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A edição número 0 do jornal Lampião da 
esquina foi lançada em abril de 1978. A 
cada página, era perceptível a vontade de 
um grupo em se afirmar parte da socieda-
de. O primeiro texto do Conselho Editorial 

dizia “(...) LAMPIÃO não 
pretende soluçar a opressão 
nossa de cada dia, nem pres-
sionar válvulas de escape. 
Apenas lembrará que uma 
parte estatisticamente defi-

nível da população brasileira, por carregar 
nas costas o estigma da não reprodutivida-
de numa sociedade petrificada na mitologia 
hebraico-cristã, deve ser caracterizada como 
uma minoria oprimida. E uma minoria, é 
elementar nos dias de hoje, precisa de voz.”

Lampião da Esquina durou três anos, 
mas foi o suficiente para abrir as portas de 
um mundo. Além de falar abertamente so-
bre arte, sexualidade e homoafetividade, o 
veículo de comunicação propiciou a repre-
sentação e apresentação de um grupo que 
cria, que debate e que busca visibilidade. 

O momento era definidor. Os anos 60 
foram o período no qual a juventude cla-
mava por mudança. A estrutura política 
vigente estava desmoronando em diversos 
lugares do mundo. Almejava-se um projeto 
político que substituísse urgentemente os 
antigos. Para isso, os sujeitos entenderam 
que não era possível dissociar a mudança 
social da mudança individual. A transgres-
são ou marginalização passou a motivar 
comportamentos de contestação política, 
assim como a busca por uma identidade 
oposta às estruturas pré-concebidas. 

No Brasil, a ditadura militar foi o ápice 
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para que esse tipo de movimentação acon-
tecesse. O território nacional foi tomado 
pelos militares em 1964. A fim de desenvol-
ver o país economicamente, o Estado pas-
sou a controlar a vida social dos indivíduos 
e intervir em suas condutas. A sociedade 
brasileira dividiu-se entre parcelas que aca-
tavam as leis, que combatiam o governo por 
meio da luta armada e que desenvolveram 
o movimento social e artístico denominado 
contracultura. 

O jornalista e diretor de teatro João Car-
los Maciel, em seu livro Os anos 60, consi-
dera o ano de 1969 como “o ano 1 da Nova 
Era.” A data foi posterior ao Ato Institucio-
nal nº 5 (AI-5), um decreto que permitiu 
ao governo punir e perseguir seus inimigos 
em prol do bem-estar público. Marcado 
na história como “o ano que não acabou”, 
1968 foi o cenário para a intensificação 
das reivindicações. As diferenças passaram 
a não importar, os movimentos sociais ga-
nharam fôlego, uniram-se. A arte passou a 
ser o canal de expressão e de luta escolhido 
pela contracultura brasileira.

Nesse ínterim, os artistas tornaram-se in-
dependentes. Os escritores, principalmente, 
apropriaram-se dos mimeógrafos para pro-
pagar suas ideias subversivas. A informali-
dade gráfica propiciava o barateamento dos 
custos, a facilidade de manuseio, o aspecto 
artesanal – já que a estética era de uma xe-
rox – e a comercialização de mão a mão, 
sem intermediadores. Alexandre Ribondi, 
62 anos, difundiu a prática por Brasília com 
o Grupo Homossexual Beijo Livre. O jornal 
Beijo Livre, criado por eles, era distribuído 
na porta da New Aquarius, a primeira boate 

gay da cidade. O periódico trazia informa-
ções úteis ao público LGBT, como luga-
res seguros para um date ou notícias sobre 
violência homofóbica. Simultaneamente à 
distribuição, o grupo fazia apresentações 
teatrais relâmpago sobre questões homos-
sexuais. Ribondi, acostumado com as pa-
lavras por causa da profissão de jornalista, 
era quem escrevia os roteiros. A aproxima-
ção com o assunto encorajou o militante 
a aprofundar-se no tema. Foi pelo envol-
vimento no meio que Ribondi recebeu o 
convite para integrar a equipe do Lampião 
da esquina.

A partir do envolvimento com as maté-
rias sobre a ótica homossexual na capital 
federal, os roteiros teatrais e a militância, 
Ribondi desenvolveu a sua literatura ho-
moafetiva, algo que tivesse a sua cara. “A 
literatura é a sua experiência humana. É 
subjetiva, mesmo que seja alimentada por 
uma consciência de luta, ela é subjetiva. Ela 
deve ter o dom de emocionar, de arrepiar, 
de fazer querer ser melhor”, explica. Para 
ele, tanto a luta de reivindicações quanto a 
literatura evolucionam, porém, se as duas 
coisas forem misturadas, o produto final 
será cansativo. “Se na luta pela literatura 
você colocar a militância, provavelmente 
ficará algo muito chato. Bom, às vezes as 
coisas são parecidas, mas contar a história 
do seu ponto de vista, e não de um grupo 
militante, é não ter compromisso com nin-
guém, só com você mesmo”. 

Felipe Areda, 27 anos, doutor em lite-
ratura pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e militante LGBT, incre-
menta o coro quando faz um breve históri-
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co sobre o papel dessa corrente artística no 
fortalecimento da comunidade. Narra que, 
em 1977, Darcy Penteado – artista plástico, 
literato, precursor na militância LGBT e 
primeira figura pública a assumir a homos-
sexualidade – recebe a visita de Winston 
Leyland, fundador da revista Gay Sunshine 
Press, para organizar uma coletânea sobre 
literatura LGBT latinoamericana. Após a 
reunião, além das antologias Now the Volca-
no: Anthology of Latin American Gay Litera-
ture, publicada em 1979, e My Deep Dark 
Pain is Love: A Collection of Latin American 
Gay Fiction, lançada em 1983, criou-se o 
Lampião da esquina. Felipe esclarece. “O 
olhar editorial, a partir da literatura LGBT, 
é uma ideia inaugurada ali, porque eram 
vários autores produzindo difusamente e 
não necessariamente se lendo, quando isso 
vai para o contexto editoral, o Lampião da 
esquina, você cria esse nome, a ideia de uma 
literatura específica. Você cria não só uma 
comunidade de autores, mas uma comuni-
dade de leitores”.

Em 1986, foi lançado, pelas mãos de 
João Silvério Trevisan, o livro Devassos no 
paraíso. Lá o autor escancara “a vivência ho-
mossexual sob o tapete da história brasilei-
ra.” Um dos capítulos é destinado à literatu-
ra homossexual brasileira. Trevisan inicia as 
referências evidenciando expressões homo-
eróticas nas poesias de Gregório de Matos, 
seguido por Álvares de Azevedo até chegar 
à obra Bom Crioulo, de Adolfo de Cami-
nha. Com teor discriminatório, mas, ainda 
assim, trazendo uma abordagem à frente do 
seu tempo, o escritor naturalista protago-
nizou abertamente o desejo homoerótico 

entre homens. De acordo com Trevisan, 
“durante várias décadas, esse livro ficou 
proibido em bibliotecas escolares e públi-
cas. (...) Os críticos literários condenaram o 
livro como imoral.” Da mesma forma, nos 
anos 70, Cassandra Rios escrevia sobre o 
amor lésbico. Seus livros foram considera-
dos com má qualidade literária e pornográ-
ficos, a escritora foi tachada como obscena. 
Em 1976, de 36 livros, 33 foram proibidos 
e apreendidos pela censura. Mesmo assim, 
ela foi a primeira escritora brasileira a ven-
der um milhão de exemplares. 

Roberto Muniz Dias é escritor, ex-sócio 
da Escândalo – editora que, inicialmente, 
era exclusiva para obras LGBT – e mestre 
em literatura pela Universidade de Brasí-
lia (UnB) e afirma que o fenômeno de O 
bom crioulo e dos livros de Cassandra Rios 
está se repetindo. “Existe um sistema literá-
rio. O livro é um capital que circula entre 
agenciadores, entre livrarias, entre editores 
e o público que consome. Segundo a teoria 
literária, às vezes assuntos que estão lá na 
periferia, que não estão circulando aqui no 
cânone, vêm para apimentar, para dar um 
gás nesse sistema que fica repetitivo. Nesses 
sistemas periféricos, está o tema homoafeti-
vidade”, declara. 

Para ele, o panorama atual é propício à 
difusão da temática homoafetiva. Para que 
isso aconteça, Felipe impulsiona o proje-
to de inaugurar um museu de arte LGBT. 
“Quanto mais as pessoas tiverem acesso a 
um repertório do que foi produzido, maior 
o impacto político de pertencimento cultu-
ral e a produção contemporânea de arte e 
produtos culturais LGBT pode ser poten-
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cializada”, pontua. Sua defesa não é que se 
crie um nicho, mas que as pessoas conhe-
çam a memória da sua comunidade e sai-
bam como seus antepassados impactaram 
culturalmente a sociedade. 

Como o amor homossexual ainda é tra-
tado com o estigma erótico, a literatura 
LGBT é um mecanismo de quebra do este-
reótipo. Contribui quando traz a represen-
tatividade positiva intrínseca nas narrativas. 
“Ah, preconceito. De achar que a homosse-
xualidade se reduz a genitália e pronto. Ela 
só existe enquanto prática sexual. A clan-
destinidade que existe na homossexualida-
de é erótica. Não conseguem ver como uma 
história de amor. Se você libera, deixa de 
ser erótico. Se você pode viver a sua sexu-
alidade plenamente, se pode ir ao cartório, 
se casar, dar uma festa, voltar pra casa, deixa 
de ser erótico, passa a ser uma coisa aberta. 
Se todo mundo sabe, perde a graça. Curio-
so isso, não?”, argumenta Ribondi. E con-
tinua. “A visibilidade serve para quem está 
chegando. O percurso de assumir-se ho-
mossexual é muito solitário. Se um menino 
negro é ofendido na rua, ele chega em casa e 
vai encontrar mamãe e papai pretos que vão 
consolá-lo. Um menino homossexual não. 
Ele chega em casa e continua sozinho, na 
grande maioria das vezes”. Por isso, o vete-
rano no meio literário LGBT defende que 
todos os setores sociais precisam de bons 
modelos. “Se essa pessoa [o personagem da 
literatura] é legal, é do bem, essa pessoa tem 
imagem positiva e é homossexual, então eu 
não sou esse monstro que estou me sentin-
do por dentro. É legal”. 

Mesmo com toda a importância histó-

rica e de fortalecimento, as comunidades 
LGBT e heterossexual desconhecem esse 
segmento literário. Felipe Areda informa 
que a sociedade como um todo é fortemen-
te influenciada pelos produtos culturais es-
trangeiros. Além disso, uma pesquisa reali-
zada pela Federação do Comércio do Rio 
de Janeiro mostra que 70% dos brasileiros 
não leram um livro no ano de 2014. Ape-
sar da falta de interesse, os escritores que 
retratam os assuntos e temas referentes ao 
espaço homossexual continuam produzin-
do. Portanto, a série Abertura Silenciosa foi 
formulada para dar voz a essas pessoas. Nas 
páginas seguintes, estão retratadas as vidas 
de três escritores que produzem conteúdo 
homoafetivo no Distrito Federal. Bem-vin-
dos ao universo de Gustavo Carneiro, Ítalo 
Damasceno e Tatiana Nascimento. 

Boa leitura!
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A 
ideia reacendeu em Berlim. Gustavo 
Carneiro resolveu dar oportunidade a 
algo que nunca pensara: viver fora do 
Brasil. Então, começou um mestrado 

em Políticas Públicas, na Hertie School of 
Governance, em terras germanas. Estar em 
um país estranho, onde ninguém repara o 
que está fazendo ou te reconhece na rua, 
pode causar incômodo a muitos, mas não 
a Gustavo. A solidão inevitável, em conjun-
to com a sensação de depressão do inver-
no – que não chega a aproximadamente 20 
graus – significou liberdade. Fazia algo, pela 
primeira vez, não por ser o certo, por ser 
o próximo passo ou por ser lógico. Estava 
aprendendo que, se quisesse executar algo, 
bastava somente a sua vontade. Os dois 
anos vividos em Berlim foram fonte de ins-
piração, principalmente, para a produção 
literária do rapaz brasiliense.

Aos 23 anos, Gustavo contribuía em um 
blog de dicas sobre os restaurantes de Bra-
sília. Ele, seu ex-namorado e uma amiga 
davam opiniões sobre o atendimento, a co-
mida, o ambiente de diversos locais em que 
o carro-chefe fosse comida. A parte cabida 
ao jovem era sucinta e humilde na frente 
dos parceiros. Falava sobre estabelecimen-
tos populares, como a Molho de Tomate, e 
não se dedicava tanto ao espaço virtual. 

A surpresa veio quando Gustavo resolveu 
ser ele mesmo. Ao passar despretensiosa-
mente no final da Asa Norte, chamou sua 
atenção o, na época recém-inaugurado, Pa-
nelinha. Em vez de escrever para o blog um 
texto seco, de opinião – como era o habitu-
al –, inventou uma crônica. O composição 
foi lido pelos donos do restaurante e virou 

agradecimento no cardápio. “Um dia me 
aventurei e deu certo, as pessoas reconhe-
ceram. Foi com essa idade que achei que al-
guém iria gostar de ler alguma coisa escrita 
por mim. Animei”, comenta o rapaz. A par-
tir de então, Gustavo teve mais três blogs. 
O último é o Plano B, em funcionamento 
até hoje. Foi essa plataforma que inaugurou 
a fase desinibida em terras estrangeiras. 

O Facebook era a mídia por onde o bra-
siliense contava o seu cotidiano. O Plano 
B era o depósito de pensamentos, histórias 
que traduziam seus sentimentos, vivências 
ficcionadas ou não. Era um laboratório de 
experimentação. Nesse ritmo, esvaindo o 
interior em palavras, o rapaz com feições 
que remetem aos príncipes de contos de 
fada – branco, estatura média, rosto afilado, 
cabelo liso, escuro, barba cheia, bem feita, 
lábios finos, desenhados, olhos pequenos, 
arredondados, expressivos, apesar de tristes, 
sorriso largo, simétrico, muito conversador 
– ganhou seu primeiro concurso literário. 
Em uma competição de crônicas para falar 
sobre Berlim, Gustavo misturou o tema. 
Montou um quebra-cabeça de associações 
entre a cidade do passado e a do futuro: sua 
cidade natal, Brasília. 

“[...] Mas que coisa! Enquanto continua-
va meu passo pelas calçadas perfeitas de Ber-
lim, comecei a lembrar de minha cidade. Se 
Berlim nos traz o peso do passado e nos deixa 
com os pés bem firmes no chão, Brasília se 
propõe a justamente girar nossas cabeças em 
direção ao céu e, em sua leveza, nos esquece-
mos do passado que ainda estamos tentando 
começar a construir. Se em Berlim o vazio 
me lembra do que já foi e que precisa ser re-
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construído, em Brasília o vazio nos remete ao 
futuro... É aquilo que ainda não veio. E toda 
essa leveza da possibilidade do futuro também 
traz seu peso. Os vazios de Brasília nos lem-
bram da responsabilidade que todos nós temos 
ao decidirmos como vamos preenchê-los.

Sorrio de novo, como sempre faço quando 
vejo essas associações improváveis. E tudo fi-
cou ainda mais especial quando percebi que 
hoje faz um ano que saí da cidade sem pas-
sado para a cidade com passado demais. A 
única cidade que conseguiu colocar um pou-
co de peso necessário aos meus vinte e cinco 
anos de Brasília”.  

Foi um dos 10 escolhidos. O poder do 
vazio, título da crônica, transformou o ano 
seguinte àquele. 

Amadurecimento literário
Durante o ano de 2014, Gustavo en-

trou em processo de efervescência criativa. 
O bloco de anotações era frequentemente 
retirado da bolsa para receber uma palavra 
ou situação vivida, sem nenhuma sequên-
cia combinada. Em um desses momentos, 
seu inconsciente remeteu-o ao Machos 
Alfa. O projeto, que começou a ser publi-
cado no seu blog (hoje desativado), em ca-
pítulos, foi interrompido na terceira etapa 
da história. “Deu pane. Considerava-me 
verde e não conseguia escrever a história 
do jeito que eu queria”, explica o autor. A 
pressão de uma continuidade bloqueou o 
rapaz de 28 anos. “Fechei tudo e me voltei 
para os contos”, relembra. 

Deixar de lado algo não significa aban-
donar. Para Gustavo, funciona como um 

processo de maturação, semelhante ao dos 
vinhos. Sua filosofia é respeitar o seu tem-
po, sem forçar o processo. “Não tenho por 
que ter pressa. Não vivo como escritor, é 
uma forma de prazer. Não sei se consegui-
ria fazer algo sob demanda, no sentido de 
gerar lucro para os outros. De um lado tem 
a liberdade artística, de outro tem a ansie-
dade, a pressão. São coisas que eu não lido 
bem”, analisa. O concurso germano trou-
xe a confiança que precisava para escrever, 
principalmente sobre a temática gay.  

As coisas na vida de Gustavo têm que 
fluir naturalmente. Por isso, aproveitou 
o momento de motivação e montou um 
planejamento para continuar o projeto 
do livro. A falta de direcionamento inicial 
transformou-se em busca por ferramentas 
que o encaminhassem para um objetivo 
real. Encontrou um curso online que o 
ensinou a contar histórias em diferentes 
formatos – novela, vídeo game, seriados, 
por exemplo. Por meio das aulas, apren-
deu que precisava fazer contato com ou-
tros escritores. Em Berlim, o único meio 
viável para isso era a internet. Abriu uma 
lista de contos brasileiros e clicou no pri-
meiro nome que viu. Por coincidência, o 
escolhido foi o da vencedora em duas cate-
gorias do Prêmio SESC de Literatura e fina-
lista do prêmio Jabuti, Luisa Geisler, de 24 
anos. Gustavo leu o primeiro texto. Antes 
de ler o próximo, procurou-a no Facebook 
e, sem perceber, adicionou a menina. 

Luisa foi simpática desde o primeiro 
momento. “Ela é mestra em torcer o seu 
cérebro. No entanto, falou pra mim ‘pa-
rece que eu escrevo muito, mas não. Eu 
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tenho meta de palavras por dia, tenho 
meta de capítulos, tenho uma tabela Ex-
cel que fala o que vai acontecer em cada 
momento’. Ela sugeriu que eu fizesse perfil 
dos personagens mesmo sem isso entrar no 
livro”, relembra Gustavo. A anônima tor-
nou-se sua guru. 

Outro passo importante no processo foi 
a leitura de outros autores. Dentro da li-
teratura contemporânea brasileira, encon-
trou sua primeira referência. Seguiu estu-
dando os autores do estilo. Respeitava o 
seu compasso, preocupava-se mais com a 
qualidade do que com a quantidade. “Ago-
ra estou lendo Saramago – Independências 
da morte. Mas acho que não dá para errar 
com Gabriel García Marquez. Eu nunca 
me decepcionei com nada dele. Sempre 
melhorei como pessoa, pois ler, escrever, 
na verdade, mas ler eu acho que é mui-
to relacionado com empatia. Você pode 
vivenciar coisas que na sua vidinha, no 
seu corpo físico, limitado não consegue 
experimentar”, comenta Gustavo 
ao fazer um paralelo entre 
as suas leituras e a in-
tenção da sua 
escrita. 

Assim o esqueleto do livro começou 
a ser montado. Gustavo sentava para es-
crever a sinopse de cada capítulo, pensa-
va nos ganchos – passagens de efeito que 
prendem a atenção do leitor –, traçou a 
personalidade de cada personagem da his-
tória. Assim como os autores João Ubaldo 
ou Jorge Amado, Gustavo também defen-
de que as pessoas criadas na narrativa têm 
vida própria, agem sem sua autorização. 
“O Beto, por exemplo, não ia existir. De-
pois do primeiro capítulo eu disse tá bom, 
vai existir, mas será um vilão. Não sou res-
ponsável por ele. Toda a linha de criação 
dele eu não sei de onde veio. Se quiser falar 
que é uma inspiração ou qualquer coisa do 
além, pode ser”, confessa.  

Apesar da antipatia do autor com a sua 
criação, é unânime a preferência dos lei-
tores. Não tem uma pessoa que mencione 
o Machos Alfa e não lembre do Beto. O 
personagem é “um menino gordinho, com 
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as sobrancelhas feitas e umas roupas colo-
ridas, [...], conversando alto e gesticulando 
muito”, de acordo com a descrição do li-
vro. O mais importante: ele é uma bicha, 
do tipo que não tem medo de se mostrar 
ao mundo. É um gay sagaz também. “Ele 
ia ser meio tosco. Ia representar muitas bi-
chas que eu não gosto. Quando eu aceitei 
a sua participação integral, e não uma par-
ticipação especial, tive que controlar ele”, 
Gustavo preocupou-se em explicar. Nas 
seguintes passagens, já no primeiro capítu-
lo, Beto mostra a que veio:

“– Não acredito! Você aqui? Eu sabia! O 
meu Gaydar não erra nunca! É Guilherme, né?

[...] Levantei a cabeça e vi. Lá estava ele, 
com suas sobrancelhas. 

– Beto! Que coincidência!”
“[...] Olhei para o alto e vi que tinha um 

segundo andar, com muita gente dançando 
também. Perguntei pro Beto o que era aquilo.

– É só o segundo andar, querido! Ali no 
cantinho tem a área VIP. Tem que pagar 
mais caro para ficar por lá – ele me respon-
deu gritando em meu ouvido. 

– Mas qual é a graça? Eles parecem ente-
diados lá em cima. 

– A graça é ficar lá em cima fazendo cara 
de bunda e se achando melhor que os outros!”

O coadjuvante ganhou ares de protago-
nista. Um amigo de Gustavo ao ler o livro 
pediu para ele fazer uma versão do Machos 
Alfa pela ótica de Beto. A ideia soou in-
teressante, afinal não existem muitos pro-
tagonistas com esse perfil: pouco atraente, 
mas confiante de si.

Após o amadurecimento pessoal, que 
estimulou a criatividade, a procura teórica 

impulsionou a escrita. Em um ano, os 14 
capítulos da obra estavam prontos. 

Versão oficial
“Não fui eu que saí do armário, tira-

ram-me”. A frase sai da boca do rapaz en-
quanto ele observa atentamente o café sen-
do derramado na xícara a sua frente pela 
garçonete da cafeteria. A banalidade com 
que foi falada não representa em nada o 
momento em que Gustavo assumiu a se-
xualidade para os pais.

A família de Gustavo é evangélica. Ele 
também era. Sua criação tem uma forte 
base religiosa. Foi ensinado desde peque-
no a nunca questionar nada, somente ter 
certeza de tudo. Em um período contur-
bado na sua casa, teve a oportunidade de 
ficar só com os seus pensamentos. Foi en-
tão que começou a se questionar sobre a 
religião. O ingresso no curso de Direito, 
da Universidade de Brasília (UnB), foi im-
pulsionador para expandir a visão simplis-
ta que o rapaz carregava. Passou a enxergar 
a complexidade nas coisas. 

Durante seis meses, Gustavo questio-
nou diversas coisas em si. Uma delas foi 
sua sexualidade. No seu íntimo, ser gay 
era a pior coisa. Queria, a todo custo, ser 
hétero. Frequentou terapia e foi aconselha-
do a investir na melhor amiga para tirar 
suas dúvidas. Ele não quis, achou que es-
taria brincando com os sentimentos dela. 
A segunda proposta era que fosse a um 
encontro com um menino anônimo. Ele 
fez. “Entrei na internet, marquei, beijei e 
o mundo acabou”, relembra o rapaz, agora 
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bem humorado. Antes disso, a única expe-
riência sexual – ou nem tanto – tinha sido 
um selinho, aos 12 anos, em uma brinca-
deira de salada mista. Aquela que você per-
gunta a uma pessoa vendada se “é essa?” 
e ela responde sim ou não. Virou hit da 
banda Molejo, famosa nos anos 90.

Maria Helena Gasparinetti tem 28 anos. 
É arquiteta. Trabalha na área de pesquisa 
e avaliação de imóvel urbano na Agência 
de Desenvolvimento do Distrito Federal 
(Terracap). Tem cabelos curtos, lisos, que 
emolduram seu rosto oval e simétrico. As 
sobrancelhas seguem os traços finos dos lá-
bios. O sorriso de dentes grandes é o con-
traste no conjunto. Simpática, a moça é 
amiga de Gustavo há 17 anos – desde a 5ª 
série. Estudaram juntos no colégio Sigma. 
São inseparáveis desde então. Seus cabelos 
ruivos do ginásio inspiraram a personagem 
Marina, melhor amiga do protagonista 
Guilherme, no Machos Alfa. 

A moça já teve uma atração por Gusta-
vo e arrisca dizer que foi recíproco em um 
período da pré-adolescência. Quando eles 
tinham a chance de ficarem juntos, entre-
tanto, o melhor amigo fugia. Ora idealizava 
uma menina impossível, ora arranjava ou-
tra pessoa. As desculpas sempre apareciam. 
“Com o tempo eu entendi. Fui crescendo 
e percebi que o Gustavo, na verdade, não 
queria a mim. Ele me queria perto, mas 
não era para algo carnal. Decidi não invadir 
seu espaço, nunca conversei com ele sobre 
isso. A minha ideia era que ele tinha que vir 
falar”, interpreta. No livro, o rapaz retrata 
toda a situação que a amiga descreveu. 

 “[...] Olhava os meus colegas de longe. E 

sentia que todos me olhavam de volta. Eram 
os mesmos do dia-a-dia na escola, mas ali, 
naquele ambiente, eram como estranhos 
pra mim. [...] Em determinado momento 
chegou um desses colegas e me disse: 

– Fala, Gui! Escuta só. A Clarice me disse 
que a Marina quer ficar com você... O quê  
que eu digo pra ela?

[...] – Ah, cara. Eu não... Eu não quero. 
- Pô, moleque! Tu não vai querer mesmo? 

Por quê? A Marina é mó gata!
– É que... Você não entende. 
– Ah, claro que eu entendo, você é um 

viadinho – disse com a voz melosa, fazendo 
trejeitos de gay. 

Os meninos escutaram e riram de novo. 
[...] Juntei as minhas forças e lutei contra as 
lágrimas que começavam a se formar.

– Cala a sua boca! Você que é viado. 
– Então não vai beijar a Marina por quê? 

É óbvio que você é um viadinho! Deve até 
ter namorado. 

– Para! Eu não vou ficar com a Marina 
porque eu gosto é da Vanessa – Vanessa era 
simplesmente a menina mais popular da es-
cola. Ela estava um ano à nossa frente e se 
interessava por garotos mais velhos, do ensi-
no médio. [...] E foi isso. Estava feito. Tinha 
descoberto a melhor desculpa.” 

Na vida real, entre os 16, 17 anos, o mais 
próximo que Maria Helena conseguiu de 
deixar Gustavo à vontade para revelar seu 
desejo foi quando ele estava tentando inven-
tar mais uma mentira para si mesmo. “Ele 
disse que ia ficar com fulaninha, porque ela 
está a fim dele. Eu virei e perguntei ‘mas você 
quer?’. E continuei, ‘acho que você não deve 
fazer nada sem vontade. O primeiro beijo 
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tem que ser a coisa mais especial, não ser al-
guma coisa que você faça para correr atrás do 
tempo perdido. Não existe tempo perdido 
pra essas coisas.’ Deu vontade de falar ‘eu sei 
que não é isso que você quer!’”. 

Ainda demorou um tempo até Gustavo 
aceitar o que realmente sentia. As vonta-
des primárias falaram mais alto. “Era uma 
coisa proibida e isso era bom”, relembra. 
No início, era necessário falar a descoberta 
para as pessoas. Outra situação que o rapaz 
traz para a ficção. 

 “– Hmmm... tá explicado! Por isso que 
você não me quis esses anos todos!

– Ih, nem sei do que você tá falando, garota!
– Claro que sabe, Gui! Toda a sala sabia 

que eu era caidinha por você da sexta até a 
oitava série!

– Como assim “era”? Tá achando que eu 
não dou um “caldo” mais? Eu sou gay, mas 
não tô morto, viu!

E foi assim que eu descobri que minha 
amiga me amava do jeito que eu era”.

Diferente de sua obra, Gustavo não teve 
o mesmo acolhimento do seu personagem 
ao revelar-se gay. Confiou o segredo a uma 
pessoa da família. Ela contou aos seus pais. 
“Foi bem traumático. Eles nunca fizeram 
nada comigo fisicamente, mas o clima em 
casa ficou pesado. Foi como uma traição, 
difícil de explicar”, confidencia. A expres-
são no rosto do rapaz muda. Subitamente 
ele fica abatido e sua voz falha. 

História de uma vida
O primeiro capítulo do Machos Alfa 

é um relato da vivência de Gustavo. O 

restante do livro é biográfico, os aconte-
cimentos relacionam-se de alguma forma 
com a vida do autor. 

Gustavo não tinha fundos para pagar 
uma publicação por uma editora LGBT. 
Dentro do seu planejamento e das possi-
bilidades, resolveu usar o meio pelo qual 
já tinha familiaridade: a internet. Usou 
a plataforma digital Wattpad para tornar 
públicos os capítulos, que eram liberados 
um por um, semanalmente. No Facebook, 
Gustavo criou uma página com o nome do 
livro. Convidou os amigos, alimentou com 
notícias relacionadas ao tema, postou teasers 
da história, interagia com os leitores e assim 
ia divulgando a obra. Para complementar, 
fechou parceria com o ilustrador e tatuador 
Rodrigo Urbano. Formado em artes plás-
ticas e produtor de quadrinhos, Rodrigo 
traçou uma semiótica do projeto e desen-
volveu os desenhos de acordo com o que 
Gustavo pontuou sobre cada capítulo. 

Dessa forma, o projeto ficou bem visual. 
Por exemplo, a identificação da temática 
poderia ser percebida no próprio símbolo 
que estampa a capa do livro: um triângulo 
rosa. A sacada do ilustrador quebrou a fal-
sa impressão que o título poderia passar ao 
leitor desavisado. 

A estratégia agradou. Desde a sua cria-
ção, em 20 de agosto de 2015, a página do 
Facebook tem um total de 2.393 curtidas. 
Embaixo de cada capítulo no Wattpad, 
tem pelo menos um comentário dos lei-
tores que interagem elogiando ou dizendo 
não entender nada do que está escrito ali.

Mesmo com a popularidade em alta, 
Machos Alfa não agradou a todos. Júlio Cé-

16



sar de Oliveira tem 18 anos, é estudante de 
Serviço Social na Universidade de Brasília 
(UnB), cenário que compõe grande parte 
da narrativa. O jovem leu o livro completo 
e  afirma que não se vê representado na fic-
ção criada por Gustavo. “Eu ia ter adora-
do ler algo nesse sentido quando eu estava 
me descobrindo, acho que eu passei por 
esses questionamentos quando mais novo. 
Agora não me interessa tanto ler sobre o 
despertar da sexualidade de alguém. Prefi-
ro o desenrolar da vida cotidiana a partir 
do momento que você entende a sua sexu-
alidade como algo normal. O livro trata 
com um frescor a coisa que simplesmen-
te é normal. As questões que ele trata eu 
acho que todo mundo passa, mas eu vejo 
o personagem lidar com muita inocência. 
Faltou verossimilhança e isso me fez achar 
fraco. É muito cru e, pra mim, falta ironia, 
enquanto sobra inocência”, opina.

Apesar da crítica, Júlio entende que a 
iniciativa é importante para inspirar outras 
pessoas a começarem uma produção lite-
rária sobre esse conteúdo. Sua impressão 
foi que “a história foi criada de forma leve 
para, de alguma maneira, não ‘assustar’ os 
héteros, minimizar o impacto. Romanti-
zar todas as relações para ficar uma coisa 
‘natural’, fugir do estereótipo de que gay é 
promíscuo etc”.

Gustavo entende a falta de identifica-
ção. Ao defender seu protagonista, o au-
tor explica que Guilherme é o seu retrato 
quando tinha aproximadamente 19 anos. 
“Muita gente disse que ele não existe, en-
tretanto existe sim, só é sub-representado”, 
contra-argumenta. “O que é representado 

em televisão e, possivelmente, em livros? 
É a família perfeita, a da margarina, a que 
Deus, o povo e a propriedade gostam. Mo-
ral e bons costumes. Ou são os jovens que 
não se rotulam, usam drogas e não sei o 
quê. Para mim, o Gui é normal. Uma pes-
soa que está se encontrando”. 

Na visão do autor, as situações da vida 
deveriam ser vividas com mais naturalida-
de. Principalmente pelos gays. “O grupo 
que aproveita a vida desenfreadamente, 
sem rótulos, é uma minoria. Uma bolha 
dentro da nossa sociedade. Os gays ainda 
tem que se fechar e não se permitem viver 
essas coisas. Se vivenciam, Deus me livre, 
ser um gay passivo no mundo, porque se 
você é gay ativo, você é machão. Agora se 
você dá pra um homem, você vira uma 
mulher. Você não é homem. Isso tudo car-
rega um peso consigo. Acho que impede 
a gente [gays] de vivenciar coisas normal-
mente, com naturalidade. É uma refle-
xão que trago logo no primeiro capítulo. 
Gente, ir em uma boate gay é tão normal! 
Achava que era algo de outro mundo, mas 
não, é normal. São pessoas dançando. É 
uma casa com pessoas dançando. É isso. 
E, hoje em dia, a maioria não se permite 
vivenciar o primeiro amor com a sua natu-
ralidade, que geralmente uma pessoa hete-
rossexual vai ter”. 

O filme Hoje eu não quero voltar sozinho, 
dirigido por Daniel Ribeiro, foi a inspira-
ção de Gustavo para a abordagem do tema 
do seu livro. “Ajoelho e agradeço muitas 
vezes o Daniel Ribeiro por ter feito aquele 
filme. Ele me deu uma coisa que eu nunca 
tive: o amor com naturalidade quando eu 
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tinha 15 anos. Eu gostei de meninos, mas 
não vivenciei”, celebra juntando as mãos 
em oração e olhando para o teto. 

Quem é o macho alfa?
Não se sabe ao certo se foi culpa do pra-

zer que a escrita proporcionou ou se foi a 
autoaceitação de Gustavo que deu as réde-
as da segurança ao jovem. A começar pelo 
nome da sua obra. 

“O título foi o maior embate”, afirma 
Bruno Amâncio. O rapaz de 29 anos, mo-
reno, corpulento, grandes bochechas e so-
brancelhas ralas, assim como o cabelo, é 
veterano de Gustavo na faculdade. Nunca 
se falaram além do essencial. A proximi-
dade começou quando Bruno viu uma 
publicação sobre um curso de escrita no 
Facebook do conhecido. 

A troca de conhecimento sobre literatu-
ra e suas técnicas foi o laço entre os dois. 
Bruno cria textos desde os nove anos de 
idade. Em sua monografia, uniu o atu-
al mestrado com Direito e arte. Tornou-
-se um estudioso em literatura. Por isso, 
faz parte do restrito círculo de pessoas a 
quem Gustavo confia pedir opinião sobre 
suas produções. “Estamos em uma jornada 
juntos, eu leio uma coisa, mando pra ele e 
vice-versa. Estamos em momentos pareci-
dos no desenvolvimento de escrita, só que 
ele é chegado em técnica, em estrutura. 
Isso me ajuda”, esclarece Gustavo. 

Bruno deu muitos conselhos em relação 
à construção da narrativa. Lembrava ao 
amigo que tudo deveria ser feito de forma 
consciente. Ele deveria saber os motivos de 

possíveis mudanças e sempre se preocupar 
em refinar o texto. Gustavo até então aca-
tava as dicas, já que, segundo ele, é fácil ser 
convencido. No entanto, quando o con-
sultor literário resolveu alterar o título, o 
lado escorpiano de Gustavo aflorou. Não 
aceitou a opinião.

Isso tem uma razão. A obra, especial-
mente o título, tem um valor sentimental 
para o rapaz. Machos Alfa era um grupo 
de e-mail que Gustavo mantinha com mais 
quatro amigos gays. “Éramos molequinhos 
gays, na faixa dos 20 anos, que tínhamos 
contato com uma turma de homens mais 
velhos gays e ricos porque um dos amigos 
namorava com um desses caras. 

Na frente deles, nós não tínhamos grana 
para nada. E eles só queriam curtir a vida. 
Entre os meus amigos, metade achava que 
eles eram deuses e a outra metade pensava 
que não precisávamos ser iguais a eles. Eu 
andava com a segunda parte. Eles tinham 
um grupo de e-mails e decidimos criar o 
nosso. Foi tudo em 2008”, conta. As ex-
periências vividas nessa fase foram o fio 
condutor para o livro. 

Beirute, bar tradicional de Brasília, Ga-
leria ou Gates, baladas da cidade, e as casas 
deles próprios eram os pontos de encontro 
do grupo. A vida que levavam era inspira-
da em seriados que Gustavo assistia, como 
Sex and the City – programa encenado na 
cidade de Nova York, exibido durante seis 
anos em vários países, inclusive Brasil. “Eu 
acho que o Gustavo tem lembranças mui-
to boas desse momento. Era um sentimen-
to de pertencimento que todos nós carre-
gávamos. Não era necessariamente uma 
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descoberta da nossa sexualidade, mas mo-
mentos de uma saída do armário. Essa foi 
a intenção de criar o grupo. Tivemos vivên-
cias que queríamos dar nomes de capítulos. 
Foi bem marcante”, relembra Alexandre 
Fernandes, 26 anos, amigo de Gustavo na 
época e, atualmente, professor de Direito. 

A nostalgia transportada para as páginas 
do livro é uma visão dos fatos de Gustavo. 
“É uma narrativa de como ele vivenciou 
tudo. Não é uma novela em que existe mais 
de uma voz. O personagem principal é ele, 
o que as outras pessoas pensam ou deixam 
de pensar não importa muito. Eu mesmo 
sou um mix de personagens. Por isso não 
sinto a minha história contada ali”, reflete 
Alexandre. Essa não é a única significação 
que diverge da que Gustavo adotou, o pre-
zado título também tem outra explicação 
dada pelo amigo. “Sabe como surgiu o 
nome? Nós nos víamos enquanto manada 
de animais, portanto todo mundo queria 
saber quem era o macho alfa e a fêmea. 
Como ninguém queria ficar na liderança, 
colocamos o ‘macho’ no plural”, esclarece.

Seja por contar uma história própria ou 
por dar voz a um protagonista que retrate 
o próprio autor, é nítido que, de alguma 
forma, Gustavo quis ficcionar a realidade 
íntima de pessoas próximas a ele. Em um 
dos capítulos, o rapaz entra na mente dos 
pais de Guilherme para descrever os deva-
neios do casal ao deitar no travesseiro de-
pois de descobrir que o filho era gay. “Tive 
o cuidado de usar um capítulo para mos-
trar as perspectivas de um pai e de uma 
mãe com 45, 50 anos. O que eles pensa-
riam quando recebessem a notícia sobre o 

filho ser gay. Quais as preocupações, as ex-
pectativas. Não é que eu ache errado você 
não querer que o seu filho seja gay. Tá, eu 
acho errado, mas também acho compreen-
sível. O importante é como você lida com 
as dificuldades que aparecem... isso conta 
muito pra mim. Porque vivemos em um 
mundo diferente do que eles viveram. Eu 
entendo as diferenças, mas não abro mão 
do respeito. Eu entendo que as pessoas não 
gostem de mim e dou graças a Deus. Po-
rém, tive que crescer na vida pra entender 
isso e não sofrer”, afirma

.
No aguardo do próximo ciclo 

Os 14 capítulos foram publicados. Ma-
chos Alfa pode ser lido a qualquer hora na 
internet. Sem publicidade alguma, o livro 
ganha cinco novos leitores por semana, de 
acordo com Gustavo. 

A produção desacelerou. Esse ano o 
Lado B ganhou um poema e um conto até 
junho. O rapaz, que sempre morou em 
Brasília, afastou-se novamente da cidade 
natal para assumir um emprego na área ju-
rídica no Rio de Janeiro. Está concentrado 
na nova experiência. 

Assim como saiu a primeira obra, outras 
duas ideias estão tomando forma. Machos 
Alfa 2 já começou a ser rascunhado e um 
livro de contos, intitulado Nove Histórias, 
está começando a ser produzido. Por en-
quanto, Gustavo segue o que diz o seu 
livro preferido, Cartas a um jovem poeta, 
escrito pelo poeta Rainer Maria Rilke:

“O tempo não é uma medida. Um 
ano não conta, dez anos não represen-
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tam nada. Ser artista não significa contar, 
é crescer como a árvore que não apressa 
a sua seiva e resiste, serena, aos grandes 
ventos da primavera, sem temer que o ve-

rão possa não vir. O verão há de vir. Mas 
só vem para aqueles que sabem esperar, 
tão sossegados como se tivessem na frente 
a eternidade”.
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A
s palavras no artigo quinto da Consti-
tuição Federal Brasileira foram liber-
tadoras para Ítalo Damasceno. Em 
meio aos estudos de Direito Cons-

titucional, havia o interesse inconsciente 
de buscar seus próprios direitos. “Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza [...]”. Ao ler isso, o ra-
paz vislumbrou a oportunidade de gritar, 
em alto e bom som, “foda-se” para a so-
ciedade. Assumir de vez quem era desde a 
infância, mas só constatara, sozinho, aos 
18 anos.

Entre os 844.245 habitantes da única 
capital do nordeste sem vista para o mar, 
nasceu Ítalo. A história de Teresina mistu-
ra a ascensão do comércio à estreita ligação 
do seu povo com o catolicismo. Os filhos 
dos teresinenses frequentam escolas reli-
giosas, que ensinam a priorizar os estudos 
e Deus.

A vida escolar de Ítalo não foi dife-
rente. Estão registrados em seu histórico 
nove anos de educação em escola batista 
e mais quatro em escola jesuíta. A forma-
ção intelectual foi próxima à religião, mas 
“nunca bitolada”. Pelo contrário, a paixão 
do menino em adquirir conhecimento era 
saciada pela leitura. Não à toa, quando 
descobriu a coleção completa de Nelson 
Rodrigues na biblioteca do colégio, aos 12 
anos de idade, devorou-a. Não titubeou 
em conhecer a produção do escritor “mal-
dito” ainda que estivesse sob a restrição 
dos pais em acompanhar a minissérie En-
graçadinha pela televisão.

Na verdade, a maior influência na vida 
do rapaz foram seus pais. Por mais que os 

estudos formais não tenham sido a prio-
ridade para o casal na adolescência, o que 
ensinavam era o reverso. Eles sonhavam 
um futuro no qual os filhos tivessem esta-
bilidade financeira dentro de um concurso 
público.

O desejo do pai de tornar-se jogador 
profissional de futebol foi tolhido pelo avô 
– que não via segurança na carreira. For-
mou-se em economia e conquistou uma 
vida atribulada. Trabalha, até hoje, na pró-
pria corretora de seguros. Por isso, não era 
tão presente em casa. Cobra-se muito para 
que sua vida seja confortável. O cuidado 
material, porém, não anda em paralelo 
com o emocional. O afeto aos filhos ficou 
a desejar, assim como a própria saúde. Ad-
quiriu uma complicação cardíaca, por isso 
não pode sofrer fortes emoções.

A mãe acumula um passado sem amar-
ras, de curtição. Com o passar do tem-
po, no entanto, tornou-se conservadora 
e protetora – “ao ponto de se preocupar 
mais com os outros do que consigo”, ob-
serva Ítalo ao falar da matriarca. Trabalha 
como taquígrafa na Assembleia Legislati-
va do Estado e dá aulas particulares do 
ofício. Após a conclusão do filho na gra-
duação, deixou de ter somente o ensino 
médio. Fez o curso de Administração Pú-
blica. Cheia de energia, sempre se dividiu 
entre os serviços de casa, os de funcio-
nária pública e a bipolaridade. A família 
convive com o transtorno poupando-a 
de situações emocionalmente instáveis. 
Cada um, ao seu modo, criou técnicas 
para quando os comportamentos impre-
visíveis dessem indícios. 
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A irmã é um caso à parte. Laís Damas-
ceno é cinco anos mais nova que o irmão. 
Dona de longas madeixas negras, a pele 
morena envolve um corpo bem delineado 
– conquistado por causa de seu envolvi-
mento, desde cedo, com diferentes espor-
tes, principalmente os de alto impacto. A 
simpatia nem sempre foi sua caracterís-
tica mais marcante. Na infância, ela e o 
irmão não ficavam no mesmo ambiente 
sem se hostilizarem. O método adotado 
pelos pais foi separar os dois. A menina 
estudava pela manhã, o menino à tarde. 
Consequentemente não havia encontros 
e a paz reinava.

Foi aos 15 anos de Laís que Ítalo des-
cobriu uma nova pessoa dentro de casa. A 
proximidade começou desde então, mas as 
diferenças continuaram gritantes. Enquan-
to a irmã fazia travessuras, Ítalo assistia à 
televisão. Envolvia-se e emocionava-se com 
as tramas das novelas, além de participar da 
Academia de Letras no colégio. O projeto 
foi a oportunidade para o rapaz teresinense 
começar sua produção literária.

Apropriação da alforria
A mudança para Brasília aconteceu em 

2011. As cobranças pela nomeação em um 
concurso público surtiram efeito. Ítalo as-
sumiu uma vaga provisória em um projeto 
que o Ministério da Educação (MEC) fe-
chou com a Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO).

O trabalho alegrava mais aos pais do 
que a ele, mas as ideias de se sustentar, 

constante preocupação em sua cabeça, e 
de tomar as rédeas da sua vida foram im-
pulsionadoras. Viveu dois meses com a tia 
de sua mãe no Lago Norte, depois se mu-
dou para a Asa Norte. Então, deu início ao 
processo de alforria.  

Andando pela vizinhança, cruzou com 
um conhecido do Piauí. Foi convidado 
para almoçar na residência do conterrâ-
neo. Lá, conheceu Roberto Muniz, outro 
teresinense. No desenrolar da conversa, 
descobriu que o rapaz é escritor, defensor 
da literatura LGBT (Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Transexuais) e, na época, dono de 
uma editora restrita à temática que defen-
de, a Escândalo. Adicionaram-se no Face-
book. Foi por meio da página de rede social 
do novo amigo que Ítalo soube do concur-
so nacional, cuja ideia era coletar contos 
gays que não envolvessem amor. Resolveu 
aceitar o desafio.

Enviou uma história escrita ainda no 
tempo de ginásio, na Academia de Letras. 
O enredo era a descrição de um jantar de 
apresentação entre as famílias de um casal 
de namorados. O clima seria perfeito, se 
não fosse pela descoberta que os pais da 
moça são gays. Entre diálogos tensos e 
brincadeirinhas preconceituosas, os anfi-
triões e os convidados amenizam os âni-
mos com a chegada do prato principal. No 
final, é revelado que o casal surpreendido 
pela situação tinha mais intimidade com 
a homossexualidade do que aparentaram 
na casa dos desconhecidos: tinham uma 
segunda filha lésbica, que fora expulsa de 
casa ao assumir a sexualidade. 

Ao falar sobre a narrativa, Ítalo enche-

26



-se de orgulho. Lembra-se de como surgiu 
a ideia, da proximidade que a sua escrita 
tem com o sagrado – já que foram os co-
légios religiosos que estimularam essa área 
artística. “Amo religião. Leio todas, acredi-
to em Deus, uma Força Maior, uma supe-
rioridade. Tenho muita religiosidade. Nes-
se conto, usei minhas ideias de religião.” A 
ideia é perceptível no trecho:

Enquanto todos se serviam, travou-se um 
inocente diálogo de refeição:

– Sempre que eu faço este prato, eu me 
questiono sobre a perfeição de Deus – comen-
tou Romário.

– Como assim, Romário? – indagou Mar-
lene, que sempre fora ensinada a nunca du-
vidar desse princípio basilar da sua fé.

– Se a criação de Deus é perfeita, Mar-
lene, como pode Ele ter feito alguns que 
podem comer camarão e outros que não 
podem? Por favor, não me entenda como al-
guém descrente, na verdade sou uma pessoa 
de muita fé, mas será que Ele não errou em 
dado momento?

“Essa é uma frase de uma mãe, em um ví-
deo, uma reportagem, algo assim. A mulher 
dizia que era super religiosa e, por isso, acre-
ditava que Deus não iria permitir que uma 
coisa essencialmente má existisse”, explica.

Ítalo transforma suas vivências e estu-
dos em ficção. Ao falar disso, transpare-
ce no rosto e na voz uma preocupação 
até então não manifestada. Para ele, o 
estudo é a chave da problematização de 
qualquer coisa e combustível da sua ima-
ginação. “Quero que a minha escrita seja 
bem engajada nesse sentido. Colocar, 
por acaso, um personagem comentando 
sobre uma lei que muita gente não saiba, 
um debate, uma conversa”. Não esconde 
que abusa da sua bagagem intelectual e 
experiência nos textos. Por isso, se inco-
moda ao ler publicações que dispensam 
o uso de referências corretas ou conteú-
do relevante.

Por outro lado, percebe que cada vez 
mais pessoas defensoras de um grupo do 
qual não pertencem são criticadas. Entrou 
em crise por isso. Questionou a si mesmo 
se teria direito de adentrar em assuntos do 
qual ele nunca poderia vivenciar. Foi o ve-
lho hábito da pesquisa que trouxe a res-
posta em uma reportagem: “posso escrever 
sobre outros grupos desde que saiba como 
fazer”, conclui.

Camarão de quintal foi selecionado no 
concurso. Entrou na coletânea intitulada 
Loveless, na qual mais 12 escritores foram 
contemplados. Para muitos, foi só mais 
uma conquista, para Ítalo foi sua primeira 
vez. A publicação reavivou uma vontade 
adormecida: a de escrever.

Da sanidade à loucura
Na apresentação de Loveless, o escritor 

convidado Alexandre Melo  escreve: 

Paulista, sua trajetória é dentro da te-
mática gay. Publicou a coletânea Maré 
Vazante e outras estórias e prepara-se 
para o lançamento de um segundo li-
vro, Nunca mais voltei, neste ano. Tam-
bém é cinéfilo e leitor compulsivo.
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Provavelmente, boa parte do que já foi 
escrito tem por tema o amor (...) 

Assim, não escrever sobre ele é tarefa ár-
dua ainda mais quando se trata desse amor 
cujo nome não se deve ousar pronunciar, 
posto que me parece mais na carne que os 
demais. A mim mesmo, quando pensei no 
tema, me veio assim um bloqueio imen-
so, de concreto, pois notei que era algo que 
me demandaria um esforço considerável e 
confesso ter dialogado um bom tempo com 
a tela em branco que apenas me dava sua 
mudez como resposta.   

De olhos arregalados e diminuindo o 
tom de voz, como se fosse contar um se-
gredo, Ítalo emite sua opinião sobre o li-
vro. “Percebeu que se a gente tira o amor 
dos homossexuais, o que sobra é a violên-
cia? Isso ficou claro pra mim nos contos do 
Loveless. Todos falam de violência, só que 
alguns escracham, outros são mais sutis”, 
define com um olhar de perplexidade e sa-
gacidade ao mesmo tempo. 

Esguio, cabelos negros, o volume natu-
ral foi aproveitado em um corte moderno 
– raspado nas laterais, grande em cima 
e partido de lado –, finalizado em uma 
franja que cai sobre o rosto e torna-o mais 
novo do que é. Sorriso largo, moreno, 
boca carnuda, olhos apertados por trás dos 
óculos de armação grossa, preta. Nunca foi 
bom em esportes, mas se arrisca no Kung 
Fu, pois descobriu que a luta foi feita para 
pessoas do seu biótipo. Não se identificava 
com festas clássicas teresinenses, regadas a 

forró e mulheres. Preferia ir a festivais de 
filmes, baladas alternativas, com músicas 
estrangeiras. 

Por causa de sua aparência e gostos atípi-
cos poderia ser o alvo perfeito de bullying. 
Mas sua capacidade de mutação, talvez in-
fluência do signo de Peixes, transformava-
-o no autor do bullying.  

Ítalo sempre foi popular. Há 31 anos 
nunca está fora das rodas de amigos. Nor-
malmente, ele é o centro das atenções. Ini-
cialmente é tímido. Mantém uma postura 
contida, aguarda o momento certo para 
falar. Em geral, solta alguma piada ou co-
mentário pertinente. Na faculdade, não 
deixou os desconhecidos inibirem seu com-
portamento espontâneo. “É a lei da sobrevi-
vência”, defende-se. Acredita que o humor, 
herdado dos pais, ajudava-o a sair bem de 
momentos constrangedores. Foi o caso do 
episódio ocorrido na Universidade Federal 
do Piauí (UFPI), onde cursava Direito. 

Ao chegar atrasado na aula, um anôni-
mo assobiou para ele. Diante do silêncio 
constrangedor do ambiente, Ítalo cami-
nhou até o meio da sala, virou de frente 
para os colegas, atrás do professor – que 
copiava no quadro – e falou:

– Quem assobiou, depois, é só falar co-
migo que a gente marca o encontro. 

Todos riram e, mais uma vez, ele desar-
mou quem tentou ridicularizá-lo. 

“Em Teresina, eu nunca tinha ouvido 
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falar, nem visto nenhuma ameaça de vio-
lência física. Parece que Brasília tinha um 
histórico quanto a isso. Também, aqui é 
outro mundo”, confidencia. Apesar dos 
bons resultados obtidos, Ítalo não ignora o 
punhado de sorte dado pelo acaso.

O sucesso na rua fracassava dentro de 
casa. Uma vez, um primo mais velho fez 
piadinhas a seu respeito. Seus pais repre-
endiam seu jeito e trejeitos, considerados 
não convencionais por eles. Ítalo obedecia, 
pois tratava com indiferença as observa-
ções. A explicação dada pelo próprio rapaz 
é simples: “É um jogo. Se a regra do jogo 
é não dizer aquilo para não existir, então 
não se falava abertamente e a convivência 
permanecia.” Assim foi feito.  

Aos 18 anos, Ítalo foi obrigado a ficar de 
cama por causa de uma forte gripe. Apro-
veitou o período de prostração para realizar 
um de seus maiores hobbies: ler. No meio 
da história de “O Auto da Compadecida”, 
teve um insight. O pensamento divagou 
por cinco minutos em perguntas sobre ele 
mesmo – “O que é o homossexual?”, “Eu 
sou isso?”, “Eu beijaria um rapaz?”, “Sinto 
tesão em corpos masculinos?”, por aí foi... 
A cada confirmação sobre o seu desejo, au-
mentava a certeza: sou gay. Voltou-se para 
a leitura.

Ré por uma boneca
Posteriormente à confirmação, Ítalo 

montou uma estratégia. Listou referências 
e autores para estudar a vida de uma pes-
soa gay e, assim, entender a sexualidade 
fora dos padrões. Até então, o que sabia 
provinha da televisão. Ou seja, correspon-
dia a personagens travestidos, não biná-
rios, ou personalidades assumidamente 
homossexuais que foram assaltadas pelo 
mal da AIDS. 

Começou a pesquisa pelos gregos até 
chegar a Oscar Wilde. Escritor, com um 
dos títulos mais importantes para a literatu-
ra inglesa – O retrato de Dorian Gray. Era 
mestre em criar frases irônicas e sarcásticas. 
Foi condenado à prisão por se apaixonar 
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por um rapaz, apesar de ser casado e pai de 
família. Baseava-se na ideia de que as preo-
cupações artísticas deveriam ser uma forma 
de enfrentamento dos problemas do mun-
do moderno. “Falava de homossexualidade 
sem, em nenhum momento, escrever a pa-
lavra e criticava a sociedade de forma que a 
agradava”, enfatiza Ítalo.

O plano do rapaz tinha dois objetivos: 
entender a cabeça dos pais e a sua própria. 
“Podia ser uma ideia muito do Direito. Era 
como a preparação para apresentar a defesa 
em um tribunal. Mesmo com os argumen-
tos corretos, dependendo do juiz, eu não 
poderia dizer aquilo”, explica. Ítalo estu-
dou sobre o travestismo, transexualidade e 
a relação de tudo isso com a homossexuali-
dade. Preparou-se para saber confrontar as 
referências da sociedade em que vivia. Ter 
as respostas era algo extremamente impor-
tante para dar aos pais.    

Ítalo sorri. Gesticula, fala de forma 
humorada e, em alguns momentos, até 
se exalta. Sua entonação é um pouco alta 
para quem conversa com alguém próxi-
mo. Principalmente quando se trata da 
história sobre o dia em que a boneca che-
gou a sua casa. 

“Minha mãe tem transtorno bipolar e 
meu pai é cardíaco. Então, imagina como 
foi para contar que eu sou gay? 

Ela estava em uma fase maníaca, aque-
la agitada [sintoma da bipolaridade]. Aí 
uma amiga minha que morava em Londres 
mandou, de presente, uma boneca da Mary 
Poppins , a minha personagem favorita de 
quando era criança. Só que quando chegou 
o presente a minha mãe me questionou: 

como assim a minha amiga tinha mandado 
uma boneca de presente para mim? 

Tentei explicar que era a minha perso-
nagem favorita da infância. Ela não acei-
tou, achou estranho. Falei que não era 
estranho, era a mesma coisa se ela mandas-
se outro personagem qualquer. Eu estava 
saindo para encontrar meus amigos. Ela 
não deixou e mandou que eu fosse ao sho-
pping em sua companhia. Fomos à praça 
de alimentação. No caminho, ela dizia 
que quando era jovem gostava de se vestir 
como hippie. Muita gente achava que ela 
fumava maconha por conta disso, mas ela 
nunca tinha feito aquilo; que as pessoas fa-
zem leituras muito erradas de atitudes que 
não vemos nada demais. Eu ouvia aquilo 
e fui me enchendo, ficando de saco cheio. 
Em uma hora, virei e perguntei se ela que-
ria saber o porquê da minha amiga ter me 
presenteado a boneca. Ela não quis saber. 
Mas eu disse que iria dizer.

– Ela me deu a boneca porque eu sou 
gay – esbravejei. 

Não tinha nada a ver uma coisa com a 
outra, mas na cabeça dela tinha.

Se você já ouviu falar em uma pessoa 
com transtorno bipolar, entende quando 
eu digo que ele [o transtorno] se materiali-
zou completamente nela. Na mesma frase, 
ela disse: 

Babá, personagem de uma adaptação 
do livro homônimo de P. L. Travers, 
transformada em um filme de comédia 
musical pela Disney nos anos 60.
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– Tudo bem, você é meu filho, te amaria 
mesmo que fosse um assassino. Passou por 
isso, é falta de Deus, vou curar isso em você, 
vou te levar no psicólogo, a gente vai tirar 
isso de ti. – Terminou com – Eu vou tirar 
isso de você nem que eu tenha que quebrar 
um cabo de vassoura na sua cabeça. 

Ela chorou e falou muito. Voltamos 
para casa. Perguntou se o meu pai já sabia, 
eu respondi que não. Sempre achei que 
quando contasse para um, teria que contar 
para o outro, não queria que nenhum dos 
dois se sentisse na obrigação de mentir. 
Mas ela disse para não contar, que ela iria 
preparar ele. 

Fui para o meu quarto. Quando o meu 
pai chegou, viu-a chorando e passou di-
reto. Com transtorno bipolar aprendemos 
a tomar umas atitudes incomuns. Ela foi 
logo atrás e os dois entraram no quarto. 
Não deu dois minutos, ele foi até meu cô-
modo, como um furacão, para saber sobre 
a boneca. Ela preparou, entendeu? 

Minha mãe se posicionou atrás dele, espe-
rando o que eu iria dizer. Eu fui firme. Disse: 

– Já que ela contou isso, eu vou dizer a 
mesma coisa que disse pra ela... eu sou gay.

Por ele ser cardíaco, esperava uma rea-
ção explosiva, mas ele ficou calado. Caiu 
uma lágrima e a voz saiu em um fiapo:

– Você sabe o que é isso que você está 
me dizendo?

Respondi: 
– Sei”. 
Toda a preparação foi usada nos dias 

seguintes. Ítalo ficou trancado dentro de 
casa, proibido de ter contato com o mun-
do exterior. Conversou com os pais sobre 

sair de saia para o shopping, beijar outros 
rapazes em público, usar maquiagem, en-
tre outras questões. Lembrou-lhes de que 
era uma pessoa reservada e nada disso iria 
mudar. Mesmo assim, o clima de tensão 
era total. 

Sua irmã sempre soube a verdadeira 
orientação sexual, mas, na época, não en-
tendeu por que Ítalo tomou tal atitude. 
“Não levei muito bem por ver o sofrimen-
to deles [dos pais]. Vi meu pai chorar uma 
noite inteira, minha mãe entrar em crise. 
Depois entendi que eles precisavam passar 
por isso algum dia”, esclarece Laís. 

As coisas se acalmaram de vez quan-
do saiu o resultado do exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). O rapaz 
foi aprovado e o jogo voltou a ser joga-
do. Uma nova regra foi inserida: “Faça o 
que quiser, mas não queremos saber sobre 
você ser gay”. “Desde então, lá em casa, 
não tem mais veado, só advogado”, iro-
niza Ítalo. 

Verdadeira identidade
Sair de perto dos pais significa não se-

guir mais as regras. Isso não foi um sofri-
mento. “Teresina para mim é um bairro 
longe, amo o lugar, mas não é mais minha 
casa”, pontua. Em quatro anos construiu 
uma vida. Tem amigos, liberdade de de-
cisões, de ir e vir, de levar quem quiser 
para sua casa. Além disso, pode falar sobre 
quem é – sem rodeios – e, mais importan-
te, expressar-se artisticamente.

Na capital federal, mora em um aparta-
mento de três quartos na Asa Sul. Divide 
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o espaço e as despesas com mais duas pes-
soas, coincidentemente gays. Apesar disso, 
o imóvel está no nome de Ítalo, ou seja, 
é dele. Tudo que está ali é de seu jeito e 
gosto. Aliás, os outros moradores pedem 
permissão a ele para fazer pequenos happy 
hours ou quando querem convidar mais 
amigos que o habitual.

Uma das paredes brancas da sala é deco-
rada com três espelhos pequenos de mol-
duras de plástico, coloridas. As estantes 
têm aspecto artesanal, possuem três divi-
sórias, forradas com tecidos estampados e 
enfeitadas com baianas de barro, em poses 
debochadas. Nelas, Ítalo arrumou sua cole-
ção de DVDs, enfileirados por gêneros, sé-
ries, tamanhos e clássicos. Os objetos estão 
posicionados ao lado da poltrona preta e 
branca e do sofá de dois lugares. É eviden-
te o instinto de organização do rapaz e a 
predileção por cinematografia e dramatur-
gia brasileira. Os ímãs na geladeira, em sua 
maioria, remetem à temática. O pequeno 
assento acolchoado embaixo da janela pos-
sibilita a vista para o estacionamento, uma 
igreja e as árvores. Duas almofadas o de-
coram. A vermelha destaca o rosto da per-
sonagem Odete Roitman, da novela Vale 
Tudo, exibida em 1998; a laranja estampa 
o de Pérpetua, irmã de Tieta na novela de 
mesmo nome, apresentada em 1989. As 
duas foram vilãs que entraram para o rol 
dos clássicos nas novelas brasileiras e fo-
ram ovacionadas pelo público.

A mesa de jantar, na parede contrária a 
uma das estantes, tem disposto um jogo 
americano de baianas pretas e brancas. 
Os costumes aprendidos na casa dos pais 

continuaram em Brasília. Para receber 
o escritor que protagonizou um de seus 
textos para o blog, Machos Alfa fazem o 
triângulo rosa, Ítalo preparou um lanche 
sortido e café – bebida apreciada por ele. 
Júlio Vallú relata que ser anfitrião é in-
trínseco à personalidade do amigo. “Ele 
é aberto. Gosta de receber as pessoas em 
casa, de conversar, de fazer com que se 
sintam confortáveis”.

Ítalo percebe em si uma aura de pa-
dre, psicólogo ou algo parecido. Talvez 
pelo jeito que sempre se posicionou em 
relação a sua sexualidade, a naturalidade 
como tudo aconteceu, tornou-se referên-
cia para as pessoas. Conhecidos e desco-
nhecidos sentiam-se à vontade em revelar 
segredos, principalmente se tivessem rela-
ção com o assunto. “Muita gente não saía 
do armário, mas confessavam isso para 
mim e pediam ajuda para ir aos lugares, 
desabafar, apresentar pessoas”, relembra. 
Assim, ele criou a fama do que chama de 
fada madrinha chaveira, “é aquela pessoa 
que te introduz no mundo gay, por isso ela 
é chaveira, porque tem a chave mestra para 
abrir a porta do seu armário. Ela te leva 
pela primeira vez a uma boate, te apresenta 
às primeiras pessoas e algumas vezes descola 
seu primeiro encontro”, explica o rapaz em 
uma de suas crônicas.

O texto Fada madrinha gay: como ajudar 
um amigo se inserir no meio LGBT faz parte 
do portfólio que Ítalo alimenta semanal-
mente em sua coluna no portal de notícias 
Metrópoles. O Vozes LGBT é comandado 
por ele desde setembro de 2015. O espa-
ço é usado para problematizar situações, 
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ela, lembrou-se dos pais e da sensação de 
sempre ter que provar algo de bom. Re-
viveu suas quase três décadas em alguns 
minutos. Iria completar na terça-feira 
seguinte (o aniversário coincidiu com a 
terça-feira de carnaval) três décadas de 
existência e ainda não tinha feito o que 
realmente gostava. 

Voltou para Brasília decidido e assim 
nasceu o Eu tô ficando é velho, não é 
doido não . O assunto dos textos diva-
gava desde sexualidade a novelas – pre-
ferência do autor. Tudo dependia da 
vontade, humor e tempo de Ítalo. “É um 
depositório do meu material, das minhas 
opiniões, das coisas que eu faço. É o meu 
espaço”, explica. Daniel, amigo de in-
fância desde a 7ª série de Ítalo, escreveu 
um texto “metido a engraçadinho, assim 
como o Ítalo” para divulgar o lançamento 
do espaço virtual no Facebook. 

Começou bem, recebeu feedbacks sur-
preendentes de amigos que pensavam 
como ele ou estavam em uma crise pareci-
da. Com aproximadamente dois meses no 
ar, após a polêmica sobre a questão elabo-
rada por um professor da rede pública do 
Distrito Federal em uma prova de Filosofia 
que envolvia o nome da funkeira Valesca 
Popozuda, Ítalo escreveu, de forma bem 
humorada, uma comparação histórica do 
lugar em que a cantora contemporânea e 
Chiquinha Gonzaga – personalidade do 
chorinho, ritmo tipicamente brasileiro, 
marginalizada em 1920 pela sociedade – 
ocupam musicalmente. A essência era:

[...] comecei a reparar que o que falavam 
com relação ao funk da Valesca era E-XA-

apresentar algum projeto que represente 
o cotidiano LGBT ou revelar nuances do 
audiovisual que envolvem a homoafetivi-
dade. É o seu primeiro trabalho renume-
rado como escritor e fora da comunidade 
da qual faz parte. Afinal, o público para 
o qual escreve é o do portal, ou seja, em 

De acordo com Ítalo, expressão típica 
falada de pai para filho em Teresina.

sua maioria, é heterossexual e busca o ca-
nal para se informar. Em paralelo, man-
tém o emprego de ghost writer – escritor 
de documentos, cartas, comunicados, me-
morandos para o senador Elmano Férrer, 
representante do Piauí. 

Quando o jovem escritor entendeu que 
o caminho no qual seguira não tinha vol-
ta, entrou em crise. “Ser gay para mim 
não é problema nenhum. O problema é 
escrever”, diz, incrédulo com o que estava 
admitindo. “Como que vou escrever e so-
breviver nesse país? Não tem condição ne-
nhuma isso”, continua. Após sessões com 
a psicóloga, passou a aceitar que pode ser 
escritor e trabalhar. Resolvida a questão, 
iniciou outro processo: descobrir-se em 
meio às palavras.

Liberdade significa produção
Na ladeira de Olinda, 2014, pleno car-

naval de Recife. Ítalo teve o seu segundo 
insight: fazer um blog. Refletiu sobre a 
vida, pensou no que estava fazendo com 
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-TA-MEN-TE o mesmo que falaram do 
maxixe de Chiquinha na sua época. 

[...] Só depois de 1920 foi que Chiqui-
nha viu seu trabalho ser apresentado como 
música e ela ser chamada de artista [...]Até 
então ela era apenas uma mulher imoral, 
que escrevia músicas pornográficas para to-
car em cabarés e teatros de revista, lugares 
em que as pessoas dançavam balançando a 
bunda. Hoje quem faz balançar a bunda é 
o funk de Valesca Popozuda.

Laís, sua irmã, acompanhou o dom 
do primogênito desde antes da sua saída 
de casa, no Piauí. Em uma época tentou 
“aprender com ele” a escrever também. 

Quando leu o texto, além de compartilhar 
em suas redes, foi até o Twitter da canto-
ra Valesca e enviou para ela. A funkeira 
viu, comentou, retwittou e postou no seu 
Instagram oficial. O Eu tô ficando é velho, 
não é doido não despontou. “Foram 5 mil 
curtidas no Insta dela”, conta Ítalo, ani-
mado. Mais 34 views no Twitter e 13 co-
mentários no blog. 

As portas do mundo literário come-
çaram a se abrir para o jovem piauiense. 
“Viver da escrita é uma loucura boa para 
ele. Ele extravasa, hoje, um sentimento de 
pressa para dar certo, recuperar o tempo 
perdido. Foram anos estudando para uma 
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Desde a primeira publicação, em oito 
de setembro de 2015, até a última antes 
do fechamento deste perfil, 24 de maio 
de 2016, o número de visualizações pelo 
Facebook cresceu de 319 por semana 
para 381 em um dia. O último texto an-
tes desse foi o Vamos falar sobre gays 
que rejeitam o mundo gay? Chegou a 
1,2 mil visualizações pelo Facebook. A 
média tem sido o último valor.

coisa que ele não gostava, então tem uma 
vontade grande de ser bom em alguma coi-
sa. Existe o medo de dar tudo errado, mas 
a felicidade de tentar e fazer algo que goste 
não tem preço”, acredita Daniel, o colega 
que apresentou o blog e, hoje, acompanha 
em Brasília o trabalho do amigo. 

Se antes a única familiar a incentivar a 
carreira literária de Ítalo era a irmã, hoje 
isso mudou. A repercussão que sua colu-
na está tendo  chegou aos olhos de toda 
a sua família. “Eu nunca tinha contado 
nada sobre o que escrevo para os meus pa-
rentes. Os meus pais não souberam logo 
que o assunto da coluna era exclusivamen-
te gay. Eu mandei os primeiros textos e lá 
pelo quarto eles perguntaram se eu não 
iria escrever sobre outra coisa, aí eu assumi 
que não. Eles passaram a fingir que nada 
acontecia. Então, não sabia como seria a 
reação do restante da família. Felizmente, 
no final do ano eu me surpreendi”, relata. 
Ele viajou no fim de 2015 para Teresina. 
No Natal, admirou-se com os elogios dos 
familiares sobre os seus textos e, princi-
palmente, pelo  reconhecimento sobre os 
temas tratados. 

A fórmula do Camarão de quintal, o 
primeiro conto, repete-se em outros. A 
segunda narrativa que conseguiu em-
placar em um concurso foi 50 minutos 
e um dia. Pelo Facebook, descobriu que 
a Secretaria de Cultura de Niterói tinha 
aberto uma premiação para artes que ti-
vesse como tema o mundo LGBT. Deci-
diu enviar uma história sobre uma moça 
que durante o intervalo de 50 minutos 
na sua rotina, foi em busca do que fazer. 

Achando que estava entrando em uma 
creche, descobriu um centro de apoio a 
portadores de HIV. Sem ter como fugir, 
a personagem aceitou o convite para fazer 
que uma das pacientes, uma transexual, 
comesse o seu almoço. O constrangimen-
to inicial foi quebrado pela pergunta da 
moça sobre o perfume da visitante. Após 
lembranças trocadas, a paciente presen-
teou a mulher com os seus antigos cílios 
postiços de galinha-d’angola. Ela foi em-
bora se sentindo menos estranha ao meio 
e com a promessa de que voltaria no dia 
seguinte. À noite, em sua casa, buscou 
um livro para que no outro dia fizesse 
hora na cafeteria. 

A ideia para a narrativa veio da série 
Desperate Housewives. “Eu amo essa série. 
Ela me fez ver o mundo de forma mais 
egoísta. Por isso, queria contar a história 
de uma boa ação que tivesse uma inspi-
ração má. Alguém que fazia algo altruísta 
por motivo completamente egoísta, no 
caso é a mulher heterossexual”, informa. 
O cenário do conto é comum ao escritor. 
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“Em Teresina, existe realmente um colé-
gio que foi transformado em instituição 
para ajudar aos soropositivos. Eu só o 
descrevi”.      

Ítalo costuma brincar no desenrolar de 
seus textos. Distrai o leitor com firulas 
para, no final, dar um gancho, levá-lo à 
reflexão. “Espero que a minha literatu-
ra conecte quem lê com uma pessoa gay 
concreta. Se eu conseguir que o meu lei-
tor abra a porta de casa, cruze com um vi-
zinho gay e olhe pra ele diferente, pronto. 
Consegui o efeito que quero”, reflete.

Hora da colheita
Na verdade, o rapaz teresinense não se 

considera um escritor LGBT. “Tornei-me 
um”, explica. Sua consciência lembra-o 
da responsabilidade que carrega perante a 
comunidade da qual faz parte, principal-
mente em relação à construção da memó-
ria. “A literatura é uma arma silenciosa, 
portanto poderosa. Igual ao sono, a pes-
soa não percebe que está envolvida”. Por 
isso, não vê outro jeito de dizer à socie-
dade o que quer se não for por meio da 
leitura. “Não tem como fazer algo bem 
feito se não for lendo, lendo muito para 
se informar e passar adiante”. 

Ainda que Ítalo esteja no melhor mo-
mento de sua vida, a maior vontade do 
rapaz é de escrever novelas. A teledrama-
turgia o acompanha desde criança, por 
isso, em outubro do ano passado, tentou 
uma vaga na escola de Aguinaldo Silva. 
Não conseguiu. No início deste ano, foi 
para São Paulo fazer cursos audiovisuais 

e, ao voltar, iniciou uma especialização 
em cinema. 

A insegurança que um dia sentira está 
se tornando ínfima. Vez ou outra ela, no 
entanto,  teima em voltar. O amigo de 
faculdade e consultor jornalístico Rafael 
Campos admira a coragem do conter-
râneo em estar desbravando o que cha-
ma de “seus próprios fantasmas  e o dos 
outros”. No entanto, critica-o por achar 
que se preocupa demasiadamente com os 
seus leitores. “Ao falar dentro da temáti-
ca LGBT, ele teme demais o julgamento 
do leitor. Não é que não tenha que ter, 
mas ele trava e isso engessa o texto, às 
vezes. É uma coluna, ele tem direito de 
falar do jeito que quiser. Pode falar em 
primeira pessoa, pode conversar com 
o leitor. Quando fala sobre novela, por 
exemplo, percebo que a coisa flui mais”, 
opina. Ao fazer uma autoavaliação, Ítalo 
conclui que atualmente se sente mais se-
guro. Um término amoroso repentino, a 
ida a sua terra, a prática do Kung Fu, os 
bons resultados do Vozes LGBT e os no-
vos rumos intelectuais que está dando a 
sua vida fizeram que o rapaz aprendesse 
a se arriscar.      

Os acontecimentos passaram em alta 
velocidade para Ítalo Damasceno, atual-
mente com 32 anos. Há um ano, ele acha-
va que estava estancado. Até o dia 21 de 
agosto, quando recebeu uma ligação com 
o primeiro convite para ser perfilado e en-
trar, junto a mais dois nomes, para uma 
série que falaria sobre escritores LGBT no 
Distrito Federal. Nesse momento caiu a 
ficha: “tenho uma carreira”.  
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     Minha Bíblia é o 
         livro A Casa dos 
     Budas Ditosos, de José 
   Ubaldo Ribeiro. Em minha 
      pesquisa li Oscar Wilde 
             Maria Berenice
                     Dias.. 





tempestade
em palavras





À
s margens da Estrada Parque Tagua-
tinga (EPTG), Tatiana Nascimento, 
a vocalista Tati, tem o microfone em 
punho. Daniela Vieira, a violinista, 

ensaia os acordes ao tempo que ajusta 
os botões na caixa de som, para testar 
o volume. Senta na cadeira, toca uma 
nota. Levanta, toca outra. Dá um pas-
so para o lado, arrasta a cadeira junto, 
acomoda-se, toca mais uma vez. Pronto, 
conseguiu se desvencilhar dos ruídos in-
convenientes. Leonardo Teixeira está do 
lado esquerdo da colega, com o clarinete 
montado, direcionado para um microfo-
ne, mais abaixo. Espera o momento cer-
to para dar o primeiro sopro. Assim é a 
formação da banda Água. 

Tati abre a segunda apresentação pú-
blica do grupo no Procê bar e restauran-
te. O local tem um pé no universo da 
cultura mexicana, por causa da deco-
ração. Em cada mesa, encontra-se uma 
garrafa de vidro assumindo a função de 
vaso para uma rosa pomposa. Foram es-
colhidos, basicamente, tecidos floridos 
para enrolar as colunas, forrar as mesas 
e emoldurar o símbolo do estabeleci-
mento: Frida Kahlo. Imagens da pintora 
mexicana estão espalhadas pelas paredes 
e, em forma de varal, na junção estreita 
localizada no teto. 

Em descrição na página do Facebook, 
o espaço deixa claro que preza pela boa 
música e pela presença de todos os pú-
blicos. Não à toa foi escolhido pelo gru-
po. Água tem uma particularidade: não 
toca música, toca poesia. 

Tatiana que compõe. A moça escreve 

desde a infância. Sua primeira lembran-
ça é de quando tinha oito anos de idade, 
de um caderno no qual depositava con-
tos e crônicas. No colégio, trocava cartas 
com as amigas. Na aula de redação, des-
tacava-se. Aos 11 anos, na quinta série, 
escreveu seu primeiro poema sobre as 
folhas do oitizeiro. A professora, Grace, 
incentivou-a a participar de uma mos-
tra na escola, mas seu texto sumiu. Não 
se deixou abater, escreveu outro, porém 
“lembro de num ter gostado tanto quan-
to gostei do primeiro”, ela escreve, por 
e-mail, atualmente com 34 anos.  

A relação de Tatiana com a arte é ín-
tima. Todos em sua família estão envol-
vidos de alguma forma com atividades 
artísticas. O pai canta, toca violão, com-
põe. O irmão também é músico, a irmã 
é dançarina, professora de ioga. A mãe 
é bibliotecária, sempre esteve cercada de 
livros e ideais feministas. Tati é a filha 
do meio. Negra, corpulenta, de seios e 
quadris fartos, cabelos enrolados, volu-
mosos, estilo black power, nariz arredon-
dado, lábios grossos, emoldurando um 
sorriso largo, branco. Olhos graúdos, 
como bolas de gude pretas, escondem-se 
atrás de lentes quadradas, com armação 
metalizada, cinza, que dá um ar intelec-
tual. Foi criada em meio aos hobbies dos 
pais, por isso herdou um pouco do inte-
resse de cada um. Quando pequena, “fi-
cava mais lendo que socializando”, por 
isso se define como uma criança nerd. 

Entre os 12, 13 anos, escrevia histó-
rias de amor entre mulheres. No ensino 
médio, fez um jornal com uma amiga. 
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Depois começou a montar zines . “Tinha 
um zine de poesia, de conto e de cola-
gem. Era bem bonito. Depois fiquei fa-
zendo uns zines mais políticos, envolvi-
dos com a cena de música que eu tocava, 
zine de banda, mais hardcore, sobre temas 
feministas, políticos e tudo. Principal-
mente zines sobre anti racismo, direitos 
reprodutivos, sexuais, vegetarianismo”, 
relembra Tati.

Conforme a moça se desenvolvia, a es-
crita evoluía. Comunicar por meio de tex-
tos passou a ser o seu jeito de trocar afeti-
vidade com as pessoas. “Acho que quase 
tudo que escrevo é pra me conectar comi-
go mesma ou pra me conectar com alguma 
pessoa específica – poemas com dedicató-
rias. Eu me incentivo muito a continuar 
a escrever”, afirma. “(...) meu processo 
criativo funciona que nem um raio, cain-
do muito rápido do céu, iluminando tudo 
– se você tá de olho aberto vê um instantâ-
neo de tudo ao redor. se tá de olho fecha-
do, perdeu, já foi. quando penso num po-
ema, tenho que escrevê-lo imediatamente. 
ou vai sumir. então escrevo, onde for”. 

Qualquer pedaço de papel era tela para 
Tati pincelar suas palavras. Tinha minica-
dernos, panfletos com fundo monocromá-
tico guardados em suas bolsas. Não tem 
carro, por isso aproveita a ociosidade no 
ônibus ou metrô para escrever suas inspi-
rações. Com o tempo, começou a perce-
ber que perdia, com certa frequência, sua 
produção. Precisava organizar o armaze-
namento, então passou a guardar tudo em 
seu e-mail. A mudança facilitou a seleção 
para publicação, já que, por volta dos anos 

2000, a jovem começou a publicar po-
emas na internet, por meio de blogs. Al-
guns já foram extintos, os mais recentes 
são Amontoadas, de 2010, Palavra, preta!, 
blog, e Palavrapreta, página no Facebook, 
alimentados desde junho de 2013. Para a 
escrita à mão, ficaram designadas somente 
as composições preciosas para a autora e as 
que merecem virar zines impressos. 

Bem-vinda TPM
Tensão Pré-Menstrual. O período men-

sal que deixa as mulheres viradas do aves-
so, em termos hormonais, é ressignificado 
por Tati. “(...) tpm pra mim significa tem-
po-poesia-mais. É quando fico mais cria-
tiva pra tudo, pra escrever, pra ter ideias, 
pra fazer projetos. y também a lua cheia. se 
combinam os dois momentos, então, vixi, 
é 5 poemas num dia”.

Tatiana tem a explicação na ponta da 
língua para quase tudo na sua vida. A 
abertura em relação a sua sexualidade, por 
exemplo, é colocada na conta do seu sig-
no: Aquário. Ela era heterossexual até os 
27 anos. “Pegava os boys” e namorou por 
anos, mas, confessa, muitas vezes sentia-se 

Livreto que usa a estética de xerox. 
Sua função é, normalmente, difundir 
artistas independentes. Os mesmos 
são os responsáveis pela produção 
que pode ter somente texto, foto, de-
senho ou todos esses elementos jun-
tos. É um espaço de experimentação.   
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reprimida. No fim do seu relacionamen-
to, Tati estava inserida no universo da 
militância feminista. Frequentava espa-
ços onde é comum as mulheres viverem 
a homoafetividade abertamente. Tinha 
muitas amigas lésbicas, mas nunca sentira 
desejo por outra mulher, até que come-
çou a ser cortejada por uma de suas co-
nhecidas. Tati achava-a bonita, mas dizia 
para si “eu não sinto nenhum desejo por 
ela. Que injusto!” Não cogitava a ideia de 
ficar com alguém sem tesão. Até que um 
dia Tati acordou e disse “eu quero”. 

Ao contar o episódio, dá uma gargalha-
da alta, prazerosa. Explica que uma das ca-
racterísticas do signo, por ser de ar, é ser 
fluido: “de um dia para o outro mudo o 
meu desejo. Sou instável.” Foi lá e curtiu o 
melhor sexo da sua vida. Depois do debut, 
a opinião mudou para “sexo com sapatão é 
a melhor coisa que existe!”.

O primeiro romance durou duas sema-
nas. Já o segundo engatou por cinco anos. 
Bruna Gaú foi sua única namorada, ins-
piração de muitos poemas e incentivado-
ra do aparecimento público de Tatiana. A 
troca entre as duas acontecia, de um lado, 
pelos escritos, quando Tati usava metáfo-
ras com a terra – associação ao signo de 
Touro, regente da amante – e, por outro, 
pelo estímulo que Bruna dava à namorada 
e disposição para ajudar a executar pro-
jetos. “era tudo sobre ela. taurina né? me 
dava chão”, pontua.  

Em 2013, a amada presenteou a escri-
tora com uma máquina de escrever. O 
sentimento emanado pelo presente foi o 
combustível para a primeira publicação do 

blog Palavra, preta!, intitulada Casa. 
“(da minha máquina de sonhos que ga-

nhei daquela sonho, eu, que sou ANALógi-
ca:)
toda poesia cabe no papel
m
 m
   mas poesia que morre no papel não presta,
a casa da poesia é minha voz.”

Axé de Iansã
“PADÊ, diz-cionário,: (ioruba Ipadé) 1 Ce-
rimônia em honra a Exu, e que antecede as 
festas do candomblé. 2 Homenagem a Exu, 
antes de qualquer cerimônia do candomblé, 
pra que ele não estrague a festa. P. de exu: 
oferenda a Exu, antes do início das cerimô-
nias nos candomblés; muitas vezes feita de 
farofa de dendê. 
padê surge das encontras. das caminhas en-
cruzilhadas. 
da vida que liga pisares, que conecta terra-
-chão, 
que demanda terreiros. que escorre em ser 
água. que faz ar sopro
d’éter.
padê próprio éter. padê matéria das palavras. 
padê labareda incandeia lume. 
padê articulação das falas. padê encontra das 
sílabas.
padesconstrução de estados-dicionários. 
padê materializa em letras a ânsia-preta-
-não-dá-mais-pra-segurar. padê quer ser 
registra escrita. objeta tocável, propícia ao 
olfato. 
gustativas palavras. sensitivo pensar. 
padê pá que é nóis.”
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A explicação foi posta no final de Lun-
du, o primeiro livro de Tati, publicado 
por sua editora. A brincadeira com a lin-
guagem – tanto no sentido, quanto com 
o idioma – é uma constante na poesia de 
Tatiana. Por exemplo, o conectivo do es-
panhol “y” é usado para substituir o “e” 
no meio das frases porque, para a escrito-
ra, tem mais a cara da linguagem falada. 
“Eu tenho muita preocupação de escrever 
como a gente fala”, justifica. Apesar da 
preocupação, leitores, a própria irmã de 
Tatiana ou Daniela – integrante da Água 
– confessa que, às vezes, não compreende 
a verdadeira mensagem das produções. 
Isso acontece, em tese, porque sua escrita 
é carregada de referências e expressões pró-
prias dos assuntos que a brasiliense gosta 
de estudar. No trecho de Malembe, isso é 

perceptível:    
“(...) teu corpo um ímã 
chama Padilha 
pra ser sua cunhã, 
te desejo até depois do anoitecer
teu corpo um ímã 
derr 
ama Padilha 
sua cunhã 
à noite ver 
virar manhã 
pra'dormecer

Malembe foi a poesia-música que inau-
gurou o grupo musical. A primeira apre-
sentação aconteceu no Slam das Minas, 
realizado na Funarte, em maio deste ano. 
A apresentação atrasou por causa de pro-
blemas técnicos no som. Mas quem ficou 
até o final não reclamou. A reação positiva 
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do público foi unânime. “Uma coisa, pelo 
menos pra mim, é que ela [Tati] fala muito 
do cotidiano. A poesia dela é uma coisa que 
todo mundo vive. Ainda que seja com algu-
mas expressões das religiões, do candomblé, 
ela transforma o mito, a figura em uma coi-
sa cotidiana. Entendeu? Acho que é muito 
mais sentimento que raciocínio o lance da 
poesia dela”, elucida Dani, a violinista.   

Sua escrita está em constante transfor-
mação. Em cinco anos, Tati mudou os ver-
sos de “papo reto, prolixa e grande”, como 
ela define, para reduzida. Submeteu-se a 
essa regra. “Uma vez ela falou que a sua 
poesia, hoje, está exatamente do jeito que 
ela gosta”, revela a parceira de banda. 

O processo criativo de Tatiana é rápido. 
Senta e escreve. A inspiração pode surgir 
em qualquer lugar, andando com os ca-
chorros ou em uma conversa informal com 
conhecidos. “O poema já vem mais ou me-
nos pronto”, detalha a moça. Mesmo as-
sim, Leonardo, ou Lego, o outro membro 
da Água, diz que a amiga não tem poesias 
prontas: quando declama, muda algo ou 
faz pequenas alterações de palavras quando 
relê os escritos. Em seu livro, existem textos 
com o número da versão ao lado.

“A linguagem não comunica do jeito que 
a pretensão humana acha, a linguagem tra-
duz perfeitamente e essa tradução chega a 
outra pessoa perfeitamente inteligível. Isso 
não existe, é uma ficção. A linguagem é abs-
trata, é circunstancial, depende do acordo 
das pessoas que estão ali, envolvidas”, escla-
rece Tati. O modo de pensar abre caminhos 
para experimentação na estruturação textu-
al, no tipo de narrativa e nos formatos.

Ela já flertou com os contos. Alimenta-
va um blog chamado dictaphone  somente 
com esse estilo de texto. Arriscou-se, tam-
bém, na escrita para o universo infantil. Mas 
a sua parceira mesmo é a poesia. Lego arris-
ca um palpite: “a Tati tem um diferencial 
nas poesias em relação a maioria do pessoal. 
Muito do que se escuta nas batalhas não é 
tão diferente de um texto no Facebook, uma 
letra de rap – que é um discurso direto de 
uma denúncia, de uma determinada situa-
ção. Eu acho que a Tati metaforiza um pou-
co mais. Ela brinca com palavras, de alterar, 
de quebrar a palavra em duas, trazer uma 
que parece com outra. Isso dá uma poética 
diferente, sem sair dos temas que ela acha 
importante.”

Empreendedorismo literário
Tatiana faz uma curta apresentação so-

bre a banda Água para as pessoas do Pro-
cê bar e restaurante. O público do dia é 
bem heterogêneo e mais velho do que ela 
está acostumada. Veem-se desde mesa de 
amigos mais maduros, denunciados pela 
calvície e pelas marcas de expressão bem 
definidas nos rostos, até jovens casais gays 
e sapatões, bebericando suas cervejas. Em 
geral, as pessoas ali não conhecem a pro-
dução da moça. 

Começa a apresentação no canto direi-
to do estabelecimento. Sozinha. À frente 
dos instrumentos, de frente para todas as 
mesas. Quem lhe dá atenção é só uma das 
donas do estabelecimento, que, após aten-
der uma das mesas, para. Com as mãos na 
cintura, escuta, concentrada. Tatiana mo-
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vimenta-se, primeiro, para fugir do repe-
tido ruído estridente que a caixa de som 
insiste em soltar. E, segundo, para buscar 
conexão com o olhar dos espectadores. O 
murmurinho ainda é alto, mas ela insiste 
com a voz aveludada, firme. Levanta um 
dos braços para o alto. “Como hoje é 14 
de maio, e no dia 13 de maio de 1888 foi 
abolida a escravidão, um dia depois o povo 
preto se viu descalço, sem terra, sem traba-
lho, sem chão, sem eira, nem beira. Hoje 
é dia 14 de maio, um dia seguinte à aboli-
ção, foi o dia que a gente viu que não tinha 
nada para gente”, diz e começa a declamar 
Pretocídio: 
“é na produção e na reprodução 
que a navalha do corte
que o chamado da morte
se menina é nova é na reprodução 
ou na clandestinidade da interrupção
(“ah, mas nisso tu num pensou / na hora do 
bem-baum”
ou “as da sua raça é forte / guenta sem inje-
ção”)
se muleque é novo é pela produção 
na função de trafica até a de avião
(ou só pela impressão 
a mera suspeição
de.
é o kitpeba em ação
é o terror do bonezão 
os lobby$ta pela redução)
e desde abolição é assim que mata aqui 
assim que se descarta povo preto aqui 

na espreita de curetar, na fila de parir,
na mira da UPP, se responde ou se fugir 
morte matada pela mão enluvada branco y 
verde
pique hospital 
encomendada pela mão armada, filmadora-
-capacete
de policial
(do exército / no morro, / socorro!)
política de extermínio é que nem bala no tro-
co de pão 
engole tododia uma pá de irmã y irmão
o povo sem sobrenome da família 
mais bastardizada da nação
y tudo isso pros boy fica doidão 
pra não falta mão-de-obra pro patrão 
pra empregada ter sempre substituição 
pra lotá os complexo de contenção 
ter muita notícia batida no jornal-televisão:
lençol branco / corpo negro / caído no chão”

No último verso, Tatiana está em transe. 
Não hesita diante dos aplausos atrasados, 
resultado da descortesia do público que 
continua alheio à atuação. Em seguida 
às palmas atrapalhadas, a moça pega um 
papel em cima de uma mesa próxima, lê 
algo, respira fundo e entoa a primeira es-
trofe do próximo poema com a postura 
semelhante à de um padre rezando uma 
missa. Não fecha os olhos, encara todos, 
com firmeza. Quando volta a declamar, é 
como se estivesse conversando com quem 
está presente ali. As mãos fazem a mímica 
das palavras que saem da sua boca. O tom 
de voz alterna entre o doce e o sério. O 
barulho do ambiente cessa. Em um mo-
mento, notam-se palmas de concordância 
com aquelas palavras que estão denun-

http://dictaphone.blogdrive.com/
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ciando algo. Ela continua. Concentrada. 
Faz pausas dramáticas na fala. Interpreta. 
Acelera o ritmo. Diminui de acordo com 
o que está dizendo. No final, o bar inteiro 
aplaude. 

“A Tati é um ser muito sensível. Quando 
você lê [a poesia dela] é bom, mas, quando 
ela recita, as emoções são potencializadas”, 
descreve Meimei Bastos, atriz, professora, 
poetisa e vencedora da primeira edição do 
Slam das Minas. O evento é uma competi-
ção de poesias exclusiva para mulheres. Foi 
Tatiana quem inaugurou a categoria no 
Distrito Federal, após vencer o Slam DF 
– competição que agrupa as modalidades 
feminina e masculina.    

Se o relacionamento com Bruna foi o 
período de revelação da Tatiana Nasci-
mento poetisa, o término foi a fase para 
reconstruir uma identidade. Apesar de a 
moça ser considerada referência nos meios 
militantes feminista, negro e lésbico, Tati 
é tímida. Ainda hoje, as mãos suam antes 
das apresentações. “Se tiver mais de cinco 
pessoas em qualquer lugar, não interessa 
se conheço ou não, já fico nervosa”, reve-
la. Aprendeu a controlar o emocional por 
causa do ativismo e da pós-graduação, em 
Estudos da Tradução, pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Quan-
do se trata da própria imagem, porém, o 
acanhamento teima em reaparecer. O fim 
do namoro fez Tati produzir em massa, 
mas se esquivar da exposição. Entrou em 
processo de reaprender a falar. 

O encerramento desse ciclo foi no dia 22 
de junho de 2015 quando ela se desafiou 
a competir no Slam DF. Venceu a última 

etapa com o poema calabocajamorreu. A 
partir daí, Tati começou a se questionar: 
por que ela era a única mulher a concorrer 
naquele concurso? Por que não existiam 
espaços iguais voltados para a produção 
feminina? Juntou-se a uma amiga, Valé-
ria Matos, e criaram o Slam das Minas, no 
dia 23 de maio de 2015. Foi o primeiro 
do gênero no Brasil. A competição tem os 
mesmos moldes da versão mista. São esco-
lhidos os jurados da plateia, na hora. Eles 
julgam os candidatos em três etapas. Cada 
concorrente deve ter memorizado três po-
esias autorais. O objetivo é chegar à última 
fase, ter a maior pontuação e o clamor do 
público. Vence quem mais se conectar.

Meimei, vencedora da primeira edição, 
escreve poesia-denúncia. Acredita que 
coloca muito de si nos versos, mas seu 
intuito é dialogar, mostrar o que é a “que-
brada” para o resto de Brasília. “O slam 
abriu a porta da literatura para mim. Foi 
ano passado e eu não parei mais. Eu não 
tenho mais medo de mostrar o que escre-
vo, não fica mais voltado pra linguagem 
teatral, pras intervenções, tem outro lu-
gar também que é o papel”, apoia a moça 
de 24 anos que atualmente comanda as 
outras edições do evento. “Ao longo da 
nossa vida como mulher, o espaço para 
nós ainda é limitado. Acredito que o Slam 
das Minas vem para quebrar isso. É um 
espaço para se sentir à vontade, segura, 
acolhida, ter voz. É de acolhimento e de 
fortalecimento. Foi criado pra proporcio-
nar isso”. 

O sucesso do primeiro formato sepa-
rado estimulou Tati a gerar outro espaço 
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de encontro e produção, dessa vez cana-
lizado para a cultura negra. Assim nasceu 
o A coisa tá preta – aberto para homens 
e mulheres – no dia 16 de novembro de 
2015. As mesmas regras das outras bata-
lhas foram implantadas no novo slam. 

No início de 2016, a mente inquieta de 
Tatiana trouxe à tona uma vontade antiga: 
publicar um livro. Lundu é a reunião de 
aproximadamente 80 escritos mais recentes 
da moça. Ela distribuiu palavras datilogra-
fadas em 109 páginas. Amarrou-as manual-
mente. Embalou tudo em uma capa de plás-
tico, dourada, com corte especial, gravuras 
abstratas foram pintadas com tinta verme-
lho-sangue. A sua primeira obra literária 
está inserida dentro de outro empreendedo-
rismo de Tati: a sua editora, Padê editorial. 
O projeto é mais uma investida da moça 
contra o emudecimento das minorias. “A 
editora é voltada para a publicação de livros 
artesanais com temáticas feministas, negras, 
LGBT e o que mais a diretoria ache bom”, 
explica. Desde o lançamento, em 5 de mar-
ço, Tatiana saiu em um tour pelo Brasil de 
divulgação do seu título. Aproveitou con-
vites para participar de eventos, como a 
mostra DiversaS – Feminismo, Arte e Re-
sistência, em Belo Horizonte. Isso porque 
sua pretensão é, além de difundir o próprio 
livro, tornar a editora conhecida. Afinal, os 
planos são que até junho estejam com três 
produções lançadas.

O giro pelos eventos de contracultura 
brasileira é outra fase de transformação 
na carreira da moça brasiliense. A Padê, 
assim como as produções publicadas no 
Facebook e no blog, é mais que propagar 
seu trabalho. É a sua forma de participar 
do mundo.     

Rápido como o vento
A menina de palito – desenho feito pela 

irmã e presenteado a Tatiana em seus 18 
anos – transformou-se em homenagem, no 
braço esquerdo, aos 20 anos. Foi a primei-
ra das 10 tatuagens distribuídas pelo corpo 
da moça. O último registro na pele foi uma 
nuvem acima da separação dos seios. De 
dentro do símbolo, saem trovões e gotas de 
água, representando uma tempestade. 

A imagem pode ser considerada uma 
tradução da personalidade de Tati. A moça 
se vê meio apocalíptica. Quando observa 
que muito plástico está sendo produzido 
ou escuta notícias sobre lixo tóxico, o pri-
meiro pensamento é que um dia a raça hu-
mana vai acabar. Por isso, não se preocupa 
em deixar um legado para humanidade. 
Prefere escrever para alguém específico ou 
vários alguéns. Gosta de ter retorno, saber 
o que está comunicando e para quem. “É 
como se eu saísse do meu mundo interno 
em que eu vivo muito metida. Meu mun-
do, minhas coisas”, resume. Suas musas 
são a rotina, o cotidiano e as paixões. Para 
mais, encontra inspiração nos encontros e 
ensinamentos das orixás. 

A moça é apaixonada por criar. Produz 
todo o tempo e carrega as pessoas com ela. 

h t t p s : / / p a l a v r a p r e t a .wo r dp r e s s .
com/2015/05/25/calabocajamorreu/
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Sua vida literária baseia-se em parcerias e 
experimentação. Água, o atual projeto, por-
tanto, não poderia ser diferente. A ideia sur-
giu em um reencontro de Tati com Lego. 
Daí para a moça apresentar os membros e 
ter o primeiro ensaio foi um intervalo de 
poucos meses. 

No dia 4 de maio, Dani e Tati estavam no 
apartamento do irmão da violinista – um 3 
quartos nas 400 da Asa Sul – para realizar o 
ensaio de pré-estreia da banda. A meta era 
montar o arranjo da música Calisto, que 
entraria no meio do poema Lundu. Era es-
sencial, portanto, a definição do ritmo, as 
notas, a melodia saírem naquele encontro. 
Tati chegou com tudo pronto na cabeça. 
Havia mandado um áudio via Whatsapp 
para Dani começar a entender os caminhos 
a seguir. Sentada no sofá, Dani mostrou o 
que havia ensaiado. Tati elogiou e começou 
a dar os pitacos: “consegue fazer essa nota 
aqui?”; “amo aquele som que você acabou 
de tirar aí”; “toca de novo aquela nota?” Es-
sas eram algumas frases. Repetiram, pedaço 
por pedaço, até acertarem todos os acor-
des. E, pelo menos 10 vezes, a composição 
completa. Tati inclinou a cabeça para trás 
enquanto soltava uma de suas gargalhadas 
marcantes e, com os olhos brilhando, disse: 
“perfeito”. Dani rebateu o elogio da amiga 
com outro. “Imagina, a artista é você. Eu só 
faço entender e reproduzir”, soltou, tímida.

Os versos:
“vem cá,
eu faço tudo se você demorar
quando dá seu calor pra eu jorrar
meu amor na sua palma
perla

do sagrado tortillera marfim
uma gota nanquim orbita sua
íris me acalma”

Ganharam o swing da bossa nova. A voz 
de Tati é afinada, suave. Tornou-se uma 
combinação gostosa de ouvir. Na primeira 
apresentação, na Funarte, os três membros 
do grupo estavam em cima do palco. Mes-
mo assim, a vocalista não titubeou, convi-
dou Fernanda Pinheiro para introduzir o 
chacoalho do pandeiro no som. 

Os projetos de Tati são assim. Os ami-
gos de banda concordam que o comporta-
mento da moça enriquece as suas criações. 
“Nessa coisa dela de fazer parcerias, está 
sempre recebendo gente no meio das coi-
sas e contribuindo pra lá e pra cá”, esclarece 
Lego. O respeito à opinião alheia – mesmo 
que seja diferente da sua – é outra carac-
terística marcante da escritora e faz parte 
do que eles chamam de “verdade” que ela 
carrega. “Uma coisa de não ter concessões 
para o que ela faz, mas, principalmente 
do que ela é. Agora em uma questão de 
personalidade: ela é aquilo. Muito trans-
parente”.

Tatiana é artista 24 horas por dia. Seu 
Facebook é profissional. As fotos publi-
cadas na conta são de eventos de que ela 
participa, de amigas que pedem apoio em 
alguma causa militante, de divulgação dos 
seus trabalhos. O restante do espaço é ba-
sicamente para poesia. Está longe de ser 
uma mídia pessoal, é uma ferramenta para 
a moça ser vista e lembrada por seus ideais. 
“É uma necessidade criativa de criar e jo-
gar para o mundo”, interpreta Lego, “esse 
negócio de ela estar sempre produzindo, 
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sempre maquinando é porque ela está vi-
vendo isso o tempo inteiro. E o que ela 
mostra como produto final – seja música, 

seja poesia, seja vídeo, seja não sei o quê 
–  ela está mostrando a vida dela. Não é 
separado. Ela é aquilo.” 
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Dionne Brand é uma poeta cana-
dense que acompanho

Poema, de Manoel de Barros. Está 
no livro Tratado geral das grande-
zas do ínfimo e é um dos meus 

prediletos
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