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Ontem acordei com uma idéia fixa, queria andar e ir 

para determinados pontos da cidade. Meu destino se 

constituiu principalmente na Consolação, avenida, e 

no centro velho.

Há muito tempo queria conhecer o cemitério da 

Consolação, e ontem tive essa oportunidade. Entre 

símbolos maçons, esculturas de Brecheret, monges e 

epitáfios, São Paulo consegue velar suas peças mais 

belas. Um lugar que causa temor a muita gente, possui 

uma riqueza em sua estética e história. Além de receber 

o convite para visitar túmulos globais – da TV Globo 

mesmo -, pelo meu guia, o coveiro, convidaram-me para 

assistir a uma exumação. Eu fui curiosa e espantada, 

não se fazem convites como esse todos os dias. Antes 

de sair roubei flores para cultuar o túmulo de Mario 

de Andrade, amigo de Oswald, o boa-vida, atormentador 

da vida de Pagu, e de Monteiro Lobato.

Para quem não pôde ir à Consolação ontem, saiba que 

estava muito quente e os automóveis jorravam uma 

poluição infindável no ar.

Após essa visita exploratória ao recanto dos mortos, 

fui ao centro cultural Maria Antônia visitar um amigo, 

após muita caminhada, claro. Felipe, esse é seu nome, 

ele me levou ao hall, bebemos café e ele me mostrou o 

lindo jardim que construíram em um vão largo e muito 

alto do edifício.

Para quem não pôde ir ao edifício Maria Antônia 

ontem, saiba que o prédio ao lado pertencente à USP 

já está reformado, após muitos e muitos anos. Embora 

a fachada não esteja finalizada totalmente.

Visitei a igreja da Consolação logo após, ela se 

PUTAS - POr AlESSANDrA PAES
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ergue ali perto, e eu havia prometido uma visita 

menos estética um dia desses. Não sou católica, não 

possuo religião, mas me permiti esse reconhecimento 

espiritual. Já havia começado uma pequena peregrinação 

não programada mesmo.

Para quem não pode visitar a igreja da Consolação 

ontem, ela estava encantadora, fora seu acervo 

histórico, seus afrescos e seu estilo misto, um tanto 

gótico que sempre surpreende. Luzes entravam em por 

seus vitrais e iluminavam o rosto julgador dos santos 

e o altar. É um fabuloso espetáculo de medo, dor e 

esperança.

No destino final, a galeria do rock, de onde pude 

contemplar de sua sacada, a paisagem do largo do 

Paissandu. Do alto, visualizei a igreja, que um dia 

foi somente dos pretos, o fervoroso transitar dos 

pedestres, esse ir e vir que só faz sentido para seus 

egos.

São Paulo é um pouco dessa frase: “a cada passo não 

estará no mesmo lugar.” É uma cidade mutante que 

tem os seus encantos escondidos em seu seio. Faço o 

convite intencional que a visitem sem programação. É 

um ganho incomensurável.

E para quem não pode visitar a galeria do rock ontem e 

observar o largo do Paissandu, saiba que o céu estava 

de um azul celeste puro com pequeninas nuvenzinhas 

que previa chuva rápida. Em torno da igreja não 

havia mais putas, há muito tempo não via mulheres 

tão gentis ali. E se vocês forem ao cemitério da 

Consolação, visitem o túmulo da Marquesa de Santos. 

Poderão apreciar rosas vermelhas deixadas em cima, por 

culto e adoração, pelas prostitutas paulistanas.
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POr  rUBENS GOMES DE OlIvEIrA

O erotismo está presente nas manifestações artísticas 

desde a Antiguidade, uma constante, inesgotável, fonte de 

inspiração. Um exemplo é o Brasil, que nasceu erótico. Desde o 

descobrimento, o Novo Mundo era descrito com sedução e grande 

carga erótica, principalmente no que se referia a nudez das 

índias no Brasil.

Tabus e preconceitos estão presentes fortemente em nossa 

cultura. E são incentivados, principalmente, pelos que estão 

no “poder”, seja Igreja ou Estado, tendo como principal 

objetivo o controle através da sexualidade.

Denomino essa linha tênue de “andar no fio da navalha”. Poder 

falar sobre sexualidade sem cair na pornografia. Tabus e 

preconceitos existem, negar é hipocrisia. Falar sobre o “sexo” 

ou algo relacionado ao “órgão sexual” é sempre complicado. 

Mas o que vem ser o órgão sexual, senão um órgão como qualquer 

outro do corpo humano? Estômago, fígado, pulmão, genitália: 

no final, tudo “é pó e ao pó reverterá”.

O conceito de pornografia tem variado no tempo e no espaço, 

mas sempre subordinado ao corpo humano e sua nudez, refletindo 

o preconceito presente, em maior ou menor grau, em quase toda 

a história da civilização. É comum ouvir-se, hoje, de maneira 

lamuriante, na maioria das vezes, que este tabu milenar não 

existiria mais, principalmente nas sociedades urbanas, depois 

que a ciência e os meios de divulgação se encarregaram de 

desmitificá-lo. (“O único ato sexual anormal é aquele que 

você não pode realizar”, diz o famoso Kinsey.) O critério 

de moralidade, dizem, teria sofrido profundas modificações e 

pornografia (como sinônimo de obscenidade) não mais se aplicaria 

ao corpo e ao sexo. O surgimento de “novas pornografias” — a da 

morte, a da violência a da miséria — comprovaria esse ponto de 

vista. A liberdade sexual teria sido afinal conquistada.
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do erotismo nos aspectos estéticos e éticos, no conteúdo 

mais explícito da pornografia e mais implícito do erotismo, 

no reforço pornográfico da relação genital sem envolvimento, 

sem compromisso e sem afeto, apenas enfatizando o prazer 

solitário masturbatório, evitando o requinte artístico, 

a profundidade e o clima de paixão e enamoramento sempre 

presentes no erotismo.

Teriam existido e sido destruído pelos defensores da moral, 

dos bons costumes, do bom gosto, outras Vênus de Willendorf? 

Por querer dizer o indizível e mostrar o invisível (aquilo que 

não deve ser visto) os artistas começaram a sofrer na Idade 

da Pedra. Mas esses milhares de séculos de coerção não foram 

fortes e longos o suficiente para destruir no artista a sua 

coragem de criar — uma das maiores virtudes do ser humano.

Mesmo nos períodos de forte repressão, como a chamada Idade 

Média européia, em que aprendemos ter sido de predomínio da 

Igreja Católica, houve significativa manifestação do erotismo. 

Tabus enraizados passam de geração a geração. A melhor maneira 

de quebrar esses tabus é a informação. Mas qual o limite entre 

arte e pornografia? Arte é uma forma de expressão cultural 

da beleza, que inclui o corpo e o ato sexual em si. Já a 

pornografia, reduz o corpo e o ato sexual a um simples objeto 

com a única finalidade de masturbação.

Nas artes plásticas, o ato sexual se manifesta historicamente 

na arte. Renomados artistas, tais como Fragonard, Picasso, 

Paul Gauguin, Gustave Courbet, Dali, Di Cavalcanti, entre 

outros, retratam a sexualidade, o corpo humano nu e o ato 

sexual em si.

A mais antiga representação conhecida de um ser humano é a 

Vênus de Willendorf, uma mulher nua, da época paleolítica, 

esculpida em calcário, com cerca de onze centímetros de altura 

e provavelmente com vinte mil anos de idade.

Na arte, o sentido que as coisas têm é aquele que o olhar de 

cada um lhes empresta, em última instância, o sentido da vida 

é o sentido que emprestamos a ela. O erotismo não é definido 

satisfatoriamente em dicionários de várias línguas, dentre 

elas a portuguesa. A julgar pelas reações individuais, a 

maioria das pessoas parece saber que os limites do erotismo 

existem, embora quase ninguém saiba precisar onde eles se 

situam. A simples menção do termo “erótico” provoca, na melhor 

das hipóteses, algo parecido com “entusiasmo cuidadoso”: o 

sujeito tem seus ânimos excitados, mas teme os excessos e a 

“queda no abismo” da pornografia.

Arte erótica localiza o resgate do olhar, enquanto, na 

pornografia, atua a visão, “função fisiológica do olho”. A 

“visão” é definida como o contexto em que o olhar se desenvolve. 

A visão se move do eu para a coisa, enquanto o olhar é um ato 

provocado por uma imagem de algo que vem até nós. O olhar é 

despertado fora de nós, surge quando somos cegados por um 

foco de luz, que pode vir do espelho, de uma outra pessoa ou 

de um quadro. Essa luz põe em andamento algo no inconsciente, 

enquanto o eu fica confuso e ofuscado. Para ela, toda arte é 

erótica, pois, se não for violação, não é arte.

Na sociedade moderna, a pornografia passou a se diferenciar 
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Eu gosto de fazer minhas vontades sob o lençol da puta mais 

suja da praça. Aquela marcada pela sem-vergonhice, que exige 

o dinheiro certinho, mas ainda dá uns sorrisos de troco.

Achá-la não é tão difícil. Basta ir na contramão dos rostos

satisfeitos e das pernas bambas que costumam surgir depois 

que escurece. Problema mesmo é ser um dos felizardos do dia 

que conseguem sentir a aspereza do seu colchão.

Porque ela tem o que todos querem. Ela beija na boca. Deixa a 

gente enfiar a língua angustiada e nos dá em troca uma macia 

com gosto quente e cheiro de vontade. E não cobra mais por 

isso. Sacana de nascença. Tem prazer em se sentir mais gostosa 

que qualquer uma das esposas que passa a tarde inteira no 

shopping. Não tem nojo de realizar aquilo que acende a síndrome 

priápica. Quem tem a senha não precisa brigar pela vez. Somos 

como irmãos que devoram as frutas roubadas na vizinhança.

Vantagem que sou amigo do cafetão. Minhas costas quentes 

agilizam o processo. Não preciso esperar para entrar naquele 

quarto que só cheira a azedo. Suas paredes nem lembram o que é 

tinta. Seus tacos gemem a cada passo. A luz é apenas suficiente 

para saber que ela está lá.

Cansada, mas feliz em me ver e em sentir minhas mãos grossas 

se perderem entre suas coxas. Escolho o nome do dia e sussurro 

ao seu ouvido: Gisele. Ela sorri. Diz que é segunda gisele da 

semana. Mas não faz doce e me ama como se eu fosse o único.

Quando tudo acaba só me resta vestir a roupa apressadamente 

e sair pela porta dos fundos. Afinal a fila anda, amigo. Mas a 

promessa da próxima semana fica no ar. Vou rua abaixo guiado 

por minhas pernas bambas. E o sorriso no meu rosto indica a 

todos onde achar diversão das boas.
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Não sei pra você, mas pra mim a cena de Taxi Driver que mostra 

que Travis (interpretado por Robert De Niro) não bate bem não 

é quando ele raspa a cabeça, quebra a TV, mata um gigolô ou 

planeja assassinar um candidato a presidente. Não. É quando 

ele leva, num primeiro encontro, a moça por quem está fascinado 

(Cybill Shepherd) para ver um filme pornô. Esse momento revela 

que ele desconhece o funcionamento da sociedade, e não tem a 

menor idéia do que pensa uma mulher.

Na época do filme, 1976, ainda existiam cinemas desse tipo. Hoje 

esses inferninhos foram substituídos pelo DVD e a internet. 

De qualquer modo, mais pessoas vêem filmes pornôs do que 

vão ao cinema comercial de Hollywood. Ainda assim não seria 

aceitável a um casal no seu primeiro encontro assistir a 

algo pornô. Mas depois de quantas saídas pode-se convidar a 

parceira pra ver um pornô? Uma semana? Meses? Anos, quando a 

paixão já deu lugar à monotonia da monogamia? Bom, eu tentei 

ver um filme pornô com meu marido. Como cinéfila, escolhi logo 

um clássico, Garganta Profunda. No entanto, se o objetivo era 

despertar vontade, não funcionou. Como crítica de cinema, 

fiquei centrada demais nos diálogos risíveis e nas atuações 

canastronas. Quando a trama tornou-se repetitiva, desliguei 

o aparelho de vídeo, porque ver cena de sexo seguida de cena 

de sexo equivale a ver um filme de ação só com perseguições de 

carros e explosões. Puro tédio.

Tá certo que não sou consumidora padrão de nada, então 

logicamente não o seria de pornografia. Noutra encarnação, 

quando trabalhei numa locadora, achava graciosos os títulos 

pornôs que imitavam grandes sucessos do cinema, como Mamãezinha 

Querida, e havia também algum com uma referência ao templo 

da perdição. Mas pornografia sempre me pareceu ter muito mais 

ligação com comércio que com sexo. E as cenas pornôs são tão 

cheias de detalhes e closes que definitivamente não me despertam 

desejo. Se eu quisesse ver uma vagina tão de perto, pediria 

um espelhinho pra minha ginecologista durante o papanicolau. 

É gráfico demais, e reduz as atrizes a pedaços de carne. A 

questão se ver um filme pornô me faz ficar com vontade de transar 

NÃO FUI 
CONVIDADA 
PARA ESSA 
FESTA.E SE FOSSE 
NÃO IRIApor Lola Aronovich
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é parecida com outra: após ver um Albergue ou Jogos Mortais 

da vida (um gênero não por coincidência apelidado de torture 

porn), eu fico com vontade de sair por aí matando e torturando? 

Preciso deixar claro que a resposta pra ambas é não.

Mas essa sou eu. Desconheço o efeito dos filmes pornôs nos 

homens, e pra ser honesta, conheço poucas mulheres que vêem 

pornôs. E não é por causa do velho clichê que mulher tem menos 

tesão que homem, mas porque a indústria pornô simplesmente nos 

ignora. É uma indústria comandada por homens e pra homens. O 

mercado é quase todo masculino. Filme com dois ou mais homens 

transando é pro público masculino, filme com homem e mulher 

transando é pro público masculino, e filme com duas mulheres 

transando (cena obrigatória em qualquer filme hetero) é pro 

público masculino. Pornografia pra mulher é romance vendido em 

banca de jornal.

Um homem que vê montes de filmes pornôs vai cometer estupro? 

Provavelmente não, assim como um homem que vê dezenas de bang-

bangs não vai sacar sua pistola e matar gente. Mas é certo 

que esse tipo de exposição causa algum efeito. Ver tiroteios 

atenua a violência, faz com que o espectador não lhe dê tanta 

importância, e ver uma demonstração tão comercial do sexo pode 

fazer o mesmo. Andrea Dworkin diz que pornografia pode tornar 

os homens ainda mais predadores por fazê-los confundir as 

mulheres da vida real com estrelas pornôs. Já Naomi Wolf acha 

o contrário: que a pornografia faz as pessoas mais solitárias, 

e torna os homens menos desejosos de transar, porque eles 

esperam que as mulheres sejam estrelas pornôs. Não há mais 

mistério e sedução em ver uma mulher pelada na sua frente. 

Graças aos filmes pornôs, não há mais mistério no sexo (e isso 

pode ser bom e ruim).

Só sei que pobre do menino que tiver apenas a pornografia como 

única forma de educação sexual, porque filmes pornôs passam 

uma idéia errada da sexualidade. Pros adolescentes do sexo 

masculino, pornografia pode causar obsessões tão sérias quanto 

a provocada nas meninas que só vêem modelos magérrimas na 

mídia (anorexia, bulimia). Rapazes comparam seus pênis com 

o do astro pornô e pensam que tem algo de errado com eles. 

Acham que não são ou serão bons parceiros sexuais porque não 

ejaculam litros de esperma, ou porque o ato não dura tanto 

como nos filmes pornôs. Ignoram que exista edição, Viagra, 

efeitos especiais, retoques. Muito parecido mesmo com uma 

menina reparando que seu corpo não é idêntico ao da Giselle. A 

diferença entre essas obsessões femininas e masculinas é que 

os meninos precisam pegar um filme ou uma revista pornô para 

sofrer essa má influência. Nós mulheres somos expostas a um só 

padrão de beleza diariamente, sem precisar adquirir nada. É o 

“privilégio” da nossa condição feminina.

Pois é, outro problema pra minha aceitação da indústria pornô 

é que sempre fui feminista. E consigo pensar em poucos lugares 

menos aconchegantes pra mulheres que na indústria pornô. 

Provavelmente a situação mudou desde que a Linda Lovelace 

recebeu 200 dólares para fazer Garganta, que rendeu milhões 

aos produtores. Porém, ainda é uma indústria em que astros 

geralmente ganham mais que estrelas e que, por causa de um 

padrão duplo de sexualidade, vê promiscuidade para homens e 

mulheres de um jeito muito diferente (uma camisa feminista 

diz: “Eu achava que era uma vadia, até notar que estava agindo 

como um homem”). Há várias cenas de humilhações de mulheres 

em filmes pornôs, para satisfazer um nicho do mercado. Sem 

mencionar as cenas que incluem violência contra as mulheres, 

atrocidades como simulações de estupros. Esse é um dos exemplos 

que prova que a indústria pornô é pensada por homens para 

homens, pois assistir a uma cena de estupro provoca um efeito 

totalmente diverso num homem e numa mulher. Para uma mulher, 

a ameaça de estupro é constante e real. Portanto, ver uma cena 

de estupro num filme é diferente de ver um assassinato, porque 

não é uma em cada sete pessoas que é morta, sabe?

Tem quem ache que filmes pornôs dão poder às mulheres. 

Pessoalmente, esse argumento me soa tão fraco quanto o de 

uma moça muçulmana que tentou me convencer dizendo que sua 

religião trata hiper bem suas mulheres, apesar de obrigá-

las a usar véus, promover, em vários casos, a mutilação do 
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clitóris, e incentivar maridos a punirem fisicamente suas 

esposas. Segundo essa moça, os homens islâmicos idolatram 

suas mulheres: “Somos mães de seus filhos! Eles nos põem num 

altar!”. Ou seja, desde que a mulher seja mãe, ela será bem 

tratada. Nos filmes pornôs, a garantia dos bons tratos não 

existe nem que a mulher cumpra suas únicas duas funções – ser 

bonita e estar disponível pra fazer sexo com todas as pessoas 

(e animais) que aparecerem na sua frente.

No entanto, embora eu não tenha nenhum apreço pela pornografia, 

sou contra a censura (sou a favor dela apenas para a parte 

da indústria que lida com pedofilia e zoofilia). Mas me dou 

o direito de sonhar com um mundo onde a sexualidade não 

precise ser vendida em pacotes para ser consumida. Também 

não sou muito fã de sex shops, porque é mais um meio de 

tentar lucrar em cima de uma coisa que deveria ser de graça. 

Sexo não deveria envolver uma competição preocupada em criar 

atletas sexuais e bater recorde de número de parceiras. Sexo 

é um dos raríssimos prazeres grátis que temos na vida. Essa 

necessidade capitalista de agregar valor a algo tão natural 

me lembra Admirável Mundo Novo, em que os cidadãos sofrem 

lavagem cerebral para detestar ficar ao ar livre (que é nada 

rentável), ao mesmo tempo que são condicionados a sair para 

praticar esportes – esportes que pedem equipamento caríssimo, 

lógico. Uma simples caminhada não vale.
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recorte e cole.
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Era um sábado de muito calor. Uma fila com cerca de 
pouco mais de dez pessoas estava se formando na 
porta da entrada do teatro. Há exatos dez minutos 
antes da meia-noite, a porta se abriu e os que ali 
estavam adentraram o local.
Juliano e Cássio estavam ansiosos para ver aquela 
encenação de “Bonitinha, mas ordinária”. Sim, eles 
gostavam muito de Nelson Rodrigues, e além disso 
o ingresso era barato, o horário era alternativo 
e a noite estava convidativa para aquele tipo de 
programa.
Juliano tinha 30 anos. Cássio estava com 37. 
Conheceram-se em uma festa e desde então mantinham 
uma amizade muito intensa.
Entraram. Sentaram-se num canto à esquerda.
O teatro era pequeno. Ainda assim estava vazio. 
Lentamente as luzes foram se apagando e os primeiros 
efeitos sonoros da peça se fizeram presentes.
O cenário era rústico e simples, a iluminação 
era baixa e as interpretações eram muito boas. 
À medida que a peça se estendia, tornava-se mais 
interessante.
Cássio não desviava os olhos do palco. Estava 
fascinado. Juliano mexia incessantemente o pé 
esquerdo. Estava impaciente.
Meia hora havia se passado. No palco, a dramaticidade 
dos acontecimentos se tornava mais intensa.
Em dado momento Juliano se aproxima do amigo. Num 
gesto súbito coloca a mão em uma das pernas de 
Cássio, que parece não se importar ou até mesmo 
não perceber o ato. Vagarosamente a mão de Juliano 
começa a deslizar pela coxa do amigo, que permanece 
atento aos acontecimentos da peça, mas que pouco 
a pouco vai esboçando um sorriso sacana.
A satisfação estava estampada no rosto de Juliano, 
que ia se tornando mais ousado à medida que os 
minutos se passavam.
As feições de Cássio também adquiriam novo aspecto. 
Estava mais vivo, disposto e radiante e parecia 
bem menos preocupado com o que acontecia no palco. 

Ele abre o zíper de sua calça lentamente. De forma 
abrupta, conduz uma das mãos de Juliano ao interior 
da vestimenta, e este por sua vez, massageia o 
pênis do amigo delicadamente, enquanto faz uma 
cara de desejo sexual fora de controle.
Ao redor dos dois, a platéia estava com a atenção 
voltada ao espetáculo, que estava prestes a 
atingir o clímax. Era chegado o momento da curra. 
A protagonista da história seria agora estuprada 
por cinco homens negros. O volume do som aumentava, 
a atriz gritava e ficava nua no palco e os cinco 
atores se preparavam para realizar a cena.
Paralelamente ao espetáculo, a atuação dos dois 
amigos se tornava igualmente intensa.
No palco, a atriz gritava e fingia ser estuprada. 
Na platéia, Cássio emitia gemidos de prazer ao 
ser masturbado por Juliano. Eram espetáculos 
independentes e diferentes, embora intensos e 
vibrantes.
Juliano retira o pênis de Cássio para fora da 
calça. Apalpa-o delicadamente. O esperma escorre 
por entre seus dedos. Cássio faz uma cara de 
satisfeito, enquanto vai ajeitando o pênis na 
calça e lentamente vai se refazendo. Juliano faz 
uma cara de dever devidamente cumprido, enquanto 
limpa a mão no assento vazio que estava ao seu 
lado.
Tanto na platéia quanto no palco, as cenas estavam 
finalizadas.
Minutos após, as luzes se acendem. O público 
aplaude os atores em pé.
Juliano e Cássio se entreolham. Sorriem. Saem do 
teatro e comentam as boas impressões que tiveram 
da peça.
O espetáculo ficou em cartaz por mais 2 meses.
Religiosamente, todos os finais de semana, Juliano 
e Cássio compareciam ao teatro para assistir. 
Sentavam-se sempre no mesmo lugar. Tornaram-se 
fiéis ao espetáculo. E a cada espetáculo desfrutavam 
de novas sensações.

CADEIRA CATIVA por Pierre CCortes
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EDUaRDo BURgER - São PaULo/BRaSIL

www.eduardoburger.com
www.flickr.com/photos/eduardoburger
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aLEkSaNDRa waLISZEwSka - PoLaND

www.flickr.com/photos/walisz
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RafaEL amamBaHy - São PaULo/BRaSIL

www.flickr.com/photos/amambahy
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DavID BattaoLo - BaRcELoNa/ESPaNHa

www.flickr.com/photos/battaolo
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cRIStIaNo gomES - SaNtoS/BRaSIL

e.mail: gomes.cristiano@uol.com.br
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fRaNcESca tILIo - jESI/ItaLy

 www.francescatilio.it
 www.flickr.com/photos/francescatilio
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maSSImILIaNo DI LaURo - ItaLy

massimo_mazzu@hotmail.it
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acE BaNNoN - aUStIN/tx/USa

www.flickr.com/photos/acebannon/



92 93



94 95



96 97



98 99



100 101



102 103



104 105



106 107



108 109



110 111



112 113

RUBENS LP - BRaSIL

www.rubenslp.com.br
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tREvoR - BRookLyN/USa

www.flickr.com/photos/trevorblak
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PoUSa77 - Nyc

www.flickr.com/photos/52881475@N00
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gUy oLSSoN - São PaULo/BRaSIL

guyolsson@bol.com.br
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cHRIStINa caStaNEDa - DIStRIto 
fEDERaL/mExIco

www.flickr.com/photos/xian_cv
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ZoNgyU

http://www.flickr.com/photos/zongyu/
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fERNaNDo LINS - São PaULo/BRaSIL

www.flickr.com/photos/littera/
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gIaNoRSo - Roma/ItáLIa

www.flickr.com/photos/gianorso/
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jULIaN camPoS - BRaSIL

http://www.flickr.com/photos/colagens
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jüRgEN - vENDômE/fRaNcE

http://www.flickr.com/photos/
katzengruber
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katHERINa vELaSqUEZ - SaNta cRUZ DE 
La SIERRa/BoLIvIa
http://www.flickr.com/photos/
neurastenica/
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LUfE StEffEN - São PaULo/BRaSIL

lufesteffen@yahoo.com.br
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camILa toRRaNo - São PaULo/BRaSIL

camilatorrano.carbonmade.com/
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gUStavo vINagRE - São PaULo/BRaSIL

gustavovinagre@gmail.com
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aNNE NgUyEN - SyDNEy/aUStRaLIa

itskitsch@hotmail.com
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caRLa BaRtH - BRaSIL

http://www.flickr.com/photos/preza
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DUDa ItajaHy - RIo DE jaNEIRo/BRaSIL

http://www.flickr.com/photos/
dudaitajahy/
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ELvIS caLHaU mINUcELLI - São PaULo/
BRaSIL

http://elveres.zip.net/
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gIL RocHa - São PaULo/BRaSIL

http://www.flickr.com/photos/gilvanbr
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NagaZakIDoLL - LISBoa/PoRtUgaL

www.myspace.com/nagazakidoll



314 315



316 317



318 319

PEDRo LUcENa - macEIo/BRaSIL

http://www.flickr.com/photos/
pedrolucena/
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RafaEL LUqUIaRI - SaNtoS/BRaSIL

luquiari@hotmail.com
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wILLIam NaScImENto - São PaULo/
BRaSIL

wwwfn@hotmail.com
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Esses poemas fazem parte do livro ainda 
não publicado (de Gustavo Vinagre) 
“Marfim Cariado”

Antropofagia

Sobre antropofagia, sempre lembra,
ao falar dos modernos - Tão legais...
Também de tribos, velhos canibais,
que na janta, matar era um emblema.

Isso, pra todo mundo, hoje, é problema.
São poemas modernos, ancestrais
Humano no cardápio, não, jamais
Mas pro cu vou mandar o estratagema

de literal maneira, inteiro engulo
o pé, sem drama ou dor, do Abaporu
no punho dum negão feliz eu pulo

É antropANALfagia. Ai, ai, uhu!
digo verso ao peidar, com muito orgulho
como homem, bem melhor, se pelo cu.

Fist Fuck

Fist significa, em inglês, punho.
Meter um braço inteiro é fist fuck.
E nas pregas sentir do macho o muque
é um prazer que tenho e não assumo.

Profundo revirar buscando o sumo
tira de mim raquete, tralha, cookie
guarda-chuva, soquetes, mini-Hulk
de tudo a mão encontra se aprumo

de quatro. É do tamanho do meu rabo
a valise (avalie!) de Miss Poppins...
Se entra, desaparece. Sou um mago.

Mas o que realmente quero enfim
é que na minha carne encontre o cabo
relevante, a minha alma, em meu confim.

variantes para confim: cófrim (diminutivo 
de cofre) ou coffin (do inglês, caixão)

Soldado, cabeça, capacete
Direita pega ávida espingarda
Esquerda sacode seu cacete.
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PRÓXIMA EDIÇÃO /////////////
ONE YEAR

TEMA LIVRE
FREE SUBJECT
TEMA LIBRE

visite:
www.woofmagazine.net


