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“Muito do que eu faço é fingimento, é como ser ator. 

No palco, finjo que sou machão e tudo mais. Nos 

clipes eu faço vários personagens, sempre 

fingindo.” 
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 Pais distantes e que seguem o Zoroastrismo: “Bons 

pensamentos, boas palavras, boas obras” 

 Infância em colégio interno (desde 8 anos) em 

outra cidade e depois morou com a avó 

 Vítima de bullying pelo jeito afeminado 

 Criança tímida e introspectiva 

 Só voltou a morar com os pais e irmã mais nova aos 

17 anos 

Não sou digno de ser amado 

 

 Vou ser abandonado 

 

 Sou vulnerável 
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“Eu não posso ganhar. O amor é roleta russa para 

mim. Ninguém ama o verdadeiro eu interior. 

Todos eles estão apaixonados por minha fama, 

meu estrelato.” 

“Você pode imaginar como é terrível quando você 

tem tudo e você ainda está desesperadamente só? 

Isso é terrível para além das palavras.” 
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“Todas as pessoas são formadas por muitos 

ingredientes, eu acho que tenho um lado macio e 

um lado duro. No palco, sou muito forte, ninguém 

me pega, lá sou muito poderoso. Fora do palco, eu 

amoleço, e, para as pessoas certas, sou muito 

vulnerável, um bebezinho.” 

 Se eu “dramatizar”, serei digno de ser amado 

 

 Se eu usar drogas, não serei vulnerável 

 

 Se eu for arrogante, não serei vulnerável 

 

 Se eu for promíscuo, não serei abandonado 

 

 Se eu não aprofundar as relações, não serei 

abandonado 
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 “Dramatiza” 

 

 Promiscuidade 

 

 Arrogância 

 

Não aprofunda relações 

 

Uso de substâncias psicoativas 

 

 

“Adoro estar cercado por coisas extravagantes.” 
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“Todos os meus amantes me 

perguntam porque eles 

não poderiam substituir 

Mary, mas é simplesmente 

impossível. A única amiga 

que eu tenho é Mary e eu 

não quero mais ninguém. 

Para mim, ela era minha 

esposa da lei comum.” 

“Eu não serei 

um astro do 

rock, serei 

uma lenda!” 

 

“Eu respeito 

muito a 

realeza.” 
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Não se apresentou mais com a banda 

 Trabalhou com a banda até o fim, lançando discos e 

fazendo clipes – maquiagem e “preto-e-branco” 

 1990 premiação por contribuição à música britânica 

– não falou nada... 

 

 “Dramatiza” 

 

 Promiscuidade 

 

 Arrogância 

 

Não aprofunda relações 

 

Uso de substâncias psicoativas 
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Freedie falece em 1991, com 45 anos, junto de seu 

namorado e das pessoas que o amavam... 

“Bem, resolvi confirmar ao público as suspeitas que a 

imprensa vem levantando há algumas semanas: eu 

sou HIV positivo, e venho lutando contra essa 

doença há alguns anos. Espero que daqui pra frente 

todos se conscientizem e se unam para enfrentar 

esse terrível mal.” 
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   Naquele momento, 

Freedie abriu seu 

coração para ajudar na 

luta contra a AIDS. 

 

    Hoje, se estiver vendo o 

que está acontecendo 

aqui, poderá sentir que 

todo o amor e 

admiração que plantou 

segue vivo no coração de 

cada um de nós. 


