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EDITOR IN-CHIEF

Antonnio Italiano

Sou filho de uma mulher que amo tanto e me ensinou
que o amor de mãe existe, é sensível e bonito, que o
mundo é batalhador quando se é divorciada e com filho. 
Sou neto de uma mulher que ainda precisa ser forte aos
77 anos, é  linda e alegre.
Sou irmão mais velho de uma mulher de 14 anos, que
acredito ser a mudança de pensamentos na geração da
família. Foram essas mulheres que formaram o homem
que sou hoje, que batalharam pelo espaço nunca
disponível, que me ensinaram a comer, me vestir, pensar,
agir, e amar a arte. São essas mulheres da vida real que
a VAM Magazine homenageia nesta edição.

Agradeço imensamente e sempre por estarmos
valorizando a língua portuguesa com a VAM Magazine,
com a consciência da não utilização de papeis e
pigmentos poluentes para a nossa mãe terra. A leitura
está ao nosso redor e na palma da sua mão!

Sou Antonnio Italiano, editor in-chief e fundador, quero
que vocês abram alas para essas e para muitas
mulheres, sempre! Sejam bem-vindas a VAM Magazine.

Obrigado em especial a Flávia Alessandra e Carol
Chalita, nossas artistas mulheres do Brasil. 
Obrigado ao Team VAM Magazine, aos parceiros e
apoiadores.
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VAM MAGAZINE

Malvino Salvador, Iza, Sidney Magal, José Loreto, Bruno Daltro, Aretuza Lovi, Tânia Alves, Luiza Tomé, Panda Beting (Fundador da

AZUL Linhas aéreas), Amir Slama, Victor Dzenk, Sheila Mello, Vivi Orth, Bruna Altieri, Soul de Brasileiros, Diego Moura,  Wagner

Santiago, Gleici Damasceno, Bia Napolitano... entre tantos artistas já estiveram na VAM Magazine.

Apoiador: CoffeeMais - O café mais pontuado do Brasil.

Coachella (2019)

Spfw (2020)

Convite Los Angeles Fashion Week (2019)

Fashion Experience With Alessandra Ambrosio (2020-NYC)

Minas Trend

Jantar Beneficente Luisa Mel, Rita Lee

Live Sidney Magal

Live José Loreto

Live Bruno Daltro

Live Malvino Salvador

Live Flávia Alessandra
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No ar há mais esta 14º edição, somos a plataforma online e

também Magazine ECO, sem pigmento, papel e muita

consciência. 

Tiragem ilimitada e com envolvimento feito com o coração.

Edições com foco na Sociedade e vida real. Gastronomia,
Arquitetura, Saúde física e mental, Moda, Literatura,
lugares, Sociedade e lifestyle.

Na VAM Magazine fazem parte também profissionais

renomados que contribuem para Vogue, Glamour, Elle Brasil.  

Parceiros de agencias, assessorias, empresas e sereshumanos.

- O principal para nós.

O nosso compromisso é a construção de conteúdos de

qualidade, criatividade e aprofundamento.  Entregar matérias

acessíveis com destaque em pesquisa, informação ética, e de

forma democrática. Disponibilizando informação para atingir

o maior número de pessoas. 

Publicidade do nome e marcas no mercado.

Conectar empresas, profissionais e conteúdos junto a equipe,

buscando novidades relevantes de acordo com o perfil do seu

público.

Atualidades que tragam informações para construírmos as

melhores matérias para cada edição, parceiro, e apoiador.

VAMMAGAZINE.COM.BR

https://vammagazine.com.br/edicoes-vam-magazine-revista/


Clique aqui e conheça os
colunistas e parceiros VAM

Magazine

Há mais de 70 anos no mercado nacional. Coffee++ é o Café Especial mais

pontuado do Brasil (cup of excellence)
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MULHERES

2021

à romper fronteiras
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Conte algo que você nunca fez, mas tem

vontade. Esse foi um dos questionamentos

feitos para entrevistadas das mais diversas

idades. Enxergar as mulheres como seres

individuais, para além do papel de mães,

filhas, trabalhadoras e guerreiras, é

essencial. E eu, como mulher, gostaria que

todas nós soubéssemos que:

Não precisamos cumprir papéis sociais o

tempo todo. Portanto, que neste mês nos

lembremos dos sonhos que deixamos de

seguir, das vontades e falas que foram

deixadas “de canto” em nome de outros ou

de situações externas. E que assim, a

mensagem “seja você mesma” vigore de

forma verdadeira. Os meus mais sinceros

votos, são que você, mulher que nos lê, seja

feliz. 

Em meio a incertezas e apreensões sobre o

futuro, talvez, só possamos assumir o

controle de uma única coisa: nossas próprias

vidas. 

Desejo que você feche os olhos e escute

sua música favorita, que sinta se

verdadeiramente amada. 

Desejo também, que você sinta o aroma

daquela comida que te dá água na boca,

que você se sinta cuidada. 

Desejo que você olhe para o

espelho com amor, perceba a

potencialidade e aproveite tudo

o que seu corpo pode te

proporcionar. Mas, acima de

tudo, desejo que você tenha

orgulho da sua própria jornada,

de ter sobrevivido a todos os

seus piores dias, secado suas

próprias lágrimas e se reerguido.

Sinta o que é ser mulher

Afinal, a história nos confirma

que este papel nunca foi fácil.

Mas, mesmo assim, sempre

sobressaímos com maestria. 

Dia 8, e o mês de março como

um todo, servem para nos

lembrar de toda a luta

percorrida, mas também de

toda glória que ela nos traz. Não

acredito que seja possível definir

o que é ser mulher. Mas,

arriscaria dizer que é como

magia, um feitiço completo. O

poema a seguir, de Rupi Kaur,

encontra-se no livro “outros

jeitos de usar a boca”. E

sintetiza tamanha magnitude do

papel feminino. 

"gosto de ver como as estrias 

 

das minhas coxas são humanas 

 

e como somos tão macias 

 

porém ásperas e selvagens 

 

quando precisamos adoro isso na gente como somos capazes de

sentir 

 

como não temos medo de romper 

 

e de cuidar das nossas dores com classe 

 

só o fato de ser mulher 

 

dizer que sou mulher

 

me faz absolutamente plena 

 

e completa"
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É preciso que se dê espaço. Que se ouça o que as mulheres têm a
dizer. Somente assim, anos de opressão e violência poderão ser
revertidos. Desta forma, neste mês em especial, fomos atrás de
diversas vozes. Para revelar pluralidade, fizemos as mesmas cinco
perguntas para mulheres brasileiras, de diversas localidades e
idades. Anônimas, dividem o cotidiano com pessoas como você e
eu. Mas, têm conselhos, ideais e desejos, que como dito
anteriormente: devem ser ouvidos

A primeira entrevistada foi Regina Célia, 55 anos.  É natural de São
Paulo, professora aposentada, mas também advogada. Não por
acaso, é também, minha mãe. 

O intuito era descobri-la com outros olhos. Colocar em prática o
discurso que neste texto eu proponho: enxergar mulheres como
seres individuais. 

A despi de seu papel materno, que sempre a acompanhou desde
minha chegada, para ouvir seus sonhos e opiniões. E assim, permiti
ser tocada pelas suas respostas. Logo, os convido também a
deixarem-se sensibilizar pelas respostas dadas a seguir.

Que a sociedade torne-se cada vez mais apta a escutar e valorizar
o que as mulheres têm a dizer.
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Bárbara Castelhão.  Estudante de Direito.
Colunista VAM Magazine. São Paulo.



Regina Célia 55 anos, São Paulo.

Professora aposentada e advogada.

• Qual conselho você daria para você
mesma há 5 anos atrás? 
Pense mais em você, faça o que é melhor
para você, primeiro você e assim você
poderá ser uma pessoa melhor! 

• Pra você, o que é o amor? 
Amor é sentir todos os acontecimentos e
acreditar que vale a pena esta. Posso me
dividir no “estar”, mas é preciso ter amor
próprio, estou aprendendo! Com a
maturidade tudo fica mais claro... Amor é
poder estar junto e sentir se presente...
Talvez seja difícil nomear, cada um ama
de um jeito!

• Como você se definiria em uma palavra? 
Regina: “busca”

• O que você faria se ficasse invisível por
24 horas?  
6 horas iria à casa só Bolsonaro, 6 h iria no
Vaticano, 6 h visitaria alguns amigos e
familiares 6h iria dar uma volta por alguns
lugares para relaxar! 

• Uma data importante, e o porquê:
6 junho meu nascimento! 

• Conte algo que você nunca fez, mas tem
vontade: 
Viajar sozinha, mas acho que nunca
realizarei!

Regiane Gamboa 47 anos, São Paulo.

Formação: Pedagoga e Gastrônoma.

Ocupação: Professora. 

• Qual conselho você daria para você
mesma há 5 anos atrás? 
Ame-se sempre, para de'pois amar aos
outros, em todas as situações da vida

• Pra você, o que é o amor? 
Respeito e cumplicidade, não existem
príncipes encantados! 

• Como você se definiria em uma palavra? 
Regiane: Resiliente

• O que você faria se ficasse invisível por
24 horas?  
Com certeza mudaria tudo que promove
as desigualdades e diferenças, seja quais
forem.

• Uma data importante, e o porquê:
-Nascimento dos meus filhos, pois quando
temos alguém que depende da gente, nos
tornamos ainda mais fortes. Não que eu
romantize a maternidade, mas no decorrer
dos tempos, temos aprimorado essa
tarefa.

• Conte algo que você nunca fez, mas tem
vontade: 
Fazer intercâmbios para vários lugares do
mundo para aprender idiomas e trabalhar
na Gastronomia.
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Valentina Saluz 24 anos, baiana, diretora executiva da NEXXT

Communication Europe.

• Qual conselho você daria para você mesma há 5 anos atrás? 
Acredite e confie no tempo de Deus.

• Pra você, o que é o empoderamento? 
É levar informação verdadeira para todas as classes. Com
informação todos podem fazer suas escolhas e lutar por suas
causas. Quando a educação evoluir, a sociedade será melhor

• Como você se definiria em uma palavra? 
Valentina: Empreendedora. 

• O que você faria se ficasse invisível por 24 horas?  
Acompanharia por um dia inteiro uma de minhas maiores
inspirações na vida, a incrível Michele Obama. 

• Uma data importante, e o porquê:
29 de Janeiro, dia da visibilidade trans. O dia em que todas as
pessoas trans tem um pouquinho mais de voz. Hoje é uma data
importante, mas no futuro quero que ela seja esquecida, no
momento em que não será necessário um dia ou um mês da
visibilidade trans, pois as barreiras terão sido quebradas
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Maria Manuela de Oliveira 65 anos, portuguesa vivendo em

São Paulo, Freira e Bacharel em Direito.

• Qual conselho você daria para você mesma há 5 anos atrás? 
Investir mais em mim mesma gastar tempo/vida com o que
realmente resolve. 

• Pra você, o que é o amor? 
O amor é antes de tudo uma relação de afeto, com
manifestações diferentes do ponto de vista da sociologia,
antropologia, psicologia e teologia. A vivência deste tem
dimensões diferentes Amor Eros (erótico), Amor Filos(Philips),
Amor ágape (amor de Deus), por opção de vida escolha
vocacional como mulher consagrada (freira) vivo o último , que
me coloca em constante movimento de alteridade,
compromisso e entrega a meus concidadãos, buscando sempre
relações interpessoais construtivas.

• Como você se definiria em uma palavra? 
Maria: Me defino: Ousada

• O que você faria se ficasse invisível por 24 horas?  
Invisível faria exatamente o que faço, cuidar de minha relação
com Deus, comigo e meus semelhantes. Gosto muito de ser
quem sou e das opções assumidas.

• Uma data importante, e o porquê:
Data: 26/07/1980 dia que emiti os votos religiosos de pobreza,
obediência, castidade o que mudou radicalmente minha vida. Ser
mulher Igreja numa sociedade marcadamente patriarcal e
machista exige continuo posicionamento.

• Conte algo que você nunca fez, mas tem vontade: 
Desde sempre fui muito destemida. Uma coisa que ainda não fiz
e espero fazer antes de morrer e pular de paraquedas. Já várias
vezes me programei mas por questões várias ainda não
concretizei rsrs está na minhas metas. Quem sabe será o
presente do fim da pandemia nos meus 65 anos.
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Rafaella Pamella Mendonça 31 anos.

Crixás, Goiás. Empresária, esposa e mãe

• Qual conselho você daria para você
mesma há 5 anos atrás? 
Rafaella, seja mais confiante em si
mesma, se ame, não tenha medo do que
os outros pensarão a seu respeito, você
sabe a mulher que é e isso basta!!! Você é
incrível, poderosa e pode chegar aonde
quiser!

• Pra você, o que é o amor? 
Amor é entrega, decisão, cuidado,
empatia.

• Como você se definiria em uma palavra? 
Rafaella: Forte

• O que você faria se ficasse invisível por
24 horas?  
Não faço nem ideia! Mas, acho que
entraria dentro da casa do Big Brother
Brasil para conhecer a galera e a casa.
Faria muita zueira por lá, ia deixar as
coisas cair no chão e fingiria ser
assombração.

• Uma data importante, e o porquê:
27/05/2017, Nascimento do meu filho,
meu renascimento. A maternidade me
transformou em uma mulher que eu nem
sabia que poderia ser, hoje me considero
mais forte, quero ser sempre melhor, por
mim e pelo meu filho.

• Conte algo que você nunca fez, mas tem
vontade: 
Nunca viajei sozinha a passeio, mas tenho
vontade de ter esse tempo só para mim,
fazer as coisas no meu tempo...

Kémilly Secretti Ruoso 14 anos, Santa

Maria - RS, estudante. 

• Qual conselho você daria para você
mesma há 5 anos atrás? Se importar
menos com a opinião alheia,
compreendendo assim que o centro da
minha vida sou eu.

• Pra você, o que é o amor? 
Acredito que amor é acima de tudo saber
respirar as diferenças, sendo elas físicas,
intelectuais, morais... Acho que amor é
algo muito falado e pouco sentido.

• Como você se definiria em uma palavra? 
A palavra que mais me define seria
„‟feminista‟‟, pelos meus
posicionamentos e meus sonhos

• O que você faria se ficasse invisível por
24 horas?  Pensei muito nessa resposta,
teria tantas opções! Andaria á noite
sozinha, ouvindo música nos fones de
ouvido, sem nenhuma preocupação!

• Uma data importante, e o porquê:
12/04/2006 Quando tudo começou.

• Conte algo que você nunca fez, mas tem
vontade: 
Acredito que entre tantas coisas, uma que
eu gostaria muito seria participar de uma
das paradas LGBTQIA+
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Larissa Oliveira 24 anos, São Paulo,

secretária e empresária.

• Qual conselho você daria para você
mesma há 5 anos atrás? 
Eu diria para eu não ter pressa, diria que
meu tempo pode sim ser diferente do
tempo dos outros, e que as coisas vão
acontecer como tem que ser, e que sofrer
por antecedência só vai me atrapalhar. 

• Pra você, o que é o amor? 
Para mim, o amor é o sentimento mais
intenso e puro que existe, em todos os
seus formatos. Amar alguém é entender
que todos temos momentos, todos
erramos, acertamos, todos temos
defeitos e qualidades. É ter empatia,
afeto, carinho. Amar é equilibrar tudo isso
naturalmente.

• Como você se definiria em uma palavra? 
Larissa: Destemida 

• O que você faria se ficasse invisível por
24 horas?  
Provavelmente usaria para tentar fazer
justiça com algo que eu não concordo. Ou
eu usaria pra poder conhecer lugares que
pudessem ser perigosos caso eu
estivesse visível.

• Uma data importante, e o porquê: 
01/10/2019, quando sai da casa dos meus
pais, foi a porta de entrada pra minha
independência.

Maria Clara Disaró 17 anos, Presidente

Prudente-SP, Professora de idiomas. 

• Qual conselho você daria para você
mesma há Maria Clara...F a l a tudo que
está sentindo. Não guarde nada para
você, se expresse, converse, põe pra
fora, bora! 

• Pra você, o que é o amor? 
Amor é atenção 

• Como você se definiria em uma palavra?
Exploraria a cidade sem medo de homem 

• O que você faria se ficasse invisível por
24 horas?  Pensei muito nessa resposta,
teria tantas opções! Andaria á noite
sozinha, ouvindo música nos fones de
ouvido, sem nenhuma preocupação!

• Uma data importante, e o porquê:
9 de maio de 2020. Foi o início de uma
belíssima jornada que, com toda certeza,
guardarei para sempre no coração.

• Conte algo que você nunca fez, mas tem
vontade: 
Nunca surfei, porém, morro de vontade e
ainda vou!
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Lorena Weber Ruoso,  77 anos, Sobradinho, Rio Grande do Sul.

• Qual conselho você daria para você mesma há 5 anos atrás? 
Não cometer os erros com a família, com os filhos, com os netos.

• Pra você, o que é o amor? 
Quando era jovem, pensava que era o marido, depois percebi que
eram meus filhos, e finalmente quando meus netos nasceram, o
amor se tornou muito, muito maior.

• Como você se definiria em uma palavra? 
Lorena: Força.

• Uma data importante, e o porquê:
Meu casamento, foi com o amor da mnha vida, era outra época...

• Conte algo que você nunca fez, mas tem vontade:
Sabe que não tenho mais vontade, já fiz TUDO na minha vida, com
amor, carinho, aproveitei a oportunidade que Deus me deu.
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parece
piegas
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Padrya Bucar,  Guia de História e Arte, Gov da Itália. Psicóloga. 
Colunista VAM Magazine., Florença.



Em março que celebramos o dia internacional da mulher.  Tantas mensagens de
carinho, um nome que enche nossas redes sociais, o telefone... dia feliz!
Não sou muito da corrente de celebrar e viver em somente um dia, um dia feliz
fazendo de conta que está tudo bem; presentinhos, jantares a luza de velas...
parece piegas, mas é a verdade: Nós mulheres somos um corpo mais frágil e,
portanto, mais fácil de agressões.

Existiu na Itália uma grande artista chamada Artemisia Gentileschi, no seculo
XVII, uma mulher que pinta de uma forma dura, nua e crua, descendente de
Caravaggio na arte portanto chamada de Caravaggesca, e foi uma mulher que
através da dor de um estupro causado justamente por um colega nd escola de
pintura do pai de Artemisia. Ela colocou na arte a sua terapia, nem o pai dela,
logo no início acreditava nesse estupro, dando razão para o estuprador. 

Sozinha, magoada, violentada moralmente, sexualmente e psicologicamente
"jogou "na sua arte a dor de não ser compreendida.

Uma das obras mais impactantes de Artemisia é Giudita que mata o gigante
Oloferne. Essa história é narrada no antigo testamento onde Giudita salva o seu
povo matando Oloferne, como? Simplesmente ela viúva o convida para o seu
leito para uma noite de amor, serve muito vinho e ele embrigagado se deita na
cama de Giudita, ela corta a cabeça desse gigante, em poucas palavras, uma
forma de se vingar do seu estuprador ela joga sangue, força, raiva e muita cor
para expressar-se.

Ainda em alguns países árabes a mulher é a culpada do estupro, porque se
vestiu desejável para o homem e o excitou. Artemisia sofreu e gerou através do
sofrimento suas obras inesquecíveis, mas voltando para o mundo digitalizado
que possuímos; escrever, falar, expressar são formas mais fáceis e acessíveis,
então mais um motivo para lutar contra qualquer forma de abuso, opressão,
rejeição, de racismo, de misoginia, homofobia, lesbofobia, transfobia. 
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A propósito da Artemisia, com muitos anos depois o sujeito que a estuprou foi condenado pois o pai dela aceitou a razão da filha e a apoiou, mas o dano já tinha sido feito e podemos só
admirar as mulheres através da intensa Artemisia, para o não de um só feliz dia das mulheres, mas mais mulheres felizes.
Mulheres como Artemisia temos todos os dias, milhões que gritam e não são escutadas ou mais, nem gritam por medo...quando isso irá passar?

Inclusive falando de final feliz Artemisia foi a primeira mulher a participar de Academia de Belas Artes aqui de Florença, foi a queridinha da familia Medici no século XVII.
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Dentre os questionamentos frequentes que recebo em meu
consultório está: Dr. quando devo levar minha filha ao

ginecologista pela primeira vez? 

A resposta a esta pergunta deve passar pelo esclarecimento de
uma fase importantíssima na vida reprodutiva da mulher chamada
Puberdade.

A puberdade é o período de transição biológica entre a infância e
a vida adulta e tem como objetivo alcançar a maturidade sexual.
é caracterizada pelo amadurecimento dos caracteres sexuais
primários (genitais e gônadas), pelo surgimento e
amadurecimento dos caracteres sexuais secundários (mamas,
pelos pubianos e axilares e pelo estirão de crescimento.
Fisiologicamente, a puberdade pode ser definida não como um
evento isolado e sim como uma fase continua no
desenvolvimento hormonal que inicia antes mesmo do
nascimento, durante a vida fetal.

A puberdade até então, era considerada normal quando iniciada
após os 8 anos de idade nas meninas. No entanto, este conceito
tem sido questionado por estudos mais recentes que mostram
um grande número de meninas iniciando este processo antes
dos 8 anos de idade. 
É importante salientar ainda que tais estudos mostram um
amadurecimento mais precoce em meninas consideradas de
raça negra se comparadas a outros grupos raciais elaborados a
partir de respostas objetivas. Desta forma hoje, podemos
considerar esperado que os primeiros caracteres (mamas e/ou
pelos pubianos) comecem a aparecer em meninas negras a partir
dos 6 anos e partir dos 7 anos de idade nas meninas brancas.
Outro dado a ser observado é o fator genético, já que se observa
uma relação direta entre a idade da menarca (primeira
menstruação) entre mães e filhas e irmãs. Não menos importante
é o fator nutricional, pois a obesidade tem sido associada ao
início precoce da puberdade também.

Primeira consulta ginecológica

Primeira
consulta
ginecológica
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Dr  Rhoger Felipe Mendes Czekalski 
Ginecologista. 
Obstetra.
Cirurgia minimamente invasiva.
Estética íntima.



De qualquer forma o mais importante a saber
é que a sequência de eventos púberes
usualmente seguem o padrão: crescimento
acelerado, início do desenvolvimento
mamário, início do desenvolvimento dos
pelos e finalmente a primeira menstruação. O
tempo médio que podemos esperar para este
processo é em médio 4 anos e meio.
Conquanto este conhecimento é importante,
os familiares devem ficar atentos a sinais
precoces e/ ou progressão muito rápida para
evitar atraso diagnóstico de qualquer
patologia hormonal. Neste caso o Pediatra e/
ou o Ginecologista serão os profissionais
habilitados a avaliar os problemas e orientar
corretamente a família das pacientes.

Mas, se o desenvolvimento for como o
esperado, este período então deve ser
escolhido para o planejamento da primeira
consulta ginecológica. Habitualmente, nesta
primeira consulta, o ginecologista abordará
temas como a menstruação e que sintomas
podem ocorrer, rotina ginecológica,
anticoncepção e sexualidade.

Sem dúvida alguma o desenvolvimento da
sexualidade é um assunto de tão grande
importância quanto a puberdade para
decidirmos sobre a primeira consulta ao
ginecologista. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, sexualidade é uma
necessidade básica e um aspecto central do
ser humano, do começo ao fim da vida,
envolvendo sexo, identidade de gênero,
orientação sexual, erotismo, prazer,
intimidade e muitas vezes reprodução, e por
isso, não pode ser separado de outros
aspectos da vida.
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Quando nascemos temos a
determinação de nosso sexo
biológico. A partir daí, a
sexualidade vai se
desenvolvendo com
características específicas de
cada fase. Neste processo
haverá a compreensão de
nossa identidade de gênero (se
sentir masculino ou feminino)

que difere de orientação
sexual (objeto de interesse
erótico). Neste período é
necessário que a criança tenha
contato com pessoas de
ambos os sexos, pois isto
estimulará a percepção de
suas semelhanças e
diferenças, o que possibilita a
ela compor o modelo pelo qual
se identifica. O ginecologista

pode e deve orientar seus
pacientes e familiares neste
processo também.

Finalmente devemos concluir
que situações como
sangramento genital repentino,
dor abdominal e/ou presença
de secreção vaginal diferente
do habitual, podem também ser
eletivas para uma consulta
ginecológica. doctoralia.com.br

Dr  Rhoger Felipe Mendes Czekalski 
Ginecologista, Obstetra, Cirurgia minimamente

invasiva, Estética íntima.



Relacionar-se não é uma tarefa fácil. Qualquer interação entre duas
pessoas é complexa. Nenhuma será equilibrada o tempo todo e nem
envolverá seres humanos sempre sensatos. Em um relacionamento, de
qualquer natureza (trabalho, amor, amizade, irmãos, pais e filhos…)
tendemos a depositar muita confiança e muitas expectativas nas ações e
atitudes do outro. Mas, com o tempo e, conforme vamos aprofundando os
relacionamentos, alguns sentimentos e sensações nada agradáveis podem
surgir. O encantamento pode dar lugar a medos, mágoas, tristezas e
rejeições.

Pessoas tóxicas, geralmente, são egoístas, preocupam-se apenas
consigo e tornam-se vampiros emocionais, sugando o máximo do outro.
Não admitem erros, exigem de forma extrema das pessoas e se colocam
como superiores aos demais seres. Ao acreditar não estar a altura de
ninguém, ou não ser suficientemente boa para o outro, as vítimas de quem
possuíam perfil tóxico, trazem impregnadas no espírito uma autoestima
baixa e tendem a repetir ciclos viciosos, atraindo sempre pretendentes
com essas mesmas características nocivas. E, como estratégia, o tóxico
se aproveita da culpa que sua presa carrega para menospreza-la ainda
mais e assim, induzi-la a satisfazer suas vontades. Afinal, tentar diminuir o
outro é uma atitude comum nas chamadas relações tóxicas.

O tóxico, normalmente, é atraído por pessoas de baixa autoestima,
submissos, dependentes e vítimas fáceis de serem controladas. Usam de
sedução e boa conversa para manter sua presa envolvida  em suas
artimanhas. Além da ridicularização e do desdém, podem ocorrer mentiras,
ofensas e manipulações. Em situações mais agudas, o desrespeito se
amplifica e chega à violência física. O maior erro é quando, para melhorar a
relação, nos colocamos em patamares inferiores e deixamos de ser nós
mesmos para viver e agir conforme o desejo do parceiro. E nos frustramos,
já que agradar passa a ser uma missão quase impossível.
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OS TRANSTORNOS psicológicos
DESENVOLVIDOS POR VÍTIMAS DE
RELAÇÕES TÓXICAS E ABUSIVAS

Infelizmente, nos últimos meses temos vivenciado uma grande exposição na mídia
de casos de violência doméstica contra mulheres que, em sua grande maioria,
vivem relações tóxicas que, terminam em tragédias ou deixam sequelas
psicológicas profundas em suas vítimas. Mas de que forma, podemos identificar
se estamos em uma relação tóxica? Como sair dela e como classificar o tipo de
violência sofrida dentro destas relações que, parecem sedutoras e
despretensiosas, mas ao final, destroem a vida de uma pessoa e criam
impedimentos psíquicos na construção de novas abordagens íntimas. A relação
tóxica se esconde por trás de uma cortina de fumaça onde as pessoas enganam a
si mesmas. A verdade é que ninguém permanece em um relacionamento destrutivo
porque gosta, mas sim pela impossibilidade de observar os comportamentos
abusivos do outro.

Dra. Andreá Ladislau, Psicanalista, Imortal Academia
de Letras. Colunista VAM Magazine, Rio de Janeiro.

Dra. Andreá Ladislau, Psicanalista, Imortal Academia
de Letras. Colunista VAM Magazine, Rio de Janeiro.

doctoralia.com.br



A relação abusiva pode acontecer com
qualquer um. Quem sofre com esse tipo
de relacionamento pode apresentar
sintomas de depressão, ansiedade e
alterações de humor, além de transtornos
alimentares, queda de cabelo, insônia,
problemas respiratórios, problemas de
pele e fobia social. 

Faça uma autoanálise para identificar se a
sua relação carrega características
abusivas e verifique se existe a presença
de sofrimento, além de fatos pautados por
intolerância e individualismos extremos.

Mas por que atraímos pessoas tóxicas?
Muitas vezes, o que nos incomoda no
outro é um reflexo do nosso espelho.
Você não é responsável pelo
comportamento abusivo do outro. Mas
pense que somos responsáveis pelos
padrões que atraímos. Principalmente se
forem constantes e repetitivos. Quando
não aprendemos com uma experiência,
somos presenteados com a oportunidade
de vivenciar situações similares
novamente, até aprendermos a lição que
nossa parte inconsciente clama por
consciência. Alguns relacionamentos são
resolvidos apenas quando nos afastamos,
pois determinada pessoa só surge para
trazer um ensinamento específico. A
consciência de que nossa função nunca é
mudar ninguém deve ser mantida, pois não
nos cabe tal exigência. 

Mas QUANDO MUDAMOS, OS
OUTROS MUDAM TAMBÉM.
Afinal, o outro só faz conosco o
que permitimos. No entanto,
para encontrar essa mudança,
um importante (e difícil) passo
é a compreensão de que, por
mais que não sejamos
responsáveis pelo
comportamento tóxico e
abusivo do outro, não é
APENAS O OUTRO. É muito
importante entender que
precisamos sair do papel de
vítimas, para validar que
PODEMOS e MERECEMOS
receber o melhor que a vida
tem a nos oferecer.

E o que fazer quando se
percebe envolto em uma
relação tóxica e destrutiva?
Pegar para si a
responsabilidade de zelar pela
paz a dois não resolve.
Responsabilizar o outro por
todas as mazelas, também não.
É preciso avaliar não os papéis
de vilão e mocinho, mas a
dinâmica. 
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O principal é resgatar o amor próprio
e a autoestima, ressignificar as
experiências ruins, compreender o
que faz você se sentir dessa forma e
considerar o fato de que se afastar
de pessoas assim pode ser a única
saída para uma vida tranquila, uma
vez que pessoas com esse perfil
tóxico nem sempre estão propensas
a modificações, principalmente se
possuírem evidências de psicopatia.
O abusador, provavelmente, age
assim por já ter sido abusado, mas
suas dores não podem justificar suas
atitudes. Já o abusado, deve
entender que tipo de interação
exerce na dupla e porque ainda está
consumindo esse sofrimento.  

O amor verdadeiro é aquele que te
eleva e que te coloca no caminho da
sua evolução, e não aquele que põe
uma pedra em cima da sua semente
a impedindo de crescer e florescer. 
Amor verdadeiro não tem razões
para agredir moralmente,
verbalmente, psicologicamente ou
fisicamente, porque ele vem apenas
para fazer o bem. 

Não se iluda com relacionamentos que
não acrescentem. Respeite a si mesmo e
entenda: o importante é não desistir de
buscar ser feliz. Todos merecemos uma
construção familiar saudável, ou mesmo
relações interpessoais equilibradas.
Fortaleça seu inconsciente e entenda a
força que tem. Ame-se acima de tudo e
não permita que diminuam seu valor. 

Enfim, a autoavaliação e o amor próprio
são peças chaves para se curar de uma
relação tóxica. Afinal, se você não se
valoriza e não se ama, acha mesmo que
os outros farão isso por você? Olhe para
as relações em que está envolvido e
perceba se virou refém da situação. Não
permita, em hipótese alguma, a
perpetuação de abusos físicos ou
emocionais que interferem em sua
felicidade. Busque ajuda de um
profissional de saúde mental para que
possa fortalecer sua personalidade e
resgatar sua autoestima, além disso,
denuncie as agressões aos orgãos
competentes o quanto antes. Não espere
acontecer uma tragédia, como tantas que
temos presenciado. Reflita e acredite em
sua própria mudança. 



Todo mundo já sabe que os procedimentos estéticos sempre trouxeram
novas alternativas para que as pessoas se sintam cada vez mais belas e
confiantes, isso não é mais novidade pra ninguém! Mas, pensando em
inovar ainda mais no mercado estético e elevar a autoestima da mulherada,
a Biomédica Dra. Diana Carielle (26) resolveu aprimorar a técnica Sculptra

Bumbum, após aprender vários métodos de aplicação do produto
‘Sculptra’, e desenvolveu uma forma única para valorizar o bumbum.

“O Sculptra é um produto médico, à base de ácido Polilático, um grande
bio estimulador de colágeno. Tem o principal objetivo em gerar novas
fibras de colágeno, conferindo firmeza e sustentação. A técnica com esse
produto, o Sculptra, permite tratar flacidez, celulite e conferir volume em
pontos específicos. Isso promove um melhor contorno, as curvas do
bumbum são valorizadas e as imperfeições são corrigidas, levando um
aspecto harmônico e de grande satisfação dos pacientes”, explica. 

No mercado estético há mais de cinco anos, Carielle foi motivada a entrar
no ramo com o propósito realçar a beleza de cada pessoa, respeitando a
idade e as características próprias, sem estabelecer um padrão. E claro,
sem deixar a ciência de lado!

De acordo com a Dra. Diana, o produto ‘Sculptra’, utilizado em seu
procedimento, possui a qualidade necessária para que possa ser
devidamente aplicado em seus pacientes. “É uma substância compatível
ao corpo, à medida que o organismo vai absorvendo, também vai
estimulando as fibras de colágeno”, conta Carielle, que completa falando
sobre o seu padrão de padrão de qualidade. “Toda a técnica é realizada
com anestesia, em uma clínica, com todas as medidas de biossegurança.
O procedimento é realizado com cânulas e isso evita desconforto e
intercorrências. Preconizo uma revisão anual para acompanhar a evolução
dos resultados, isso estimula muito que os pacientes continuem se
cuidando”. 

Nova tendência do momento: Saiba tudo sobre a
técnica desenvolvida pela Dra. Diana Carielle que

veio para te deixar com o bumbum dos sonhos
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Ela revela que todos os dias recebe
muitas pessoas insatisfeitas com a beleza,
ou até mesmo com a imagem distorcida
de si. Por isso, sua técnica possui relação
direta com a autoestima. Seu papel é
identificar o que há de mais belo no
paciente, e fazer com que ele veja esse
lado e crie segurança. A partir disso, fica
muito mais fácil conquistar a autoconfiança
e o amor próprio. 

A Dra. Carielle disse ainda sobre a
importância de manter um bom
relacionamento com seus pacientes. “Isso
faz com que evoluímos em nossos
processos. Eles têm muita admiração pelo
meu trabalho e pela transformação que eu
causo na vida das pessoas, e isso os
impulsiona a seguir minhas orientações, e
concluir os tratamentos. Depois é
satisfação mútua!”. Ela ainda finaliza
falando sobre profissionais que não são
devidamente qualificados para praticar
determinados procedimentos estéticos,
mas que ainda assim os fazem. “Penso
que é muita falta de empatia oferecer um
serviço ou produto que pode interferir na
saúde física e mental das pessoas. É uma
grande irresponsabilidade”. Diana, que
também é patologista clínica,
hematologista, hemoterapeuta e pós
graduada em biomedicina estética,
atualmente está fazendo Doutorado em
Ciências Biomédicas na Argentina.
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Por: Mika Mattos



Glauco Araujo é um dançarino e ator profissional nascido no
Brasil e formado no Brasil e nos EUA. No Rio, ainda um jovem de
16 anos anos, Glauco dançou com a Rio Dance Company (dança
moderna), bem como com a companhia de dança integrada
ANDEF (dança inclusiva). E em 2012, Glauco, foi premiado por
seu talento e habilidade, e teve a grande honra de representar o
Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Paraolímpicos de
Londres. Avançando para 2017, Melodious Marco, um balé
original criado por Sarah Najera e inspirado na história de vida de
Glauco quando jovem, foi apresentado em Chicago. 
O Balé contava a história de um jovem tentando se conectar com
a verdade consigo mesmo para encontrar autenticidade,
significado e amor em sua vida. Quando criança, crescendo em
uma região rural fora da cidade do Rio de Janeiro, Glauco lembra
de estar na janela de seu quarto à noite, olhando para o céu
noturno aberto e aparentemente sem fim e meditando sobre as
estrelas. “Eu ficava na janela por horas, por noites a fio, olhando
para todas aquelas estrelas, pensando como a constelação de
estrelas representava um mundo notável e momentoso. E me
perguntei sobre meu destino e para onde o futuro poderia me
levar. Foi um sentimento incrível e maravilhoso - um sentimento
místico que me deixou com um desejo de seguir em frente com
determinação e esperança.”

De 2015 a 2017, Glauco atuou e dançou papéis principais na
Momenta Dance Company em Chicago. A companhia apresentou
repertórios de coreógrafos renomados, incluindo Doris
Humphrey, Martha Graham e Charles Weidman, bem como
coreógrafos clássicos como August Bournonville, Mikhail Fokine,
Jules Perrot e Marius Petipa; e as coreógrafas de dança inclusiva
Alice Sheppard e Ginger Lane.

Brasileiros pelo mundo
Carla Mendes, Guia Nova York, Transfer. 
Colunista VAM Magazine, Nova York.
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Glauco foi atraído para a cidade de Nova
York no início de 2017 e recebeu uma
bolsa de estudos na Alvin Ailey School.
Em 2018 foi bailarino de destaque em
“Aria”, dueto coreografado para ele pelo
coreógrafo cubano Pedro Ruiz, com
acompanhamento ao vivo da Orquestra
Camerata New York. Glauco dançou e
atuou no ano seguinte no novo musical de
Sasha Spielvogel, Come Back Once More
So I Can Say Goodbye - uma celebração
do 50º aniversário da Stonewall. O
próximo papel de Glauco foi no musical A
Crossing de Joshua Bergasse, realizado
com a Barrington Stage Company.

“Deixando família e amigos para trás,
adotando um novo país de origem,
morando em Nova York onde não
conhecia ninguém, aprendendo a falar o
idioma, enfrentei alguns momentos
agressivamente difíceis apenas tentando
sobreviver tanto financeiro quanto
emocionalmente.” Atraído pela cena
teatral de Nova York, Glauco trabalhou
sem parar no palco por dois anos,
trabalhando frequentemente com Triangle
Theatre, The Snarks, ACC e EAG. Sua
estreia em Nova York foi como o
protagonista romântico, Peter Latham, na
peça Forty Carats de Pierre Barillet. Sua
virada cômica foi seguida por sua
performance hilária como o caduco Bob
Lamb na peça Museu de Tina Howe. 

E em uma série de noites de
monologos, o alcance de Glauco
cobriu o papel do cabeça quente Ken
em Red de John Logan, o doce
Cornelius em The Matchmaker de
Thornton Wilder, o enganoso Morris
Townsend de Ruth e Augustus Goetz
em The Heiress e o diabólico Adolf
Eichmann em Raul Wallenberg Saved
me.

“Às vezes, durante a execução de um
show ou uma apresentação de dança,
minha mente era transportada de
volta para a casa onde cresci. E nos
rostos dos outros dançarinos e
atores, eu via meus pais, meu irmão,
minha avó e as duas tias que
moravam na casa contígua à nossa.
Meu coração doeu só de perceber
como a vida pode ser preciosa e
efêmera e como raramente eu
dedicava um tempo para celebrar
meu passado com todos os seus
altos e baixos. Era como viver em
duas realidades diferentes
simultaneamente.”
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Na TV, Glauco mais notavelmente teve um papel
cômico em um comercial promocional para Betty in
Nova York, e isso foi seguido por Glauco
interpretando o tortuoso Pawnbroker no “The
Investigation Discovery Channel” em Homicide City:
Charlotte.
Então, no início de 2018, Glauco conheceu e teve
uma atração imediata pela premiada
bailarina/diretora alemã Severine Reisp. “Houve
uma atração instantânea entre nós, não declarada,
mas muito, muito forte. Quando conheci Severine,
ela parecia ocupar mais espaço, mais ar, do que
qualquer pessoa que eu já conheci. Fiquei
absolutamente pasmo.” Ambos compartilham uma
paixão implacável pela dança e por contar histórias
humanísticas no cinema - e possuem uma química
formidável na tela. Seus filmes foram reconhecidos
em vários festivais internacionais de cinema: A
Tango to Remember - Melhor Filme Romance, Los
Angeles Film Awards, Melhor Mulher Cineasta,
Festival de Cinema Atman; Ruminate - Melhor
Musical e Melhor Coreografia de Dança, Oniros Film
Awards. Outro filme, Lucid, escrito e dirigido por
Juan Wang recebeu melhor filme na The Heibei
Television Artists Association. 

Quando a pandemia atingiu Nova York, fui um dos
primeiros casos de coronavírus. Tive a sorte de ter
contraído um caso relativamente leve e, em um
mês, voltei à atividade “normal” novamente. O
teatro e o cinema ficaram paralisados   por vários
meses e o Zoom virou moda com as produções
teatrais. Glauco ficou emocionado por ser escalado
e trabalhar ao lado dos atores da Broadway e do
West End Anthony Newfield, Alison Fraser e Karen
Archer na nova peça Adrift de Richard Alleman,
interpretando o papel de um instrutor de Zumba
brasileiro e provocador, chamado Flavio. 

“Tive a honra de fazer parte de uma
apresentação especial para beneficiar o
Episcopal Actors’ Guild e o Cape May
Stage. Antes da produção deste
programa, eu estava exausto e me sentia
esgotado de todas as maneiras possíveis,
em parte devido à minha recuperação do
coronavírus. Desde os sete anos,
raticamente vivia no palco, atuando,
entrando em competições, e meu corpo
começou a me enviar sinais de que eu
deveria fazer uma pausa. Eu estava
constantemente em movimento, viajando
de continente a continente, não ouvia o
que meu corpo e minha alma estavam
sinalizando. Mas quando comecei a
ensaiar para Adrift - uma colaboração
única na vida com esses veteranos de
palco - minha energia aumentou, assim
como meu espírito.
Avaliado no Times Square Chronicles,
"Betsy (Alison Fraser) anseia por algo
mais, ao lado de interações do tipo menos
virtuoso com o belo e doce Flavio,
interpretado sedutoramente pelo atraente
Glauco Araujo (Come Back Once More de
Spielvogel)."
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Recentemente, Glauco também se apresentou em uma curta biografia
intitulada Dance for Freedom, dirigida por Severine Reisp, destacando os
desafios que as pessoas de cor hoje enfrentam, e que conquistou o
reconhecimento como o primeiro lugar na Fundação Dr. David Milch/CCNY
Prêmio em competição de curtas-metragens. Em sua crítica, a jurada
Timberkly Whitfield, Diretora de programa e produtora da A&E, além de
apresentadora do History Channel e A&E, escreveu: “Glauco Araujo é um lindo
dançarino e você o capturou de uma forma que me emocionou muito. Senti-
me inspirado por sua história de que mesmo diante do racismo ele não se vê
como uma vítima. Fortes valores de produção. Você marcou todas as caixas
neste - FANTÁSTICO! ”

Quando era jovem, não percebia como a vida pode ser peculiar e milagrosa ao
mesmo tempo, com todas as suas decepções e triunfos. Não teria importado,
de qualquer maneira. Estava sempre em busca de “respostas” para a vida.
Como diz o poeta e filósofo Rilke: “Não busque as respostas, que não
poderiam ser dadas a você agora, porque você não seria capaz de vivê-las. E
a questão é viver tudo. Viva as perguntas agora. Talvez então, algum dia
distante no futuro, você gradualmente, sem mesmo perceber, viverá seu
caminho para a resposta.” Naquela época, eu estava tão ansioso para explorar
e aprender que mal percebi como às vezes conseguia ser rígido. Mas a
experiência e a maturidade me ensinaram estar aberto às possibilidades da
vida, eu também teria que ser vulnerável, ao risco. Eu estava pronto para voar
quando me mudei para os EUA. Meu entusiasmo era ilimitado. E eu queria
honrar todas as minhas decisões. Muitas vezes eu não sabia o que o próximo
dia ou semana traria. Mas, eu sou um sobrevivente. Um dia, conversando com
minha mãe, ela me disse: “Glauco siga o seu coração, mas use a cabeça”. E, à
medida que avanço, com todas as minhas esperanças e sonhos de felicidade
pessoal e profissional, eu dou luz verde para meu coração e minha cabeça
colaborarem nessa coisa misteriosa, fantástica e mágica chamada vida.

Para informaçōes sobre Glauco Araujo, visite: www.glaucoaraujo.com
Instagram @glaucoaraujonyc
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COACHELLA: O FESTIVAL CALIFORNIANO
QUE DESPERTA ATENÇÃO MUNDIAL
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Monica Palomares,. Fotógrafa, Guia Califórnia.
Colunista VAM Magazine, Los Angeles.



Com certeza você já ouvir falar no Coachella,
não é mesmo? O festival anual de música e
artes, que dura atualmente três dias e,
geralmente, nos dois últimos finais de semana
de abril, foi criado em 1999. Na época, o
Coachella Valley Music and Arts Festival reuniu
mais de 25 mil em Indio, cidade a 30 minutos de
Palm Springs, bem no meio do deserto
californiano. Além de reunir artes e uma série de
shows, o Coachella é uma marca registrada na
Califórnia e, assim como inúmeros eventos ao
redor do mundo, foram cancelados devido à
pandemia, sem previsão de quando ocorrerá.

No entanto, quando se fala Coachella, não é só
a música que chama atenção. Todas as vezes
que fui, como plateia e também como fotógrafa,
cobrindo, inclusive para VAM Magazine, as
roupas dos convidados rendem muitos
comentários mundo afora. Além disso, o cenário
chama a atenção e torna o Coachella um dos
festivais mais importantes do mundo. Sem falar
nas icônicas palmeiras californianas, os
cartazes e a estrutura imponente que
completam a experiência única que é viver
esses dias em Indio. 

Seja você fã de rock, hip-hop, eletrônica ou
indie, é muito difícil não se entregar à
experiência do Coachella e não sair
maravilhado. Pelo palco do festival, já passaram
grandes artistas, como Beyoncé, Bob Dylan,
Daft Punk, Prince, Madonna, Radiohead, Ariana
Grande, Coldplay, Paul McCartney, Amy
Winehouse, Lady Gaga, entre outros. Em 2020,
edição que fora cancelada, o Coachella
receberia duas atrações brasileiras: Anitta e
Pabllo Vittar. 

Chegando no Empire Polo Club, local
onde acontece o Coachella, você
pode ver que o festival conta com
várias tendas e palcos diversos. Entre
os principais, podemos destacar:
Palco Coachella, Outdoor Theatre,
Tenda Gobi, Tenda Mojave e Tenda
Sahara.

E é claro que as temperaturas são um
dos pontos importantes que precisam
ser levados a sério, caso venha em
um próximo Coachella: por ser
localizado no deserto, as
temperaturas durante o dia podem
bater 40°C, porém, durante a noite,
há uma queda brusca, podendo variar
entre 5°C e 10°C. Logo, é preciso
prestar muita atenção na roupa para
aproveitar o Coachella sem nenhum
perrengue!
           Apesar do próximo Coachella
não ter uma data para acontecer
devido à pandemia, a gente sonha em
curtir um dos festivais mais bacanas e
únicos que temos. Aproveitar a vinda
até Los Angeles é uma boa opção
para quem deseja ir ao festival, pois
de LA é possível seguir até Indio,
onde ocorre o festival, ou até Palm
Springs ou Palm Desert, cidades
também próximas e com boas
opções de hospedagens. E aí, te
deixei com vontade de vivenciar essa
experiência única de música e arte?
Aposto que sim!
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COACHELLA: O FESTIVAL
CALIFORNIANO QUE
DESPERTA ATENÇÃO
MUNDIAL
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Bruna Marquezine por @photocalifornia



DESANTOZ

Hasta el final del día é o novo Ep
musical do cantor DeSantoz e chega
com batidas sofisticadas do gênero
latino e vem mostrando a diversidade
de criação do estilo musical
Reggaeton. 

O Reggaeton deriva do ritmo reggae
em espanhol do Panamá,
influenciado pelo hip hop, salsa e
pela música eletrônica. O gênero
musical surgiu no Panamá, tirado do
estilo eletrônico e logo se
popularizou em Porto Rico, Espanha

e se espalhou pelo mundo. 

O Reggaetón vibra energia!!

E com essa vibração latina, o artista
Desantoz promete que em breve
teremos o seu single autoral, que
está em fase de finalização, ele
aposta na representatividade latino
Brasiguaio e tem como objetivo
contribuir com sua arte no incentivo à
valorização do gênero urbano
conhecido também como latim
urbano. 

Em um bate papo com o artista
DeSantoz ele conta um pouco sobre
sua trajetória, infância, carreira e
inspirações. 

VAM: Brasiguaio, pai gaúcho (falecido) de
São Luís Gonzaga e mãe paraguaia da região
da quarta colônia cidade de Restinga Seca .
Fala um pouco da sua história 

Sou filho de pais divorciados, o que me
possibilitou conhecer dois modos de vida
diferentes com eles, já que havia um regime
de guarda compartilhada. 
Compartilhada também são minhas raízes.
Brasiguaio é aquele brasileiro que descende
de paraguaios, como no meu caso. Sou
muito orgulhoso de ser filho deste encontro.
Tive uma infância bastante humilde, apesar
da infância livre e carinhosa que se possa ter
nos campos do interior e a fartura de
alimentos que o trabalho familiar na terra
pode proporcionar, muito simples eram as
condições de vida nos primeiros anos após o
divórcio dos meus pais. Havia uma
precariedade de abastecimento de bens
básicos, como luz elétrica, água encanada e
saneamento, eram acessos muito caros que
a estrutura das cidades na época, não tinham
condições de oferecer em toda região do
interior. Os mais pobres demoravam a ter
estes bens. Porém meus pais sempre
tiveram uma relação de respeito mútuo e
buscavam me incentivar a manter meus
estudos a todo custo, assim acabei tendo a
oportunidade de me graduar em Ciências
Sociais na Universidade Federal de Santa

Maria.
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VAM: Você tem a potência latina no sangue, que vem carregado da capacidade de
resistência . Como essa resistência te conectou com os seus objetivos ?

Eu compreendi a existência da potência latina na faculdade conforme eu fazia
pesquisas, onde eu estudava discursos de latinidade masculina em audiovisuais. 
Parece tarde, mas antes eu não encontrava pares que me mostrassem a importância
de ser quem se é, de valorizar a diversidade que se é. Cresci em uma realidade que se
tinha uma vergonha em falar em alto e bom som que se tem sangue paraguaio. Existe
muito preconceito. 

Viviane Vargas, Colunsta VAM Magazine. Ceo Rádio
Black Voz. Rio de Janeiro.



Minha família é de uma região de colonização
alemã e italiana, havia muito descrédito local ser
paraguaio ( “bugre” como chamam na linguagem
depreciativa). Então, somente na fase adulta de
minha vida eu soube que tinha essa sorte de ser
“meio” paraguaio! (Risos). 

Quando eu compreendi que eu tenho uma
identidade étnica que pode ser acionada me
dotando de resistência frente aos preconceitos
que nós marrons de modo geral, em menor ou
maior grau sofremos, foi reconfortante. Eu nunca
me senti tão empoderado como hoje na minha
existência. Existir hoje é meu maior ato de
resistência. Sou Brasiguaio.
Essa definição é minha inspiração para seguir
acreditando que onde antes eu via defeitos agora
nasceram certezas através do conhecimento. Meu
objetivo é cantar esta realidade: que o gênero
urbano tem um novo artista que defende as
bandeiras do Brasil, Paraguai e Bandeira LGBTQ+
com o mesmo respeito. 

VAM: Como foi se despir para a sociedade, família
e amigos, e se permitiu viver a sua essência
LGBTQ+ ?

Minha família de modo geral sempre me pareceu,
comparando com outras famílias que eu pude ter
algum contato, mais receptiva a questões de
sexualidade e comportamento. Mas as piadinhas
sempre estavam ali no meu ouvido. Porém o
bullying para mim era um pacotão, eu era uma
criança/adolescente claramente gay, gordo, pobre
e de pele marrom. 
A pele marrom era meu pior crime! 
As piadas sobre ser gay nem possuem força pra
se sobressair nesse coro do terror na minha
lembrança. (Risos)

Houve até concurso infantil para ser o
“jacarezinho” do grupo Mulekada), me mantendo
no armário até meados dos 18 anos quando
abertamente assumi minha existência. A primeira
pessoa com quem falei foi meu irmão Pico.
Sempre fomos próximos e ele me apoiou na
hora. Mas sinceramente, toda família já imaginava
ou estava esperando o comunicado oficial ou
queria ignorar. E eu como não tenho vocação
para o armário, assim que pude, falei pra todo
mundo. Eles que lidassem com isso! (Risos) Tive
muita sorte de ser filho de duas pessoas incríveis
que me acolheram. 
Porém no âmbito social pouco mudou no
entorno, ainda percebo resistência social à minha
realidade de vida, muitos de nós, em vários
lugares, reiteradamente temos a experiência de
sofrer, em algum grau, discriminação e violência
simbólica. Esse é o contexto o qual estamos
ainda hoje.

Convivi com as experiências desagradáveis que
cabe a nós, homens não heterossexuais, sofrer
durante nosso crescimento. Os padrões de
masculinidade estavam o tempo todo
permeando as relações familiares. Eu, uma
criança um tanto quanto ‘viada’, acabava que
sofria represálias por estar fora da curva do que
compreendia ser um homem heterossexual
gaúcho, embora os anos 90 e 2000 me dessem
uma enorme margem de liberdade tão presente
nas culturas das décadas (grupos de axé que
usavam homens como bailarinos, vide Jacaré do
É o tchan!; todos dançavam “Na Boquinha da
Garrafa” da Cia do Pagode, e até a “Dança do
Maxixe”, que embora tivessem teor bem
masculinista e de viés machista, davam aos
meninos uma liberdade de, ao menos, requebrar
e se divertir sem ser tão taxados de “bixinha”.
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VAM: Como a arte começou a fazer parte da sua
vida? 

A arte sempre esteve presente no cotidiano com
minha família. Meu pai era um homem de
inteligência inquieta estava sempre assistindo
filmes clássicos, que iam do faroeste ao clássico
Cantando na chuva. Meu pai tinha muitos livros de
todos os assuntos e eu folheava eles vendo as
gravuras. Assistíamos muitos documentários de
achados arqueológicos e coisas curiosas do tipo.
Mas o que meu pai mais consumia mesmo era
novela mexicana e toda e qualquer novela latina!
Sigo seus passos (risos) além de ter crescido
vendo a trilogia das Marias (Maria do Bairro, Maria
Mercedes e Marimar) como óbvio brasileiro que
sou, quando bem neném lembro que meu primeiro
Disco de Vinil que eu dançava por horas sozinho
era da novela infantil Chispirita, que eu assistia já
nos primeiros anos de vida. Então, eu crescia com
esse clima de que as Artes são campos
profissionais possíveis de se atuar, arte nunca foi
tabu ou algo de desocupado. Durante minha
adolescência na fase de escolher o curso da
faculdade minha família me apoiou escolher o
caminho artístico. Algo que apenas anos mais
tarde busquei ao cursar Artes Cênicas, porém não
conclui a graduação para me dedicar a outra
formação. Este período nas Artes cênicas foi
muito importante para eu experimentar um pouco
dos campos do conhecimento como voz, dança e
interpretação, para ser breve, porém o despertar
que a música me trouxe com a possibilidade do
cantar foi revelador. A música me arrebatou em
um momento bastante delicado, de autocuidado,
em que eu estava muito deprimido, e que cantar
apareceu como a mais adequada forma para eu
expressar minha existência e seguir resistindo. 

VAM: Fala sobre o processo de criação do
seu EP 'Hasta el final del dia ' de reggaeton

em inglês e espanhol.

O propósito do EP era me apresentar como
um artista independente de música do
gênero urbano através de releituras de
singles reconhecidos no mercado
fonográfico latino. Procuramos produzir uma
peça que contasse uma história sonora
coerente em ritmo e estilo no decorrer das 4
canções escolhidas. Escolhemos começar
com BANG BANG original da espanhola
Kinita, ícone dos anos 1960. Atemporal,
recebe uma releitura respeitosa a estrutura
original; experimenta o flamenco nos
instrumentos clássicos encontrando o flow
do sadtrap (trap sentimental). Em seguida,
posicionamos o romântico SAME OLD LOVE,
de Selena Gomez, agora embalado pela
magia das Congas tropicais e riffs de
guitarras. Perfeito para curti o pôr-do-sol. O
terceiro tema, atual e uma estrela em
ascensão, o Reggaetón chileno vibra energia!
Com batidas sofisticadas do gênero latino, a
releitura desenvolvida de NOT STEADY da
chilena Paloma Mami, busca mostrar a
diversidade de criações possíveis no
diplomático Reggaetón abrindo espaço para
o eletrizante dancehall de SÍ O NO da rainha
do Brasil Anitta em parceria com o
colombiano Maluma. No âmbito pessoal quis
fazer estas canções porque as consumo no
meu cotidiano e admiro a arte que trazem,
certamente muita música que gosto não
pude incluir neste trabalho, mas num futuro
bem próximo teremos mais releituras de
artistas latinos. 
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Reggaetón o gênero musical latino que ganhou o mundo
 
 

Ouça aqui

https://www.youtube.com/channel/UC_Rd3KJ28efu9IWZ_azxCqA


VAM: Quais são suas inspirações musicais para
compor seu Single autoral, que em breve estará
em todas as plataformas de streaming. 

Estamos quase finalizando meu primeiro single
responsável por apresentar o mood do meu
trabalho autoral. Quero imergir no Lo-fi, que é o
estilo de produção musical que neste momento
tem mais identificação com meu projeto de
carreira que tende a música experimental. Causar
estranhamento e euforia com as distorções dos
elementos, aliado ao conteúdo sentimental das
letras com temas líricos de pegada forte do
SadTrap e a batida do reggaetón lento é meu
desafio nesta nova etapa. 

VAM: O que você espera da arte?

Meu desejo é poder contribuir com meu trabalho
no incentivo a valorização do gênero urbano
conhecido também como latin urban. Eu aposto e
acredito na representatividade latina de
Brasiguaio. Somos latinos brasileiros e com
grande orgulho nos prestamos ao exercício de
levar e fomentar a imaginação coletiva de um
Brasil diverso e de riquezas mil que tem toda força
para ser um país onde teremos um futuro
progressista brilhante, se nos unirmos para esta
causa, que estamos inseridos na América Latina

que é todo um palco de expressões artísticas que
sim são diversas e acolhem seus artistas
LGBTQ+. Enaltecemos nossa cultura e
combatemos a discriminação.

Eu, uma criança um tanto quanto ‘viada’, acabava que sofria
represálias por estar fora da curva do que compreendia ser um
homem heterossexual gaúcho, embora os anos 90 e 2000 me

dessem uma enorme margem de liberdade tão presente nas culturas
das décadas (grupos de axé que usavam homens como bailarinos,

vide Jacaré do É o tchan!; todos dançavam “Na Boquinha da
Garrafa” da Cia do Pagode, e até a “Dança do Maxixe”, que embora

tivessem teor bem masculinista e de viés machista, davam aos
meninos uma liberdade de, ao menos, requebrar e se divertir sem ser

tão taxados de “bixinha”.
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SAIBA QUEM É O MODELO

BRASILEIRO QUE FECHOU

UM CONTRATO MILIONÁRIO

COM MARCA DE ALTA

COSTURA ITALIANA

 

VAM
magazine
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Pronto para conquistar o mercado de moda internacional, o modelo gaúcho
Mayrison Dauinheimer, de 23 anos, está deixando os diretores de casting

italianos ansiosos com a sua chegada no país europeu. Principalmente após
fechar um contrato milionário com uma marca de Milão, que vai fazer o ‘new
top’ ser muito visto estampando campanhas de grifes italianas em 2021. 

Nascido e criado no Sul do Brasil, o rapaz de ascendência alemã conta com
1.90 de altura e uma beleza de deixar o queixo caído. O que tem causado
muito burburinho por aí! Sem poder revelar muitos detalhes sobre a
campanha que será feita em Milão nos próximos meses, o que lhe rendeu
um contrato milionário, Mayrison diz que podemos esperar algo grandioso.
A marca, de alta costura italiana, é como ele mesmo descreve, “ousada e

muito elegante”. E já podemos até cogitar algumas das mais queridinhas
dos fashionistas. E aí, alguma sugestão? Com agências fechadas para
trabalhar em Paris e Portugal, Dauinheimer também conta que deseja
construir um legado para as próximas gerações. Sua intenção é incentivá-los
a chegar no topo, assim como ele. 

“Quero ser reconhecido mundialmente pelo meu trabalho, não apenas como

modelo, mas como ator também (apesar de ter muito a aprender ainda).

Quero trabalhar com outras grandes marcas no mundo da moda, e no futuro,

vou fazer o mesmo com a minha carreira no cinema.”

O top conta também que o desejo de seguir a carreira como modelo foi
surgindo a partir do incentivo de pessoas próximas, e revela que a liberdade
que essa profissão proporciona, permite que ele possa trabalhar, viajar e
conhecer o mundo. E foi exatamente isso que o inspirou a entrar no ramo!
“Na verdade, não pensava muito a respeito dessa carreira há alguns anos

atrás, porém com o incentivo de pessoas próximas, foi crescendo uma

inspiração que me fez ir buscar agências para ingressar nessa carreira, e

agora, tudo está fluindo de uma forma que nem eu mesmo imaginava”,
aponta May, que completa falando sobre os atributos necessários para
obter sucesso como modelo, além das adversidade encontradas no
decorrer de sua jornada. “É uma carreira desafiadora, na qual irão surgir
inúmeros desafios, não é só glamour como todos pensam. Além disso, a
beleza não é a única coisa que importa, é preciso ter muita atitude,
personalidade e principalmente ser forte mentalmente para superar todos
os desafios que irão surgir pelo caminho”
Leia a entrevista completa a seguir:
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VAM: Você é um garoto do sul. Quais são
as primeiras lembranças que você tem da
infância?
As minhas primeiras lembranças, são de
ter alguns amigos antes mesmo de iniciar
as minhas aulas na escola, me lembro de
estar muito animado com o primeiro dia de
aula. Me lembro de ir para a rua, jogar
bola, soltar pipa e brincar de várias
brincadeiras bem comuns na época. Me
lembro do meu pai me ensinando a andar
de bicicleta, e eu caindo milhares de
vezes. Momentos inesquecíveis, além
também de ir para a casa da minha vó
todos os dias... Tive uma infância ótima.

VAM: Foi um "adolescente rebelde",

como foi a experiência do colegial? 

Tive meus momentos de rebeldia na
adolescência, como todos tem. Aqueles
momentos em que brigam com os pais
por coisas fúteis e que se fala “eu vou sair
de casa”, mas que se desiste 5 minutos
depois. Mas no geral tive uma experiência
no colegial muito boa, fiz muitos amigos
na época e sempre fui muito bem nos
estudos...

VAM: Quando que trabalhar como modelo
virou uma possibilidade? 
Quando decidi que eu deveria tentar a
carreira. Então procurei uma agência para
que pudesse me desenvolver e dar os
primeiros passos no mundo da moda. Mas
as maiores oportunidades surgiram,
quando comecei a trabalhar em conjunto
com a Valentina Saluz e a Nexxt
Communications.

VAM: Qual era a sua profissão dos
sonhos? 
Ser cantor. Amo a música, sinto uma
conexão muito forte. Por isso, era a
minha profissão dos sonhos... 

VAM: Conte pra gente a primeira
lembrança que você tem do início da
carreira? (Do primeiro trabalho).
O primeiro foi algo muito especial,
pois foi um editorial para uma
Portugal... Como estava iniciando, foi
algo muito além da minha imaginação.

VAM: E para estar acompanhado, qual
a companhia perfeita? 
Uma pessoa agradável, que goste de
conversar e falar sobre tudo. Não
gosto de pessoas superficiais...

VAM: Na hora de chamar os
contatinhos, ele, ela ou ambos? 
Nessa hora, é apenas ela...

VAM: Realizou um sonho? E qual o
próximo que quer ver acontecer? 
Realizei! O sonho de poder trabalhar
com algo que me inspire, e que me
faça ser uma pessoa e profissional
cada vez melhor. O próximo que
quero realizar, é ter o reconhecimento
mundial dentro do segmento.

março. ano 2021  | 14º edição março. ano 2021  | 14º edição



VAM: Conte sobre seu plano para o
futuro? 
Meu plano é me tornar uma
referência/autoridade no que faço, para
poder ter o reconhecimento e inspirar
quem quer seguir a mesma carreira. 

VAM: Conte um pouco sobre o seu ritual
ao acordar? Segue rotina de cuidados?
Quais tem o hábito? 
Sigo ritual que aprendi no livro, “o milagre
da manhã”. Ele ensina, a termos mais
tempo e que a primeira hora do dia é a
mais importante. Então a rotina
basicamente, é dedicar a primeira hora do
dia para se desenvolver. Espirito, mente e
corpo. Então minha rotina é, meditar, ler e
fazer alguma atividade física.

VAM: Estamos vivendo a realidade que
movimentou as nossas vidas: Corpo sã,
mente sã.  Como você busca esse
equilíbrio? 
Busco o equilíbrio através da
meditação/leitura para a mente e
atividades físicas para o corpo. Como a
meditação, leitura e atividade física já
viraram um habito, não tenho nenhuma
dificuldade em manter. 

VAM: Você vive o sonho  de muitos
meninos. Qual a dica para eles? E um
recado para a VAM Magazine? 
A dica que eu posso dar é, que tenham o
objetivo claro daquilo que querem
alcançar e que não desistam até chegar
lá, pois adversidades não faltaram no
caminho.

Agradeço o bate papo a incrível
equipe da VAM Magazine, que
vem fazendo um trabalho
excepcional no Brasil, com a
digitalização de suas revistas,
visando um mundo mais
sustentável e a não utilização do
papel.

Muito obrigado Valentina pela
parceria, um beijo!
Seja bem-vinda ao Brasil.
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Ator, dramaturgo, diretor e um ser humano sábio que não se define, assim é
Gustavo Vaz. O ator que está presente em projetos incríveis e que levanta
pautas atuais em nossa sociedade como o papel da mulher e meio ambiente
em Aruanas, ou, O Doutrinador que explora a ótica da política no Brasil com
suas falhas e altas defasagens. Gustavo não se define, mas, deixa claro que
a cada dia busca por seu crescimento e sua evolução.
De fala serena e com um sotaque carioca, conversei com Gustavo com a
missão de descobrir detalhes sobre o profissional multifacetado que é –
entre as suas funções podemos mencionar também locutor – mas a vida é
cheia de surpresas e tudo que imaginei em escrever, acredite leitor não está
neste texto.
Quem entrevistei foi o Gustavo humano, homem, um ser inquieto e que anseia
por mudanças e pelo desejo latente de fazer a diferença para os seus e para
o mundo.
Ariano de mil pensamentos e de alma altamente sensível. Observador nato,
que descreve sua trajetória de vida de forma simples, mas com a intensidade
do signo de fogo. Desta forma foi que conheci, ele que mesmo sem querer
me levou a reflexão de vozes que se perderam em mim. Embarque nessa
matéria que em tese deveria ser condicionada no profissional Gustavo Vaz,

porém, sua ternura não me permitiu seguir por este caminho.

GUSTAVO VAZ

Entrevistamos o Ator, Dramaturgo e Diretor
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Fotos Leandro Lima
Equipe D Comunicação

Henrique Fischer
 

Deise Dantas, Jornalista. 
Colunista VAM Magazine, São Paulo.



VAM: Quem é: Gustavo Vaz? Como você se

define?

Acho que somos sempre muitos. Penso que a
definição, normalmente, restringe em vez de ampliar
os entendimentos, as percepções. O ser humano é
um bicho lindo, às vezes terrível, complexo, cheio
de contradições e camadas. Especialmente agora,
no meio dessa pandemia que nos atravessa, que
nos confunde e que nos afasta, é difícil termos
certeza de quem somos todos os dias. O que sinto,
hoje, é que sou um homem e um artista apaixonado
pela busca, pelo questionamento e pela observação
constante da jornada que construímos durante a
vida. 
 

VAM: Você se considera mais um ator de teatro ou
um ator de televisão? Tem diferença nas atuações?
Sou nascido e criado no teatro com muito orgulho e,
cada vez mais, me apaixono pelo audiovisual, pela
Tv. O teatro sempre foi minha casa, mas o cinema e
as séries têm conquistado um espaço muito
importante dentro de mim a cada novo trabalho. E
quanto à atuação, sim, penso que são abordagens
bem diferentes na maneira de se contar uma
história, de se trabalhar um personagem. Teatro é
fluxo, é um salto no vazio arriscado e sem volta a
cada apresentação que começa. A preparação é
longa antes da estreia e você se familiariza bastante
com o personagem antes do público chegar. Ao
mesmo tempo, tudo só se completa com as
pessoas sentadas na plateia. Nada no teatro é
possível sem o público. Tv e cinema são
fragmentados e exigem dos atores uma calma, uma
inteligência e uma concentração muito específicas.
Pensar um personagem nessas linguagens é
absolutamente diferente do teatro. 

É solitário, mas é mágico também. A
câmera roda e tudo acontece em poucos
segundos. Nos dois casos, não há muito
espaço para se pensar, é preciso estar lá e
agir.
 
VAM: Os projetos "Depois A Louca Sou Eu"

com a direção da Julia Rezende (filha) e “O
Jardim Secreto de Mariana”, que tem na
direção Sérgio Rezende (pai), o grau de
parentesco é um fator que pode vir a
atrapalhar no desenvolvimento do projeto?
ou essa hipótese não existe? 
Só tenho coisas incríveis a dizer desses
dois grandes amigos e parceiros de ofício.
Julia me dirigiu em “Coisa Mais Linda”, nas
duas temporadas, e depois nos
encontramos em “Depois a Louca Sou Eu”

que, em breve, segue para o streaming. Já
o Sérgio, que também foi um encontro
muito especial, me convidou para “O Jardim
Secreto de Mariana”, filme que protagonizo
ao lado da querida Andreia Horta. Ambos,
Sérgio e Julia, tem uma escuta linda com os
atores e uma tranquilidade que contribui
muito para que nós, atores, entreguemos
sempre o melhor durante o set. O resultado
do “Depois a Louca Sou Eu” foi sensacional
em todas as áreas, principalmente por
causa da maneira com que a Julia trabalha.
E, pelo pouco que eu vi de “O Jardim
Secreto de Mariana”, que deve estrear
ainda esse ano, a certeza de um bom
resultado é a mesma. E isso, graças,
também, à mão certeira do Sérgio.
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VAM: Ainda dentro do mundo do
cinema qual a sua maior dificuldade na
construção de personagem?
Acho que existem desafios muito
estimulantes ao se construir um
personagem para o cinema. Desde a
fragmentação das gravações, onde
começamos por uma cena do final do
filme e terminamos as filmagens com
uma cena do início, até a delicadeza
com que, às vezes, precisamos
imprimir ao atuar com uma câmera
muito próxima ao rosto. Tudo faz parte
desse processo de construção da
persona que estamos vestindo. Mas
não vejo isso como dificuldades, e,
sim, como possibilidades lindas de
exploração das potências do ator. 
 
VAM: O que falta para o teatro
brasileiro alcançar os investimentos
recebidos das produções da
Broadway? 
O que me parece importante, nesse
caso, é olharmos a Cultura sendo
tratada positivamente como negócio e,
ao mesmo tempo, como um direito
fundamental da população nos países
ditos como mais desenvolvidos.
Enquanto não houver esse tipo de
pensamento aqui, enquanto não
entenderem que a Cultura movimenta a
economia tanto quanto qualquer outro
mercado e enquanto permitirmos
representantes governamentais que
flertem com o fascismo, com o
negacionismo e com o preconceito,
nunca teremos um mercado Cultural
forte.
 
 

VAM: O que significa para você "A Voz de

Iara"? 
É um projeto muito especial para mim, que
traz assuntos difíceis de se abordar, já que
se trata de um trabalho biográfico. Expor a
intimidade de uma família, de uma mulher e
a minha própria, é algo a se olhar com
delicadeza e honestidade. Junto a isso, faz-
se necessário ter claros os porquês
envolvidos na decisão de falar sobre
lugares privados. Pode existir muita beleza
nesse processo de compartilhamento do
nosso passado, do que fomos. Acredito
muito na força da comunicação que está
presente nesta ideia. A peça, que
recomeçarei a escrever nos próximos
meses, será um monólogo onde
pretendendo explorar a existência da minha
mãe, Iara, falecida quando eu tinha apenas
2 anos, fazendo pontes com a época em
que viveu e com ideias existenciais sobre a
vida. Ia começar a produzir o espetáculo
em 2020 mas com a pandemia, tivemos
que parar tudo. Espero poder estar nos
palcos com ela ainda esse ano, no máximo,
no início do ano que vem.
 
VAM: Qual o sonho profissional? Qual o
sonho pessoal?
Trabalhar por muito tempo, até o meu
último dia. Pessoalmente, neste momento,
meu sonho é poder voltar abraçar as
pessoas que eu amo, assim que for
possível.
 
VAM: Novos artistas surgem, qual sua "dica"

para quem está iniciando na carreira?
Descubra seus próprios caminhos,
defenda-os, e confie na sua intuição.
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A partir da edição de março, o empreendedor
Marcelu Dvin assina a coluna Enotasting na VAM
Magazine.

Marcelu é sommelier e consultor de vinhos focado em
sustentabilidade com formação na Escuela de
Sommeliers de Chile 2013, país onde residiu por cinco
anos , Wset - Wine And Spirits Education Trust Reino
Unido 2015,  Associação Brasileira de Sommeliers
2016 e atualmente se prepara para o Wset nível 3
aqui no Brasil.

Foi coordenador de eventos no Grandioso Mestizo

Santiago, restaurante de gastronomia chilena
internacional localizado no Parque Bicentenário em
Vitacura. 2014

Esteve a cargo de casas como Nino Cucina (eleito
pela revista Veja Comer e Beber o melhor italiano e
chef do ano 2016) Maître d'hotel no Emiliano São
Paulo 2017, Rossopomodoro SP 2019, além de
prestar consultoria para o hotel boutique Awasi, da
rede Relais and Chateaux localizado no deserto do
Atacama 2017.

Comunicador do mundo dos vinhos e do estilo
saudável.
Ganhador do prêmio Melhores do Vinho em 2018 e
2019 concedido pela revista Prazeres da Mesa por
sua carta de vinhos sustentáveis para o restaurante
La Frontera, da gastrônoma Ana Massochi e pela
rede Italiana Rossopomodoro.
Palestrante no evento Vinhos do Brasil à convite do
Jornal O Globo 2019.
Colunista na rádio CDL FM em Belo Horizonte com
o Cava Digitau, onde recebe personalidades do
mundo dos vinhos e fala do vinho de forma prática
e acessível.

Enotasting é uma pequena
degustação de arte, História,
cultura, geografia, marketing e
storytelling que nasce com o
intuito de levar informação do
vinho de forma fácil, simples e
descontraída aos nossos
leitores e que surge através de
uma conexão entre o
empresário Antonnio Italiano,
editor chefe da VAM Magazine
e empreendedor Dvin em salas
de enomarketing na plataforma
de networking Clubhouse,
onde Dvin é o Head do Clube
do vinho, uma comunidade
oficial na plataforma, que
possibilita participar de salas e
bate papos ao vivo e trocar
experiências do mundo vinho
com enólogos, enófilos,
sommeliers e produtores.

Não importa se você é um
conhecedor ou não sabe
absolutamente nada, a
proposta do Clube do vinho é
conectar cada vez mais
pessoas através de salas
diárias com os mais variados
temas e aumentar o consumo
da bebida no país.
Marketing, cultura,
gastronomia, enoturismo,
cinema, vinho para noivas e
cultura pop fazem parte da
agenda de salas criadas na
comunidade.

ENO TASTING
EN

O 
TA

ST
IN
G
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Dionísio, Filho de Zeus é o Deus do vinho na
mitologia grega é considerado o Deus da
natureza, do ciclos vitais, e está relacionado ao
prazer material, festas, libido, sexo e libertinagem,
por esse motivo está diretamente ligado á
fertilidade.
É um dos Deuses mais importantes da mitologia
grega, conhecido como Baco na mitologia
romana.
Serviu de inspiração para muitos artistas desde as
épocas mais antigas, das mitologias grega e
romana até o renascimento.

Uma obra que retrata muito bem a simbologia de
Dionísio é o famoso Le Triomphe de Pan

'O Triunfo de Pã' de Nicolas Poussin, de 1636, que
uma cena profana com ninfas e sátiros regados a
comida e muito vinho.
A pintura está associada à fertilidade e ao ritual de
bacanal de Dionísio, repleta de referências visuais
e literárias, flautas e máscaras teatrais. 
Ela foi encomendada pelo Cardeal Richelieu,
enviada de Roma para Paris em maio de 1636 e
atualmente se encontra exposta na sala 29 do
National Gallery em Londres, no Reino Unido. Se
você estiver de viagem pela capital britânica, vale
a pena conferir.

VINHO E ARTE
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O VINHO E A HISTÓRIA
Se tem vestígios do vinho mesmo

nas civilizações mais antigas. Desde

o Império Romano, Grego, os

egípcios até o Império chinês.

Nestes impérios, era associado às

celebrações e rituais religiosos,

consumido somente pelas classes

mais altas da sociedade.

O Império Romano e seus monges

foram os responsáveis por levar o

vinho a toda Europa.

Com o desenvolvimento do

cristianismo o vinho foi associado a

missas pelos monges e era proibido

para mulheres.

Os monges estudaram o melhor

lugar para plantar seus vinhos e

plantaram vinhedos em toda Europa.

Foram criados barris de madeira

para transportar o vinho por meio de

barco para Grã-Bretanha e vinhedos

foram implantados nos leitos dos

rios para facilitar o transporte.

A distribuição mundial de vinhos

está em sua grande maioria entre os

paralelos 30 e 50 latitude norte e

sul.

Nesta faixa, os fatores climáticos

como temperatura, umidade e vento,

favorecem os vinhedos.

Regiões de climas temperados, com

invernos frios e verões quentes são

as mais adequadas para o cultivo de

uvas para a produção de vinhos.

A videira precisa de um ciclo

completo para se desenvolver,

produzindo frutos de qualidade. Ela

precisa do frio do inverno para se

recolher durante o recesso invernal

e concentrar toda sua energia para a

floração que está por vir.Também

precisa do calor do sol para se

desenvolver após a brotação.

A amplitude térmica também é muito

importante para o seu

desenvolvimento. 

No hemisfério sul podemos observar

a produção de vinhos em destaque

em países como Itália, França,

Portugal, Alemanha, Grécia, Turquia

e Estados Unidos. Já no hemisfério

norte temos Chile, Argentina,

Uruguai, o sul do Brasil, Austrália e

Nova Zelândia.

O VINHO E A GEOGRAFIA
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JÁ OUVIU FALAR EM 

Q-GRADER?

Para fazer café especial é preciso
pensar especial e cada etapa na
cadeia produtiva é fundamental para
potencializar as qualidades sensoriais
do nosso café. Como eu já falei aqui
na VAM Magazine, o cuidado do
produtor se inicia na seleção da muda
e passa por cada pedaço do cafezal. 

Como eu gosto de dizer, tudo é feito
das pessoas certas no lugar certo.
Quando eu assumi o cargo de CEO
das fazendas do Grupo Montesanto

Tavares, eu fiz uma reunião e chamei
todos os trabalhadores da Fazenda
Primavera. Eu comecei o papo
explicando que eu tinha uma única
vantagem em relação a eles: “é que
eu não sabia NADA de café, então, eu
podia perguntar tudo”. [risos]..

Falado isso, comecei a perguntar qual
a função tinha mais importância para a
cadeia do café especial. “Acho que o

setor de pós-colheita”, um rapazinho
levantou as mãos e respondeu alto.
“Ah, eu acho que é o operador de

colheitadeira", a moça do
administrativo falou, entre risos.

Então, eu parei e sorri: “Então, vou
falar para a dona Maria salgar a
comida de vocês.. Como vocês vão
trabalhar com fome? Todo mundo é
importante aqui de jeito igual”, eu falei
no meio da roda.

No Brasil, a cadeia produtiva cafeeira
gera cerca de 8 milhões de
empregos diretos. Números do
Ministério da Agricultura, que
mostram a potência do setor agrícola
brasileiro e o fomento de renda
gerada ao país. 

Cada pessoa na lavoura cumpre o seu
papel fundamental, que resulta na
qualidade do produto. Para que o café
especial chegue até a xícara é um
trabalho ritmado entre muitas funções:
tratorista, mecânico, cozinheiro,
motorista, trabalhador rural,
engenheiro agrônomo, técnico
agrícola, Q-grader, entre outras. 

Leo Montesanto, Colunista VAM Magazine.
Minas Gerais.

Já ouviu falar em 
Q-grader?
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COFF
EEIS
COOL

E uma das peças fundamentais do
café especial é o Q-grader, o
profissional especialista em avaliar a
qualidade dos grãos de café arábica.
Esse profissional é o responsável por
provar o café e pontuar a qualidade
dos grãos, de acordo com as regras
internacionais da The Specialty

Coffee Association. 

Ele trabalha em sintonia com muita
gente especial, até porque café é
conexão e união de muitas mãos.
Assim como no mundo do vinho, em
que o sommelier surge como
especialista, o Q-grader é um
“atestador” de qualidade. Tudo em
busca de bons cafés, um amante do
mundo do café e busca pelos
perfumes naturais. 

Mas essa tarefa não é simples. Por
isso, para se tornar oficialmente Q-
Grader é preciso muita dedicação. O
caminho é custoso demais! Amar o
café especial é pré-requisito para
quem deseja se tornar um profissional
especialista em café. Até porque, a
dedicação ao aprendizado é intensa
até chegar à certificação de Q-grader
não é simples. 

A proposta de certificação só é
possível com uma imersão completa
em um laboratório com instrutor
certificado pela SCA. Cada integrante
vive experiências sensoriais na prática
e o profissional aprende sobre análise
olfativa e sensorial, ou seja, cheiros e
gosto. Além disso, ele também é
treinado a avaliar os grãos a partir de
protocolos técnicos. Viu como pensar
especial no mundo do café especial é
uma regra literal?

Ah, falamos um pouco da referência
de sommelier e, na próxima edição,
vamos falar mais sobre como essa
referência no universo dos vinhos têm
inspirado produtores apaixonados
pelo café especial brasileiro. 
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Na Coffee ++, o Pedrinho Brás é, ao meu lado e do Rafa Terra, fundadores da Coffee ++ e
o nosso Q-grader credenciado pela SCA. No site deixamos uma apresentação do
Pedrinho. Assista aqui!

https://youtu.be/U2MQuqFCQ10


FLÁVIA
ALESSANDRA
Entrevista exclusiva para a VAM Magazine



Quem não se indignou ou sentiu
muita raiva das maldades praticadas
pela obsessiva e perversa vilã
Cristina na novela Alma Gêmea?
Uma personagem brilhantemente
interpretada pela jovem atriz Flávia

Alessandra, no ano de 2005.

Dona de uma simpatia ímpar e de
um sorriso premiado (Em 2015,
Flávia foi eleita o SORRISO DO ANO
pela Sociedade Brasileira de
Odontologia e Estética), essa jovem
e talentosa carioca, conquistou o
público vencendo um concurso no
programa Domingão do Faustão da
Rede Globo de Televisão, em 1989.

De lá para cá, já se somam inúmeras
novelas, filmes, peças de teatro e
até vídeo clipes. Trabalhos que
levam a marca da dedicação e amor
à arte que Flávia imprime a cada
novo desafio que lhe é ofertado.

Uma linda mulher que batalhou pelo
reconhecimento e não hesitou em
mudar de rota ao trocar a carreira de
advogada pelo fascínio de estar
frente ás câmeras dando vida a
diversos personagens nas telinhas
ou telonas.

Além de todos os atributos
profissionais, aos 46 anos (aliás,
uma curiosidade e coincidência:
nascemos no mesmo dia e mesmo
ano) Flávia divide seus dias com a
família linda que construiu com o
marido, o apresentador Otaviano
Costa e as duas filhas Giulia e
Olívia.

Versatilidade, inovação e
determinação são alguns dos
adjetivos para essa carioca que não
se intimida com os desafios. Fã
confessa de Lady Gaga e
apaixonada por redes sociais, a
atriz alerta para os cuidados e
responsabilidades que devem ser
observados quando estamos
expostos na internet.

Quer saber um pouco mais sobre
essa mulher exuberante que exala
beleza e sensualidade por onde
passa? Então, acompanhe a
entrevista exclusiva que a jovem
atriz, gentilmente concedeu para a
revista nesta edição de Março/2021
e se delicie com as fotos lindas
feitas com muito carinho para os
nossos leitores. 

março. ano 2021  | 14º edição

FLÁVIA ALESSANDRA

MULHERES À ROMPER FRONTEIRAS
Andréa Ladislau, Redatora e Imortal Acadêmia de Letras. 
Antonnio Italiano, Editor in-chief.



VAM: Sua estreia na TV se deu em 1989 com a novela TOP MODEL, após
ganhar um concurso no programa Domingão do Faustão. Conta como foi
essa experiência e como você descobriu que queria ser atriz?

Sair vencedora daquele concurso mudou a minha vida. Foi ver e vivenciar a
experiência de ter um sonho sendo concretizado. E a partir disso eu me
dediquei, estudei e comecei a trilhar a minha carreira com disciplina e a
certeza de que aquela profissão me faria feliz. O desejo de ser atriz
sempre caminhou comigo, mas fui muito racional para entender, num
determinado momento da minha vida, que ele estava distante da minha
realidade. Não lamentei. Tratei de me matricular na faculdade de direito e
garantir que eu tivesse uma profissão.

VAM: Antes de ser atriz, você atuou como advogada. Qual foi sua
motivação para fazer essa troca de profissão e hoje, alguns anos depois,
consagrada como uma excelente atriz, você considera ter feito a escolha
certa?

O direito, embora seja algo que tivesse a ver comigo naquela época, foi o
meu plano b. Não o contrário. Quando a chance de construir minha carreira
como atriz chegou bem perto do meu alcance, não pensei duas vezes.
Nunca, nem nos momentos mais difíceis e desafiadores, eu hesitei,
lamentei ou me arrependi das minhas escolhas. Eu me sinto alimentada
quando saio de um set de gravação, depois de um dia intenso de trabalho.
Adoro o processo que antecede do trabalho em si, a caracterização, o
decorar dos textos e o aprendizado com meus colegas.
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VAM: A vilã obsessiva e perversa, Cristina, da
novela Alma Gêmea, exigiu muito da sua
construção de personagem enquanto atriz?

Ah sim. Ela foi um capítulo importante e
delicioso na minha trajetória. Mas a minha
dedicação é sempre intensa e inteira. Não tem
muito isso de tamanho de personagem, se é
uma protagonista das 9 ou uma participação.
O respeito e a seriedade são únicos, a minha
energia é sempre o máximo que posso fazer.
Cristina era uma libertação. Falar e fazer
tantas cenas intensas, com textos incríveis e
muita ação. Ah, lembrar dela me remete
àquela época e eu tenho muito orgulho desta
personagem, além de gratidão à equipe, aos
colegas, autor e diretores. É clichê, mas
Cristina foi mesmo um presentão!

VAM: A paixão pelas artes impulsiona sua
versatilidade em interpretar personagens tão
diferentes?

Acho que todo ator tem esses canais abertos
para contemplar a arte de maneira geral.
Geralmente, gostamos de observar, de estar
com a escuta aberta e de permitir que
sejamos preenchidos por tudo que captamos.
Acho que passa por um lugar sensorial, por
exemplo, muito atores escolhem um perfume
específico quando estão compondo um novo
personagem; tem gente que se prende a
percepções visuais para construir essas
personalidades... E a arte, seja ela de
qualquer tipo de manifestação, é feita para
contemplarmos e experimentarmos. Por isso,
acho que vc tem razão, existe uma disposição
maior para captar a arte. 

VAM: Uma obra na televisão ou
uma obra no cinema, exige uma
dedicação e entrega muito distintas
do profissional. Como você
destaca essa necessidade, diante
de tantos os trabalhos já feitos por
você até hoje?

Basicamente, tv e cinema se
diferem pela característica da obra
e do tempo de duração. A novela,
uma obra aberta, exige um fôlego
de atleta numa prova de longa
distância, rs. A gente precisa estar
preparado para tudo, porque a
trama pode mudar no meio do
caminho e esse caminhar é longo.
O cinema é um trabalho em que
sabemos exatamente por onde
seguirá a personagem, por quanto
tempo ela fará parte da nossa vida.
É uma preparação que tem início,
meio e fim. Qual delas eu prefiro?
As duas! Amo cinema e amo tv. É
delicioso e rico realizar trabalhos
nesses dois tipos de veículos, cada
com qual com seu charme e seus
desafios.
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VAM: Falando em sensualidade, você
já interpretou uma sensualíssima
dançarina de Pole Dance na novela
Duas Caras, a Alzira. Como é para
você interpretar personagens com
esse apelo sensual?

É mais um detalhe dentro de
personagens que têm múltiplas
características em suas
personalidades. Não há muita
diferença. O que me desafiava era a
dança, que exigiu de mim muito
treino. Precisava ser incrível, mesmo
sem eu ter experiência como
dançarina.

VAM: “Boca de Ouro”, “ Por um fio” e
“Pato com laranja”, são algumas
obras do cinema aos quais você
emprestou seu talento em atuações
brilhantes. Fazer cinema é um desafio
para o ator?

Assim como fazer teatro e tv. Cada
um com a sua peculiaridade. Mas
fazer cinema neste país tem um triste
desafio que é conseguir colocar de
pé uma produção. Fazer chegar nas
telas de cinema - obviamente não em
um momento de pandemia. Mas
conseguir verba, produzir, dar conta
de todos os custos. Vivemos em um
país em que a cultura passa por um
triste e delicado momento, sem
incentivo, sem valorização. Artistas
precisam se virar do jeito que podem,
que conseguem. E a nossa memória,
enquanto nação, vai sumindo, se
perdendo.

VAM: Sua carreira de sucesso é
marcada por uma lista gigantesca de
novelas, filmes, participações em
programas, videoclipes e até
dublagens. Você se sente realizada
na profissão? Falta viver ainda algum
personagem ou fazer algum trabalho
em especial?
 
Eu sinto uma felicidade enorme
quando paro e observo tudo o que fiz
e conquistei. As escolhas que fiz me
trazem paz e orgulho. Mas não me
sinto estagnada. Sinto e gosto de
sentir que ainda tem muita coisa pela
frente. Que ainda tenho o que
aprender e a troca é sempre bem-

vinda, com atore=s mais experientes
e com a turma da nova geração. Não
paro e penso em determinado papel
que possa me faltar. O que motiva
são as boas histórias e os encontros
com personagens que eu acredito já
ter um destino certo. Eles nos
encontram.

VAM: Se você não fosse atriz, o que
seria? Já pensou nisso?

A resposta mais óbvia seria voltar às
origens e advogar. Mas hj eu sou uma
pessoa tão diferente daquela que
cursou direito. Eu tenho meus
negócios, como o salão de beleza
em parceria com o Marcos Proença, e
o meu bazar fa.forpeople. Eu
certamente me dedicaria ao
empreendedorismo.
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VAM: Vamos falar da Flávia mãe e esposa. Você é muito
exigente com as filhas e com o marido?

A nossa convivência é feita de regras que estabelecemos,
obviamente. Mas , dentro de casa, o que reina é a conversa, o
bom humor e o respeito. Isso facilita muito as coisas. Agora,
com as meninas mais velhas, tudo flui com mais facilidade. Não
sou linha dura. Mas tenho meus momentos de ser mais
exigente. Tem coisas sobre as quais não tem brecha para
negociar. 

VAM: A quarentena e o isolamento social impostos pela
pandemia, trouxeram muitas adaptações para sua família? Como
estão conduzindo a vida neste momento?

Sim, mas funcionamos como uma equipe. Cada um com seu
dever, a sua tarefa. Nossos funcionários ficaram em suas casas
e a gente tocou o barco em casa. Eu tomei conta da cozinha e
dividi o espaço com a Giulia, que ama culinária e manda bem na
hora de fazer sobremesa. Mas todo mundo fez a sua parte e
ninguém ficou sobrecarregado. Ficamos muito próximos e o
saldo foi uma convivência harmoniosa, apesar do cenário tão
preocupante por conta da pandemia. Claro, foi intenso, a gente
se estranhou vez ou outra. Mas eu não conheço uma família que
viva em perfeita harmonia 100% do tempo.
 
VAM: Qual reflexão e aprendizado você acredita ter adquirido
com essa pandemia?

Bom, estamos em aprendizado ainda... Eu sempre fui muito
grata, por tudo. Sempre fui assim ao longo da vida. Mas agora
eu vi que sou uma pessoa privilegiada. Que não tenho o direito
de reclamar, de lamentar. Não gosto de dizer: “essa pandemia
trouxe isso ou aquilo de bom”. As pessoas perderam vidas,
seus empregos, a dignidade... isso não pode ser bom, sob
nenhum aspecto. Mas ela trouxe aprendizados que ainda
estamos assimilando. Entender a importância do coletivo. Saber
que a gente só está a salvo se aprendermos a cuidar do outro.
 

VAM
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VAM: Flávia, conta qual seu segredinho de
beleza?

Até hoje nunca conheci ninguém que
estivesse de bem com o espelho o tempo
todo. Tem momentos da vida que somos
menos maduros e que a insegurança nos
acompanha com mais frequência. Tem
momentos em que, internamento,
guardamos fragilidades que atrapalham
nessa avaliação da nossa aparência. Mas
nada disso deve interferir no amor próprio.
Quando a gente se ama, a gente pode até
querer mudar, melhorar, cortar o cabelo,
engordar, emagrecer, mudar o estilo... mas
nada que impeça que tratemos a nós
mesmas com carinho e cuidado. O segredo
está ai, alimentar o amor próprio e o
autocuidado. É não permitir que a nossa
autoestima seja colocada em cheque.
 
VAM: Educar uma menina e uma jovem
mulher em uma sociedade que exige tanto
das mulheres, é um desafio?

É sim. Primeiro porque educar é dar
exemplo. Então entendo que a minha
responsabilidade pelos meus atos são ainda
maiores. A gente está em constante
aprendizado. Faz pouco tempo que
começamos a entender certos conceitos
que já vêm de “fábrica” nas gerações mais
novas – e isso é maravilhoso. Ensinar,
apoiar, aprender, fortalecer. Tudo isso está
muito presente na forma como educo
minhas filhas. Giulia me ensina todos os
dias. E eu estou aberta para esse
aprendizado. Olivia vai pelo mesmo
caminho.-

VAM: Quem é o mais ciumento na sua
casa: você ou o Otaviano (ator e
apresentador Otaviano Costa)? 

Acho que o Otaviano. Mas nada que
possamos relatar aqui como uma
questão. Somos muito parceiros, um
time. A gente se entende e se respeita.
Mas acho que ele é mais ciumento... rs.

VAM: Um sonho da Flávia Alessandra? 

Vacina! Vacina para todos. Vacina para
todos e em breve.

VAM: Qual a sua viagem dos sonhos? 

Foi uma viagem que fiz para a Tailândia,
porque foi muito transformadora. Eu
viajei junto com os meus pais também
e foi muito um período de muita
espiritualização. Estar em contato com
aquela cultura tão diferente, me fez
sair da caixinha em relação à religião,
aos costumes... foi muito enriquecedor.

VAM: Sabemos que você é fã da Lady
Gaga. Qual sua maior identificação com
a artista? 

Ela é completa: ousada, destemida,
talentosíssima. Faz da sua arte um ato
de resistência. Ela é performática. Ela
faz coisas que a gente admira somente
por ter sido protagonizada por ela. E
tem a qualidade musical. Quem
consegue ficar parado com as músicas
dela?

VAM: Você declarou recentemente
sua paixão pelas redes sociais. O
que você descobriu de novo neste
mundo da internet que tem atraído
sua atenção? E o que você não
aprova no mundo virtual?

A primeira coisa positiva que me
vem à cabeça é essa proximidade e
o contato com o público que
acompanha o nosso trabalho. Eu
reprovo o linchamento virtual, esses
exageros na hora do debate e da
discordância, essa intolerância que
faz com que algumas pessoas
esqueçam de que são todos seres
humanos por trás dos arrobas.
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A EFERVESCÊNCIA DO FEMINISMO
ÁRABE TRAZIDA POR CAROL
CHALITA
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Flora Dutra é jornalista e doutoranda no Departamento de Pós-graduação em
Antropologia Social da UFRGS. Colunista VAM Magazine. 

Antonnio Italiano, Editor in-chief.



Esta edição da VAM Magazine compartilha do
mês do Dia Internacional da Mulher trazendo
como convidada a atriz Carol Chalita que
apresenta o projeto “Eu Matei Sherazade” que
é uma adaptação do livro homônimo, da
escritora libanesa Joumana Haddad, poeta,
jornalista e ativista pelos direitos das mulheres,
que foi selecionada como uma das 100
mulheres árabes mais poderosas do mundo,
em março de 2014, segundo a revista CEO
Middle East (posição 62). Fundadora da Jasad

uma revista trimestral de língua árabe, ela
defende de forma incisiva a igualdade e os
direitos das mulheres no Oriente Médio.

É com essa força feminina que a atriz Carolina

Chalita está estreando seu primeiro
monólogo, após longa trajetória de atuações
com importantes grupos do Rio de Janeiro

como Amok Teatro e Aquela Cia de Teatro

(“Cara de cavalo” e “Edypop”). Ainda, durante
10 anos, integrou a Cia Teatro Esplendor onde
foi dirigida por Bruce Gomlevsky nos
espetáculos “Festa de família”, “Funeral”,
“Cyrano de Bergerac” e “Os 7 gatinhos”. O
projeto “Eu Matei Sherazade” marca também o
início da parceria com a diretora artística Miwa
Yanagizawa.

Graças a movimentos globais como #MeToo

e ao aumento da consciência social em torno
das questões do feminismo árabe a discussão
sobre a condição feminina neste início de
século XXI é muito antes de ser uma válvula de
escape para a opressão é um assunto
particularmente complicado de se discutir no
Oriente Médio.

Existem inúmeras mulheres
criativas nas artes e literatura
como a Joumana Haddad e a
Carol Chalita, que abordam a
situação contínua de
desigualdade feminina por meio
de seus trabalhos. Ninguém ainda
realmente esboçou um tipo
específico de feminismo para a
mulher árabe que chegou a ser
um consenso e nem saberemos
se terá algum dia, visto que as
pluralidades permeiam nossas
vidas estão em diferentes
tempos e espaços. Como um
conceito nascido no Ocidente, o
feminismo como o vemos ainda é
adaptado para necessidades
muito diferentes das mulheres
árabes, e é disso que Carol
Chalita irá tratar em seu
monólogo. 

Os árabes costumam estar muito
cientes das implicações culturais
e estereotipadas de ser mulher
em uma sociedade
assumidamente patriarcal. As
mulheres ainda são examinadas e
julgadas sobre o que vestem,
com o que elas se associam,
suas trajetórias de carreiras e
praticamente tudo que diz
respeito ao espaço doméstico. 

A identidade árabe é difícil de se
esquivar, e muitos argumentariam que
o feminismo e o arquétipo feminino
árabe são mutuamente exclusivos. O
problema para a mulher árabe é que
ela é culturalmente predisposta a
rejeitar o feminismo em todas as suas
formas. 

Na teoria e na prática o homem árabe
sabe que em nossas sociedades é
sempre mais fácil seguir o caminho
sexista do que argumentar ou
encorajar os ideais feministas. Com
uma geração de mulheres no Oriente

Médio crescendo com mais
oportunidades, liberdade e reforma
cultural do que nunca, isso deixa o
homem árabe em um estado de
confusão. 

Um dos maiores obstáculos com o
feminismo na região árabe é que há
uma nítida falta de informação sobre
ele. A literatura feminista ainda não
encontrou um público. É claro que
guerreiras feministas renomadas
abriram o caminho, a marroquina
Fatema Mernissi, a argelina Assia
Djebar, a tunisiana Khadija Cherif e a
ativista saudita Wajeha Al Huweidar,
por exemplo, mas nunca se
beneficiaram de um eco suficiente
para formar uma onda coesa e eficaz. 

Na cultura dominante, artistas árabes
como Saffaa foram as pioneiras do
movimento na Arábia Saudita,
cineastas como a diretora libanesa
Nadine Labaki e autoras como Rajaa

Alsanea – todas criaram trabalhos
que provam que o feminismo está
lentamente tomando forma no mundo
árabe. No final das contas, a obra que
Carol Chalita nos apresenta traz
estes temas e nuances de ideais
feministas, mas poderia facilmente
ser categorizado como uma das
principais obras a serem lançadas
ainda este ano no Brasil.

O feminismo é, no final das contas,
um meio para um fim. É um
movimento que atua como um
catalisador para a mudança e um
estado de espírito capacitador para
as mulheres em todo o mundo. No
entanto, em uma sociedade onde a
igualdade ainda é um objetivo
bastante futurista, às vezes é
discutível dizer que as mulheres
árabes têm questões maiores em que
se concentrar e não têm tempo ou
luxo para debates, quando precisam
de reformas muito maiores como na
autorização de viagens, melhores
direitos legais e uma voz mais forte
que seja realmente levada a sério
pela sociedade. 
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Para a mulher árabe a necessidade de igualdade
não é uma tendência e sim um requisito para
alteração real da vida. É somente 2017 que as
mulheres na Arábia Saudita finalmente puderam
dirigir, esses são os tipos de reformas que
começam a ver o feminismo tomar forma e causar
impacto. Temos muito trabalho a fazer, antes que
possamos finalmente sentar, relaxar e talvez
começar a definir o que o feminismo realmente
significa para a mulher árabe. A seguir, você
acompanha a entrevista com a Carol Chalita sobre
a obra da escritora libanesa Joumana Haddad.

VAM: Carol, conta para nós um pouco de como
você começou a tua carreira como atriz. Quais
foram os gatilhos e influências que te levaram a ser
uma artista?

O contato com a minha profissão começou muito
cedo, minha mãe era atriz, então eu acompanhei
muito ela nos processos de ensaio, estudava na
escola teatro, e tive desde muito cedo papeis
infantis, e aos 17 anos fui para Casa das Artes de
Laranjeiras, me formei lá e aos 19 já saí trabalhando
em uma companhia. Nunca deixei de trabalhar em
teatro e acabei entrando no mercado do Rio de
Janeiro e me encontrei no teatro de repertório
mesmo. No teatro a Rede Globo me viu e me
chamou pra fazer a primeira novelas das 8, eu tinha
28 anos e eu entrei pra fazer Viver a Vida do
Manoel Carlos, quando lançou também Mateus
Solano que era meu amigo de teatro, começamos
juntos e fazíamos os gêmeos. Depois da Globo eu
fiz mais umas duas ou três novelas lá, Record, TV,
Cinema, séries, etc. Agora eu completo 20 anos
de carreira e fui contemplada com o Edital Aldir
Blanc, e estou conseguindo realizar este meu
primeiro solo. 

VAM: Fala um pouco para nós da
tua influência libanesa e sobre o
livro da Joumana Haddad, como foi
esta aproximação com uma das
escritoras mais influentes do
mundo na atualidade?

Eu tenho descendência árabe
direta do Líbano, e meus bisavós
vieram tentar uma vida aqui.
Inclusive eles construíram o
primeiro cinema de Cachoeira
Paulista, no interior de São Paulo,
e foram crescendo e crescendo e
praticamente fundaram a cidade.
O escritor Gabriel Chalita é meu
primo, e nós temos essa veia
árabe desde muito cedo, desde a
comida, os costumes, e eu fui ao
Líbano duas vezes. Fiquei
completamente encantada por
aquele lugar, e o texto veio a partir
de uma amiga, e eu fui até a
Joumana, falei com ela por
telefone e ela cedeu os direitos
para a gente, e eu comecei a me
encantar pelo texto. Ela quebra a
história do Oriente e do Ocidente,
como se essa distância quisesse
dizer alguma coisa, trazendo toda
uma discussão sobre a liberdade. 
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VAM: Como foi e está sendo teu processo
de imersão nesta obra? Como foi o contato
com a autora?

Ela claramente está tentando tirar o véu do
preconceito, tanto de lá quanto daqui, e ela
entende também que uma determinada
exposição do corpo é de alguma forma uma
subserviência ao homem, a ideia de ser uma
heroína que procura sua liberdade é ter sua
vida própria, e ela discute o feminino que
não tem um lugar preciso, que é este lugar
que está em sempre construção. Então ela
propõe uma liberdade muito grande sobre
essa questão da mulher, sobre a questão
do Oriente e Ocidente, é para deixar o fluxo
da vida rolar e moldar nossas diferenças
todas. Ela fala de um ponto muito sensível
também que foi seu berço na guerra civil
libanesa, e o quanto isso mexeu com a
profundidade dela e como as palavras
foram um lugar de salvação também para
suportar a dor da guerra. É a verdadeira
transformação através da literatura. E no
meu trabalho eu sempre estou buscando
elementos transgressores, é o que me
move e o que me traz provocação e que
quebra nosso preconceito nos fazendo
pensar e repensar em nossos
comportamentos.   

VAM: Como você vê o movimento feminista
das mulheres árabes na conjuntura da política
atual? O que o Brasil pode aprender com o
livro da Joumana?

Ela propõe novas maneiras de pensar, a partir
de defesa pessoal e o desafio de pensar
esses corpos femininos no Oriente Médio e
traz a questão dos transexuais, do gay, das
possibilidades de espaços e voz para estas
pessoas dentro do Oriente Médio. Ela paga
um preço muito alto por isso e já foi
ameaçada muitas vezes de morte por isso,
mas ela tem agora um programa de televisão
onde ela coloca todas as barbáries do mundo
árabe para fora, ela denuncia mesmo com o
apoio de políticos mais progressistas no
Líbano, e ela não para de lutar. Para nós do
Brasil, talvez esse seja o maior ensinamento,
quando percebemos que temos um cenário
de direita muito fascista, nós percebemos
que existem lugares que já são consolidados
este tipo de governo como no Oriente Médio.
Isso traz força para a gente aqui continuar
lutando e fazendo a nossa arte, contrapondo
o discurso fundamentalista, e começamos a
entender que o berço do fundamentalismo no
Oriente Médio está muito parecido com o
Brasil, não está mais tão distante assim. A
religião tomando conta do espaço político é
um lugar muito perigoso e eu me inspiro nela
como uma pessoa de resistência a não ter
medo.  
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VAM: No decorrer do processo, existiu
algo que te impactou ou fez você
mudar sobre o olhar feminino? Quais
foram as marcas que esta obra te
deixou?

O que mais me chamou atenção no
livro é este lugar da mulher poder ser o
que ela quiser ser. O feminino é um
lugar de muito poder e por isso é tão
temido, e me trouxe a possibilidade da
gente pensar o direcionamento das
cidades e países com olhar feminino.
Ela acredita muito na capacitação e no
Brasil isso parece cada vez menos
importante, pois a reflexão fica num
espaço muito oprimido. Ela fala muito
isso, que as mídias sociais produzem é
muito um véu ilusório, um símbolo
falso, e que temos que ter cuidado
porque este símbolo falso é regido
pelo capital. A reflexão que ela faz é
muito abrangente e vai muito além do
feminino. 
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“AINDA VIRÃO MUITAS
GRANDES BATALHAS PELA
FRENTE. A OCUPAÇÃO DE
CARGOS POLÍTICOS É SÓ O

INÍCIO DO QUE ESTÁ POR VIR"
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Em março recordamos este editorial: Abram alas para as
estrelas da edição de dezembro 2020 VAM Magazine. 

Alexia Dutra, Cecília Gama, Carolina Leone e Kayla Oliveira

formam esse grupo incrível que compartilhou inspirações e
nos contou sobre experiências ao serem modelos trans
dentro da indústria da moda.

A área da moda e da beleza sempre foram muito restritas
quanto aos padrões de beleza: um único biotipo era
considerado o “ideal” e representatividade nunca foi uma
realidade - até agora. Quando perguntamos sobre o aumento
da visibilidade trans nos últimos anos, Carolina enfatiza a
importância desses movimentos para a construção de um
futuro com mais inclusão e respeito: "Entender as diferenças

pode mudar o mundo e estamos lutando por isso.”

“Acredito que estamos caminhando e quebrando muitas
barreiras. Estamos aprendendo a ter consciência de que
precisamos sim revolucionar não só a área da moda e da
beleza, mas tantas outras. Não só sendo ‘boas modelos’,
mas também ocupando todos os espaços que nos cabem.”
diz Cecília, que foi vencedora do reality show “Born To
Fashion” do canal E!

“[...] ESPERO QUE FUTURAMENTE TODOS COMPREENDAM QUE NÓS TRANS
TAMBÉM SOMOS CONSUMIDORES, NÃO SÓ DA MODA E DA BELEZA, MAS DE
TUDO QUE EXISTE NO MERCADO.” (KAYLA OLIVEIRA)
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“[...] Poder me encontrar e, a partir

disso, demonstrar aos outros deste

mercado um pouco de quem eu sou

e da minha personalidade”, conta

Alexia sobre seus obstáculos ao

atuar em uma área que ainda tem

muito a lutar pela inclusão.

Carolina completa dizendo:

"Acredito que a maior dificuldade é

aprender diariamente sobre

autoconfiança e aceitação em

relação a si mesma.

Quando você se sente confiante e

acredita em si, as dificuldades ficam

pra trás e tudo flui de maneira

natural”.

Muitos nomes, nacionais e

internacionais, têm pavimentado o

caminho e conquistado muitas

coisas boas para a comunidade

LGBTQIA+ em todo o mundo da

moda, da música e da cultura

brasileira como um todo. Cecília e

Kayla dizem se inspirar muito nessas

mulheres e na relevância que elas

trouxeram: “Acho muito importante o

trabalho que elas têm feito [...]

acredito que, se estou nesse

mercado hoje, é porque elas e

tantas outras me serviram de

inspiração e me mostraram que eu

também posso chegar lá.”, diz

Cecília.

Em 2020, as eleições em

todo o país foram o ponto de

partida para uma grande

revolução no nosso modelo

governamental: políticos

LGBTQIA+ em diversos

estados do Brasil foram

eleitos com recorde de votos,

reflexo de novos

comportamentos e ideais na

nossa sociedade. “A política

influencia todas as áreas de

nossas vidas, então um

governo mais diversificado e

inclusivo promoverá um

ambiente mais confortável e

aberto para todos, inclusive

no mercado da moda”, diz

Alexia.

Também conversamos sobre

suas inspirações de vida: “Eu

mesma! [risos]”, diz Kayla.

Cecília diz se inspirar muito

em modelos como Teddy

Quinlivan, Indya Moore e Lea

T: “[...] são mulheres que me

ensinam muito e que vêm

fazendo um lindo trabalho

para a comunidade trans.”,

assim como Alexia, que tem

Valentina Sampaio

como sua referência. Carolina

finaliza contando que sua mãe

e todas as mulheres de sua

família são sua principal fonte

de inspiração.
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CHEGA DE
SEXO FRÁGIL
Somos mulheres. Mulheres que inspiram, que aspiram evolução e são

exemplos de garra, coragem e luta. O Mês da Mulher é significativo para

levantar coletivamente a auto estima da mulherada, porém somos

mulheres todos os dias, seguramos uma barra pesada a cada nascer do

sol e merecemos reconhecimento diário, só pra ressaltar. 

Chega de sexo frágil, chega de tentativas de calarem nossa voz! Estamos

em constante evolução e revolução contra essa sociedade machista e

sexista. Mas a esperança continua e a luta também. 

Analisando as constantes sobre o universo feminino e as questões gerais

que englobam nossas atitudes, seja no relacionamento amoroso, na vida

profissional, na vida familiar e sobre nossa intimidade como mulher,

existem muitas questões que nos fazem escolher o que priorizar. 

Como ser mãe, ou focar na vida profissional, cuidar de casa, marido e

filhos, ou ser independente na vida financeira, focar na carreira e não ter

filhos e ser seletiva com a vida afetiva. São questões que independente da

escolha, seremos julgadas. 

Ultrapassando as barreiras do correto e admirável pela sociedade, temos

muitos exemplos de mulheres na mídia e em ascensão na carreira que

mostram que é possível fazer suas escolhas sem peso e culpa.
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A cantora Anitta que está no auge de sua carreira

internacional, consolidada no mercado da música,

sendo uma mulher solteira, sem filhos e independente.

Sempre destaca que não está à procura de um

casamento e ainda não pensa em filhos, exibe sua

rotina de trabalho e não tem receio de sua vida

amorosa ser exposta. Recentemente em um post em

sua rede social disse que "não namora homens por

necessidade e sim por prazer, vontade de ser feliz e

que sobre metas em sua vida, ela mesmo corre atrás,

sem precisar misturar sua vida amorosa com a

profissional". Destaco essa fala por sentir orgulho das

mulheres que hoje nos tornamos, dos exemplos de

força feminina e por sermos auto suficientes para

encarar os julgamentos com plena convicção do que

acreditamos. 

Temos a cantora Iza, uma mulher jovem também e que

conquistou seu lugar no mercado da música, mostra

em suas letras a força da mulher, fala sobre amor e

força de vontade. Recentemente engatou no

matrimônio e é só mais um exemplo de mulheres que

se realizam profissionalmente mas mantém suas

realizações pessoais, provando que nós temos

capacidade para fazermos o que quisermos. 

Assim como podemos acompanhar a atriz Taís Araújo

que recentemente esteve em uma noite no programa

"Altas Horas" falando sobre seu casamento, a rotina de

trabalhos e crescimento dos filhos. Uma mulher que

faz questão de se posicionar sempre sobre seus

pensamentos militantes e sempre se mostrou

assertiva em relação a sua vida pessoal e carreira, não

podemos idealizar o romance de nossos ídolos, mas

quem não acha o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos

tudo haver!

Seja no amor ou no jogo, quem quer faz acontecer e

quem não quer também, e as mulheres devem ter seu

direito de ser e de escolher seu próprio caminho. 
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