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Apresentação 

  

É com muita alegria que apresentamos a segunda edição 

da revista Mais de Um. Com o mesmo carinho que houve com o 

número anterior, caminhamos felizes por poder oferecer mais 

um exemplar repleto de arte com a temática LGBT. 

Essa edição torna esse espaço de pluralidade artística 

muito evidente: temos crônicas, contos, poemas, entrevistas, 

recorte terapêutico, desenho, teatro, música, quadrinhos, 

enfim, diante de tantas opções vocês ficarão cativad@s e 

admirad@s.  

Por esse resultado tão farto agradecemos profundamente 

a@s querid@s artistas que muito generosamente enviaram suas 

artes. Ficamos ainda mais contentes de ver pessoas das mais 

variadas idades, profissões e lugares mandando seus trabalhos; 

a revista se torna ainda mais diversa com gente do RJ, RN, MG, 

RS, BA, SP; gente que é estudante, professor, professora, 

diretor de criação, psicólog@, pesquisador@, escritor@.  

As páginas da nossa revista estarão sempre abertas para 

qualquer artista que deseja se manifestar, sabemos da 

importância das vozes serem ouvidas e valorizadas. Criamos 

esse espaço de representatividade para a população LGBT e de 

oportunidade para tant@s pessoas criativas e talentosas que 

muitas vezes se escondem pelo Brasil. 

Convidamos vocês, leitor@s, a ficar à vontade pra saborear 

a revista e se deliciar diante do nosso mundo que é Mais de Um. 

  

Mayara Maziero 
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Saúde, querida! – ergo a minha taça 
imaginária.  

O que acontece comigo é uma mera 
desfeita da vida com todo o meu bom 
comportamento de trouxa. Você está lá, 
linda e maravilhosa, debaixo de um maldito 
vestido, aquele monte de pano velho e 
amarelado que a sua mãe usou na mesma 
ocasião, enquanto eu atrofio numa calçada 
qualquer.  

Saúde, querida. Para você e o seu 
garotinho amado. Para vocês que, com a 
bênção de uma sociedade hipócrita, estão 
se casando hoje. Que amável evento! Tão 
emocionante ver aquela mulher que você 
esperou por tanto tempo finalmente ser 
sua. Com todos aqueles aplausos, e toda a 
aprovação do mundo. Sem ser julgada um 
monstro, sem ser apedrejada por pessoas 
que pregam o amor – desde que seja 
heteronormativo.  

Saúde, querida. Você, aquela que me 
deixou quando eu mais precisava. Aquela 
que fugiu quando percebeu a corda 
arrebentar para o lado mais fraco. Que não 
suportou a desaprovação dos pais, e do 
irmão que se dizia tão ao seu lado. Vamos 
brindar, vamos brindar toda a sua 
incapacidade de andar ao meu lado, seu 

medo de perder o orgulho, e, sobretudo, sua 
fraqueza.  

Um brinde, meu bem. Outro. Outro 
porque os sinos do seu casamento ressoam 
sem parar no meu ouvido. É tudo que 
consigo imaginar diante da minha ciência 
sobre os felizes acontecimentos de hoje. 
Você cumprindo aquele ritual social, e eu 
alimentando meu pileque eventual.  

Eu choro quando você faz questão de 
pronunciar o nome dele. Aquele nome tão 
comum e bíblico. Até o nome! O nome! Até 
o nome é espiritualmente certo! Mateus. 
Sem o H mesmo. Eu ficaria mais feliz se 
fosse Judas. Talvez, ele pudesse incorporar 
o Escariotes, e lhe trair da mesma forma – 
ou pior – que você o fez comigo.  

Devia ter lhe beijado naquela vez que 
nos reencontramos com o consenso do 
acaso; quando estávamos num 
supermercado pelas mesmas razões: 
gostamos muito de comida congelada. E daí 
começou a chover assim que saímos do 
caixa, conversando animadamente sobre 
qualquer coisa que começou a fazer parte 
de nossas vidas há pouco tempo. Você disse 
que estava sem guarda-chuva, e eu 
também. Saímos correndo, até uma parada 
de ônibus que abrigava uma só pessoa. 
Mas, no fim das contas, você queria pegar 
um resfriado para poder se livrar do 
Mateus, o seu namorado chiclete. Dizer a 
ele que era melhor ficar em casa, 
repousando. Eu olhei em seus olhos, e vi o 
desejo de ser beijada. Mas mesmo assim, 
diante disso, não fiz nada.  

O que eu sou para você, hein? Um 
pedaço do seu bolo? Aquele que alguém 
derruba e vai direto para o chão? Um 
pequeno sussurro ao seu ouvido? Um 
zumbido? Ou a garota que você deixou de 
amar para alimentar o orgulho que seus 
pais tinham de você? Eu sou aquele lixo que 
não merecia sequer um momento da sua 
vida? Qual é o problema comigo? 

 

Saúde, querida! 
Ana de Oliveira 
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E quando descobri que você 
trabalhava no prédio vizinho ao meu? Eu 
morria a cada vez que aquele garotinho 
bobo lhe pegava para almoçar num 
restaurante boa-pinta qualquer. A cada vez 
que ele descia do carro, abanando o 
rabinho, para abrir a porta para você. É por 
que nunca fiz nada daquilo, é? Você nunca 
fez questão, afinal. E do nada passou a 
fazer. Passou a apreciar cada detalhe que 
antes era ridículo, não é mesmo? 

Conheço-lhe. E é por conhecer que 
viro mais uma garrafa de champagne. 
Daquelas que meu pai faz coleção na 
mansão dele. Sim, eu sou rica. E você não é 
uma garota comprável. Nem isso! Porque é 
daquelas certinhas, que amam aqueles que 
os pais escolhem a dedo, que visitam a 
igreja e permanecem de joelhos dobrados. 
Santa Gabriela, você.  

Acontece que, em todas as vezes que 

lhe perguntei, você não respondeu. O que 
eu sou pra você? Aquela garota que você 
teme ou o pior erro que você pôde cometer? 
Porque, fala sério! Me rejeitar por todos 
aqueles motivos idiotas, para satisfazer sua 
família dissimulada, não pareceu o 
bastante. Mas é claro que não era, não é 
mesmo? Você precisava cavar um buraco 
mais fundo para mim, e pedir meu silêncio. 
Que eu não contasse nada a ninguém, que 
não borrasse a imagem de filha perfeita que 
estava tentando criar.  

Então, querida, um brinde, para a 
minha concordância. Para o meu silêncio, 
para a minha aceitação de ser um lixo para 
você e sua família feliz. Espero que, do 
fundo do meu coração, você saia feliz 
daquela igreja. Mas extremamente feliz, a 
ponto de desejar nunca ter me conhecido. 
Essa garrafa vai pra você. 

 

A moça não tinha nome 
Até decidir chamar-se Catarina. 
Nasceu em Catanduva 
Debaixo da maior chuva, 
Sem saber se era moço ou moça. 
E logo lhe lançaram para dentro da grande 
poça. 
  
A moça não tinha nome 
Até decidir chamar-se Catarina. 
Cresceu nos orfanatos, 
Como os pardos gatos 
Que vivem sem dono por aí, sem saber 
Se um dia encontrar-se-ão em algum beco. 
  
A moça não tinha nome 
Até decidir chamar-se Catarina. 
No primeiro orfanato, chamaram-na 

Gabriel, 
Como se seu gênero tivesse caído do céu. 
Ela ralhou ao descobrir tamanha afronta: 
- Não sou pequenina, mas sou menina, meu 
nome é Catarina! 
  
A moça não tinha nome 
Até decidir chamar-se Catarina. 
E aos gatos pardos ela se entregou, 
Daquelas prisões para menores se livrou. 
Doeu no início viver sozinha 
Nas ruas e na sarjeta que a ninguém aninha.  
A moça não tinha nome 
Até decidir chamar-se Catarina. 
Ela viveu até os dezoito 
Com seu espírito afoito, 
Buscando um talvez colorido 
Neste mundo sujo, seco, cinza e doído. 

A moça que não tinha nome 
Guilherme Ferreira Aniceto 

Ana de Oliveira é amante da língua portuguesa e francesa, além de nutrir paixão por 
todas as formas de arte e comunicação. Estudante de Letras/Francês e fã de 
carteirinha de um bom rock clássico e indie. Tem a escrita como companheira desde os 
oito anos, mas foi aos quatorze que decidiu que queria espalhar sua literatura ao  
mundo. Atualmente, planeja seu primeiro romance. 
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A moça não tinha nome 
Até decidir chamar-se Catarina. 
A moça que nasceu órfã de amor, 
Viveu e morreu sozinha na dor 
De ser alguém que não existe 
Aos olhos impiedosos da lei – que triste! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A moça não tinha nome 
Até decidir chamar-se Catarina. 
Morreu ensanguentada 
Nas garras da vida facilitada 
Que a prostituição permitia 
Às moças sem família, sem reconhecimento 
e sem alegria.  
 
A moça não tinha nome 
Até decidir chamar-se Catarina. 
Morreu perseguida no beco 
Junto ao miado seco 
Dos gatos pardos, sem dono, 
Que se aglomeram neste mundo de 
abandono. 

      Tereza, trans e resolvida 

        Guilherme Ferreira Aniceto 

Não se muda a natureza. 
Para a mãe, Roberto; 
mas sempre foi Tereza. 
 
A família não aceita, 
mas Tereza sabe 
que mesmo assim é perfeita. 
 
Seus irmãos fazem piada, 
Tereza 'inda samba 
e não se sente abalada. 
 
Tereza é apaixonada 
por um rapazote 
que também a tem amada. 
 
O nome dele é José, 
como o de Maria. 
Tem até a mesma fé. 
 
Sim, José ama Tereza, 
mas seu Deus não deixa, 
diz que ali não há beleza. 
 
Em verdade, não é Deus, 
a mãe de José 

é que amaldiçoa aos céus. 
 
José e Tereza vão 
num fusca fugir 
para onde se amarão. 
 
A mãe de Tereza chora, 
os irmãos, caçoam, 
mas Tereza vai embora. 
 
Tereza deixa um poema 
só para dizer 
que não é dela o problema: 
 
"Mãe, eu não sou teu Roberto, 
sou tua Tereza, 
e meu peito está aberto. 
 
Não me sinto diferente. 
Se algo em mim te afeta, 
és tu a real doente. 
 
Serei feliz com José, 
onde há muito amor, 
e é no amor a nossa fé." 

Guilherme Ferreira Aniceto é natural de Itajubá (MG), nasceu em 18 de 
junho de 1991. É poeta e graduando em Administração de Empresas pela 
Universidade Federal de Itajubá. Publicou poemas  em antologias nacionais e 
revistas eletrônicas, bem como em jornais de circulação local; e participou, em 
2014, da fundação da Academia Juvenil de Letras de Itajubá. 
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Nascido em Feira de Santana (BA), 
Marcelo Vinicius é autor do romance Minha 
querida Aline e criador do projeto 
fotográfico Amo como ama o amor. Com 
sua arte engajada, Marcelo aborda temas 
como preconceito, alienação, valores 
humanos e amor: “Estamos em uma época 
em que é preciso criar novas estratégias de 
combate à opressão”, diz o artista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançado pela editora Multifoco, 
Minha querida Aline (2015) é o romance de 
estreia do escritor baiano Marcelo Vinicius. 
A narrativa, escrita durante as madrugadas 
de 8 meses, tem como principal conflito a 
paixão do protagonista por Aline. Amor 
frustrado, porém, pois Aline é lésbica. 
Segundo Marcelo, o romance é “uma forma 
de falar de homossexualidade, de 
homofobia, de valores humanos por outro 
viés que não aquele costumeiro”.  

 
Apaixonado por filosofia, Marcelo 

explica: “A narrativa desse romance não 
segue o padrão costumeiro de filmes e de 
muitos livros sobre a abordagem da 
homossexualidade, que é partir do ponto de 
vista da vítima e sim partir do ponto de vista 
do homofóbico ou como o leitor queira 
nomeá-lo, pois tem leitor que fica confuso 
se o personagem-narrador, que é o principal 
da obra, é homofóbico ou não. Mas isso é 
proposital, pois, ao invés de se construir 
uma narrativa comum em que se usa o 

discurso do oprimido e, por isso, quem está 
do outro lado não entende, não se coloca no 
lugar e só procura, automaticamente, julgar, 
a estrutura da obra assume uma estrutura 
básica que é da Filosofia: assumir as 
premissas do adversário para depois 
desconstruí-las, evitando o senso comum de 
discussão”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitor de nomes como Kafka, 

Maupassant e Marcel Proust, o autor 
acredita que a arte deve incomodar, para 
tirar do público uma visão passiva, acrítica, 
do mundo. Segundo ele, a arte contribui 
significativamente para o caminhar em 
busca de uma sociedade livre de 
discriminações:  

“De certo que o mundo não é de 
responsabilidade só dos artistas, é claro, 
mas não nos esquecemos de suas forças na 
sociedade. [...] As políticas públicas e as 
notícias de ONGs e Estados, para combater 
a homofobia, são importantes, mas não 
bastam.  

Na lente e na letra: a arte de Marcelo Vinicius 

“A grandeza da arte está em sua capacidade de resistir ao estatuto de 

mercadoria” 
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A Justiça Social é responsabilidade de 
todos nós. Dessa forma, vemos que o papel 
social envolve todo o tipo de ação que a 
própria sociedade espera. Assim, é preciso 
também que as informações de Justiça 
Social cheguem até as pessoas de forma 
lúdica, como através das artes ou dos 
artistas. Caso que prova a importância das 
artes sobre esse assunto, que são os direitos 
humanos e a homofobia, é a aprovação desse 
tema nas artes por parte de autoridades e 
pensadores pelo mundo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo nos contou que a fotografia 
também expressa muito bem os seus 
interesses de engajamento e de necessidade 
de se expressar. Por isso, criou também o 
projeto fotográfico Amo como ama o amor. 
O ensaio – que ficou exposto no Museu de 
Arte Contemporânea de Feira de Santana – 
é resultado do olhar sensível de Marcelo 
diante das namoradas Renata Carvalho e 
Tuira Ribeiro.  

 
Para Marcelo, a fotografia ajuda a 

enxergar o cotidiano, que, às vezes, é 
ignorado ou parece invisível aos olhos. Ele 
lembra que a fotografia, à semelhança de 
outras áreas artísticas, esteve sempre 
intimamente ligada com a sociedade e com o 
contexto político-econômico-cultural de 
uma determinada época. Marcelo explica 
seu intuito com Amo como ama o amor: “Ao 
longo de sua história, a fotografia tem sido 
usada para decorar linhagem da família e 
honrar patriarcas e matriarcas da família. 
Enquanto famílias heterossexuais têm um 
legado pronunciado e ilustrado, as uniões 
homossexuais não têm sido reconhecidas em 

livros de história. Dessa forma, através do 
Projeto fotográfico ‘Amo como ama o amor’ 
os casais do mesmo sexo vão ser capazes de 
reivindicar também seu lugar na história e 
no legado da fotografia ao decorrer dos 
novos séculos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um artista consciente, talentoso, um 

intelectual nato, que transforma o que sabe, 
o que lê e o que compreende em arte para 
modificação: Marcelo Vinicius nos apresenta 
um trabalho que demonstra não se intimidar 
com nenhuma manifestação de repúdio ou 
ódio. Marcelo expõe a natureza do amor e 
arremata: “Eu fiz o trabalho sem 
preocupação nenhuma com que iam pensar 
sobre. Enfim, para mim, a arte que faz você 
se sentir cômodo provavelmente é 
artesanato, não arte. Veja os grandes 
clássicos e veja o quanto eles incomodaram. 
[...] A luta é contínua, porém é progressiva, 
ela cresce e conquista espaços que outrora 
nem se sonhava em obter”. Seguimos 
concordando com ele. 

Para saber mais sobre o trabalho do 
Marcelo, você pode acessar: 
http://www.marcelovinicius.com, site oficial 
do artista.  
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Travessa travesti 

 Silvia Piedade de Moraes 

  

Tiro a roupa  

e me refaço 

no salto 

um preço alto. 

  

Batom vermelho, 

brilho, 

cabelo longo, 

espaço, 

olho  

e  

noite... 

Queer 

Silvia Piedade de Moraes 

  

Ela é mulher 

Mulher é ele 

Ele é fêmea 

Fêmea se faz 

Faz-se homem 

Homem sem paz 

Paz com rapaz 

Rapaz é ela 

Ela com ela 

Ela deseja 

Deseja ele 

Ele mulher 

Mulher se refaz. 

Silvia Piedade de Moraes é 
pedagoga, mestre e doutoranda em 
Educação e Saúde na Infância e 
Adolescência pela Unifesp. Pesquisa 
sobre sexualidade e ama escrever 
crônicas, poesias e artigos científicos 
com o tema.  
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“A arte sempre está do nosso lado”: o som 

libertador de Matheus van der Ham 

 
Por Alana Regina 

“Ligar repetição” – foi o que eu fiz 
ao baixar In Vitro, single do Matheus 
van der Ham. A melodia muito bem 
construída, aliada à letra impactante, 
resultou numa mistura simples que nos 
pega pela sinceridade transparente da 
canção. 

Matheus lançou o single In Vitro 
no dia 19 de agosto deste ano. Em 20 
dias, a música já tinha ultrapassado a 
marca de 2.000 visualizações no 
YouTube. O jovem cantor, de 20 anos 
de idade, entrou em contato com a 
música ainda na escola e afirma que 
esse foi o primeiro passo para descobrir 
sua vocação: “Por incrível que pareça, 
a minha escola tinha a disciplina 
‘música’ e, então, a partir dali não 
demorou até que eu e alguns amigos 
nos juntássemos e tentássemos montar 
uma banda (ou algo que soasse 
parecido). O resto veio em decorrência 
disso”.  

O resultado foi a revelação de uma 
bela voz que, de quebra, ainda vem 
acompanhada de um enorme talento 
para a composição. In Vitro é uma 
música encantadora e carrega desde o 
seu nascimento uma linda história de 
determinação, coragem e sensibilidade. 
Ao lançar o single, Matheus – que 
também é vocalista da banda Donques 
– explicou como chegou ao seu 
primeiro trabalho independente da 
banda:  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passei minha adolescência inteira 
conformado a não aceitar o que sou 
pelo resto da minha vida. Fui muito 
conservador e religioso durante o 
período escolar, tive opiniões que vão 
totalmente na contramão da minha 
ideologia atual. Mas eu sempre soube o 
que sou. Era como se de alguma forma 
eu tentasse me sabotar. Fui crescendo, 
desperdiçando momentos, passei por 
tempos terríveis, se acumulavam 
problemas psicológicos dentro de um 
adolescente que no fundo não tinha 
problema nenhum. Comecei a ter 
ataques de ansiedade, querer ficar 
isolado, e não tive outra opção. 
Quebrei a promessa que fiz para mim 
aos meus 13 anos, eu não iria mais 
guardar esse segredo pelo resto da 
minha vida. Bingo, foi a melhor coisa 
que já fiz. 
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De maneira irretocável, In Vitro 
transforma em canção todo o desabafo 
do cantor, que se divide entre a música e 
a faculdade de Direito. Na canção, 
Matheus questiona “Por que eu não sou 
visto como ideal?” e desabafa: “Tentei 
me adaptar ao padrão, mas não se trata 
de uma opção / Estou sozinho demais 
pra perder alguém / Mas minha vida não 
é o que o seus olhos veem”. Ele conta que 
a composição surgiu da necessidade de 
se fazer ser o verdadeiro Matheus. A arte 
foi o seu jeito de pedir socorro, pois, 
segundo ele: “A arte sempre está do  
nosso lado”. 

E, sem dúvidas, está. Afinal, 
Matheus acredita que a arte tem o poder 
de tocar as pessoas. Posso confirmar, 
como fã do som dele que me tornei, que 
é verdade. Matheus van der Ham 
consegue dar seu recado, com uma 
canção que todo mundo devia colocar no 
repeat, para aprender sobre respeito, 
sobre liberdade e – sobretudo – sobre 
humanidade.  

A melhor notícia do nosso papo foi 
a de que ele tem planos de lançar um EP 
inteiro versando sobre preconceito por 
orientação sexual: “Para esse projeto, 
todas as minhas primeiras composições 
abordam como de alguma forma o fator 
sexualidade interferiu na minha vida, 
mesmo que de uma forma sutil. ‘In 
Vitro’ não era pra ser a primeira música 
do projeto a ser lançada, nela eu me 

assumo, nela eu grito que eu não 
aguento mais. E eu não aguentei mais, 
por isso antecipei o lançamento dela. 
Mas a próxima música que eu vou 
lançar é mais sutil, é como se fosse uma 
introdução a ‘In Vitro’. Não vai ter o 
sentido que eu queria que tivesse, pelo 
menos pela ordem de lançamento, mas 
pra quem for ouvir, espero que 
funcione”. 

Se o EP seguir a qualidade de In 
Vitro, não me restam dúvidas de que 
funcionará. Matheus representa uma 
multidão quando grita que não aguenta 
mais e abre mais um espaço para as lutas 
que virão: o espaço musical está aberto 
também para as discussões acerca da 
sexualidade. Isso não é apenas bom, isso 
é necessário. Com a qualidade do som do 
Matheus, isso chega a ser uma conquista.  

Abaixo segue a letra da canção na 
íntegra e também seguem os links para 
vocês ouvirem In Vitro (urgente!), além 
do link da página do Matheus! 

 
No mais, deixo o espaço da Mais de 

Um aberto para quando o Matheus 
voltar com seu EP e confesso a vocês que 
foi uma rara alegria poder ter conversado 
com o Matheus, 20 anos, bissexual – o 
verdadeiro Matheus. 
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IN VITRO 
  

Matheus van der Ham 
 

Se significamos algo? Eu não acredito 
Ou acredito em mim ou no que está escrito 
  
Acredito no que eu sinto 
Veem errado, então eu minto 
Por que eu não sou visto como ideal? 
  
Mas não estou enganando ninguém além de mim mesmo 
Vocês querem que eu seja alguém que eu desconheço 
  
Tentei ignorar a razão, sorri mas quase sempre em vão 
Estou sozinho demais pra perder alguém 
Mas minha vida não é o que o seus olhos veem 
  
Já me privei de amar, pela sua "salvação" 
Já deixei de sonhar, pela sua "salvação" 
Eu me privo de ser, pela sua "salvação" 
  
Deixa eu salvar a minha vida agora? 
  
Mas não estou enganando ninguém, eu nem sei o texto 
Estou cansado de ter que fugir de onde eu pertenço  
  
Tentei me adaptar ao padrão, mas não se trata de uma opção 
Estou sozinho demais pra perder alguém 
Mas minha vida não é o que o seus olhos veem 
  
Já me privei de amar, pela sua "salvação" 
Já deixei de sonhar, pela sua "salvação" 
Eu me privo de ser, pela sua "salvação" 
  
Deixa eu salvar a minha vida agora? 

 
*A música pode ser baixada gratuitamente no soundcloud: 
https://soundcloud.com/matheusvdh/invitro.  
  
*Está disponivel em todas as plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, 
Rdio. E claro, se alguém quiser comprar, também está disponível à venda no 
iTunes e Google Play. 
  
*O som no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PvltVyypPnw.  
  
*Fanpage do Matheus: https://www.facebook.com/matheusvanderham.  
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Uma pessoa sentada à minha frente. 
Apesar do conforto do sofá, o corpo está rijo. 
Entre nós, certa tensão diante daquele 
momento. Inicio como de praxe, com alguns 
comentários e perguntas genéricas para 
introduzir alguma esfera de acolhimento. 

Alguns minutos se passam e 
permanece relação estéril, formatada, 
cordial. O olhar vagueia pelo ambiente, as 
pernas irrequietas dão um compasso 
apressado ao tempo. Algo precisa ser falado. 
Ser ouvido. Ser exposto. Mas o quê? Os nós 
ainda permanecem. 

Eis que, quase ao final daquele 
primeiro encontro, emerge aquilo que 
parecia indizível: “Doutor, preciso falar uma 
coisa.”. Ouço, direciono o olhar, coloco-me 
disponível e a fala prossegue: “É que... É 
difícil, não falo isso pra ninguém. Acho que 
sou homossexual. Tenho medo. Isso tem 
cura?”.  

O primeiro nó se desfaz. 
E é como se toda uma vida de desejos, 

repressões e medos viesse à tona e um peso 
descomunal caísse ali, diante de nós. Entre 
nós um estrondo claramente audível, mas 
apenas para os mais sensíveis.  Aproximo-
me um pouco mais, olho nos olhos, vejo a 

angústia e trato de responder: “Não tem 
cura”. As bocas sorriem levemente aliviadas 
e continuo: “Aliás, não tem cura porque não 
é doença. A cura, e nós vamos construí-la 
aos poucos, será para esse contexto que 
insiste em te julgar, apontar, inferiorizar, 
submeter, normatizar. A vida é diversa 
demais para vivermos apenas uma 
perspectiva”. 

Duas pessoas, uma relação. A 
qualidade terapêutica daquela interação 
produziu lágrimas, conforto, acolhida, 
compreensão. Livre de julgamentos, a 
tensão se dissipou e a vida pode respirar. 

Um abraço sela o encontro. E no até 
logo a certeza de que não existe cura para 
quem não está doente. Entre nós e entre os 
nós, laços foram criados para arrematar a 
construção da felicidade.  
  
  

Recorte terapêutico: “– Doutor, eu tenho cura?” 

o estalo do beijo delas, no escuro 
no claro, puro 
não te toma tempo 
vê se toma tento 
para não ver horror onde não tem 
  
o roçar das pernas delas, 
por sobre os lençóis 
amassados 
não é nenhum contrato 
que viola o teu poder 
  

e esses dedos entrelaçados 
são as fitas de um laço 
desenhado em meio ao abraço 
ensaiado 
ensinado pelo amor 
  
as duas, assim juntas 
assim perto, assim uma 
as duas assim uma 
só querem se amar 
da pele ao plasma 
  

Deixa o beijo  
Thaís Ribeiro 

Thaís Ribeiro é graduanda em Psicologia, pela Universidade Federal de Uberlândia 
(MG). Já tive alguns escritos selecionados em concursos literários, entre eles: 3° Prêmio 

TOC 140; Educação, cultura e recreação: unindo a sociedade - Fundação Municipal de 
Cultura de Paracatu-MG, Biblioteca Municipal René Lepesquer; Eu, minha cidade e os 
300 anos do ciclo do ouro em Minas Gerais - Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

Samuel Silva é psicólogo e 
especialista em terapia 
comportamental. É terapeuta, 
palestrante e coach. Há quase 
10 anos estuda a temática 
LGBT. Acredita que a vida é 
diversa demais para vivermos 
apenas uma perspectiva. 
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Safismo 

  

  

Maurício Matos Cunha 

 

O excitado sentimento diferente, 
Perseguiu à jovem desde tempo passado. 
Brincadeira inocente... Modo contente... 
Pensou que deixaria prematuro exilado. 
  
Na idade sexo oposto, sentiu-se carente. 
Não colhia qualquer gozo com o desejado. 
Sonhava somente na cúmplice ausente: 
Saliente, delicado, fervente, aliado... 
  
Amor pecador no igual corpo parecido: 
Seios, rosto, voz suave, íntimo semelhante... 
Laço devido? Ou aberração do sentido?  
Não há resposta final quanto ao decidido. 
Outra lhe concede gemido luxuriante, 
Que não terá com um iludido marido. 

  

  

Maria juntou a bolsa em meio a cacos 
de vidro e roupas que se misturavam pelo 
chão. Ele havia passado dos limites e nada 
mais seria como antes. Pensar nos filhos 
deu a ela uma força que a própria Maria 
desconhecia. Maria, que jamais tivera 
coragem, tomou o primeiro ônibus em 
direção à delegacia. 

– Seu doutor, ele sempre me batia, 
mas dessa vez... 

Maria estava tão acostumada com a 
velha história de que em briga de marido e 
mulher ninguém mete a colher, que não 
estranhou quando o delegado a 

interrompeu aconselhando que voltasse 
para a casa e se acertasse logo com o 
marido. 

– Mas, seu doutor, ele ameaçou as 
crianças. 

– Isso acontece, dona Maria, é coisa 
de momento. A essa hora a raiva já passou 
– completou o delegado, indicando à ela a 
porta que ainda estava aberta. 

 Maria saiu da delegacia a passos 
lentos, “Mas o que eu faço com o corpo 
agora?” e deixou o ônibus passar. 

Maria 

Fernanda Mellvee 

Fernanda Mellvee nasceu numa noite tempestuosa do inverno de 1985. 
Natural de Porto Alegre, cidade onde atualmente ela se divide entre o curso 
de Letras, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e suas atividades 
como escritora. É mãe em tempo integral. 15 



Alice Ribeiro de Barros 

tem 35 anos e é formada em 

Tecnologia em Logística. 
Elisabeth Bishop em Ouro Preto 

Edson Amaro 

Rua Conselheiro Quintiliano 548. 
Aqui, 
Vizinha do pintor Carlos Sclyar, 
Escrevias à América do Norte 
Sobre os poetas do Brasil 
E, remoendo saudades, 
Fiavas o fio dos versos, 
Tecias as teias dos textos 
Que, em língua inglesa, 
Te enraizavam no Brasil. 
Casa Mariana.  
Casa mineira da americana. 
(24-08-2014) 

 

Trova 
Edson Amaro 

 
  
Duas mulheres abraçadas. 
São amigas? São amantes? 
Há fronteiras demarcadas 
Mas tão frágeis, oscilantes... 

 

Para conhecer a história de 
amor entre Elizabeth Bishop e 
Lota de Macedo Soares, a Mais 

de Um indica o filme Flores 
Raras (2013), dirigido por 

Bruno Barreto.  

 Edson Amaro nasceu em Areia Branca 
(RN), mas mora em São Gonçalo (RJ). É 
licenciado em Letras (Português – 
Italiano) pela Universidade Federal 
Fluminense e especialista em Estudos 
Literários pela Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro. É professor na rede 
pública estadual do Rio de Janeiro, ator, 
tradutor e poeta. Publicou, pela Editora 
Buriti, a sua tradução do romance 
“Valperga”, de Mary Shelley.  
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Carol Rossetti é a autora do projeto Cores - São pequenas histórias 
sobre um grupo de crianças que, como todos nós, são muito maiores por 
dentro do que por fora, e se recusam a se espremer em pequenas 
caixinhas de convenções. Eles querem ser livres para descobrir suas 
paixões e brincar com todo o poder da sua imaginação - que é, 
provavelmente, a força mais poderosa do mundo. (Fonte: site pessoal da 
artista – www.carolrossetti.com.br)  
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Duas Luas se fazem nuas 

Duas estrelas se fazem prazer 

Duas chamas acesas do eterno viver. 

  

Na ilha paradisíaca, 

duas musas começam a florescer. 

Na ilha dos prazeres, 

duas luas começam a aparecer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Duas moças, duas luas 

Duas moças, duas ruas 

Duas moças, duas realidades do espelho 

  

Na ilha da cidade, 

A maçã começa a saborear. 

Na ilha da grande maçã, 

Duas moças começam a se transformar. 

Duas luas, duas musas, duas moças 

Duas belas garotas começam a se beijar. 

Mutação das luas 

Marcel Fabris 

Noite escura, 
inverno chegando, 
solidão latente. 
Você se foi... 
Deve estar atravessando o Atlântico. 
Que martírio! 
Seu beijo ainda toca meus lábios, 
seu olhar ainda perfura minha pele... 
Ontem nos amamos: 

a lua estava cheia, 
até abrimos a janela. 
foi genuíno! 
Hoje, 
acordamos cedo, 
tinha que viajar. 
E foi... 
... levando-me nas nuvens de nós duas. 

Nuvens da paixão 

  
Any Farias do Monte  

Marcel Fabris é um devoto do 
tempo das artes que quebram 
barreiras e mostram que os tabus 
devem ser deixados de lado, tanto é 
que o jovem escritor já está presente 
em diversas antologias eróticas ao 
redor do mundo, como a Poetas 
Nocturnos, lançada na Espanha.  

Any  Farias é escritora e mora no Rio de 
Janeiro.  
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O Alex era muito fã de Stevie Wonder, 
mesmo tendo apenas dezesseis anos de 
idade e vivendo nos “tempos de culto ao 
imediatismo” do século XXI. Enquanto seus 
colegas de classe ouviam as músicas da 
moda – os raps mais rápidos e as cantoras 
mais chorosas que estendiam as notas mais 
agudas por mais tempo... ou uma junção de 
tudo isso e mais um pouco – ele nadava 
contra a corrente. Para Alex, ser diferente 
não era questão de escolha: era algo que 
vinha com ele, difícil de explicar. Mas se 
considerava um ser humano perfeitamente 
normal, embora admitisse que cultivava um 
gosto um tanto quanto refinado para sua 
idade, além de algumas manias pouco 
convencionais. 

Qualquer um que entrasse no quarto 
do garoto, por mais desatento que fosse, 
constataria que, sim, seu fanatismo por 
Stevie Wonder passava dos limites. Bastava 
se deparar com os inúmeros pôsteres que 
cobriam a maior parte da parede do quarto. 
Tudo Stevie. Stevie e seu piano, Stevie e seu 
microfone, Stevie e sua harmônica, Stevie e 
sua bateria, Stevie e seu estúdio, Stevie e 
seus álbuns, enfim, Stevie em toda a sua 
glória musical. Porém, nada é mais 
chocante que a maior prova de amor de 
Alex ao músico norte-americano: os óculos 
escuros. 

Alex era tão fã, mas tão fã, que decidiu 
ser cego por livre e espontânea vontade, 
apenas para “enxergar” o mundo como o 
seu ídolo maior “enxerga”. Por isso, quando 
ainda era criança, ele colou tapa-olhos do 
lado de dentro de cada lente de seus óculos 
escuros e jamais os tirou. Com o passar do 
tempo, desenvolveu uma prodigiosa técnica 
de situar-se nos ambientes, sem sair 
tropeçando em tudo. As pessoas o 
encontravam na noite e, pobrezinhas, 
achavam que era uma questão de estilo. Se 
ao menos soubessem da existência daqueles 
tapa-olhos...        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mãe de Alex, Cecília, era uma 

desesperada que só. Desconfiada também. 
Sofria de incontinência urinária, a coitada. 
E se mantinha tensa, o tempo inteiro. Os 
dentes quase sempre à mostra, como se ela 
fosse um cão raivoso, especialmente 
treinado para atacar quem chegasse perto 
de seu filho para caçoá-lo ou maltratá-lo de 
alguma maneira – por mais “inocente” que 
tal maneira fosse. Ela o amava demais, e a 
prova desse amor desmedido estava na 
ferocidade com que enfrentava a todos que 
ousavam praticar bullying com ele. Cecília 
sentia-se na obrigação, como mãe, de 
proteger Alex do mal. E bem sabia que o 
mal pode vir de qualquer canto: da escola, 
da vizinhança, das ruas. Por isso, estava 
sempre atenta a todos os sinais.  

Mas ela mesma não aprovava a 
diferença do filho. Achava que, se ele 
parasse de escutar Stevie Wonder e, 
principalmente, de usar os malditos óculos, 
faria mais amigos. Fazendo mais amigos, 
faria ainda mais amigos. E assim, não 
existiriam caçoadores, apenas amizades. E 
ele seria completamente aceito por todos. 
Isso era o que Cecília desejava para seu 
filho, do fundo do coração. Mas ele não 
estava colaborando. Seu fanatismo crescia 
cada dia mais. Falava de Stevie Wonder o 
tempo inteiro, ouvia Stevie Wonder o tempo 
inteiro, “olhava” para os pôsteres de Stevie 
Wonder o tempo inteiro. Não queria saber 
de nada que não começasse com Stevie e 
terminasse com Wonder.  

Os Óculos do Stevie Wonder  

Karam 
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Cecília pensava consigo: “será que tem 
como ficar pior? Essa febre desgraçada! 
Essa adoração inconsequente! Essa doença! 
Se ele continuar assim, ele não vai ser 
ninguém na vida! Eu só quero que ele seja 
feliz...”. 

 
(...) 

Um belo dia Alex estava mudado. Os 
óculos escuros ainda cobriam seus olhos, 
mas sua atitude... estava completamente 
diferente. Ele nem abria a boca pra falar. 
Sorria sempre, mas era um sorriso quase 
demente. Respirava fundo, suspirava, fazia 
sons estranhos com frequência. Ia até a 
cozinha, pegava um copo de água. Bebia 
devagar. Parecia pensativo. Fazia que “sim” 
e que “não” com a cabeça. Ficava a maior 
parte do tempo deitado no sofá da sala, 
“olhando” para cima. Às vezes, sussurrava 
melodias bonitas em tom de voz sereno, e 
ao que parecia não se tratavam de músicas 
do Stevie Wonder. E quando saía de casa 
para ir à escola, nem sequer se despedia da 
mãe. Cecília estava arrasada.  

– O que eu fiz de errado? Eu não 
entendo! Eu queria que ele mudasse, mas 
pra melhor! Pra alguém mais social, menos 
fanático. Agora ele virou uma ameba. 
Assim, do nada! Sinceramente, eu tô é com 
saudade do Stevie Wonder! – dizia ela para 
seu psicólogo de longa data, Dr. Ernesto 
Sagaz.       

– Busque-o na escola hoje e converse 
com ele. Você precisa conversar com ele, 
fazê-lo entender quais são as suas 

preocupações. O desespero não vai levar a 
nada. Não há motivos para pânico. Se 
acalme. Tenho certeza que se você abrir o 
coração pro Alex de uma vez por todas, 
vocês irão se dar muito bem.  

A Cecília saiu do consultório do Dr. 
Ernesto revigorada e decidida de que 
“manteria a calma”. Avisou para o motorista 
da van que, naquele dia, era ela quem 
buscaria o filho na escola. E foi.  

Chegando lá, não o encontrou. 
Procurou por toda a parte. Insistiu na 
procura, até que chegou a uma área verde e 
um tanto isolada do pátio da escola. Sentiu 
aquela vontade incontrolável de fazer xixi, 
mas estava muito longe do banheiro mais 
próximo. Olhou para os lados para checar se 
alguém estava por perto. Ninguém. Então, 
se dirigiu para trás de uma moita e... lá 
estava seu filho, beijando apaixonadamente 
um outro rapaz.  

– Mas que pouca vergonha é essa?! 
Os dois se viraram para Cecília, 

limpando as babas de suas bocas, 
assustadíssimos.  

– Até pra beijar o cara você tem que 
usar esta porcaria de óculos?!     

O Alex sorriu, sem jeito, e tirou os 
óculos que haviam coberto seus belos olhos 
azuis por tantos anos. A Cecília chorou, 
emocionada.  

E os três, juntos, celebraram: 
“Cegueira, nunca mais!”. 

 

Karam nasceu em 09/04/1992, no Rio de Janeiro (RJ). Atua em diversas 
frentes no âmbito da Arte. Escreve para os portais Plano Crítico e Obvious, é 
Assistente de Roteiro no Departamento de Conteúdo da Ocean Films, Produtor e 
Diretor de Criação na empresa da família, Cinetrip, e tem dois livros publicados: 
Célebres Ninguém, de crônicas, e Noite, de poemas. Blog pessoal: 
www.cinetrip.com.br/karamundi.  
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Quando Ismália olhou pro céu 

andando na beira no mar, 

sua inocência desvaneceu, 

sentindo a alma suspirar. 

 

Na solidão da vida se perdeu, 

sem saber o que procurar, 

queria um amor com gosto de mel, 

queria ter asas para voar. 

 

Ismália, cansada, se convenceu, 

de que o seu destino era chorar. 

A utopia de Ismália, aquele dia morreu, 

e só Materialismo, ela iria cultivar. 

 

Mas não foi tal sina, que se sucedeu. 

Porque Ismália, um dia a andar, 

Não notou a moça, de nome Cléo, 

que também distraída, lhe fez tropeçar.  

 

Primeiro de ira, Ismália gemeu, 

gritando: “Maldita! Não sabes andar?” 

Mas Ismália contrita se arrependeu, 

e disse para Cléo sobre o seu penar. 

  

Ela, cordial, lhe respondeu 

que sabia o que era viver sem amar. 

Da alteridade, amizade nasceu: 

Ismália e Cléo, amigas no pesar. 

 

Até que numa noite, percebeu, 

Cléo, que Ismália queria beijar. 

O beijo de uma, a outra, surpreendeu, 

mas ambas descobriram  ser um par! 

 

Ismália, com ela, nunca mais sofreu; 

em comunhão, elas criaram um lar. 

Vivem numa casa, tão perto do céu, 

a porta da frente, defronte pro mar! 

  
  

 

 

 

 

 

Lucas Grosso é professor, 
escritor e pesquisador em início de 
carreira. É formado em Letras e 
defendeu seu mestrado em 
literatura comparada em 2014, 
estudando Ivan Ângelo e Milan 
Kundera. Já publicou em algumas 
revistas e, regularmente, publica 
seus poemas e prosas no blog 
Lucas Grosso, destruidor de 
cenários 
(http://lucasgrosso.blogspot.com.b
r/) . 

Ele chegou para dar aula na minha 
escola. Sim, minha, porque eu que fazia 
tudo naquele lugar – era a coordenadora 
do turno mais quente do dia. Ele era 
lindinho, mas a barba parecia de 
trabalhador rural. Tinha uma tatuagem 
em um dos braços, algo como pássaros e 
liberdade – eu adorei. Não tinha 
músculos, ao que eu pude observar, e 
fazia o estilo “nerd moderno”. Havia 
chegado para se apresentar à escola – ia 
lecionar Inglês para as turmas do 1º ao 5º 

ano. Não sei direito o que eu vi nele, mas 
de cara adorei o rapaz. 

Sentamos e conversamos muito. Li o 
sobrenome dele na documentação e vi 
que era bonito demais, combinava com 
seus olhos verdes. “Como faz pra ter um   
sobrenome desse? Eu gostei”, eu 
perguntei, sem vergonha alguma. Ele deu 
uma gargalhadinha tímida (que eu amo!) 
e disse que bastava casar com ele. Ah, eu 
quase morri! Ele era fofo, o ordinário! 

Outra  Ismália 
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As professoras da escola o tinham 
visto chegar e, antes que sentássemos para 
conversar, disseram que eu seria a cobaia: 
deveria descobrir se o professor gato era 
solteiro, se estava disponível e tudo mais 
que pudesse ser útil à mulherada. Eu era a 
“pra frente” do grupo, a desbocada, e, por 
isso, a missão foi dada a mim. 

Fiz o que pude e como pude. Só 
consegui nome, sobrenome e o mais 
importante: descobri que ele amava Harry 
Potter tanto quanto eu! Adicionei o lindo 
no Facebook e passamos a conversar toda 
noite. Ele era super legal, ótimo amigo e o 
Facebook dele não falava nada sobre 
namoradas. 

Certa vez, já cansada dele cortar o 
papo na melhor hora dos nossos devaneios 
literários, sempre às dez da noite, disse: 

– Cara, pede pra essa sua namorada 
parar de te ligar a essa hora todo dia! 
Precisamos ser amigos direito e amigos 
conversam!  

Ele riu e disse que não tinha 
namorada. 

Todas as noites eu falava da 
namorada/peguete/ficante e ele sempre 
me respondia que a tal não existia. 

Já desconfiada, juntei toda minha 
coragem e cara-de-pau e perguntei a ele: 

  
– E se eu trocar o gênero do 

substantivo? E se eu perguntar sobre seu 
namoradO? 

Gelei assim que enviei a mensagem. 
Ele se calou por alguns instantes. 

Pude vê-lo tentar digitar uma resposta por 
três vezes seguidas e não me enviar. Por 
fim, a resposta chegou: 

– Se você trocar o gênero, saberá tudo 
sobre mim. 

A-HÁ! Eu sabia! O lindo era gay! (Por 
que diabos todo cara lindo que nasce no 
mundo é gay? E por que diabos todo gay é 
sensacional? Acho que todo mundo deveria 
namorar um gay). Não perguntei mais 
nada a respeito, nos despedimos e fui 
dormir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daí para cá tudo foi festa. Fingimos 
namorar no trabalho e saímos 
descabelados e ofegantes da minha sala 
algumas vezes, só a título de simulação de 
um sexo selvagem.  

Todos na escola comentavam que ele 
parecia gay, mas eu contava nosso sexo de 
mentirinha tão detalhadamente que 
começaram a acreditar na minha versão 
dele hétero. 

Tempos depois conheci o namorado – 
lindo! - dele. Branquinho como ele, só que 
sem os olhos claros. Igualmente 
inteligente, nerd também. Tinha uma 
bunda imensa que eu apertava sempre que 
podia.  

Era o máximo poder fingir para quem 
não nos conhecia que eu namorava os dois, 
era o máximo poder rir com eles. Era nada, 
ainda é. Se eu penso uma besteira, eles 
estão à frente – pensam duas. Eles sempre 
me entendem e me dão colo, também me 
ajudam a estar sempre “poderosa”. Cara, 
como eu amo esses dois! 

No fim do ano viajamos para a praia e 
dividimos uma casa com amigos (dois 
casais de lésbicas e um casal hétero chato 
pra cacete). O réveillon foi 
MARAVILHOSO – não faltaram bebidas, 
carinho nem risadas. Eu dormi no quarto 
deles, óbvio. Na praia, a gente observava os 
gatos juntos e era uma festa  – eu não 
disfarçava (e nem eles).  

Me lembro de quando eles deram o 
primeiro beijo na minha frente. Eu saí 
correndo e chorando. Nossa! Aquilo foi o 
fim pra mim naquela tarde! Mas hoje eu já 
me acostumei – sei que eles beijam e fazem 
sexo – e que é muito gostoso, por sinal. Sei 
qual dos dois é o mais ciumento e quem se 
faz de durão. Sei quem gosta do quê e sei 
também que quando não atendem o celular 
quando eu ligo insistentemente é porque 
estão transando – e nunca me chamam 
para participar, os filhos da puta! Sei que 
se eles gostassem da fruta eu estaria 
perdida, porque brigariam por mim (eles 
sempre me dizem que se fossem héteros eu 
seria a vítima perfeita).  
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E sei o principal: que eles se amam 
muito mais que muito casal hétero que 
eu conheço.  Deve ser por isso que eu 
daria um braço por eles, e uma perna 
para casar com eles dois.  

Não me importa o que pensam por 
aí – não me incomodam os intolerantes. 
O mundo é gay e eu também sou. Por 
tabela e afinidade, claro. 

 

Rebecca Jordão é 
graduada em 
Letras/Literatura. Leciona 
para séries finais do Ensino 
Médio. 22 anos, brasileira, 
carioca, mãe de menina. É fã 
de Literatura Fantástica, 
mas escreve contos e 
crônicas pois não consegue 
levar uma mesma história 
por tantas páginas a fio – é 
adepta da mudança 
constante. 

Djalma França, ator e preparador de 
elenco, conversou com a Mais de Um e nos 
contou um pouco da experiência vivida no 
espetáculo SobreViventes, que estreou em 
agosto deste ano. O grupo, de Birigui (SP) 
começou o processo de pesquisa e 
elaboração do espetáculo no início de 2014 
e se prepara para apresentação no dia 10 de 
outubro, em Araçatuba (SP).  
Quebrando a linearidade das ações, o 
espetáculo pensa questões como 
homofobia e feminismo. Do ponto de vista 
artístico, é muito significativo que o teatro 
faça visíveis essas temáticas. Nas palavras 
de Djalma França (que interpreta o pai do 
protagonista): “A arte é uma ferramenta 
poderosa no que tange à informação e à 
formação de ideias.  Através da arte, 
podemos mostrar de diversas maneiras 
todos os tipos de preconceitos, inclusive 
contando através de uma trajetória linear 
ou não linear como forma de incitar a 
reflexão e provocar sentidos, sentimentos 
e (pré) conceitos”. 

Sinopse: A peça SobreViventes propõe 
uma reflexão sobre as pressões sociais em 
nossa vida, em um mundo marcado pela 
intolerância e discriminação. 
O texto do espetáculo foi criado a partir de 
depoimento pessoal, em um processo 
colaborativo. A história central é de 
Cláudio, que busca uma psicóloga para 
resolver seus conflitos. Esse encontro 
despertará lembranças que farão ecoar 
momentos de opressão e discriminação 
vivenciados por ambos e trará à tona 
questões sobre a homossexualidade e o 
feminismo. Essas sombras do passado 
(lembranças) ganham força em alguns 
momentos, onde o passado é mais presente 
que o próprio presente. 
 

No palco, os SobreViventes 
 
Peça do Grupo de Teatro “Os Hedonistas” será apresentada no dia 

10 de outubro, no FESTARA – Festival de Teatro de Araçatuba. 

Ficha Técnica 
Direção: Renata Carvalho.  
Dramaturgia: Barbara Teodosio.  
Elenco: Barbara Teodosio, Evandro Claudio e Djalma 
França.  
Operador de Som: Vitor Félix. Projeções:VJ Tupycaina 
  
Classificação: 14 anos 
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