
meu pai. Tive que saber trocar fraldas, dar banho na cama, 
fazer curativos, trocar alimentação parenteral... Acabei tendo 
prática nisso e também fiz o curso de enfermagem. Me for-
mando, já arrumei um emprego na maternidade da cidade 
de Campinas, interior de São Paulo, onde trabalhei por um 
ano.

Por que só agora você decidiu realizar seu primeiro 
álbum?

Falta de patrocínio. Eu não tinha como bancar isso sozi-
nha. E conceber um CD bem feitinho não é nada barato. No 
começo era porque eu realmente não sabia lidar muito com 
esse assunto, não sabia como começar. Quando meu atual 
assessor, Marcello Chagas, começou a trabalhar comigo, ele 
pesquisou, me incentivou e me ajudou muito na conquista 
desse sonho. Mas a demora foi devido à falta de incentivo 
financeiro mesmo.

Quais são as principais características do disco?
O disco todo é autoral. Com exceção da Total Eclipse of 

the Heart, quase todas as músicas são de minha autoria total 
ou então na letra. Ele vem com pop e house music. Vem em 
inglês, português e tem até uma pitada de música europeia 
no estilo. Produção de Mad Zoo, o mesmo que produziu o 
CD da Fernanda Porto e Simoninha, remixes de grandes DJs 
como Allan Natal, de BH e Jose Spinnin, do México.

Você já chegou a mencionar que gosta muito de 
cães por saber que eles não irão trair e que os cães 
valem muito mais que o ser humano. Nos seus relacio-
namentos amorosos, já houve histórias de traições e 
decepções? Poderia relatar alguma?
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Fui noiva por três anos e descobri a traição dele por uma 
conversa de MSN que ficou gravada. Num belo dia em que 
fui a um compromisso, ele ficou na minha casa, deitado na 
minha cama, falando no meu laptop com a amante. Descobri 
dias depois, por acaso... Entrei em depressão, mas percebi 
que não vale a pena e ninguém morre de amor, ainda mais 
de um ser que não merece o mínimo de respeito. Mas minha 
história com cães vem desde bem antes, com meus 16 anos, 
quando resgatei uma cadelinha de dentro do colégio que 
deu à luz em casa 15 dias depois. Nunca mais fiquei sem 
cães, desde então. Os cães desconhecem o dinheiro. Eles 
amam incondicionalmente. Aprendi isso com eles.

Ainda sobre seu amor por cães, já li que você tem o 
desejo de ter uma fazenda destinada a animais de rua. 
Por enquanto, é só um projeto ou já é algo que está 
sendo encaminhado?

Minha vontade é ter uma fazenda de cães de rua e cuidar 
deles para adoção. Claro que meu projeto ainda está no 
papel, pois primeiro preciso me estabelecer na carreira para 
ter acesso maior à mídia. Assim, o interesse e conscientização 
das pessoas em relação à adoção de animais aumentam, 
e com isso, mais lares aos animais resgatados, castrados e 
cuidados, pela fazenda, é claro.

Através do seu fã-clube, soube que você é consumi-
dora compulsiva de sapatos? Quantos pares possui e 
quais são os modelos de que você mais gosta?

Não sei se isso é bom ou ruim. Sei que adoro mesmo 
sapatos. Tenho quase 150 pares, incluindo todos os tipos. 
Os que mais gosto são as botas e scarpins. E é bem bacana 
porque posso usá-los no dia a dia ou nos shows.

Há um motivo para gostar tanto de sapatos?
Meus familiares dizem que minha mãe era muito “perua”. 

Acho que herdei dela isso, não sei ao certo. A cada viagem 
que faço, seja a trabalho ou a passeio, acabo trazendo um ou 
dois pares novos pra minha felicidade...

Gostaria de saber se você sente diferença na recep-
tividade entre o público gay e o hétero. Entre quem sua 
música faz mais sucesso?

Olha, eu jamais escolhi ou segmentei meu público. 
Acredito ter sido escolhida por eles, pelos gays. Eles têm uma 
sensibilidade única, um interesse não só pela música, mas 
pelo artista que está no palco. Já os héteros têm um interesse 
pelo artista sim, mas maior pela música. A house music faz 
muito sucesso entre héteros ou gays que curtem música 
eletrônica e frequentam baladas especificamente.

E sobre sua participação em paradas gays. Poderia 
comentar?

É indescritível! A energia é única, a alegria, evidente. Sou 
consciente da proposta das paradas e procuro estar nelas por 
este motivo: respeito e igualdade dos seres humanos. Mas 

não concordo com o rumo que as pessoas têm tomado nas 
ruas durante as paradas... Nudez, sexo e drogas, e tudo exces-
sivamente. Esquecemos que existem famílias e simpatizantes 
que vão para ver o colorido, a beleza, a alegria e a verdadeira 
causa das paradas LGBTT.

Quais são os principais projetos para este ano?
Meu CD já está sendo finalizado, já é um grande passo 

dado neste ano. A distribuição será pela Building Records. 
Tenho viagens pro exterior pré-agendadas, fora a agenda 
normal fechada até setembro. Trabalhar este CD na mídia, 
agendar mais shows ainda e, por fim... Namorar bastante... Só 
que antes preciso arrumar um namorado! E de preferência 
HÉTERO! (risos)

* Contatos para shows através do e-mail contatojoewelch@
gmail.com ou pelos telefones (11) 7865-4178 e 7475-6017.
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Por Daniel Mazzaro*

A construção da nossa própria imagem 
acontece não apenas quando fazemos 
um autorretrato ou quando falamos 
explicitamente de nós. Nosso esti-

lo e nossas crenças estão implícitos a todo 
momento e nos revelamos durante as trocas 
verbais mais corriqueiras e pessoais. É nessas 
horas que nos escrevemos, que lemos o outro 
e que traçamos a nossa própria identidade e 
a do outro, e para fazermos isso vivemos um 
grande conflito.

Os sites de relacionamento são ricos mate-
riais, os participantes se pintam explicitamente 
de uma forma, mas nas entrelinhas podemos 
perceber características muitas vezes baseadas 
em preconceitos. Um exemplo clássico, mas 
cruel se observarmos atentamente, é este retira-
do de um perfil verdadeiro:

Gosto
  se discute?

“Sou um cara comum, boa pinta, cara e 
jeito de macho, o/c castanhos, poucos pelos. Sou gay, 
porém totalmente discreto.

” 

Todos já devem ter ouvido ou dito alguma vez que nós usamos máscaras 
quando falamos com os outros. Enquanto uns insistem que não fazem isso, 
pois sempre são verdadeiros, outros percebem que “usar máscara” é algo 
normal para os seres humanos. Dentre as diversas teorias que estudam 
as relações comunicativas entre os homens, existe uma que tem berço na 
Linguística, mas que, na verdade, é um misto de diversas áreas, principal-
mente a Psicologia e a Sociologia: a Análise do Discurso. Para essa corrente, 
a linguagem deve ser entendida também como uma formação ideológica 
que se manifesta por meio de uma competência socioideológica. Dessa 
forma, dizer algo é muito mais que produzir sons e juntar palavras: é um 
reflexo interno e externo do ser que diz. A língua deve ser entendida, por-
tanto, como um ato social que envolve conflitos, reconhecimento, relações 
de poder, constituição de identidade etc.

Como em uma eleição, o candidato a um rela-
cionamento se define de forma a ganhar pontos 
com os eleitores; no entanto, acaba insinuando 
algo que ele provavelmente não diria explicita-
mente. Com a frase “sou gay, porém totalmente 
discreto”, ele leva em consideração e assume 
como verdadeiro o estereótipo de que o gay pos-
sui características visíveis que o tornam ímpar, no 
entanto se exclui “totalmente”, em suas próprias 
palavras, desse estereótipo ao usar o conector de 
oposição “porém”. Da palavra “discreto”, podemos 
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entender “afeminado”, a característica mais este-
reotipada que se pode relacionar ao homossexual 
masculino.

O mesmo acontece com os gays que são 
passivos na relação sexual. Por assumirem o 
papel destinado às mulheres no ato, costu-
mam ser vistos como afeminados e, por isso, 
desvalorizados. Estamos acostumados a rotu-
lar não apenas pessoas, mas grupos como um 
todo. Esperamos que homens comportem-se 
de uma forma, e mulheres de outra. O gay já 
é, por si só, uma fuga desse imaginário social, 
mas quanto mais ele vai para o lado oposto, 
ou seja, quanto mais um homem se aproxima 
do que se espera de uma mulher, mais estig-
matizado ele fica. E no contexto dos perfis 
apresentados nos sites de relacionamentos, 
menores são suas chances de conseguir 
alguém:

“Curto cara com postura de ho-
mem, que valoriza a masculinidade. Na cama 
tem que ser participativo.

”Mas o que é a masculinidade? A definição às 
vezes passa longe de questões biológicas e se 
aproxima muito das crenças culturais. O texto 
acima, escrito por um homem cuja posição 
no ato sexual é a ativa, reforça a ideia de que 
existem muitos homens afeminados, princi-
palmente os passivos, caso contrário não seria 
necessário deixar claro o gosto e ainda usar a 
palavra “participativo” para descrever o parceiro 
almejado.

Como se não bastasse a questão da femi-
nilidade, existe ainda outro estereótipo muito 
comum nos perfis de sites de relacionamentos, 
ser assumido e frequentar lugares LGBTT:

“Pra adiantar, não sou nem 
pretendo ser assumido... muito menos 
frequentar lugares gays... isso não quer dizer 
que não sei respeitar a vida de cada ser 
vivente...

”

Usando a matemática, podemos fazer o cálculo: ser afemina-
do + ser assumido + frequentar ambiente LGBTT = menos 
chances de conhecer alguém. O imaginário social é cruel:

“Sou bem resolvido e decidido 
em relação à cultura gay, inclusive não faço 
parte e não me considero gay, já tive lances 
com caras, já namorei, fico, curto, mas não 
faço parte do ambiente desse reduto. (...) Os 
ambientes GLS conseguem reunir uma classe 
de pessoas de baixa estima, onde as bizarri-
ces conseguem, na noite, um lugar de paz e 
aceitação.

” Embora não seja um preceito entre os par-
ticipantes dos diversos sites gays, ser assumido 
e frequentar ambientes gays supõem que a 
pessoa não consegue esconder sua sexualidade, 
ou pior, não consegue “conter” sua feminilidade. 
O ideal, para vários, é ser discreto, isto é, que 
ninguém saiba de sua sexualidade, nem por sua 
própria boca, nem por seus atos ou por aquela 
velha ideia do “me diga com quem andas e te 
direi quem és”. 

Paralelamente, temos o culto ao corpo, que 
é uma forma de apresentar o “produto” neste 
mercado de homens muito mais atrativo. O 
apelo ao órgão genital grande, aos músculos 
trabalhados nas academias, às nádegas du-
ras e protuberantes e aos corpos lisos acaba 
causando um estranhamento: isso é natural do 
homem?

“Curto caras lisos, malhados e 
bem dotados.

”As preferências por lisos ou depilados, tipica-
mente femininos, e fortes, tipicamente mas-
culinos, compõem primordialmente a lista da 
androginia. Esse padrão de beleza, entretanto, é 
cada vez mais comum também entre as mulhe-
res heterossexuais.
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Nesse mar de informações truncadas, ainda 
podemos encontrar participantes que tentam 
desconstruir ou criar o efeito de que estão des-
construindo os estereótipos do gay: 

“Me entristece muito ver alguns 
perfis que taxam, que exigem perfeição de 
seres que nasceram apenas para almejar e 
não para obter a mesma. Ao meu ver esse 
tipo de perfil mostra abertamente que seu 
mentor é um pobre leigo que se afoga em 
seus preconceitos baratos. Todos aqui são 
bem-vindos. Pode ser para uma simples 
conversa, um encontro que talvez não dê em 
nada, uma amizade inesperada e por fim, se 
rolar uma química bacana: ‘por que não levar 
em frente’?

”Quando esse participante demonstra sua 
indignação com os perfis que taxam e exigem 
perfeição dos outros, e depois critica seus donos 
atribuindo-lhes a característica de “pobres leigos 
que se afogam em seus preconceitos baratos”, 
ele, na verdade, está construindo uma imagem 
de si, quer se desvencilhar da imagem do gay 
preconceituoso e exigente de perfeição, pois 
afirma que “todos aqui são bem-vindos”. 

Ao analisar a forma como os homossexuais 
masculinos constroem uma imagem de si ao se 
descreverem e descreverem o outro em um site 
de relacionamento, percebemos que grande 
parte baseia-se em diversos estereótipos sobre 
o grupo dos gays, como o do gay afeminado e 
também do gay promíscuo, mantendo, dessa 
forma, uma homogeneidade. Independente-
mente de se o estereótipo serve para excluir o 
outro de forma preconceituosa ou para fazer 
um discurso de inclusão “politicamente correto”, 
fato é que grande parte dos textos presentes 
nos perfis toca nas características mais estigma-
tizadas dos homossexuais. Isso parece contribuir 
para a ideia de que os homossexuais mantêm, 
entre si, o preconceito existente na cultura tra-
dicionalmente heterossexual. Como afirmou um 
participante de um site, trata-se de um “precon-

ceito requentado” que, embora indesejável por 
todos os componentes do grupo, se direcionado 
para si, é usado como critério para a escolha do 
outro ou para a criação de uma autoimagem 
positiva. 

Embora muitos possam pensar que a repulsa 
e a crítica estejam baseadas no gosto pessoal de 
cada participante, questionamos se esse gosto 
é realmente pessoal ou um reflexo do que se 
considera positivo na sociedade em geral. Evita-
remos adentrar, no entanto, nesse âmbito, pois 
gosto não se discute. Ou se discute?

*Daniel Mazzaro elaborou o artigo acima para 
a AIMÉ com base na pesquisa “Gosto se discute? 
– Análise de perfis de um site de relacionamento 
gay”, realizada para conclusão do curso de gra-
duação da Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Minas Gerais.
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[gastronomia] Por Mariana Tinêo

Grandes encontros, reuniões de negócio, romances, 
eventos familiares e todos os tipos de comemorações 
acontecem em volta de uma mesa. E embora comer 
seja uma necessidade, não dá para negar que é, tam-

bém, um grande prazer. Por isso, nos últimos anos a gastronomia 
vem ganhando mais e mais espaço na vida das pessoas; tanto 
para aqueles que a veem como uma profissão, como para os que 
apenas apreciam a boa mesa.

Para agradar a gregos e troianos, nada melhor que juntar 
tipos e estilos diferentes de comida. Os festivais gastronômicos 
desempenham esse papel e ajudam a divulgar a arte da cozinha. 
Revelam talentos, pratos, técnicas culinárias e, é claro, surpreen-
dem o paladar dos expectadores. 

O potencial dos festivais gastronômicos tem, inclusive, sido 
bastante utilizado pela indústria do turismo. Diversos roteiros 
de viagem têm sido organizados em função da realização de 
festivais gastronômicos por toda parte do mundo. No Brasil não é 
diferente, os eventos de culinária são cada vez mais frequentes e 
mais abrangentes.

Um bom exemplo é o Brasil Sabor, festival que envolve 
restaurantes de todo o País em uma ampla ação de promoção e 
valorização da gastronomia nacional. O evento nasceu de uma 
parceria entre a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(ABRASEL), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e o Ministério do Turismo.  Sua proposta é 
ressaltar a comida típica de cada pedacinho do País, enfatizando 
as tradições gastronômicas locais – o que é exclusivo de cada 
região ou Estado brasileiro. 

Este ano, a quinta edição do Brasil Sabor acontece de 15 de 
abril a 15 de maio, nos  restaurantes associados à ABRASEL, que 
oferecerão ao público, a preços diferenciados, um prato espe-
cífico para o evento, considerando a especialidade da casa, as 
características e tradições locais.

Em 2009, o Brasil Sabor envolveu cerca de 1,3 mil restauran-
tes. Só na Bahia mais de cem estabelecimentos participaram. 
Com o tema “Todos os Sabores, Uma Só Arte”, o festival  lançou o 
desafio da criação de receitas que valorizassem a cultura de cada 
região e seus ingredientes típicos. O resultado da experiência foi 
publicado no livro Segredos dos Chefs. 

Outro evento de peso é o Semana Mesa SP, realizado pela 
revista Prazeres da Mesa pelo Senac São Paulo. No ano passado, a 
sexta edição do festival foi um luxo, pois reuniu renomados chefs 
nacionais e internacionais numa experiência única. Houve o jan-
tar das Gerações França-Brasil – em que os chefs Claude Troisgros 
e Laurent Suaudeau reuniram na mesma cozinha (do hotel Grand 
Hyatt São Paulo) mais de uma dezena de famosos chefs france-
ses. As estrelas da gastronomia cozinharam a quatro mãos, com 
craques franco-brasileiros, para apenas cem convidados de sorte. 

Desde 2004, o festival Semana Mesa SP inclui o Prazeres da 
Mesa ao Vivo, uma dinâmica em que os convidados circulam pela 
cozinha, conversam com os chefs e assistem à preparação da 
comida.

Em 2007, os organizadores do festival criaram o Fórum Mesa 
Tendências, um espaço de discussão e troca de experiências para 
estudantes e profissionais do setor, como críticos, jornalistas e 
chefs do mundo todo. Atualmente, o fórum está sendo estrutura-
do para chegar ao formato de um congresso de gastronomia.

Felizmente, os festivais gastronômicos não param por aí. 
Durante todo o ano várias cidades ou até mesmo estabeleci-
mentos realizam seus próprios eventos. Em Campos do Jordão 
(SP), por exemplo, os festivais são constantes, o que muda são os 
temas dos pratos. Portanto, se você é amante da boa mesa e quer 
participar de novas experiências, fique atento. Veja nos jornais 
e revistas onde os festivais estão acontecendo e vá sem medo. 
Aproveite para unir o útil ao agradável: leve uma boa companhia 
e prove novos sabores.

Show de
sabores

Os festivais gastronômicos 
ganham força e atraem cada vez 
mais amantes da boa mesa
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Ao falar em novas experiências gastronômicas, não podemos deixar de fora a comida tailandesa, que 
chegou de mansinho e acabou conquistando muitos adeptos no Brasil. Na verdade, uma única refeição 
desse tipo já pode ser considerada um festival gastronômico, pois o paladar do prato é bastante diferencia-
do, como se pequenas surpresas fossem surgindo aos poucos.

Em São Paulo, a boa comida tailandesa é fácil de ser encontrada. Existem restaurantes especializados, 
que primam pela cozinha moderna, mas baseada na tradição de seu país de origem, como o Thai Gardens, 
onde os verdadeiros sabores e aromas da cozinha tailandesa se misturam. Lá, o menu é composto por 60 
pratos diferentes, e os produtos e especiarias são adquiridos periodicamente em Bangcoc.

É bom lembrar que a Tailândia é o único país do sudeste asiático que não foi colo-
nizado pela Europa, e há apenas 50 anos produtos importados de outros países foram 
incorporados em sua realidade. 

Conhecida por sua sofisticação e elegância, a cozinha tailandesa conserva as mais puras tradições e 
suas receitas são transmitidas de geração a geração. Sua base são as pimentas vermelhas e verdes. Há uma 
grande variedade de sabores suaves e delicados e a característica mais marcante está no uso de especiarias 
(gengibre, coentro, pimentas variadas, menta, cardamomo, toronjil, curry verde, vermelho e amarelo). As 
verduras são utilizadas na maioria dos pratos.

 Na Tailândia comer é um ritual, por isso a apresentação dos alimentos é realizada com grande rigor. 
Os pratos são servidos todos ao mesmo tempo. Não são usados “pauzinhos” (hashis) e sim talheres – esse é 
um dos poucos costumes ocidentais implantados no país.

As receitas do Thai Gardens, em sua maioria, são preparadas da mesma forma que as caseiras. As 
matérias-primas mais utilizadas são: frango, porco, vaca, camarões, lagosta e peixes, que se misturam de uma 
forma especial com ervas aromáticas e especiarias. Qualquer refeição tailandesa inclui necessariamente arroz 
branco, sozinho ou como acompanhamento. Não existem produtos lácteos e o leite de coco é muito utilizado.

As bebidas tradicionais são o chá e a cerveja tailandesa. Os mais ousados acompanham a comida com 
Mekong, um uísque de puro malte de alto teor alcoólico. Para os tailandeses não existe a sobremesa, mas 
ao final de cada prato são servidas frutas para suavizar o paladar.

Novas
experiências

Thaï Gardens Restaurante
Av. Nove de Julho, 5.871

 Jardim Paulista | São Paulo | SP
Fone: (11) 3073-1507
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[saúde]

* Por Eduardo Bertero

O peso físico e emocional da 
ejaculação precoce 

Cada vez mais tenho visto homens em minha clínica com a queixa de ejaculação precoce ou rápida (EP). 
As pesquisas mostram que é a disfunção sexual mais frequente em homens e que cerca de 30% deles irão 
experimentar EP em alguma fase de sua vida. O problema é que, apesar dos avanços no conhecimento e 
tratamento das disfunções sexuais, a EP permanece uma entidade subdiagnosticada e subtratada.
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Homens com EP frequentemente sentem-se estig-
matizados e envergonhados, e têm dificuldade 
para transpor essa barreira e consultar um profis-
sional da área da saúde, mesmo com a percepção 

de não conseguir o controle ejaculatório adequado – o que 
conduz a uma vida sexual insatisfatória.

O peso, geralmente, é tanto físico quanto emocional: a EP 
é associada com baixa autoestima, ansiedade, sentimentos de 
vergonha e inferioridade. Em alguns estudos, existe uma asso-
ciação com a depressão. A maioria dos pacientes tem a visão 
de que o problema é puramente psicológico ou que é uma 
disfunção que vai melhorar e até desaparecer com o tempo. 
Muitos não sabem que existe tratamento médico disponível e 
eficaz. Esse fato endossa que o papel do profissional da saúde 
é de fundamental relevância no manuseio de tal distúrbio.

Infelizmente, a maior parte dos trabalhos científicos pu-
blicados gira em torno de relações heterossexuais e pouco se 
sabe sobre disfunção sexual masculina em homens que man-
têm relações com outros homens. Dei uma pesquisada em 
banco de dados científicos da PUBMED (www.pubmed.com) e 
pouco achei. O diagnóstico e a padronização de EP utilizando 
o número de incursões entre a penetração (anal ou vaginal) 
e a ejaculação já foi proposta por vários autores, mas essa 
definição é muito subjetiva. A padronização da EP, utilizando o 
tempo entre o início da penetração e a ejaculação, conhecido 
como intervalo de latência ejaculatória intravaginal (ILEI) forma 
a base de muitos estudos clínicos atuais. No entanto, existe 
uma considerável polêmica no que tange a qual deve ser o 
ILEI de corte. Recentemente, a Sociedade Internacional de 
Medicina Sexual considerou um minuto como sendo o limite. 
Em suma, se você demora mais de um minuto dentro de seu 
parceiro, não é considerado um ejaculador precoce. Essa defi-
nição, na minha opinião, é muito deficiente. Prefiro perguntar 
ao casal se o tempo de relação está adequado e satisfatório e 
se os dois estão chegando ao prazer com frequência.

Historicamente, inúmeras tentativas de explicar a causa de 
EP já foram feitas, incluindo orgânicas e psicológicas. Grande 
parte dessas teorias não é baseada em evidência científica, 
mas sim em especulação. Nos homens com níveis mais altos 
de ansiedade, a EP seria uma disfunção sexual com altas chan-
ces de estar presente. Mais recentemente, foi postulado que a 
EP não é um distúrbio adquirido, mas faz parte de uma variabi-
lidade biológica normal do intervalo de latência ejaculatória.

Se a EP tem causa orgânica ou é resultado de uma função 
sexual normal associada a expectativas anormais ou a experi-
ências sexuais novas é uma questão que vem sendo debatida 
por vários pesquisadores há algum tempo. Até recentemente, 
a EP era tratada apenas com métodos de terapia compor-
tamental. Entre as causas orgânicas, a hipersensibilidade da 
pele peniana já foi considerada um importante fator, mas não 

se conseguiu comprovação científica. Outras causas menos 
conhecidas incluem a infecção da próstata ou prostatite. 

 
TRATAMENTO
Terapia psicológica 
A terapia sexual é considerada a mais apropriada e tem 

como principais objetivos: 1) fornecer informações básicas 
sobre sexualidade, reeducando tanto o paciente como o par-
ceiro; 2) reduzir os focos de ansiedade associados às interações 
afetivas ou relacionadas à atividade sexual, usando técnicas 
comportamentais em que a prescrição de tarefas tem como 
objetivo a dessensibilização (redução da ansiedade), técnicas 
de retreinamento do controle ejaculatório, técnica de penetra-
ção sem movimento para o homem habituar-se a estar dentro 
do parceiro e com a redução da ansiedade ter chances de pro-
longar a ejaculação; 3) propor mudanças no comportamento 
sexual individual e/ou do casal, estimulando a mais ampla 
comunicação e melhoria na qualidade de vida. A duração da 
terapia é de quatro a seis semanas, com uma a três sessões por 
semana. A participação do parceiro melhora substancialmente 
os resultados e é sempre incentivada.

Tratamento medicamentoso 
Há muitos anos os médicos vêm tratando com sucesso 

a EP, administrando medicamentos antidepressivos. Os mais 
prescritos são paroxetina, sertralina, clomipramina e fluoxetina. 
No entanto, essa recomendação não está descrita na bula 
desses produtos e não está claro qual é o seu mecanismo de 
ação sobre a atividade sexual. Na verdade, observou-se que 
homens que utilizavam esses fármacos para tratar a depres-
são reclamavam frequentemente da dificuldade em atingir o 
orgasmo e a ejaculação ou mesmo da total ausência destes. 
Então se correlacionou o uso desses medicamentos com um 
retardamento da ejaculação. Vale lembrar que eles são contro-
lados e, portanto, necessitam de prescrição médica. O seu uso 
é diário e por isso alguns homens sentem efeitos colaterais 
indesejáveis como sonolência.

Atualmente está em fase de aprovação um novo me-
dicamento para tratar EP, cujo nome comercial é Priligy®, 
da Janssen-Cilag. Por ser de curta duração no sangue, esse 
medicamento será usado na demanda, em outras palavras, 
quando o homem estiver “pronto” para manter uma relação 
sexual. Deve-se ingerir um comprimido uma a três horas antes 
do ato. É como se fosse um “Viagra” para ejaculação precoce. 
De qualquer maneira, será o primeiro produto com indicação 
exclusiva para essa disfunção sexual. Deve chegar às pratelei-
ras das farmácias no Brasil no primeiro semestre de 2010.

* Médico urologista especializado em disfunção sexual pela Uni-
versidade de Boston, EUA (urologia-sp@uol.com.br) 
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[ensaio]

BAILA
COMIGO

Fotos: Marcio Amaral
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Há quanto tempo você é bailarino profissional?
Iniciei meus estudos em 1997 com dança de salão e, pos-
teriormente, fiz balé clássico e contemporâneo.

O que você gosta de fazer nas horas vagas?
Gosto de ficar em casa, curtir a família e sair com os amigos.

Como começou sua paixão pela dança?
Na verdade, eu nunca imaginei que iria dançar ou me 
envolver de tamanha forma com a arte. Quando criança, 
fiz ginástica olímpica durante seis anos no Centro Olím-
pico Ibirapuera, mas depois me mudei com a família para 
o interior de São Paulo e ali, infelizmente, não encontrei a 
mesma estrutura para que pudesse continuar meu treino.
Comecei então a fazer os esportes que o colégio oferecia 
e, na semana cultural, fui convidado a participar de uma 
coreografia de dança, um tango. A coreografia foi um 
sucesso e ali eu comecei a apreciar a dança.

Nome completo: Alexandre Nascimento
Idade: 30 anos no dia 14 de maio
Natural de: São Paulo-SP
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E quando foi que a atividade de 
escola se tornou coisa séria ?
Logo depois da apresentação, eu 
entrei para uma academia e, já com 18 
anos, de volta para São Paulo, após a 
perda da minha mãe, eu me agarrei à 
dança. Dessa vez de forma mais forte 
e ainda mais apaixonado. Procurei 
saber tudo sobre os grandes mestres, 
escolas, bailes e acontecimentos. 
Coincidência ou não, descobri que um 
dos grandes nomes da dança de salão, 
Jaime Aroxa, tinha uma escola bem 
pertinho de casa.
Eu estudava de manhã, trabalhava à 
tarde e ia para a academia de dança 
à noite. Todo dia, estava eu lá muito 

atento a todos os ensinamentos. Após 
três anos me dedicando, comecei a 
ser chamado para participar de shows, 
eventos e programas de televisão.

Mas você não parou por aí...
Não, eu comecei a querer mais, que-
rer algo que pudesse exigir mais da 
minha arte, da minha dança. Pesqui-
sando e conversando com os amigos 
profissionais da área, indicaram-me 
um grande formador de talentos: o 
professor Ricardo Scheir. Fui então 
a sua academia de balé, Pavilhão D 
–  Centro de Artes, e – coincidência 
ou não – a academia ficava a apenas 
quatro quarteirões de onde eu fazia 

aula de dança de salão. A princípio, 
eu queria só um treino que exigisse 
mais de mim e através do qual eu 
pudesse melhorar a dança de salão. 
Mas, quanto mais eu aprendia, mais 
encantado eu ficava e mais queria 
aprender. E a partir daí eu comecei 
a fazer aula de bale clássico e con-
temporâneo com a grande mestra 
Andrea Pivatto, atualmente diretora 
do grupo Divinadança, do qual até 
hoje faço parte.

Qual dança mais o emociona?
Gosto muito do tango e do balé clás-
sico, mas dança para mim é arte e a 
arte, em geral, me emociona!
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[vaidade]
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Por Mariana Tinêo

De acordo com o Dr. Marco Masioli, con-
sultor da Associação Brasileira de Odon-
tologia (ABO) em Odontologia Estética, 
hoje existe uma ampla gama de materiais 

para os tratamentos dentários, o que permite in-
tervenções menos agressivas, rápidas e previsíveis, 
sem afetar a estrutura dentária excessivamente. “Os 
meios de comunicação expõem diariamente artistas 
famosos e personalidades que apresentam sorrisos 
perfeitos. Isso acabou se tornando um sonho de 
consumo”, afirma.

CLAREAMENTO
Segundo o Dr. Masioli, o clareamento é o proce-

dimento estético mais procurado nos consultórios 
dentários. Nesse caso o paciente tem as seguintes 
opções: o clareamento de consultório – em que o 
tratamento clareador é realizado pelo dentista –, 
ou o clareamento caseiro supervisionado – em que 
o tratamento clareador é realizado em casa, pelo 
paciente, mas com a supervisão do dentista, através 
de consultas semanais. No método de clareamento 
caseiro o dentista confecciona moldeiras (placas) 
que se encaixam perfeitamente nas arcadas (inferior 

Estética bucal:
tratamento correto para um sorriso perfeito

e superior) do paciente e as entrega para ele junto 
com seringas de gel clareador e instruções de uso. O 
clareador pode ser usado em períodos de 30 minu-
tos, durante o dia ou à noite, conforme as recomen-
dações do dentista, que estabelece a frequência dos 
retornos ao consultório para a avaliação dos resulta-
dos – que em média são atingidos após duas sema-
nas de tratamento.

Já o clareamento de consultório é feito com laser. 
Esse sistema é moderno, seguro e simples. Funciona 
com o uso de aparelhos, preferencialmente de tecno-
logia híbrida LED-laser, que tem a função de acelerar e 
potencializar a ação de um gel clareador concentrado, 
além de prevenir possíveis sensibilidades. A principal 
vantagem dessa técnica é a ausência das moldeiras, 
que podem causar algum desconforto para o paciente.

Em casos mais difíceis, há a possibilidade de 
potencialização do efeito clareador com a associa-
ção das duas técnicas citadas. A durabilidade do 
tratamento depende muito dos hábitos de vida de 
cada pessoa. Em média, a duração é de dois anos. No 
entanto, para prolongar o efeito do tratamento o pa-
ciente pode restringir o consumo de alimentos com 
corantes, manter uma boa higiene e não fumar.

Já faz algum tempo que os dentes ganharam destaque no quesito 
vaidade. É claro que todo homem gostaria de ter um sorriso de 
celebridade, como o do Brad Pitt, o do George Clooney ou o do 
Thiago Lacerda. E isso não é impossível. Afinal, nos últimos anos 
o desenvolvimento científico atingiu também a Odontologia, 
resultando no desenvolvimento de novas técnicas e materiais 
estéticos de ótima qualidade. A consulta com um bom dentista 
pode trazer surpresas bastante agradáveis
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É bom lembrar que, apesar de ser um procedi-
mento relativamente simples, o tratamento clarea-
dor deve ser feito após a consulta com um dentista 
qualificado. É importante também que o paciente 
saiba que clarear os dentes significa deixá-los mais 
claros, o que não quer dizer que os dentes ficarão 
totalmente brancos, como os de comerciais de TV. “A 
busca pelo belo tem feito com que o homem cometa 
excessos em todas as áreas. Nas dietas mirabolantes, 
nas cirurgias plásticas, no excesso de exercícios ou no 
uso de anabolizantes. Na Odontologia também há 
excessos. Por isso temos que ter em mente que saúde 
é o bem-estar físico, mental e social. Se o tratamento 
estético não acarretar nenhum prejuízo ao dente, 
vamos fazê-lo. Se acarretar algum prejuízo, devemos 
primeiro avaliar se o ganho que a pessoa  teria em 
sua autoestima  valeria a pena”, comenta o Dr. Masioli. 

Depois do clareamento, os tratamentos estéticos 
mais pedidos aos dentistas são as restaurações com 
resinas, o fechamento de diastemas, a colocação de 
facetas e coroas de porcelanas. Os implantes den-
tários, cada vez mais divulgados na mídia, também 
parecem ter caído no gosto popular. Entretanto, são 
indicados apenas quando existe a perda de um ou 
mais elementos dentais que farão falta no contexto 
estético ou funcional do paciente. 

PLÁSTICA DE GENGIVA
Entre as novidades relativamente recentes 

estão a plástica gengival e o peeling de gengiva. 
“Quando uma grande quantidade de gengiva fica 
evidente, há a possibilidade de fazer uma corre-

ção estética desse sorriso, eliminando o excesso 
da gengiva. Temos situações em que o problema 
é o contrário, a gengiva apresenta um posiciona-
mento mais retraído. Essa condição pode trazer 
alterações não apenas estéticas, mas que compro-
metem outros aspectos, causando desconforto 
no contato com alimentos e líquidos gelados ou 
quentes. Para esses casos contamos com uma 
gama de técnicas cirúrgicas. Nelas o volume gen-
gival é reconstruído por meio de enxertos gen-
givais e o posicionamento é corrigido através de 
reposicionamentos e deslocamentos da gengiva”, 
esclarece o Dr. Masioli.

PEELING DE GENGIVA
O Dr. Masioli conta que o peeling gengival está 

indicado nos casos em que a gengiva apresenta uma 
coloração mais escurecida. “Essa é uma variação fisio-
lógica da gengiva denominada pigmentação melâni-
ca. Através do peeling, ou seja, do desgaste da porção 
mais superficial da gengiva, há a possibilidade de 
removermos essa coloração escurecida, apresen-
tando posteriormente uma coloração característica 
rósea, considerada esteticamente mais harmônica”, 
acrescenta o dentista. 

Portanto, se você deu aquela olhadinha no 
espelho e não gostou do que viu, ou se acha que 
está legal, mas pode ficar melhor, não vacile. Pro-
cure um bom dentista (peça indicações), ouça com 
atenção o diagnóstico e considere as possibilida-
des. Em pouco tempo seu sorriso pode ficar ainda 
mais encantador. 

CUIDADO COM A PROPAGANDA

Quando o clareamento dental tor-
nou-se um tratamento popularizado, 
diversas empresas resolveram investir 
no segmento, anunciando produtos 
de uso caseiro e até com múltiplas 
funções, como pastas e enxaguantes 
bucais. Entretanto, é preciso estar 
atento na hora de escolher o método 
de tratamento.   

Os testes feitos com alguns desses 
produtos mostram resultados que vão 
de imperceptíveis a mínimos. Portanto, 
os produtos de farmácia devem ser vis-

tos como coadjuvantes na manutenção 
do efeito clareador, obtido com as téc-
nicas de Odontologia. Alguns produtos 
têm em sua composição o peróxido 
de hidrogênio, que realmente possui 
propriedades clareadoras. Porém, a 
baixa concentração desse composto e 
o reduzido tempo de contato com os 
dentes fazem com que seus resultados 
sejam muito lentos, quando compara-
dos com os das técnicas profissionais.

Por isso o Dr. Masioli ressalta que 
o clareamento dental deve ser um tra-

tamento personalizado. “Os produtos 
vendidos em farmácia, especialmente 
para clareamento (alguns vêm até 
com as moldeiras e o gel clareador), 
não se adaptam perfeitamente aos 
dentes do paciente, por isso o clare-
ador não faz o efeito esperado. Além 
disso, pode escorrer e causar feridas 
na gengiva e língua, por exemplo. 
Todo tratamento clareador precisa 
da supervisão do dentista, até para a 
determinação do ponto de saturação, 
ou seja, do final do tratamento.” 
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NÃO É À TOA
QUE O ARCO-ÍRIS
TEM O VERMELHO
DA TECNISA.
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[turismo] Texto e Fotos: Márcio Rodrigo Delgado

O melhor do
British

Dicas e lugares para conhecer na sua visita a Londres de 
deixar até a rainha com inveja
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Não importa se você já visitou Londres, se 
já assistiu a uma dúzia de filmes gravados 
pelas ruas da capital inglesa ou se você 
mora no Reino Unido. A cidade ainda 

surpreende pela quantidade de coisas a serem desco-
bertas e a variedade de atrações a serem exploradas.

Cheguei numa quinta-feira de manhã cedo e 
estou no mesmo ritmo de alguém que está de visita 
pela cidade e quer fazer o máximo de coisas no míni-
mo espaço de tempo. Achei que seria uma boa ideia 
dar início a minha jornada antes das 10h da manhã (o 
horário oficial de o comércio abrir as portas) e desço 
na estação de Vauxhall, área que nos últimos anos 
tem se tornado uma opção para o público LGBTT que 
quer fugir do centro, embora o bairro fique a cerca de 
10 minutos de ônibus da Trafalgar Square, no coração 
da cidade. O bairro parece estranho às 8h da manhã 
porque a maioria do comércio em Vauxhall ainda 
está fechada e começa a funcionar apenas a partir 
do meio-dia, e outros estabelecimentos à noite. Há 
uma sauna, alguns clubes que funcionam até o dia 
seguinte e uma loja de motos. 

Atravesso a ponte indo em direção ao centro, 
aproveitando para ver a arquitetura da cidade que 
tem sido preservada exatamente do mesmo jeito 
por centenas de anos. Não há prédio pichado. Não 
há outdoors gigantes cobrindo a fachada de edifícios 
históricos. E apenas 10 minutos mais tarde estou na 
área de Victoria, uma estação enorme onde mul-
tidões chegam ou partem a cada minuto usando 
terminais de trens, ônibus e metrô. Vejo o letreiro da 
premiada peça Billy Elliott no Victoria Pallace, teatro 
situado do lado oposto da rua (Victoria Street, Lon-
don, SW1E 5EA) e lembro que há um bar gay com um 
teatro minúsculo em cima logo atrás, chamado The 
Stag (www.abovethestag.com). O teatro tem fre-
quentemente produções alternativas voltadas para o 
público LGBTT e preços bem em conta, especialmen-
te para quem estiver apenas visitando a cidade.

Às 9h pego o ônibus 38, do lado de fora da esta-
ção Victoria, indo em direção a Piccadilly. No caminho 
é possível ver outros pontos turísticos da cidade, 
como o Hyde Park, o Hard Rock Cafe, Green Park e o 
Ritz. Andar no 38 é como fazer um daqueles passeios 
turísticos com a vantagem de pagar apenas o valor 
da passagem de ônibus normal do transporte públi-
co (£1.40) em vez de £20 ou £25 para fazer pratica-
mente o mesmo trajeto em um ônibus particular.
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Desço na estação Green Park e caminho por dentro do 
parque até alcançar o Palácio de Buckingham. É tão perto 
do ponto onde peguei o ônibus 10 minutos atrás que fico 
até com vergonha de ter gastado dinheiro para economi-
zar passos entre quatro ou cinco pontos. Mas fico muito 
pouco, seguindo logo pela continuação do parque que, 
após o palácio da rainha, passa a se chamar St. James. 

Como ambos ficam na área de Westminster, endereço 
do Big Ben, London Eye e todas aqueles outros pontos 
turísticos que já estão superdesgastados pela avalanche 
de cartões postais à venda em cada esquina da cidade, 
tento escapar escolhendo uma rota menos óbvia, menos 
comercial, para explorar uma Londres mais ao estilo dos 
ingleses. O plano também inclui fugir da multidão de tu-
ristas chineses que se aglomeram próximo ao Parlamento 
munidos de câmeras digitais e casacos coloridos, forman-
do um mosaico humano.

É uma manhã fria de janeiro, com temperatura em 
torno de 2ºC e a maioria das pessoas caminhando pelo 
parque parece estar indo para o trabalho ou voltando 
dele. Londres é assim. Tem sempre alguém encerrando o 
turno e outra pessoa iniciando o dia de serviço.

Retorno ao centro subindo pela rua do Parlamento 
que termina em frente à National Gallery, onde coleções 
de arte do século 13 ao 19 disputam a atenção do públi-
co com entrada franca 361 dias por ano. Paul Cézanne, 
Claude Monet, Vincent van Gogh, Rembrandt e Leonardo 
da Vinci são apenas alguns dos artistas com obras perma-
nentemente expostas na galeria e é impossível ver sequer 
metade do acervo em apenas um dia. Reserve olhos e 
tempo para essa galeria na sua passagem por Londres, 
porque vai valer mais a pena do que todos aqueles livros 
de arte encostados na sua estante ou enfeitando a sua 
mesinha no centro da sala.

Caminhe duas quadras e você está no Soho após 
atravessar a Leicester Square, corredor favorito para os 
lançamentos de filmes para o mercado europeu onde 
avant premiéres, estrelas de Hollywood e minicomércios 
vendendo pizzas convivem amigavelmente. 

A julgar pela quantidade dessas lojinhas vendendo 
refrigerante e pizza em fatia ao preço de £2, chego à con-
clusão de que turista em Londres gosta mesmo de comer 
mal porque a poucos metros dali, na rua de trás, há uma 
infinidade de cafés bem mais saborosos e saudáveis.
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O Ritz é sinônimo de luxo há mais de um século e, ao 
longo dos anos, se tornou parâmetro para classificação no 
ramo hoteleiro. Até 1997, eu tinha uma vaga ideia do que o 
Ritz significava em termos de marca. Esse foi o ano em que 
a Princesa Diana morreu em um acidente de carro, e todo o 
mundo assistiu às últimas imagem de um ícone inglês pas-
sando pela porta giratória do Ritz. Para quem não tiver verba 
sobrando para se hospedar no hotel cinco estrelas durante 
curta ou longa estadia em Londres, a boa notícia é que há 
como ter uma amostra do Ritz mesmo sem ser hóspede.

Reservei a sexta-feira para um tradicional chá das 5, 
algo de fazer inveja à Dona Altiva, personagem da atriz Eva 
Wilma que, no final da década de 1990, passou a telenovela 
A Indomada fazendo maldades e preocupada em não perder 
a hora do seu tradicional five o’clock tea.

Para manter a tradição e requinte inglês, bermudas, tênis 
ou calças jeans não são bem-vindos. Vencido o desafio ‘figu-
rino’, o cardápio não desaponta. Em uma única refeição você 
vai ter a oportunidade de experimentar bolinhos, docinhos, 
geleias e todo o aparato que já vimos em fotos e livros.  E é 
claro: o chá, com uma longa lista de sabores, difícil até de 
escolher entre um e outro. 

A música ao vivo em um piano de calda e garçons im-
pecavelmente vestidos acrescentam à atmosfera um ar de 
requinte e todo o mundo fez um esforço para parecer parte 

do evento naquele dia. Mesmo 
sendo em plena luz do dia – e as 
luzes do Ritz fazem com que o dia 
pareça ainda mais iluminado do 
que os dias em Londres normal-
mente são – mulheres desfilam 
em vestidos longos e homens se 
espremem em ternos e gravatas.

Metade do público está visivelmente confortável com 
toda a ostentação que faz parte da assinatura do hotel: os 
candelabros gigantes, os talheres refinados, a porcelana chi-
nesa, os tapetes etc. A outra parte, muito mais interessante 
de se observar, flutua entre êxtase e pânico! Há a curiosida-
de do que vem a seguir, de olhar o que as pessoas da mesa 
ao lado estão vestindo e de usar os talheres corretamente 
porque, se há um lugar para colocar em prática tudo o que a 
sua avó e os cursos de etiqueta ensinam, esse lugar certa-
mente é o Ritz.

Todos estão satisfeitos e a conversa rola animada, embo-
ra dentro de um tom controlado, como aquelas pessoas que 
vemos nos filmes conversando no fundo da cena principal 
sem atrapalhar o ambiente nem interferir no primeiro plano. 
Para mais detalhes, menu detalhado e disponibilidade de 
mesas: www.theritzlondon.com. Preços a partir de £39, mas 
é preciso reservar bem antecipadamente.

RITZ
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Só para meninos 

Antes de cair na balada – e entre uma compra e outra – reserve 
tempo para cuidar do visual.  Há vários salões, principalmente para quem 
já estiver na área central, e preços variam de acordo com a ‘grife’ do local 
escolhido. 

O Refinery (60 Brook Street, W1K 5DU, London) é uma daquelas joias 
escondidas em uma das inúmeras ruas paralelas à Oxford Street. O salão, es-
pecializado em atendimento masculino, oferece do simples corte de cabelo 
à manicure e massagens. “Os homens estão se preocupado cada vez mais 
com a aparência e falando isso mais abertamente. Até poucos anos atrás, 
tínhamos alguns clientes que visitavam a clínica e compravam um xampu ou 
creme, mas quando íamos embalar eles não queriam sair da loja com uma 
sacola mostrando que eles tinham ido a um salão de beleza e colocavam 
o produto em outra sacola mais genérica. Hoje a maioria dos homens faz 
questão de mostrar que se cuida, que é moderna e tem bom gosto”, analisa a 
esteticista Deborah Gale, que há mais de dez anos gerencia uma das filiais da 
Refinery, no bairro de Mayfair, em Londres, oferecendo tratamentos a partir 
de £45. “Fenômenos como o jogador David Beckham, que propagou o termo 
“metrossexual e é um dos exemplos de homem atual que não tem vergonha 
de usar cremes nem medo de depilação, ajudaram muito a quebrar esse 
mito de que cuidar da beleza era coisa apenas para mulher e que homem 
não precisava de nada disso”, acrescenta Gale.

Para outras informações, visite: www.the-refinery.com

OLD COMPTOM ST. 
Não pense que o Soho tem festa 24 horas por dia. Entre 

uma balada e outra, turistas, artistas e drag queens levam 
uma vida normal e o bairro mais colorido da cidade (o que faz 
as ruas parecerem um shopping center improvisado) tem tudo 
o que se encontraria em um bairro comum: donas de casa 
compram frutas e verduras em supermercados situados lado 
a lado com lojas de acessórios eróticos. Há livrarias, clínicas de 
beleza, dentistas, agências de publicidade, cinemas, bancos, 
sorveterias e até lojas de material elétrico, embora eu não 
consiga imaginar o Soho como um lugar onde alguém iria 
em busca de uma lâmpada, tomada ou fusível.

“O Soho é um bairro residencial também. Acima desses 
bares, clubes e estabelecimentos comerciais tem gente 
morando. E há muitos teatros na área, ou seja, com shows 
diários, tem sempre algo precisando ser trocado”, explica 
o vendedor de uma loja que comercializa de fita isolante 
a globo fluorescente. “E estamos com aspirador de pó em 
promoção!”, acrescenta ele, convencido de que essa infor-
mação adicional vai fazer uma grande diferença para quem 
ler a matéria. Duvido muito, mas agradeço e sigo em frente.

Quem vai ao Soho acaba passando pela Old Comptom 
Street, um aglomerado de lojas vendendo sungas, revistas, 
bares e restaurantes. Preços variam de acordo com o seu 
gosto, mas há opções para todos os bolsos. Do econômico 
Stockpot, no início da rua, com sopas em torno de £3 e 
prato principal custando £6,95, ao badalado Balans (www.
balans.co.uk) que abre diariamente às 8h da manhã para 
tradicional café inglês a partir de £7,75, tem de tudo.

Antes de a noite cair, vale a pena dar uma volta pelos 
arredores. O Soho fica entre a Oxford Street, maior rua 
comercial da Europa, e Piccadilly Circus, onde as grandes 
lojas de marcas começam a aparecer para aqueles que, a 
essa altura, já estavam desesperados se perguntando se 
em Londres só tem comércio alternativo. Piccadilly em si 
é apenas um cruzamento mais conhecido pelas lojas ven-
dendo acessórios para viagem e um letreiro digital com 
propagandas do McDonald’s e Sony.

Antes de vir a Londres pela primeira vez, quase dez 
anos atrás, eu pensava que Piccadilly era a versão inglesa 
da Broadway, em Nova York. Ledo engano. A menos que 
você tenha uma compulsão nervosa por propaganda ele-
trônica e painéis coloridos – e neste caso eu recomendaria 
procurar um médico em vez de ficar batendo perna à toa 
por aí afora – não crie grandes expectativas com relação a 
essa esquina da terra da rainha. 

Mas não desanime! Basta caminhar um pouco mais e 
você vai chegar à Regent Street. Pensou em lojas de fino 
trato? Passa lá. Entre grifes e perfumarias, tem até uma 
loja de brinquedos com cinco andares e um QG da Apple 
onde, além de ver os últimos lançamentos, é possível pedir 
dicas e fazer um test drive naquele celular ou computador 
que você está pensando em se dar de presente faz tempo.

Clubes e bares

XXL
Para quem curte ursos e homens mais maduros, em London Bridge.
G-A-Y
Tem três estabelecimentos que levam o mesmo nome, localizados na 
mesma área central de Londres. Em 2008, um deles passou a funcionar no 
mesmo espaço da Heaven, uma boate com quase 30 anos, e a cada dia da 
semana promove uma noite diferente. As mais populares são Porn Idol, às 
quintas-feiras, e Popcorn, na segunda-feira, com público jovem, entre 18 
e 35 anos.
Rupert Bar
Pub e restaurante onde profissionais, ainda de terninho e gravata, se 
encontram após o trabalho para uma cerveja. Tem DJ nos finais de semana 
e não cobra entrada.
Fire
Em Vauxhall, para quem quer mesmo é dançar até o dia amanhecer. 
Popular entre os adeptos da musculação que gostam de tirar a camisa e 
mostrar o corpo em dia.
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Lembra do Jason Donovan, aquele que fazia par com a Kylie Minogue 
cantando Especially for You, tema da novela Que Rei Sou Eu 20 anos atrás? Pro-
vavelmente não. Mas há um ano ele está em cartaz em Londres com o musical 
Priscilla – A Rainha do Deserto, uma adaptação muito divertida, mesmo para 
quem nunca tenha assistido ao filme sobre três drag queens (Mitzi, Bernadette 
e Felicia) que viajam de ônibus pelo deserto australiano a caminho de um 
trabalho.

A produção rapidamente tornou-se sucesso de crítica e público depois 
de estrear nos palcos ingleses em 2009 por sua fórmula infalível: humor + 
figurinos impecáveis + músicas que todo mundo conhece desde que era 
criança, aqueles temas de filme e das boates dos anos 90 que secretamente 
cantamos em frente ao espelho para a invisível audiência do nosso quarto 
ou banheiro. 

Essa caixinha de música tamanho família vem recheada com dezenas de 
versões de sucessos que não saem de moda ao longo dos anos. Pensou em Tina 

fo
to

s: 
Tr

is
ta

m
 K

en
to

n)

Turner? Ela está lá, personificada com What’s Love Got to Do with It? Uma pitada 
de Pet Shop Boys? Sem problemas. As versões de Always on My mind e Go West 
fazem jus ao grupo em diferentes momentos, e tem ainda Overture, Downto-
wn, I Say a Little Prayer, I Will Survive, Girls Just Wanna Have Fun, Hot Stuff, We 
Belong, Finally e várias outras que transformam o show numa colorida pista de 
dança por duas horas. 

Mas é o ônibus chamado Priscilla que rouba a cena e ameaça ofuscar qual-
quer glitter ou paetê no palco. Em tamanho real e pesando quase seis toneladas, 
o veículo às vezes até parece estar vivo entre uma cena e outra. Para estacionar 
a obra de arte computadorizada no palco, o investimento inicial foi de quase 
1 milhão de dólares, o que em si já valeria o ingresso, só para ver como é um 
ônibus que custa essa fortuna. E acredite: ele vale cada centavo pago, por isso, 
de passagem por Londres, aperte os cintos e embarque nesse musical. O deserto 
nunca esteve tão divertido.

Para saber mais, visite: priscillathemusical.com

Rir é o melhor remédio
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[around] Texto e Fotos: Joaquim Andrade
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Nova-iorquino não é obeso como a maioria 
dos americanos. O nova-iorquino usa o 
metrô, anda muito, come saladas, bebe 
muita cafeína e, com isso, mantém-se 

ativo. Claro que o estereótipo do americano gordinho 
é real, mas em Nova York notam-se pessoas mais 
ativas e saudáveis, mesmo que surrounded pelo caos. 
Às vezes, no metrô, vejo senhorinhas já bem velhi-
nhas, animadas, indo ao encontro das amigas. Elas 
são chiques, magras e, mesmo com dificuldades de 
locomoção, andam de metrô.

HOUSING WORKS
Quem quiser passar momentos cult, visite a Hou-

sing Works Bookstore. Fica no Soho e, como tudo que 
tem por lá, é frequentada por pessoas que querem 
ser vistas ou por aqueles que querem vê-las. A loja é 
uma livraria de dois andares com uma entrada muito 
discreta, mas que tem um acervo moderníssimo. A 
parte de livros da Taschen é imperdível. Há um pe-
queno café e, mesmo sendo uma livraria, há mesas, 
wi-fii e um leve som de jazz no ambiente. Na entrada, 
há guias (free) para qualquer gosto – há o GLS, o de 
baladas, o de exposições... 

A Housing Works Bookstore fica na: 126 Crosby Street 
(entre Jersey Street e Prince Street) 
Fone: (212) 334-3324
Site: www.housingworks.org/bookstore 

A própria cidade nos obriga a ser ativos. Os táxis 
amarelos, famosíssimos em todo o mundo, são supe-
rusados, mas, na maioria das vezes, apenas para corri-
das pequenas, até a estação de metrô mais próxima. 

Este mês falo dos lados opostos da ilha. (Para 
quem não se lembra, Manhattan é uma Ilha.) O lado 
oeste é o mais badalado, com várias opções de pra-
ticamente tudo. O lado leste é mais residencial e ex-
tremamente luxuoso. Vale lembrar que a famosíssima 
Quinta Avenida e a Madison Square, ambas cheias de 
lojas de luxo, ficam neste lado. 

MOSCOT
Armações medidas na hora, lentes especiais e 

a maioria dos óculos em estilo vintage, que estão 
super na moda, são fáceis de achar na Moscot. A 
loja Moscot é tradicional na cidade, existe há quase 
cem anos. Possui sua própria linha de armações e é 
possível fazer um exame oftalmológico lá mesmo. Os 
produtos não são muito baratos, mas o atendimen-
to é maravilhoso. Há também vários mimos, como 
cadernos Moleskine, colírios e souvenirs. Há duas 
lojas, ambas em Lower Manhattan. A primeira tem 
uma pequena exposição de armações famosas e seus 
célebres usuários.

A Moscot fica na: 118 Orchard Street
Fone: (212) 477-3796
www.moscot.com 
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B TRAIN
O lado oeste da ilha tem várias linhas de metrô. 

Na maioria delas, você não precisa se preocupar com 
o número: apenas entre e vá uptown ou downtown. 
Mas há uma linha meio esquecida pela maioria: a 
linha B. Ela serve todo o lado oeste da ilha, mas, como 
é considerada “local”, tem parada em quase todas as 
estações. Isso acaba tornando o trajeto mais longo, 
porém, ela é mais vazia mesmo em horários de pico. 
Para quem quer conhecer o Harlem, é a melhor 
opção, pois, longe do tumulto, acaba sendo mais 
civilizada.

 IFC CENTER
É um pequeno cinema particular que fica bem 

no coração do Village. Frequentado por todas as 
tribos e, é claro, pelos apaixonados por cinema, o 
IFC Center tem uma programação muito alternativa, 
exibindo os filmes estrangeiros ou os americanos 
“mais esquecidos”. Há sessões pela manhã e durante 
todo o dia. Além dos horários da noite, quando são 
mais cheias.

As sessões durante o dia são excelentes para 
refrescar a cabeça e as pernas após muitas andanças! 
As salas são pequenas, o som é médio, e a imagem 
não é 3D ou HD, mas é um must do no Village.

O IFC Center fica na: 323 Avenue of the Americas
Fone: (212) 924-7771
Site: www.ifccenter.com

TIM BURTON NO MOMA! 
O MoMA por si só já é uma atração imperdível. 

Agora, mais ainda! O estranho diretor de cinema 
Tim Burton ganhou uma retrospectiva de sua obra 
que vai até o fim de abril. A exposição está tendo 
um retorno excelente, o que significa salas lotadas. 
Tenha paciência e guarde as câmeras: não é permiti-
do qualquer tipo de reprodução dentro das salas do 
museu. Ali estão expostas peças superinteressantes, 
como as mãos de tesoura e os bonecos de Alice in 
Wonderland.

O Museu de Arte Moderna fica na: 11 West 53rd Street 
(entre 5th/6th Avenues)
Fone: (212) 708-9400
Site: www.moma.org
Atenção: fechado às terças-feiras.
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[atitude]

Por Ado Mendes*

sem dúvida alguma

Aos 18 anos, já havia beijado várias ga-
rotas na cidade (Brasília-DF) e alguns 
garotos também. Por um pouco de 
pressão da família e da sociedade, 

acabei namorando uma garota que tirou minha 
virgindade, da mesma forma que eu a dela.  Eu 
a conheci na casa de uma amiga em comum e 
desde então ela passou a me ligar com frequên-
cia. Quando percebi, ela já dizia que estava 
namorando comigo e, por comodidade – já 
que assim a minha família esquecia um pouco a 
preocupação com a minha orientação sexual –, 
acabei topando.  

Com o tempo, no entanto, a brincadeira foi 
ficando séria e um ano se passou.  Chegaram 
as cobranças e mais pressões de um relaciona-
mento que se tornava cada vez mais concreto. 
Não era minha intenção dar prosseguimento, 
pois não sentia a mesma coisa que ela sentia 
por mim. Resolvi então contar que era... Gay? 
Bissexual? Sei lá. Havia uma confusão na minha 
cabeça, pois na cama a gente se dava bem, mas 
não era “aquilo” que eu queria (quando digo 
“aquilo”, não me refiro àquilo – o órgão sexual 
feminino –, mas ficar naquilo, ou seja, namo-
rando uma mulher). Enfim, contei que era viado 
mesmo, o que para minha surpresa só piorou o 
drama. 

Ela quis continuar o lance ainda assim e, 
enquanto eu negava e fugia, ela insistia em levar 

adiante o namoro. Apareceu dizendo que estava 
grávida. Ai, ai, ai... Ambos com 19 anos, prestes a 
entrar na faculdade e surge aquela bomba: uma 
barriga?! “E agora?”,  pensei. Aff, bicha, novinha 
e pai. Vem toda uma nuvem de confusões na 
cabeça, mas por sorte era um alarme falso, 
menstruação atrasada ou apenas uma invenção 
mesmo para poder ficar mais tempo comigo.  

Sei que pareço cafajeste falando assim, mas 
estou apenas expondo os conflitos que vivi 
naquela época e não uma opinião formada que 
hoje poderia ter sobre o assunto . Acho gravidez 
na adolescência realmente uma barra, principal-
mente para a mulher, pois o homem na maioria 
dos casos desaparece.

Finalmente terminamos o namoro e me mu-
dei de cidade. Comecei a cursar Arquitetura no 
sul de Minas, na cidade de Alfenas. Até cheguei 
a trombar com ela na cidade, não sei se foi uma 
coincidência ou se, porque soube que fui pra 
lá, ela resolveu ir atrás. Não sei, nunca mais nos 
falamos. Eu estava determinado a aceitar minha 
orientação sexual e nunca mais fazer alguém 
sofrer com isso, tampouco tentar tapar o sol 
com a peneira.

Depois que você se aceita, percebe que não 
é o único e, com o tempo, vai reforçando suas 
ideias, convicções e orientações. Logo transferi 
a faculdade para São Paulo. Tive alguns casos 
e um tão ou mais conturbado do que o meu 

AIMÉ
106

Atitude.indd   106 22/03/10   12:17



caso hétero. Na verdade, os dois foram muito 
parecidos. Conheci um rapaz lindo, “carinha de 
anjo” e também da minha idade (nessa época já 
estava com 25 anos), e ficamos juntos por mais 
ou menos uns seis meses. Quando decidi dar 
um fim na nossa relação, ele surtou e passou a 
me perseguir, chegando ao ponto de, por me 
encontrar com outro dentro do carro, amassar 
todo o meu carro com chutes e pontapés. E, 
ainda, uma outra vez, pichar toda a fachada do 
meu escritório. Somente após ele fazer inúmeras 
ameaças por telefone, finalmente se cansou e 
me deixou em paz. A única vantagem é que, 
nesse caso, ele não tinha como dizer que estava 
“grávido”. 

Hoje me divido entre minhas duas cidades 
(Brasília – São Paulo), sou gay, tenho orgulho 
disso e nasceria gay novamente sem dúvida 
alguma. Minha mãe foi candidata a vereadora 
com a bandeira “Mãe de Gay” na luta contra a 
homofobia e sempre participamos da Parada 
Gay em São Paulo e em Brasília. A maioria dos 
meus clientes é gay, mas não faço distinção 
alguma em relação a isso, pois tenho clientes 
héteros que viraram amigos e clientes gays que 
apenas ficaram como clientes. Sinto-me realiza-
do profissionalmente, amo o que faço e, como 

todo arquiteto, sonho em fazer algo grande, em 
deixar uma marca no mundo. 

Ainda continuo solteiro. Apesar dos relacio-
namentos intensos – e tensos –, até agora não 
apareceu ninguém que aprisionasse meu cora-
ção. Alguns acharam que conseguiram, e logo 
partiram, pois quero somar e não competir com 
o parceiro. Até mesmo viúvo já fiquei, mas isso 
fica para uma outra parte da minha história...  

* Ado não quis alterar a sua identidade.
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William
Albuquerque: 
mil e uma habilidades 
William nasceu em São Paulo, no 

ano de 1983. Embora tenha 
crescido na cidade, o tempo que mo-
rou na Europa e na Ásia foi suficiente 
para que ele adquirisse o gosto por 
viajar. E, além das viagens, não faltam 
hobbies para ocupar o tempo livre: 
seus gostos vão desde esportes como 
futevôlei, futebol e tênis até compu-
tação gráfica e animação. 
No início de sua carreira, foi apresen-
tador da TV Band, mas logo uma pro-
dutora achou que sua beleza poderia 
ter melhor fim e sugeriu que ele fi-
zesse uma sessão de fotos: tornou-se 
então modelo. Seus projetos, no en-
tanto, não param por aí. Apaixonado 
por comida japonesa, William ainda 
planeja abrir um restaurante japonês. 
O negócio é aproveitar enquanto po-
demos conferir seus trabalhos como 
modelo. 

[perdido e achado]
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