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Somos todos inocentes
oram doze meses de choro, ranger de
dentes e defecções, desde aquele
dia, no mês de agosto de 1978, em que
F chegou uma primeira intimação, em
nome deFrancjscoBittencourt: tratava-se.
como se pode ver - agora que tudo terminou e nós,
finalmente, temos acesso ao inquérito— de uma firme determinação do Departamento de Policia Federal de não apenas fecharoLAMPlÃO, cometambem punir os responsáveis por ele. A essa "firme
determinação", no entanto, nós opusemos nossa
secular teimosa, cnossa confiança naquela aqueni
caberia a decisão final, a Justiça.
Foi essa confiança que nos levou a suportar
todas as pressões - as visitas matinais dos agentes do DPF, as solicitações arbitrárias como
aquela dos nossos livros contábeis, a humilhação
de sermos qualificados e identificados numa
repartição policial como criminosos -' e o resultado final dessa longa história mostra que nós
tínhamos razão: a Justiça decidiu-se pelo arquivamento do processo, levando em conta o
parecer do Procurador da República, Sérgio
Ribeiro da Cosia, a respeito de LAMPIÃO: "No
caso em exame, a publicação inquinada de ofensiva A moral pública pode ofender a moral de aiguém, mas nãodetodos, Portantoé relativo e não
absoluto o conceito de moral daquele que con dena essas publicações".
Com o arquivamento do inquérito, o que ficou
decidido claramente foi o seguinte: a policia, ao
suspeitar de nós, não tinha razão; nós, ao rechaçarmos a acusação, estávamos certos; ao DPP
cabe aceitar o conselho dado pelo Procurador em
seu parecer: "Ademais disso, não retiro de autordadeo dever de censurar as publicações nos
estritos limites da lei, sujeitando-se, se for ocaso,
aos abusos que venha a cometer". É, foi um
abuso, sim, este rumoroso caso de perseguição ao
LAMPIÃO e seus editores; mas nós nos mantivemos firmes diantes dele, e agora tudo terminou.
E tão certos estávamos de que à Justiça caberia cumprir seu papel nisso tudo, que neto mesmo estamos eufóricos ou chegamos, aqui, a
querer tripudiar sobre quem quer que seja. Afinal
de contas, a vitória não é só nossa — é, principalmente, da Justiça, que se mostra, mais uma vez,
tão contemporânea do tempo em que sue. E é,
também, dos leitores do jornal em número que
cresce a cada mês, e que é formado por pessoas
para quem ele se torna a cada dia mais importante (as cartas, centenas delas recebidas mensalmente, estão ai que não nos deixam mentir).
Falamos em choro e ranger de dentes? Esclareçamos: das onze pessoas que Fundaram
LAMPIÃO, uma, Gasparino Damata, foi dispensada do inquérito por motivos de saúde, mas sem-

o ver a passeata de negros que
saía da Praça Ramos de Azevedo,
com abas e enFIaria, um
calçada resmungou sarcasticamente:
A da
"Essa islão mais é pradeando trabalhar. "Ninguém lhe deu multa
•teaçio am tom uníssono, todos geltavami
"101 negro unido Jimali sera vencido- . Eram
quase 500 homens e mulheris do Movlmi.io
Negro Unificado osutra a I)balmlnaçào
Racial, que, na noite de 17 de outubro, pela
terceira via am pouco mala de um ano saiam

pre esteve conosco em espírito (neste exato instante, infelizmente, nem sabemos ao certo onde
ele está); outra preferiu sair do jornal logo no
início do processo. As nove restantes (Adão A,.
costa, Aguinaldo Silva, Antõejo Chrysôstomo
Darcy Penteado, Francisco Bitteiicourt, JeanClaude Bernardet, João Silvério Trevjsan, Clóvis
Marques e Peter Fry) coube o peso de todas as
pressões, e a elas coube também resistir: com o
auxilio inestimável de dezenas de colaboradores
espalhados por todo o pais durante este doze
meses editaram o jornal, fazendo-o chegar às
bancas pontualmente, pois essa é a forma através
da qual a imprensa resiste às pressões: mantendo
o elo com seus leitores.
E não estávamos sés, com nossos colaboradores e nossos leitores; a solidariedade a LAMPIÃO foi bem mais ampla, surgiu dos lugares
mais 'Inesperados, cresceu e se avolumou, a tal
Ponto que o a rquivamento do processo nos pegou
de surpresa com uma enorme lista, assinada porJezenas de personalidades de todo o pais, dando
sen apoio ao jornal e pedindo ao Ministro da Jut,iça que desse um fim à., pressões. Para que esta
solidariedade não caia no vazio, publicaremos no
próximo número os nomes das pesaoa,s que assinaram a lista. Neste número, no entanto,
preferimos dar a palavra á Justiça - que, dias
antes, arquivara em São Paulo o inquérito aberto
contra a revista tato E, à mesma época e peks
mesmos motivos: abaixo publicamos, na Integra,
o parecer do Procurador da República, Dr. Sérgio
Ribeiro da Costa, pedindoo arquivamento do inquérito, e que foi aceito, sem ma j ores neiitática, pelo Juiz da 4* Vara Federal, Dr. Ariosto
deRezende Rocha. (Agubialdo Silvi)
"Trata-se de inquérito instaurado para
apurar a participação ilícita de cada uni dos com,ponentes do Conselho Editorial do jornal "Lampião da Esquina", que contém, segundo a Portaria de fis. 2, matéria ofensiva à moral e aos boas
costumes, Punível conforme dispões o artigo 17,
da Lei 5260/67.
"A autoridade policial, no seu relatoriodefla.
e segu intes, conclui qpe ficou demonstrado a
ocaaerida de fatos delituosos praticados pelos
componentes do Conselho Editorial do jornal
"Lampião da Esquina", subsumidos no tipo dezoito no aludido artigo 17 da Lei 5260 e pede,
crasseqlientemente, a aplicação das sanções de
caráter penal, considerando anti-social a imprense que visa a contundir as instituições morais
vigentes (sic), pretende, segundo a mencionada
autoridade, enfraquecera moral através do sexo.
"A lei 5260/67 que pune os abusos no exa'cicio da liberdade de manifestação do pensamentoe informação apeia, no seu artigo 17. com
três meses a um ano de detenção, mais a multa de

pela polida, quando distribuíam panfleto. em
pintcia de imlhui, convocando para o ato

pábilco e pameatat assim com grande parte da
i

ul.çio brasileira, ambos não portaram

carteira proilaslunal assinada, motivo pelo
qual Iis'.m levado, pelo. "home"; quendizer,
estar desempregado, neste país, Já é moio
caminho para sofreu acusação de marginal
(a relação causal ficou alterada.. .).
A passeata abriu com si pasoes entregando caixão (srdldameuite branco) onde se lias

"Simplificando, há fatos que pelo seu conteúdo ofendem a moral de todos e outros que
ofendem a morai de alguns. A Lei visa, tão-somente, punir os Fatos que ofendem a moral de
todos - amoral absoluta - e não a moral dealguns - amora] relativa.
"No caso em exame, a publicação inquinada
de ofensiva à moral pública pode ofender a moral
de alguém, mas não de lodos. Portanto, é relativo
e não absoluto o conceito de moral daquele que
condena essas publicações. Com efeito, as matérias publicadas no rerido jornal referem-se a
teses homossexuais, poesias ligadas a temas
homossexuais, noticias ligadas ao mundo da
hOmossexualidadr, porém, todas elas escritas
num vocabulário que não atenta à morai pública,
"Vale lembrar os inúmero poemas da literatura universal ligados a problema, homossexuais. notadamente os sonetos de Miguel Angelo
dedicado. a Toniaso Cavalliere, e alguns de
Shakespeare que nunca atentaram à morei
pública, ao contrário, são obras da maior sobriedade e beleza.
Todavia, não estou fazendo a critica da
matéria publicada ao ponto de considerá-la de
bons gosto e profunda. Acho a publicação pobre e
os poemas ruins, mas não a ccas'idero, no meu
entenda', ofensiva à moral pública. Ademais dia- ao, não retiro da autoridade o dava' de censurar
as publicações nos estritos limites da Lei, sujeitando-se, se for ocaso, as abusos que venha a
cometer.
"Ante ao exposto, com * devida vtnja, paço o
arquivamento do presente inquérito". Sérgio
Ribeiro da Costa, Procurador da República.

os r.,-,
negros
V970
ao

is ruas,
São Paulo, por ~enderecei que
não visemos exatamente no decantado paraíso
meia). O protesto atava dirigido ronha a Ias.
tituição Judicial que recentemente se recusou

e encaminhar um processo por discriminação racial, movido pel* advogada negra Naliii
Slirelra, em base na Lei Mono Arinos,
O que a advogada fez foi almplisiaintt
recarsar-se a engolir o lato de lesem Impedido
sua entrada num edlildo - obrigaram-na s
entrar pela paise de serviço, roisa quoti4fIsamsnt. Impingida às domáatkas a (quase
sempre negras) desta PanlkMae alhures. No
&e anleuior,, do" negros tInham sido detidos

um a vinte salários mínimos da região, aquele que
ofender a moral e os bons costumes,
,' Por outro lado, a Lei Maior no seu artigo
153 § 80, declara livre a manifestação de pensamento, de convicção politica ou filosófica e amegura a publicação de livros, jornais e periódicos
ind ependentemente de licença d. autoridade,
"Au sendo, o nosso sistema assegura a
liberdade de publicação, sujeitando aquele que
abusar dessa liberdade às sanções do artigo 17 da
Lei referida acima.
"Em conclusão, devemos, para considerar
típica a ação dos indidados, analisar o conceito
de moral pública e bons costumes de que trata a
lei.
Filosoficamente moral e bons costumes se
contundem, porque a moral é a parte da filosofia
que trata dos costumes ou dos deveres do homem.
Já a moral pública tem um conceito absoluto, vale
dizer, é a conclusão moral que o público tira de
uma determinada conduta,

paraíso?
LEI AFONSO ARINOS. Tratava - se do ai

taro almbfi&ico dessa lei "protetora" que, por

p.teruallsta e inoperante, acaba legitimando
o racismo no Brasil (ver manifesto ao lado).
Nasl escadaria, do Palácio da J u stiça, cuja.
e
Jan as os funcionário@ apressaram-se em
fech ar, foi d ep ositado o caixão. Discursaram
negros de síriu parta do Brasil, denunciando o. 400 anos de r.presaio, o namoro do
Brasil eten a Airlc* do Sul e exigindo a
mudança da referida lei. Eis ividaite sus impadisidai "estamos cansadt de trabalhar
Date país sem nunca teu nada; tInuamos
'esanvos de outros senhores", dizia um deles.

Mais tarde, ajo longe diii, passei por aigula homens que lslSvmsvam quase
eUltaç*o. Aluda pude ouvir nilidamente o
que da deles bridara "Preto não passa de
menlfr~ se depend,e de mIm mandava
luzllar a raça inteira, Rio deixava nem um pra
leniente." Quem dizia Isso era um branco,
por colnddisida. Multa gente talvez dissesse
com deacasci "Ah, Isso é col.s de São Paulo".
Não aoi não. Acho melhor perguntar ao.
•egria Debem o. •egia Lentarim. El
roshenim .ultas 6riss que .aiis. Jorge
Amado pubicai.
(Texto de João Silv&"io
F
T-evisan, oto, Simoa Widmn)
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O homem
mais
"sexy"
do Brasil
éNey
Não vamos gastar espaço tentando criar alguma teoria em
torno do visual por demais
erótico do "estrelo" Ney
Matogrosso. Só queremos, em
rápidas palavras,exylicar
como é que o LAMPIÃO se
adonou desta seqüência fotográfica; as fotos seriam eventualmente utilizadas, não como
estão aqui, mas em separado,
na promoção do próximo disco
do cantor. Mas um Iampiônico
pôs os olhos em cima delas lá
nos escritórios da WEA, e
exigiu: "ou oc& nos dão as
fotos com exclusividade, ou a
g ente inicia uma campanha
contra o Ney, dizendo que ele
pensa igualzinho a Márcio
Braga'. As fotos vieram
imediatamente para a nossa
redação, é claro. Olhem a
seqüência com atenção, e nos
respondam quem é mais .exyio
divino Matogrosso, ou aquele
bonequinho aguado, o Pcdrinho Aguinaga, que se
declara "o homem mais bonito
do Brasil"? Nós do LAMPIÃO, que entendemos muito
de Homem, ficamos com Ney e
não abrimos...
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FORTALEZA
Este não à um roteiro no sentido ortodoxo do
termo, pelo menos não na medida em que não sou
de Fortaleza, e fique* lá por pouco tempo - não
deu pra conhecer melhor os espaços através dos
quais o povo guci se movimenta. De qualquer
modo, aí vão algumas impressões. Primeiro, as
pratas; na de Iracema acontece aquele fenaneno
habitual de toda cidade do terceiro mundo - os
que lém [cine de comida atraem os que têm fome
de sexo, ou vice-versa. Olhares compridos de lado
a lado, sob o sul quentíssimo na areia ou dentro
d'água, resultam sempre em acordos produtivos
para ambas as partes - quer dizer, come-se; e
come-se conforme a fome.
A mesma prática, no entanto, não é válida
para o trecho de praia que vai do Náutico Cearense ao Hotel Beira Mar, onde se reúne juventude
supostamente dourada de Fortaleza, a se pavonear com seus carros nacionais. Ali, uma bicha
que passe seguramente será hostilizada. A rapaziada ocupa ostensivamente a calçada e grande
parte do asfalto com seus carangos. e mostra, ao
se vangloriar do altíssimo consumo de fumo, que
está ligeiramente atrasada - nós do LAMPIÃO,
que já entramos na década de 80. sabemos que,
nestes ama que estio por vir, o ópio dos jovens
será a política; a droga vai se tornar uma coisa
cada vez mais nostálgica.
Dizem que. em Fortaleza, todos os caminhos
levam à Praça do Ferreira. Isso é valido para os
moradores de lá; imaginem para mim que conhecia pouco da cidade. Fui parar lá na primeira
noite, e vi que o local é um ponto de encontro do
ovo guei. As rodinhas se formam a partir das 19
horas nos quatro cantos da praça, e dali não se
consegue ir pra muito longe. Há o looting através
da galeria ao lado do Cinema São Luiz, onde
ficam os cartazes dos filmes . seguir, um cenário
produzido pelo pessoal do Severiano Ribeiro
visivelmente pra facilitar as pegações da moçada.
Um pouquinho mais longe tem a Cidade da
Criança, um parque onde, à noite, criança mesmo não entra, mas os adultos, em compensação,
se descontraem na medida do possível.
Da galeria ou do parque sempre se volta à
Praça do Ferreira. possivelmente a tempo de
presenciar um doa assaltos que de vez em quando
acontecem por lá, mas tudo bem (o negócio é não
sair de 'bolsa). Na minha primeira noite na cidade
eu não cheguei a ir muito além das constatações
acima - nem mesmo esta seguríssima instituição.
de outras cidades do Nordeste brasileiro, a dos
motoristas de táxi, me pareceu rendosa. Assim.

voltes para o hotel de cinco estrelas onde os boi
todos desinteressantes - fazem o gênero "ou
nós ou mais ninguém", e tratei deirqiormir.
No dia seguinte, sempre na praia, num bar
chamado Baião de Dois, uma surprise em pleno
cenário tropical (o bar tem suas mesas ao ar livre,
em meio a um jardim luxuriante): um senhor de
aliancinha no dedo e bigode soturno, após :
sumir szinho cis cervejas, virou-se para mim e,
um ar distraído, como se não estivesse fazendo
nada, baixou o ibori até muito abaixo dos limites
da decência, deixando ver tudo o que o céu permite quando está se formando uma tempestade.
Relâmpagos e trovoadas que repercutiam, instantes depois, nos enormes banheiros do praticamente deserto (àquela hora) Balão de Dois: certamente, uma das surpresas que a cidade reserva
aos seus visitantes.
De noite, após uma rápida olhada nos boys do
hotel, que continuavam exatamente os mesmos,
uIra ida à Praça do Ferreira, e a descoberta de
tm lugar muito interessante, o bar e restaurante
Belas Artes. Lá, pude constatar que Brahmsl é a
tradução de Shasam! para os executivos cearenses: eles gritam aquela palavra e imediatamente
se transformam em verdadeiros faunos' Tão
faunos que são capazes de informar, ao visitante a
essa altura a caminho de se tornar um amigo Intimo, onde se transa na cidade: "É ali, do lado esquerdo (naturalmente) da Igreja da Sé".
Vai-se até lá - com um deu informantes, é
claro - e se cs:isstata a capacidade das bonecas
de plantar suas sementes em qualquer meio hostil
e fazã-las germinar. A Rua General Sampaio à
esquerda da igreja da Sé. em Fortaleza, é, duran
te o dia, um local de comércio de gêneros alimentícios tipo Rua do Acre, no Rio (em São Paulo a
gente não sabe onde é). São duas fileiras de sobrados, com as lojas instaladas nos andares térreos. Nos outros andares estão as bichas. Mal
anoitece, elas abrem as janelas de par em par e
dão inicio à função nos chatós - como dizem os
moradores locais - de Fortaleza. Todas recebem
lá seus clientes, mas algumas vão mais além:
alugam quartos a quem pegou na rua e não tens
pra onde levar. Tudo isso num clima incrivel luzinha vermelha à porta, cortina de florões,
televisor encostado do Outro lado da parede de
tabique, a transmitir "Marrom Glacê" enquanto
do lado de cá, duas pessoss se balançam e dão
saltos mortais num trapézio invisível.
Uma vez descobertos os chatts da General
Sampaio, não tem mais problema aquele que
visita Fortaleza; da Praça do Ferreira, cas da
Cidade da Criança, dá pra ir até lá a pé. Só não se
pode ter é muito luxo - o lugar é realmente foiclórico Mas o que se vai procurar no Nordeste
brasileiro além de folclore?
Ah, sim: façamos justiça à instituição caarense dos motoristas de táxi. É verdade que, nos dois
primeiros dias, eles se mostraram refratários a
qualquer sinal de cortesia; mas no último, jáa
caminho do aeroporto, acabei seqüestrado por
um deles, e só fui libertado depois de pagar oresgatenomeiodeum matagal. Viva! (MareoPco)

LONDRINA

Se você for parar em Londrina, lá no faroeste
do Paraná, não pense que ficará sem ter o que
fazer à noite. A cidade é e-nor-me, e movimentadérrima. O calçadão da Avenida Paraná, por
exemplo: fica bem no centro e é ótimo. A freqüência ou saturday .dgbt fever é de lascar e, ao
mesmo tempo, uma verdadeira miscelânea; ali se
tem taxy-boys, michês muito bem trajados ( eles
enganam horrores!), entendidos discretos, bichas
louquíssimas-mulherissimas, senhores muito discretos, senhoritas idem, garotas e garotos tomando sorvete ou chopes, criancinhas andando de
patins, rotundos e prominentes senhoras e cavalheiros. Tem urna casa de café, um quiosque,
que à hora do almoço oferece uma excelente
sobremesa: o desfile de homens de todas as raças.
credos, cores e idades que dão uma passadinha
por lã àquela hora: lá é tudo muito discreto, mas
sempre pinta um namorozinho prenhe de proenessas.
Quanto aos bares, vale a pena citar o Calabar,
que, cota este nome, tinha que ser maldito, e que
fica defronte ao Londrina Club, muito família,
mas..., na confluência das avenidas JK com Fernando Noronha. A freqüência é maior nos finais
de semana, constituída de universitários na
maioria, e alguns intelectuais (se você encontrar
por lã Domingos Pelegrini ir., o escritor da cidade, que é um pão, não perca tempo: pisque o
olho pra ele; o rapaz é machão, mas, muito bem
educado, vai fingir que não entendeu nada). De
vez em quando pintam umas cocotas desgar-

uma cerveja custa 30 pratas e os drinques também são miçhurucãs e caros.
É baia esclarecer, para quem vier a Campo
Grande, que, se alguém propuser um rnichê, não
precisa ter colapso e jurar que "não paga"; por
essas bandas, michê significa apenas uma transação, que pode ou não envolver dinheiro (geralmente não, embora haja um certo pessoal da
praça Aty Coelho que só transa à base de dinheiro, principalmente cosa fregueses motorizados).

radas, mas estes espécimes são completamente
inofensivos: não ladram nem mordem.
Outro bar é o Chaplin, que serve mandioca
(???) frita conto ninguém. A freqüência guei é
menor que no Calabar, mas o local é bem transávei, e sempre pintam umas ovelhas desgarradas é impossível que pelo menos uma delas não
faça o seu gênero. Na mesma rua Quintino
Bocaiúva onde fica o Chaplin, está o Le Monde
música ao vivo, ótima freqüéncia, confraternização geral sapatões, bichas pia tceas, gente fina
e grossa, alguns travestis, coezstos e comas.
pretensos filhinhos do' papai (onde piscam pra
gente na porta do bar tipo" tou saindo, te espero
no próximo quarteirãd'), senhoras e senhores,
todos se misturando, principalmente às sextas e
sábados, sem maiores grilos.
No sábado e domingo, se você tiver tempo e
saco pra isso, o quente são as avenidas Higienópolis e 1K, onde se faz o foodug ou se passeia
de carro tipo Rua Augusta de São Paulo há dez
anos atrás (é: cidade do interior sempre copia
nota atraso). Tem-se noticias de que já se pegou
muita asas boa por aquelas bandas, inclusive
gatões londrinenses que, de vez em quando, dão
ra miar fino.
Os hotéis? Ah, não é problema: qualquer
motel de beira de estrada, em Londrina, aceita
estranhos (para eles) casais, desde que discretos.
Quanto aos hotéis, mesmo os mais tradicionais ou
cisiquitissimos, não fazem objeções a que o hóspede receba alguém em seu apartamento (castra
vez, a discreção é arma do negócio).
Pra quem é chegados emoções mais fortes, do
tipo 'cheiro de povd' ou então "fortaleza de
músculos", recomenda-se o Bosque de Londrina,
a estação rodoviária, a Praça da Rodoviária e a
estação ferroviária, locais onde os estoques de
carne, além de abundantes, são constantemente
renovados.
No capítulo dos cinemas, não há predileções;
todos são dados às sessões especiais, cheios de
atrações fora das telas. E é possível até casar e ser
feliz pra sempre numa delas. pois na capital
mundial do café - é assim que os botes chamam
Londrina - tudo pode acontecer, desde que você
tenha um pouco de paciência (Pepê Azevedo)

CAMPO GRANDE
Duas coisas despertam imediatamente a atenção de qualquer visitante Suei em Campo Grande, a recém-criada capital do mais novo Estado
brasileira a juventude da população e a violência
(às vezes só aparente) do tratamento dispensado
aos homossexuais esn geral. Enfim, para quem
curte a linha bebê Johnsois, isto é, aquele tipo de
relacionamento em que você teia que ensinar
praticamente tudo, é um verdadeiro festival, mesmo porque os guris (é assim que se chamam por
aqui) aprendem depressa e com incrível boa vontade.
Verdade que faltam lugares descaradamente
gueis, como acontece eia outras cidades mais antigas e com pinta de capital, casa que Campo
Grande não assumiu ainda. Os homossexuais se
oflcentram preferivelmente na praça Ary Coelho,
bem no centro de um lugar muito exposto às
batidas policiais; ou então na lanchonete Pit-Dog,
no novíssimo calçadão que liga a Rodoviária ao
centro da cidade. O lugar é bem bonitinho, soar
livre (e o clima de Campo Grande é sempre uma
delicia, convite a cervejadas no ar fresco da
noite), mas é preciso tomar ui4do com o bolsa
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Lugares engraçadlssimus, onde nos finais de
semana se aglomeram quase mil pessoas para
bailes muito animados e tremendos "fechas" das
bonecas, são o Clube Libanês, na Rua Barão de
Rio Branco, e o Clube Cruzeiro (cheinho de nisseis) na Rua Antànio Maria Coelho. Dizem as informantes que no final da diversão musicada sempre sobra algum bom programa para encurtar
a noite.

Mas é nu subúrbio que está ocorrendo o mais
novo fenômeno guei de Campo Grande. Os donos
do antigo Apoio (este sim, um antro oficialmente
entendido, que fechou algum tempo atrás e é
lembrado com suspiros de saudade das amigas

campo-grandenses) montaram uma discoteca no
conjunto habitacional Copasul que é o maior
sufoco. Liberdade total para dançar e ácontecer,
embora o equipamento da "disco" seja um tanto
precário. Mas a simpatia dos donos compensa essa deficiência do "Nostro Mondo", nome que
homenageia a famosa casa da capital paulista.

Nau ha em Campo Grande cinemas e saunas
esp-'ializadas - pelo menos no jeitão que a gente
conhece no Rio e São Paulo. Mas possibilidades
sempre existem, como diz uma velha amiga, principalmente no cine Alhambra (avenida Afonso
Pena, pertinho da praça).
Como se vê. Campo Grande tesa várias opções
de divertimento e lazer. E uma terra de muitos
forasteiros, que procuram o Centro-Oeste em
busca do Eldorado. E é tudo tão jovem! (Eduardo

Dantas)

Relatório sobre a
homossexualidade

masculina
Um livro de
Michel Bon e
Antoine d'Arc
Uma edição
Interlivros
Peça pelo reembolso postal
à Esquina - Editora de Livros,
Jornais e Revistas Ltda. Caixa Postal 41031,
CEP 20000, Rio de Janeiro - RJ.
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Para a vida noturna há várias opções, embora
não se possa dizer que sejam locais absolutamente
entendidos. A boate Marrocos apresenta shows
finíssimos de travestis, mas atende a um público
variado, que gosta da companhia das piranhas e
dos homossexuais. O mesmo acontece com a discoteca Status, próxima ao minianel rodoviário,
um ambiente bem classe média mas onde não
pinta repressão se alguém soltar as tranças e
rodar a baiana. E por falar em baiana, o candomblé é um verdadeiro vício no meio guei da cidade.
Todos freqüentam, e não é preciso dizer que após
a "descida dos santos" outras descidas acontecem, para fins completamente diversos.
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[ENTREVISTA 1
FERNANDO GABEIRA FALA, AQUI E AGORA, DIRETAMENTE DOS ANOS 80
ernancio Gabe ira vocês maniam: ele foi um dos ativistas
politicos responsáveis pelo
seqüestro do embaixador
norte-americano Burke ElF brick, nos ides de 1969. Metralhado e preso meses depois, sofreu
horrores em diversas prisões, até ser
trotado - junto com outros presos por outro diplomata seqúestrado. Banido, ele viveu durante dez anos fora do
país — entre outras profissões, foi porteiro da noite do Hotel Cristina, em Estocolmo -, até ser beneficiado pela
anistia.
De volta ao Brasil, Gabeira foi recebido por todo tipo de gente - desde os
amigos incondicionais aos companheiros de luta, passando pelos que, durante todo esse tempo, esperavam que
ele, ao voltar, assumisse uma postura
"a Tiradentes". Para surpresa destes,
Gabeira não chegou como um
passionárlo, a exigir seus direitos e a
dizer que vinha disposto a reaver os
dez anos que tinha perdido; simplesmente botou uma tanga sumarissima e
foi para a praia; depois, matriculou-se
no curso de dança de Klaus Vianna. e
anunciou, a alguns perplexos companheiros de luta, que no exilio havia
descoberto, entre outras coisas, que
gostava do próprio corpo, e que tinha
direito ao prazer; coisas que LAMPIÃO
vem dizendo há algum tempo. para escândalo da esquerda ortodoxa (aliás,
chamada por Gabeira, nesta sua nova
fase, de "esquerda de Neanderthal").
Segundo Gabetra. nestes dez anos o
carrossel deu uma volta completa, e
agora está se preparando para começar uma outra; e ele. mal retornou, tratou de procurar sua turma, para embarcar, mais uma vez, no enbalo do carrossel. SÓ que agora o carrossel parece um carro alegórico; e neletambém
embarcamos nós, para esta viagem
monumental pela década de 80.
uando LAMPIÃO decidiu entrevistar Fernando Gabeira, eu me propus
a fazer tudo, por ter com ele amigos
Q comuns. Os contatos foram leitos num
sábado à tarde, na praia de lpanema. A entrevista foi realizada dia t, pela manhã. Na mesma
tarde, eu descobri um defeito nu gravador que
inutilizou tudo e quase me provocou um colapso.
de tanta raiva. O remédio foi partir pra outra entrevista, dia 16 à noite, quando foi tentada uma
reencenação da primeira. Participaram, além de
mim. Mima Grzich Ique também me facilitou o
acesso a Gabeira) Aguina]do Silva, Francisco
Bittencourt, Adão Acosta (siu na reencenaÇao do
dia 161 e Paulo Martins(quc também é o autor das
lotos).
Qual o interesse do LAMPIÃO em entrevistar
um ex-guerrilheiro? Aparentemente nenhum.
Mas quando esse ex-guerrilheiro se dispõe a falar
sem censuras de homossexualismo, feminismo,
negros e Indica - temas que, na época em que ele
estava na clandestinidade, não figuravam entre os
que considerava prioritários -, o caso muda de
figura. Temos a certeza de estar publicando uma
das entrevistas mais importantes do ano - que
escandalizará os puritanos da esquerda e da
direita. Com a palavra Fernando Gabeira, que é
agora, conto nés, um guerrilheiro da sexualidade.
(João Cano. Rodrlgue&.
João Carlos - Eu queria saber aua opinião
sobre si ralaçbes entre os movimentoe de minorias
- negro. malharas, homossexuaIs, índios com a siquarda, que costuma d..acouadb.r mias
ovlmmtos, sob o preexlo de que existe ama
laia maior, da libertação do peso mc...
Gtbaira - Eu tenho tentado entender essa
questão também, as dificuldades nã relações entre os movimentos assim chamados de minorias e
a esquerda; assim chamados porque com o tempo
a gente percebe que eles não são exatamente de
minorias - as mulheres são, por exemplo,
metade do pais, os negros não foram recenseados,
mas são um número muito grande etc... Eu tento
explicar este problema da seguinte maneira: a esquerda vê todas as questões em torno da tomada
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questão do equilíbrio ecológico de uma maneira
diferente dos países capitalistas.
- A outra questão teórica, que a gente foi
sentindo no interior da própria esquerda, e que
nos levou também à compreensão maior dos
chamados problemas das minorias, é a questão
das minorias étnicas, da especificidade de cultura
dessas minorias étnicas, e da necessidade de respeitar suas lutas e suas autonomias.
João Carlos - Stilin lei incumbido de teorizar a respeito de minorias nadossais no Interior
da União Soviética, a o resultado é que virias
delas lotam exterminadas...
Gabdr. - Exatamente. A terceira questão
teórica foi a seguinte: nós trabalhvamos, dentro
do marxismo, com um livro sobre a questão das
mulheres, que é "A Origem da Família e da
Propriedade", de Engeis: ele nos dava a visão de
quQa luta das mulheres era uma luta de classes, e
que a solução da luta de classes solucionaria também a questão da dominação da mulher pelo
homem. Mas, com o tempo, a gente foi percebendo que nosso horizonte teórico era muito
limitado; ele não abrangia o fato de que a opressão da mulher pelo homem é uma opressão especifica, que não se resolve só na questão da luta
de classes.
- Uma vez que nós chegamos a essa compreensão, pudemos ir mais além, até a compreenAguínaldo - Nós, quem?
são maior de que a luta das mulheres deveria e
poderia ser organizada fora do contexto dos parGabara - Principalmente estes setores da
6Mpolíticos, independente deles, já que a tranar
esquerda que estão saindo de uma experiência de
formação estrutural, da sociedade não ia resolver
eolio. Me deixa colocar essa questão de um ponto
de vista teórico: enquanto marxistas, enquanto
o problema das mulheres. A prova disso também
está no chamado socialismo real, onde houve a
pessoas que acreditam no marxismo, nós estamos
progressivamente fazendo uma critica da própria
transformação estrutural da sociedade, mas, num
certo sentido, a opressão da mulher pelo homem
teoria marxista, porque sentimos que ela, em
muitôs aspectos, era falha. Por exemplo, ela é
continua a existir.
Adão - E quento ao bomou.xaalbmo?
falha na medida em que não conseguiu de maGabairi - Quanto a essa qucs*io. não havia,
neira alguma abordar questões que o tempo moano horizonte do marxismo, nenhuma formulação
trou serem de suma gravidade, como balanço
interessante. AI, o que se colocouparanóafsaobecológico; o marxismo não conseguiu criar uma
sar o movimento dos homossexuais, e tentar
consciência ecológica, não desenvolveu, dentro de
entendê-lo com a perspectiva do marxismo. E,
sua terona, nenhuma perspectiva social que
pra mim, o marxismo só poderã abordar esta
pudesse abordar esse problema. Os países onde
existe o socialismo real também não resol veram a questão na medida em que entender que o me-

do poder; a partir dai ela desenvolve uma tática,
uma estratégia; para ela, todas as lutas, todo o
conjunto de lutas que a afastem da concentração
de forças nas questões que a conduzem imediatamente à tomada do poder são consideradas
inoportunas...
Francisco - £ esta a chamada luta maior...
Gabem, - ... Então. ela coloca sempre uma
objeção à luta das minorias: "Nós não somos
contra", diz ela: "só achamos que é inoportuna,
que, no momento, divide o movimento popular e
fortalece o adversário". Mas eu acho, também,
que essa posição no interior da esquerda está sendo modificada. Ontem mesmo eu vi a entrevista
de uma companheira que voltou da Suécia; ela
reclamava dessa posição da esquerda. em relação
ao feminismo, ela dizia assim: "Não há mais possibilidade de você jogar com a fome". À acusação
de que as pcs.soas que se dedicam a estes movimentos de mtnorias esquecem a fome de metade
da população do Brasil. o que se deve responder é
que elas levam em conta não só esta fome, mas
também outras categorias de fome que a esquerda
- pelos livros que ela leu, pelos clássicos em que
da aprendeu - não leva em conta: a fome de
amor, por exemplo: ou a luta pela superação da
solidão, pela felicidade das pessoas. Nós achamos
que essas lutas são da maior importância.

vimento homossexual coloca uma das lutas mais
conseqüentes contra a sociedade patriarcal,
representa um dos questainamentos mais profundos da sociedade patriarcal burguesa.
Aguinaldo - Me perdoe lnaIstlr, mas queri é,
destro da esquerda, que vã as coisas deu. mineta?
Gabam — Ê a esquerda que vivei no exílio e,
num certo sentido, teve oportunidade de se
chocar com posições diferentes no exterior, se- bretudo na França e na Suécia.
João Carlos - Quer dlns você e a&gtim coasp.andros sai. Não é .suks gaste, aio á?
Gabar. - Bom, essa evolução de que eu falei
não significa que a esquerda já esteja preparada
para viver, para desenvolver este problema: existem vários preconceitos de parte da esquerda em
relação ao movimento doa homossexuais, como
existem vários preconceitos dos homossexuais alguns não de esquerda - em relação aos me-vimentos de esquerda. Eu acho que estes preconceitos são justificados de parte a parte. No lado
dos homossexuais, por exemplo, são justificados
na medida em que o chamado socialismo real significou. em muitos países, uma repressão efetiva
do movimento homossexual.
João Carlos - Não só do movimenta; da
prática homossexual t.mbási.
Francisco — Mas mis reprmiio sempre
houve, existiu em todos os pabi cm todos os
rsghnss, de direita as ás esquerda, as bichas
sempre dançaram. E é nassa pasto que eu queria
chegart se há posiIblbdade o momento. de iasquerda evoluir a um ponto de poder aceitar totalmesse sisi opção homossexuaL
Aguinaldo - Existe, ao momo, um lugar
para essa opção homu.ssxual dentro de um ri.
ginic de esquerda, ás um. sociadad..odalli*s? A
possibilidade de a ..qerda r~ww mi i ope de emasdã-la coo legitima ao coesezio
de uma sociedade socialista, lá que mia sode
dada .odalista implica si resIliação de todas aspotstsdalldad, de todas ia a.plr.~ do ses
humano?
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9 A gente não pode

impedir que as pessoas tenham a
felicidade possível aqui e agora. Isto
seria mistificar

Gabdis - N?lo só existe essa possibilidade,
como existe uma posaçío diferenciada nos países
comunistas europeus a respeito do problema. Eu
observo, por exemplo, que o Partido Comunista
Sueco é um doa exemplos dessa euçiu um doa
elementos fundamentais de sua cviinpcsiçio nas
demonstrações de 19 de maio é a presença do
movimento pela libertação sexual, que é exatamente o movimento dos hoincascxuais, 'tanto
masculinos como femininos.
Francisco - Uma sapéde de Fb-Gay da
Suéda...
Gabalr. - isso. Então, se um dia este partido comunista diri ao poder, depcís de descrivolver estas relações com o movimento hemossexual, depois de utilizá-lo pira denunciar a
hipocrisia da sociedade patriarcal burguesa, de
não teria condições de voltar atrás, a não ser que
reprimisse suas próprias forças, liquidasse as
próprias forças interessadas no socialismo.
Aguinaldo - £, mas ia Aírlen Ladas a
adaa deis ser saab dllicl. Alisei, por aqui o
bolo da ri çlo sempre foi oHembes mm sea
bola., sea barba a sua potente arma as
Gabolra — Sim, mas isso é uma coisa que,
com o fràcaso da experiência da guerrilha aqui
no continente americano, com o perlodo da cootra-reoluç]ko, que começou na queda de Allende,
passou a ser contestada. Quer dizer, foi colocada
em xeque a idéia do símbolo portador dessa
revolução, que é o macho. Na medida em que a
própria idéia da revLnção vai-se tornando mais
elástica, vai-se tornando mais flexivel, o simbolc
da revolução também vai se transformando. Hoje,
já é possível entre os revolucionários compreender
que um homossexual é um revolucionário, coisa
impossível de compreender no principio da década.
João Carlos - Explica melhort mmo foi puiilvol essa matutação doto símbolo, do .aão
rasoludosírlo?
Gabara — Na medida em que os palodos de
contra-revolução são os pastados em que as
chamadas questões sociais amplas dão lugar à
colocação de questões pessoais; na esteira da
colocação dessas questões pessoais é que surgiram
realmente os movimentos dos homossexuais e das
mulheres, na medida em que as pessoas reconheciam que a situação social estava difícil, mas
que elas tinham uma frustração pessoal delas, e
que essa frustração pessoal também era poética, é
que esses movimentos ganharam força. Não só
torça, como também um estatuto, uma presença
e, digamos assim, uma legitimidade, no campc
das torças que contestam de alguma maneira a
sociedade patriarcal burguesa.
- Neste sentido, adio que o perlado histirioc
que a gente vive é muito rico, pois o homossexualismo e o feminismo, enquanto movimentos,
se impõem ao nível da esquerda. Tanto que a discussio já nem deveria ser esta - se a esquerda
aceita ou não o que deveria se colocar para ela é
qual a atitude que ela vai tomar no seu apoio a cotes movimentos, que tipo de apoio da vai dar.
João Carlos — Eu aba .si se ba. 6 uálIdo pura
o Brasi. Alada ao aio pass.4o duramo ia
debat. sobre mlaoslaa ia USP. alg.éia le,uaio. a
velha ~ de que "não há hemousaxualiemo ia

a

Adão - ... Q ue o hosaussesu.o óuma
oo.s.qibacla da dradbada da burguada...
Aguinaldo - Vo4 acha quis seo
devais ser em tosse do tipo da apoio que. u
qem'da devais dar a saiu ovbuuatos4 em ma
epo que tipo de apoio asala?
Gabás - Eu adio que não é incentivar a
formação de um partido poético, por exemplo. o
Movimento dos Homossexuais Comunistas, ai
Partido dos Homossexuais Social-Democratas,
mesmo porque o movimento homossexual é multo
mais amplo do que um partido poético Assim, o
que se coloca para os partidos políticos é a solidariedade a esse movimento, sem tentar de
nenhuma maneira dominá-lo - e a mesma coisa

Página 6

**

APPAD
ie
da parada da diversidadc

é válida para o movimento de mulheres -, nem
dizer o que de deve fazer. Quer dizer, entender
que estes movimentos têm sua lógica, têm sua
dinâmica e compreendem o movimento operário
de usas forma progressista e isiteligentei e que
eles colocam em suas perspectivas, também, a
melhor maneira de contribuir com o movimentõ
assim,chamadopopular.
O que se deve evitar em rdaçio a o eu
movimentos é paternalismo, é aquela história de
chegar e dizer, n& temos uma expaiãocia,
queremos transmitir a experiência pra vocás", e,
através da transmissão dessa experiência, tentar
de alguma maneira manipular estes movimentos.
A pior coisa que pode acontecer é não entender a
autonomia, o dinamismo desses movimentos para
melhor- apoiá-los. Agora isso não significa de
maneira alguma que * esquerda que !em alguma
experiência no campo não vai transmitir sua experiência; apenas, essa transmissão terá que
ocorrer de maneira desinteressada.
- De qualquer modo, fica muito difícil enquadrar aqui no Brasil, dentro de um partido, o
novimento das mulheres, o movimento ecológico,
) movimento dos homossexuais; porque a verdade
que todos eles criticam a sociedade num coo juno, incluindo a política - quer dizer, eles são.
-ambóm, uma critica à rigidez das estruturas
olltico-partidárias: uma critica aos lideres que
tabein tudo, que dizem tudo e que controlam
udo.
Francisco - Uma esülcs a todo, os sueiarhsms...
Aguinaldo - A todo tipo de auto,'Itarlemo
que permaou, neste 15 aios, todos os adores da
ilda brasileira...
Gabdra - Então, nessa medida, se você tenar aplicar no interno desses movimentos a mesma lógica dinâmica dos movimentos populares,
que estavam organizados de uma maneira rígida,
:le uma maneira assim inflexível, você, num certo
entido, vai se distanciar destes movimentos, porque eles são uma critica, também, a essa maneira
Je fazer política.
João Carlos — A gente sente um cato ma,oqulso na, pessoa, que fazem poética - e não
96 na esquerda -. usa mania de achar que a
política deve ser uma a ia séria, urna aa Ida.,.
Gabam - Bom, no caso da esquerda, cujá
falei que ela tinha uma estratégia cujo objetivo
era a tomada do poder. Assim, sempre que se
colocava a questão da nossa felicidade aqui e
agora, a resposta era sempre esta: "Não pode
haver nenhuma felicidade enquanto não se tomar
o poder". Sua maneira de compreendei- a evalução da sociedade implicava, também, em transportar para as calendas todas as possibilidades de
felicidade e de renovação. Ora, eu acho que se a
gente deve fazer agora e, na medida do possível,
desenvolver essas opções para que, quando existir
efetivamente uma tomada do poder, a gente já esteja desenvolvendo, ainda que embrionariamente,
uma nova maneira de ver o mundo, uma nova
maneira de viver o mundo.
- A nossa esquerda anterior ao movimento
armado era formada no stalinismo; quer dizer,
era uma máquina de fazer política, porque o
stalinismo era realmente a máquina de fazer
revolução; isso dava margem a uma concepção de
luta armada, e a concepção de luta armada implicava, também, numa rigidez muito grande,

g

porque era necessário organizar-se e estruturar
organizações à imagem e semelhança de pequenos exércitos. Essa lógica e essa dinâmica
militares eram comunicadas à própria concepção
do mundo. Vem dai a tristeza das demonstrações
de esquerda. igualzinhas às paradas militares,
onde tudo funciona com a precisão de um relógio,
sem lugar para a alegria, as cores, a música. o
.bo , o bipp*ig, coisas que seriam entendidas
coiti

o um furo na sua organiaçio, que deveria

funcionar como um exército cientificamente iavestido.
- Essa é uma das explicações para a tristeza
da esquerda; outra é a sublimação. Uma vez que
ela coloca como questão fundamental a solução
dos problemas sociais, ela se dedica apenas a esIas. Mas acontece que existem outros também. E
na medida em que as estruturas da esquerda não
levam isso em conta, as pulsões, as tensões
acabam explodindo na própria luta política, que
às vezes se mostra cheia de I3aixão, de emoção não
declarada.
- A conseqüência disso - eu procuro caía'
cá-Ia em meu novo livro, " 0 que é isso, companheiro?  - é a ausência de urna psicologia

marxista, de uma compreesão psicológica pelo
marxismo. A esquerda compreende muito bem as
questões sociais, acha que existem problemas
pessoais, mas não vê ligações entre uns e outros.
Ela praticamente separa o real em duas panes: se
apossa da luta social pública, mas joga a luta pessoa) para uma terra de ninguém.
Mima - E por Isso que é pousivel, para um
homem da esquerda ser ao mesmo tempo um
batalhador pela traisformaçio social e um
madikta.
Gaboira - Para um homem da esquerda ortodoxa, sim. Nesse sentido, eu acho que a esquerda que não compreende a questão das lutas que
nascem das necessidades pessoais está muito mais
próxima das forças conservadoras do que os
movimentos, que surgiram por ai, colocando estas questões. Quer dizer, ela é muito mais conservação, muito mais repressão. Basta ver como
setores mais conservadores acabam dando uma
resposta a estas questões. O homossexualismo,
por exemplo, foi absorvido pelo capitalismo tardio, ele o considera já uma relação que pode existir sem inconvenientes, desde que colocada dentro
dos limites do possível, dentro dos limites que não
questionem a sociedade patriarca]. Ao fazer isso,
as forças conservadoras vão muito mais adiante
- mesmo dando uma resposta edulcorada a estras questões - que as forças de esquerda, as
quais insistem au ignorá-las.
Aguinaldo - Você acha que a direita, neste
sentido, é inala contemporânea que a esquerda?
Gabeira - Sim, na medida riu que a direita
compreende os problemas modernos e tenta dar
uma resposta a eles, enquanto a esquerda simplesmente diz, "não, isso não existe no momento,
isso não é oportuno". Como se você pudesse realmente dividir a realidade entre coisas oportunas e

inoportunas.
Mima — Essa posição da esquerda ortodoxa é
válida principalmente para o movimento das
males...
Francisco— E para os homossexuais...
Mima — ...E menos para o movimento negro.
G.bdra - Eu acho que existe uma potencialidade muito mais explosiva na luta dos negros
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do que na luta homossexual. Mas a verdade é
que, de um ponto de vista de moral, é onde a
questão fica mais difícil para a esquerda tocar.
Então, ela usa as categorias do oportuno e do
inoportuno para dizer o que deve ser ou não
adotado. Ora, se uma pessoa está pensando na
sua felicidade sexual, ela não pode esperar 70
anca para ter um orgasmo quando a esquerda
fixei- a revolução; principalmente se ela percebe
que esse tipo de esquerda vai levar a uma revolução que será um "bode" nesse campo. O homossexual coloca a questão da felicidade aqui e
agora, entende? A gente não deve ser mistificador
no sentido de prometer a felicidade, aqui e agora,
sem as transformações das estruturas; mas também não deve ser mistificador impedindo que as
pessoas tenham a felicidade possível aqui e agora.
Francisco - Por que não lutar psiu duas
uiéia, juata, _ ai modificações dai estruturas e a
felicidade particular de cada um? Por que aio?
Gebdri - Claro! Por que tanto sofrimento?
Por que essa compreensão de que a luta política é
um martirio? E por que essas caras de martírio
que as pessoas às vezes têm? Será que não existe ai
uma certa forma de satisfação sexual - quer
dizer, este martírio não seria a resposta que algumas pessoas da esquerda dão às suas necessidades de satisfação sexual?
Aguinaldo - Cruzisl Tudo Isso á tio Iam1col
Mima - Você escreveu um mato no qual
mostra como é que o pessoal no exílio, em contato
mm nossa realidades, partiu de uma perspectiva
madduta para esta nova posição que verá está espondo aqui. Quer falar desse conto pia gente?
Giebdra — O personagem principal é um
emigrante negro que é gigolô na Suécia; na
medida em que ele começa a amar diferentes
mulheres, ele vai descobrindo que elas transam
uma relação diferente com o corpo dele. e tem o
grande choque de sua vida quando descobre que
seu pau não é importante para elas, Tem uma
mulher que gosta dele. e que lhe diz: —Seu pau
não é a coisa mais importante pra mim em você;
por exemplo, eu gosto muito da sua bunda". Aí
de entra em crise, porque estava acostumado a só
se identificar com aquela parte do seu corpo e se
ela não tinha importância para as mulheres, então de também não tinha importância. Caro, ele
sai dessa crise, e avança muito, passa a ver a
mulher de um outro ângulo; e essa modificação
do modo como ele vê a mulher faz com que ele
taxnt inpasse a se verde outra maneira.
- Assim, ele atinge uma coisa que já está
presente nos jovens suecos, assim como já está
presente entre os adolescentes de todo o mundo,
que é uma erotização de todo o corpo; na medida
au que se avança ou que se questiona a sociedade
falocrática, existe uma possibilidade maior, uma
erotização maior de todo o corpo. Assim, as pessoas não necessitam de um pau pra fazer ninguém
feliz, quer dizer, todo o corpo é um objeto erótico,
e as pessoas se tocam au todas as partes. A esquerda decidiu voltar as costas à compreensão
desse fenômeno ao nível de uma política sexual,
dizer "não' a ele pra ficar com uma sexualidade
cujo único objetivo é a reprodução. Porque toda a
compreensão genital da sexualidade está diretamente ligada à reprodução, e na verdade é uma
visão burguesa da sexualidade.
- Portanto, enquanto as pessoas evoluíam,
neste sentido, através do "quebrar a cabeça",
através de sua experiência no cotidiano, a esquerda se entrincheirava e se refugiava numa visão da
sexualidade que é idêntica à da burguesia: a
sexualidade voltada para a reprodução, na qual o
prazer não tem tanta importância e a genitalidade
éum elemento fundamental.
Mima - Também tem Freud nessa história
toda, não é?
Gabdra - Sim, porque alguns setores mais
esclarecidos da esquerda se iniciaram na psicanálise e tentaram levar, pra sua visão de po-lítica sexual, algumas das teorias da psicanálise.
Ora, uma das coisas difíceis que a gente viveu
nesta década foi exatamente a compreensão da
psicanálise sobre a mulher. A psicanálise dizia
pra gente que a mulher madura era a genital; aitão, a gente achava que toda mulher que não fosse genital não era madura, não podia acreditar
que as mulheres dilorianas tinham uma sexualidade igualmente válida e satisfatória.
- Há pouoo, na revista Esqulre. num artigo
intitulado "Do jeito que a gente era", a esquerda
americana deu um balanço semelhante a este que
nós estamos dando. Tinha um cara lá que dizia,
"a gente não sabia o que fazer cem o ilitót'is das
nossas amigas porque o Dr. Freud dizia que elas
tinham que ser vaginais: então, o clitóris pra nós
era uma coisa completamente perdida, inútil".
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O movimento homossexual coloca
uma das lutas mais
conseqüentes
contra a sociedade patriarcal
burguesa

Aguinaldo - É, o drama todo lá au a esquerda loraulou uma política para a dias.operárila,
ema política para os trabslhaduras do campo,
ama política da .11.iç.r, urna polidos cultural...
Francisco - Mas trepar, que á bo...
Gabelra - Como ela não formulou uma
política sexual, acabou adotando a política sexual
da burguesia. Neste sentido é que eu acho que
existe uma grande importância nos movimentos
das mulheres e doa homossexuais, no sentido de
trazer à cena uma política sexual de esquerda,
pois eles, no seu desdobramento, já seriam essa
política, no meu entender.
Aguinaldo - Uma dia acusações que a.
querda ou pulo m~ sescres da esquerda,
latem a LAMPIÃO, é a nossa "obsamaão' em
falar mal da esquerda, quando aio é bre, ais esam.s é cobrando dela ema pobtica ssz.al de que
você fala...
Francisco - É que a esquerda brualldru sempra lei formada por vaqubibas de presépIo. De
espias surgem um grupos eslouq..ddos,
ho.nos..ivala aagros e mulheres, que não
aoi&tarn mais nada.
Mima - DIscordo da ordem.
Francisco - Nãos a oidem á. seguinte
negros, mulheres. homou.zuala. N6@ psrtlmds,
naturalmente, dos negros que na Ambilea co
maçaram a as...
Mim a - Sim, mas as mulheres já tinham
começado ai década d.50.
Gabelsu - Acho que vocês estão certos em
cobrar da esquerda. Porque a relação entre esta e
vocês deve ser sempre de questionamento mútuo.
Não só é legitimo que o movimento homossexual
cobre da esquerda todas as suas vacilações, suas
omisaõea nesse campo, como é legítimo também
que a esquerda cobre cio movimento homossexual
o que ela considerar que sejam vacilações ou
omissões dele nas lutas sociais mais amplas. Vai
ser uma relação árida, espinhosa, mas vai ser
uma rdaçào. e a esquerda ainda é o único setor
social com o qual se pode discutir.
(Neste trecho da entravbra Iem talco uma
discussão sobra como s.da as r~ entre os
venos modentos - mis ,enjue, meinara e
homossexuais no Brasi* iodos Islam ao
o
tempo. e o ludo da acassio
imo, licou
premlkaõo)
Francisco - ... Ai mulher, fI.inu ao
er.aiI, por exemplos quando se lala em "Bicha",
dão um passo utrás.
Aguinaldo - Mas exinem g~ que aio
pensam aash....
Mina— Exato.
Aguinaido - Francisco sstá falando do p.soaI do Centro da Mulher Brulldr,. que aio aio
femInistas, mas sim, esposas dou homens do
MDB,
Francisco - E os negros, o que flz,m?
Foram ao LAMPIÃO, • dqois de uma semana
aio apareceram mal., ficaram em osg.ço ds,s
reunir com.. bIchas, de.. mIsturar cum de..
Aguinaldo - Não apareceram os negros do
IPCN, mas apareceram osties negro.. Em São
Paulo, o Movimento Negro Uamcsdo aio tem
mais esses grUa.
Gabei. - Bom, eles não são homossexuais,
são negros. Os dois grupos podem fazer um
trabalho, juntos, mas só até cesto ponto, ou a
partir de certo ponto. multo dificil. uma coisa
que vai demorar anos.
Adão— E i anho c.do Não tsos ama dois
anos de LAMPIÃO. Não .o pode querer Sem
tudo de uma boi, pua outra. Eu acho que, não dá.
João Carlos - A reçurosasio timpale námero
p.dal de LAMPIÃO sobre os segro. (ag 16) foi
mu'o graads.
Gabul,. - Pra você ver como as pessoas
podem mudar de posição sobre o assunta dois
rapazes, ex-integrantes do Dxi Croquetes, Rolando e Lufa Antônio, que formam uma dupla em
Pari., Les Etoiles, resolveram lazer um ibm. pela

anistia; e o Comité Brasileiro pela Anistia, em
Paris, disse que não queria pesque eles eram
homossexuais. Essa posição típica da esquerda
provocou um imenso tumulto no interior da
própria esquerda. Algumas poes diziam
` Mas como' Que abaurdol Se existe tanta ignorância no CBA sobre hornassexualismo, então
vamos discutir o assunta vamos promover um
debate sobre o homoseexualismo". Houve então
uma discussão muito acalorada sobTt se este
debate era oportuno ou não, e o pessoal que
achava que sim foi majoritário, pois recebeu o
reforço doa jovens estudantes que acabavam de
chegar em Pana, e que não eram propriamente da
esquerda, mas traziam uma posição muito mala
leve em relação ao homoasesualismo. Viu só como
loi alterada a correlação de forças?
Aguinaido - Ou joveias estadia., d a
iodedade bnaláa boi. á multo mais rentha à
dlic.são dsusaa q..utõm do que antes,
João Canoa - Fes.â.ea como s da FiaG.y, por .zphs, junsabi acoetaceríam no pra.
Gabara - São fenZanenos importantes, eles
mostram que existe um pais novo, em gestação,
que está explodindo ai, aos poucos. E dentro desse pais novo existem novas forças políticas, dentro
das quais o homossexualismo é considerável.
Francisco - E • .q.erdi, sWdiasia.,
aio vaI poder desconhecer pra sempre atas for.

I.
G.bdi. - Incluiiw, minha opinião pessoal
- a&o que a esquerda não partilha desta posição
- é que a própria idéia do fria está alterada.
Mas décadas de 30, 40, a esquerda pensava cm
Irent ligando as classes sociais - eram os clãssicos populares; Mas hoje o Iria se ampliou muito, porque surgiram novas lutas. A luta
ecológica, por exemplo; hoje ela leva 200 mil pessoas às ruas nos Estados Unidos, 100 mil pessoas
na Alemanha. E é uma luta internacionalizada o cara, às vazes, vai fazer ima demonstração na
Suiça, ou na Alemanha, ou no Sul da França,
porque uma usina nuclear no Sul da França
ameaça os três palses. Aqui, por exempla se de
alguma forma houver uma lute de questionamentoda usina de Angra dos Reis e de toda a política
nuclear no Brasil. ela vai se articular com a luta
dos alemães, que protestam contra os que venderam tecnologia nuclear para o Brasil.

- Acontece o mesmo com o feminismo e com
o movimento homossexual. Então, o que se coloca
pra nós hoje, enquanto pessoas que estão na vida,
é exatamente procurar estabelecer um ironi pela
vida, que, a uivei internacional, lute pela paz, es
uivei de cada pais, faça uma frente pela vida que
engloba desde a lula do trabalhador até aquela
dos que querem ter o direito à felicidade. Os fren.
ti hoje são muito mais amplos do que aqueles
fronte acanhados que o marxista-leninista
propunha na década de 30. Se esquerda não entendeu isso, pena: é uma pena. A gente vai fazer
com que ela entenda de alguma maneira; e se ela
não entender de forma nenhuma. surge uma nova
esquerda, cela perde a condição de esquerda.
Francisco - inclusive, nó. do LAMPIÃO e.tariamo., agora, ali da esquerda.
Gebair. - Exato. Eu diria que hoje me identifico muito mais com LAMPIÃO do que com um
jornal clássico marxista porque, se ele é sensível
às questões sociais mais elementares, ele é completamente insensível a Outras questões. Então,
hoje minha ligação é multo maior com vocês do
que com os outros. Porque, veja você: ocarroesel,
de 1968 a 1978, deu uma volta completa. E agora
de está começando outra volta, e tem aquela história de a gente procurar nossa turma: novos
companheiros estão ocupando os lugares do
carroisel, novos fronte estão surgindo - a gente
de esquerda procurando vocês, vocês procurando
a gente de esquerda... São novas alianças, este é
um momento de transição.
João Carlos - De reuIlço.
Gabdra - Porque na década passada houve
uma diferença muito grande entre o pessoal que
se lançou à luta política, os militantes, e o pessoal
que só se preocupava m a própria felicidade, os
hlpples, etc... Mas agora não, chegamos a um
ponto de convergência entre a miitância e a
felicidade, a militância e a vida. Já não são os
movimentos guerrilheiro ou hlpple, ruas sim, unia
coisa completamente nova. Esta convergência, no
meu entender, vai formular uma vanguarda
completamente nova.
Mima - Eu gostaria que voei falasse da exper*aida Individual dos homens que sairam do
Brasil e que, lá fora, se delroataram coes um
movimento femInista multo Influente. O que
aconteom coa ei., e tal.
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Aguinaldo - Me par que 104 através dessa
eipuIdi que dm diagaria a rue estágio de
r i pree.aio dai mIssa que estio acontecendo
agora.
G.bdra - Antes eu queria falar de outra
coisa que lii muito importante para o questionamento da visão que se tinha do militante, uma
passoa que jamais vacilava, que procurava ser
rígida, dura e firme. Até nossos manuais contra a
tortura: alguns deles recomendavam que a gente
sorrisse, de uma forma bem seivástica para o torturador, como se isso fosse possível... Foi compreendendo que a gente não era tão forte quanto
imaginava que se chegou a uma compreensão de
nossa própria força. A gente viu, por exemplo, na
relação com a tortura, que era fundamental em
certos momentos ceder para poder recuperar o
fôlego em outros. Quer dizer, era tudo uma relação em que você era urna pessoa finita, limitada, não um super-homem. Esse "cair do cavalo" num certo sentido - a gente, na verdade,
não era o super-homem que estava mais ou menos
implícito naquela compreensão da luta armada
- foi o primeiro baque, o primeiro caminho pra
gente se voltar para os nosso mecanismos pai.cdógicos.
- Outrcfl aspecto que pesou muito loi este
encontro cian c .ovimento feminista. Porque entre nós, militantes da esquerda, havia uma auperação apenas superficial do problema de divisão de tarefas - os homens formulavam as linhas políticas e as mulheres propagandeavam,
era sala a divisão do trabalho,..
Mima - E • prdpal loas de quelxu das
mulheres.,.
Gabelra - ... Ainda num nível de machismo.
Quando eu sal para o exterior - porque vou falar
da minha experiência pessoal—, passei a viver na
Suécia como um anônimo, um operário, pobre,
emigrante e de cabelo preto. Então, eu enfrentava
a mulher sueca sem alguma das armas muito importantes que os homens têm nos outrospaíses: a
condição social superior, a fluência na conversa
- eu estava lidando com um idioma que não era
o meu -, etc,; então, a coisa era muito ao nível
do olho, eu percebia que as mulheres suecas não
estavam procurando só homens inteligentes...
Francisco - Mas go.o., lambem...
Gibelri - Por que não? Os homens gostosos
também. Quer dizer, as mesmas expectativas que
a gente linha aqui a respeito das mulheres, elas
tinham a respeito da gente. Entào, isso alterou
completamente a estrutura, a relação de expectativa. Começei a me colocar as mesmas questões
'que as mulheres aqui na América Latina se colocam. Quando eu sala de casa, me perguntava:
"Será que eu estou bonito? Será que ela vai gostar
dessa roupa? Será que eu estou tratando bem do
meu corpo?". Quer dizer, eu corneçei a me sentir
enquanto corpo, e ai é que entra o outro nível de
questionamento, bem mais profundo: é que a
dominação que a gente exercia aqui sobre as
mulheres alienava não só o corpo delas como
também o nosso. E descobri que partes inteiras
do meu corpo estavam paralisadas; eu tentava
mexer a cintura e não conseguia, porque minha
cultura me dizia que mexer cintura não écoisa de
homem,,.
Francisco - Você era ruim de datara,,,
Gabelri - Exatamente. Mas este questionamentç não era colocado pelas minhas amigas
suecas a nível pura e simplesmente de corpo, mas
também de estrutura psicológica: elas questionavam também o meu racionalismo, o lato de que
eu via o mundo com a cabeça, enquando das o
viam com as emoções e o corpo: por que, se eu assumiameu corpo, não assumia minhas einoçôes?
El por que não assumia desde logo as minfas
qualidades femininas? Por que não deixava entrar o meu lado mulher? Então eu começai a
fazer tudo isso, e foi corno se nascesse de novo:
descobri uma parte de mim que tinha sido
alienada.
- E nesse processo surgiu um confronto com
o esquerda, porque nós representávamos um símbolo; e dentro desse símbolo de coragem e luta
havia todas as possibilidades de coragem, menos
a de assumir o nosso lado feminino - a coragem
era, ainda, uma arma masculina. Por exemplo:
dentro da cadela, a gente tinha unia idéia de que
as mulheres e os homossexuais iam se comportar
na tortura de uma maneira diferente da nossa.
Mas, não. Em muitos casos, mulheres e homossexuais se comportavam de uma forma muito
mais corajosa. Então, é claro que quando agente
assumisse o nosso lado feminino a gente ia crescer como pessoa, a gente ia dar uma passo adiante. Foi o que me aconteceu: na medida em que me
estruturei assim e vivi assim, me senti muito mais
amante e muito mais amado. E agora, aqui no
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processo de libertação do negro,
da mulher do
homossexua(, é válido para eles e
também para quem
está do outro lado
Brasil, eu Sinto a resistência das pessoas que penixano antes, mas sinto o estimulo e o amor
das pessoas que mudaram, como eu - quer
dizer, de um lado as pessoas que fazem politica e
que não aceitam a política do corpo, que não
aceitam uma pclitica emoaonal, e de outro pesai" que ÉciÊna, que estimulam e tal, Eu não me
arrisco a dizer que estamos absolutamente certos
em relação às pessoas que ficaram do outro lado,
só me resta dizer o seguinte: eu não consigo voltar
atrás; porque quando você se despoja de uma
atitude machista, não há caminho para trás.
Adão - Agora q.1a aab qual a aia
peulção an ralação ao n..jo.
João Carlos - Ao molduto ugro
Adão - Não só hio, não 96 ao ofiiiiot a
ih..ç&o do negro áe ua teiandra ial eno
4 l..o na sua seita? A*a que andou aig a cola.?
Gubeir. - Eu costumo colocar o seguinte: na
década de 60 meu rompimento foi em a minha
diçào, de intelectual pequeno burguês quecatava subindo na vida. Quer dizer, eu abandonei
meu trabalho, as oportunidades que o sistema me
dava, por uma opção política. Nesta década agora
eu estou questionando as prerrogativas do meu
seio e da minha cor. Quer dizer, eu estou me
questionando enquanto intelectual branco e euquanto macho. Esse questirsiameuto está marcando a minha evolução, eu o considero um desdobramento da minha evolução, não porque cii o
inventei em mim, mas porque a sociedade, no que
da tem de mais firme, de mais novo, me apresentou este questionameeto como possibilidade.
- Na Suécia os meus grandes amigos eram
os homossexuais e os negros, eram pessoas que
tinham saldo daqui de alguma Forma acossadas,
ou pelo racismo, ou pela repressão sexual, em alguns casos pessoas que sintetizavam nelas esta
situação, porque são homossexuais e negros. Na
Suécia eu vi a situação do negro de uma forma
melhor que no Brasil; o simples fato de deixarem
o Brasil permitia que vissem o racismo daqui
muito mais do que antes. Antes de qualquer discussão, só em sair do pata eles já se livravam dos
mecanismos de atenuação, de mascaramento do
racismo brasileiro, e então o compreendiam.
Aguinaldo - O que é o pralro pao para
atinansk a c..dlção de .egro.
Gsbalr. - O que eles faziam a seguir: já não
se vestiam nem se comportavam exatamente
ano os brancos queriam, como uma cópia em
negativo dos brancos; transavam o cabelo deles, a
roupa deles de uma maneira diferente E começavam a se voltar pra sua própria cultura, entre outras coisas porque os europeus, quando
queriam saber alguma coisa sobre a cultura
brasileira, 36 perguntavam sobre as religiões
negras, a música negra etc., coisas que, aqui,
muitas veres eles tinham que esconder. Num nível
menor, der compreendiam a necessidade de organização, e de repente os grupos de negros
começavam a fazer reuniões semanais, a se perguntar qual a origem deles, qual a origem das
populaçóra negras no Brasil, de que parte da
Mrica vieram, coisas que nunca pensariam em
colocar aqui.
- Uma outra coisa que estimulou muito esses negros brasileiros foi o contato com negros de
outros países, que não viviam tão acossados pela
repressão osno aqui, ou que já vinham de outro
processo de questiocamento, corno os negros
americanos. Tudo isso provocou uma alteração
neles. E na medida em que iam vivendo esse
Processo, que é um processo de libertação irregular, com altos e baixos etc., isso tudo implicava também num processo de libertação meu.
Aguinal cIo - Ma tão, .ou anos todos da
silik,, q.ais lm ano rabiça latam os rro.~
o. das .t.odas...
Numa - O pouosl que, estavahá o.frando
MIO tipo de sxlo, luglndo do estigma, da dosam

Gsbdr. - Ë evidente. Na medida em que as

mulheres suecas estavam vivendo um proossio de
libertação, elas me levavam nau onda na
medida em que os negros passavam por outro
processo, me levavam também. Quem vive com
uma pessoa que está se libertando, só tem a
lucrar. Par isso é que o processo de liberação do
negro, da mulher e do homossexual não é válido
apenas para estes grupos, mas também para
quem está do outro lado da fronteira: é processo
de libertação do macho, é processo de libertação
do branco. Neste sentido eu aprendi subo, sou
transformado por isto Hoje sou não .6 um
exilado político que saiu daqui, mas sou um
produto também do movimento feminista e do
processo de conscientização dos negros, que eu
assisti na Europa. Sou um produto disso, apesar
de não ser isso - que dizer, eu não sou de., mas
sou feito deles. Por isso é que estou pato, sou
simpatizante da grande cena, entende?
Francisco - Vot s que os bo.so.aà
Ibe deram também um isdarsUo .s seis.
ildo aquele negOcio de .sber sser a roupa,.
0.1*. - Os homossexuais me deram muito
mais que isso. A primeira coisa foi o fato de eles já
estar vivendo, na vida deles, as crisu que eu alada não vivia; eles nie deram o fato de que jáes.am
possosa muito maia liberadas do que eu; pra da
já não se colocava essa questão de assumir a parte
feminina deles, ria já estava presaste. O que eles
fizeram resimaste foi me dar a mio, foi dizer,
" sem cola agente, que gente está contigo".
Aguinaldo— Fala mala .olwsla.o param que
é por ate que sul as szplkar o lato 4e
miA si suatfr 1d1&sdo apta o o'to ás
l.ção dos bonoamer
Gabei,. - Eu explico nielhon no momento
em que ai precisei saltar, quer dizer, deixar pra
velhos
trás os
preconceitos, eles estavam junto
dizendo pra mim, "salta, sim, que importante".
Eles eram meus orientadores, estavam comigo,
me diziam: "Se você quer usumir a atua parte
feminina, oLha a gente já a assumiu, olha como a
gente é feliz". Eles me ensinaram ainda mais; me
mostraram, através da experiência deles, o quanto ai era uma pessoa reprimida eles me ajudaram a chegar a uma nova compreensão do
mundo, ande as relações maacullnas podem ser
aprofundadas sem nenhum medo, porque na
medida em que não tenha consciência, não tenha
visão desse teu lado Feminino, voce não consegue
assumir suas amizades masculinas seio o medo de
que elas venham a desembocar no sexo. Hoje as
coisas são vistas de outra maneira: 'e se derembocarem, e dai? Por que não?" Esse "por que
não?" é que é uma pergunta revolucionária, pois
no momento em que voct começa a dizer isso,
tudo bem: já não tem mais grandes grilos

Aguinaldo - Pra ledas o que suc losa. mosbiamo q.esà aurgiado por aí 4e soudeilsdads aos presa osad
João Carlos - Indai,. Maceió Ld s GuIo.7
psdfr ada para ao presas ceuea. Não é ema
eiilas multo eimpédas - as aio vão
~ar que seja anistiado, por s*Io, em
que matou 37 esIana.,. Como saia cel~
a coisa?
0.1*. - Não, seriam as pessoas condenadas por pequenos furtos, etc...
João Carlos - E por que ilo aqu~ que
forem cuedes.ados pelo mo de ásosas - os
neacontiedres, etc.?
Gebeir. - A tortura, a repramio aos presos
políticos é apenas uma face multo pequena da
repressão no Brasil. Porque a tortura aos prescia
comuns sempre existiu, e nós hoje teimott uma
tarefa muito importante de denúncia, em todos os
alvas, dessa repressic. A primeira cossa a levar
eu conta é a questão da repressão mesma no interior das cadeias, quer dizer, a tortura e os
procedimentos antidemocráticos no tratamento
do preso comum, uma situação que a gente pode
contribuir muito para alterar. A segunda ciciina é
levar em coata que os presos comuns vivem uns
processo de solidão que não é quebrado pela
sodedade. E mia ver que nós somos políticos
com uma nova compreensão do mundo, que a
gente coloca a solidão como uma coisa a em combatida. a gente tem obrigação de tentar tirá-les
desta situaçio é preciso fornecer de alguma forma aos presas consuma todas as possibilidades de
der romperem com o seu lsolamaitcr talvez aspliancIoo campo de visitas, mantendo respoodênuacxun eles, etc...
Mima - £ o q.s'es*á sdo 1*. — Suo
Paulo..
AgUinaIdO - Iadashu aliiii do LAMPIÃO,
pubilramos atárfa sobre êno no n*mero auterlar.
Gabei,. - A terosira coisa é um exame,
através de LAMPIÃO, da questão do homossexualismo. Porque este nas cadeias, tal como o
observei, ainda éum mecanismo muito violento,
de é sempre feito na base da dominação de um
Pelo outro, e normalmente essa dominação se dá
em troca de uma proteção, o mais fraco é dominado pelo sais forte, etc...
Águinaldo - 3oa, mas isso .io tem multo.
ver cosi o bomosamiailemo, e lém, co. o mios prosa apenas reproduzem, d,o do
seu universo, os padrões midaias aqui de lora..,
Gabei,. - Mas uma sex que os presos se organizem a necessidade de proteção que leva a
uma situação como essa vai-se alterar cosnpleLamente. Não só ao nível individual, mas dc
coletivo deles.
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Gaba - Exatamente. Quer dize-, se nós
vamos desessdver estas lutas no Brasil, tanto ao
nisel da ecologia quanto ao nível das mulheres,
dos homossexuais, das minorias étnicas, etc., a
gaste tem que entrar exatamente o que é de
brasileiro nessa luta, o que é de especifico na nossa luta. Bata questão dos homossexuais pobres:
ela nunca se apresentaria, por exemplo, para os
homossexuais suecos, No Brasil, no entanto, da é
o dia-a-dia, é "c*fb-com-pio" da nossa cmvivência nas cadeias: de um lado. violência interna nas prislies, do outro lado a violência da
polícia sobre os homossexuais, e por último, a
passividade das pessoas, uma certa sensação de
que é assim e sempre foi assim, a ausência de escêndalo. Essa é uma cessa que realmente...
Francisco— Éprisdsomud.,.
Aguinaldo - E a luta que se apresa a nós,
nau começo do década: d.iO.
Gabei,.— Ëisscx éa luta que nos aproximae
nos' reúne, e que nos torna companheiras de
viagem nessa nova volta do carrossel...

o
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Uma terceira coisa teu a ver com a própria
luta hcmicissexual. Quando eu digo que no Brasil
da não deve reproduzir ipsla Itis a luta em
outros centros, eu explico par qult no Brasil,
muitos homossexuais aio presas só parque são
homossexuais pobres, e condenados a trabalhos
forçadas nos xadrezes. Quer dIzer, estas poaa
'etio sofrendo uma tltplke repressãu primeiro,
estão sendo presas por causa de suas opções
sexuais; segundo, por causa de um crime que não
exista e tei-odro, porque são condenadas a
trabalhar dentro da cadela, sem nenhuma ro.
miseração. Me parece que é por este raminho,
de denunciar situações como esta, que o LAMPIÃO deveria enveredar, Pos- q ue nineislan jamais
questionou a prisão desses homossexuais pobres,
u wa coisa rcutinra, talvez porque, no subconsciente das pessoas, já existis. idéia de que ofato
de alguém ser homossexual e pobre é suficiente
para permitir que este alguém, seja preso. Quer
dizer, esta situação no interior das cadeias no Rio
é muito irregular, é uma violência . o.utjdiana que
se Pratica contra essas pessoas, que não têm
muitas vezes a possibilidade de expressão. Nau
sequer ocorre a elas procurar um jor tual pura
denunciar lsscr alguns, pelo fato de terem tete-baixado a repressão, adiam até que a polida,
ao fazer isso cran eles, está carta,..
Aguinaldo - Qua é em ir.,-dia.O 'reto
e normal.
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FOlga de Alaketo objeto de consumo do poder
A estrutura psíquica do negro africano tem
os seus fundamentos em milhares de anos de arganiz.açào cultural. religiosa, política e social. A
essência psicológica da raça negra (i abalada,
primeiro, pela invasão islâmica. No século XV
os navegadores europeus estabeleceram missões
comerciais e praticaram abertamente. em nome
da igreja católica e da coroa, o mercado escravagista. O terceiro abalo sofrido pela raça
negra ocorreu na fase da revolução industrial
europeia, no século passado.
O isLamismo varreu grande parte da África e
alterou profundamente o comportamento e a
postura do homem negro perante a vida. Aié o
santo exercício de guerrear sofreu mudanças
fundamentais. Na guerra entre naçórs africanas
o prisioneiro era feito escravo, mas na medida
em que se integrasse à sociedade vencedora obtinha gradads'amente a liberdade e conquistava
Iodos os direitos de cidadão.
Já no estabelecimento das missões comeriais européias no século XV a situação apresentava novas facetas. A raça branca, assentada
nas bases filosóficas greco-romanas. no tinha
maiores informações sobre o Continente negro,
suas origens culturais. sociais, politicas, económicas e religiosas. Dai, au fixar postos comerciais na região e com uma estrutura psíquica degenerada pelas imposições do poder
religioso e pela ambição sórdida de alguns
remos, ii conquistador não tomou nenhum
L'nhecimelllu da ampla organização dos divcrsus reinos da África. O objetivo dos missionários
era extrair tudo da terra, principalmente o
homem Já na terceira incursão pelo continente
africano os propPsiIos eram os de fixação da
mão-de-obra ociosa na Europa. Ora, se para os
europeus os seus proprios filhos representavam
uma excrescência, que poderia representar tal
produto numa sociedade com bases estruturais
de milênios?
O negro brasileiro, produto do segundo
abalo estrutural sofrido pela Africa, guarda
dentro de si fragmentos culturais de seus milenares ancestrais. De quando em quando tais
resíduos se refletem em imagens do comporLarnenlo diariçi. A amistosidade irrestrita e a
vaidade do sucesso alcançado. e o reconhecimento do valor pessoal por terceiros são três aspectos geradores da emoção negra. Nem os
quase 4(X) anos de escravidão conseguiram
apagar estes dados da abalada essência pslquica. Violentado física e psicologicamente pela
opressão dos colonizadores, o negro que velo
para o Brasil encontrou, ainda, outros inimigos
externos. Evidente que o homem português que
escravizava o negro não estava, apenas. a serviço de sua coroa. Se o objetivo de Portugal fosse o servilismo trilateral. Europa-Africa
Arnêrica do Sul, hoje a situação daquele pais
seria de amplo domnio econômico sobre todo o
seu continente. Aocontrário, a Cora portuguesa
foi induzida a buscar na mão-de-obra negra a
solução para o enriquecimento da Igreja Católica e da Coroa inglesa. Dois poderes apostos
ditaram o modelo da escravidão do negro no
Brasil e se beneficiaram, amplamente, do seu
resultado. Não cabe nenhuma desculpa ou isen;ào à violência da Coroa portuguesa sobre o
negro africano, mas cabe uma colocação real da
representatividade histórica daquele reino no
envolvente episódio. Evidente que só uma raça
foi derrotada no decorrer do embate: a raça
negra.
A tal ponto se alterou o comportamento do
negro aqui no Brasil, e a tal ponto ele perdeu a
sua capacidade de organização africana, que
sua religiosidade inverteu os valores sacerdotais.
Pela própria constituição orgânica e a correlação do organismo CCCI a natureza, a mulher se
via impedida de exercer o saca-dljcio. Com base
nos profundos conhecimentos da natureza
humana adquiridos através de milhares de
anos, o homem africano sabe que a mulher dispõe de apenas IS dias de vigor total, e usa toda a
sua força. criteriosamente, neste período. Seis
dias antes da menstruação, nos três dias em que
de ocorreu, e nos seis dias posteriores, a mulher
africana, segundo as determinações milenares,
é impedida de exercer atividades religiosas. A
sabedoria africana usa os IS dias da plenitude
feminina inclusive para alterar as forças da
natureza. Vai dai que o respeito à mulher na
sociedade africana supera qualquer conceituação feminista do passado ou presente oci-

dental. Na África, a mulher não se constitui
num simples depositário de esperma, esim num
reservatório energético de vital importância
para a sua comunidade.
A escravidão brasileira impediu que os
prisioneiros africanos mantivessem tal postura
religiosa e, em tal alternativa. restou aos sacerdotes passarem para as mulheres esta-asas seus
conhecimentos. Elas dispunham de mala tempo
dentro dos quadros escravos. Podiam, com um
amplo auxílio, revitalizarem os seus fundamentos religiosos no país que lhes fora imposto.
Sem dúvida, das diversas organizações
religiosas da África que chegaram ao Brasil, a
urubana se apresentava mais completa. Não,
não se trata de comparações e medidas de
valores entre as religiões das esnicas escravizadas. Aqui se trata da etnia que teve possibilidade de manter sua religião com mais fidelidade. Tal fato aconteceu por ter os
banca chegado nas últimas lesas de escravos e,
aliás, muitos daquela etnia vieram para oBrasil
por livre e espontânea vontade.
Essa afirmação que poderá surpreender o
leitor, foi por mim levantada durante o
FESTAC-77. em Lagos, Nig&ia.Em janeiro daquele ano, ao visitar o bairro brasileiro daquele
pais, travei conhecimento com muitas famílias
de sobrenomes Souza. Silva, Santos. Entrevistando membros daquela comunidade, obtive
uma nova visão do negro yorubano no Brasil.
Muitas foram escravos. osntmas viajaram para
cá espontaneamente, e depois voltaram, e uns
poucos chegaram a enriquecer em Salvador,
Bahia. Tudo isso foi possível graças à codificação do repartido sistema religioso yorubano,
Esta repartição se dava graças ao costume de se
dedicar uma cidade específica para cada orixá.
Evidente que aqui a situação ganhou novos
rumos, com a orientação dos sacerdotes para as
mulheres escravas com maior disponibilidade e
sabedoria religiosa.Fundaram o atual Engenho Velho três
negras da Costa, de quem se conhece apenas o
nome africano. Adêta italvei L y a Dêta.i. Lya
Kalã e LyãNassCi. A data de sua fundação remonta, mais ou menos, a 1830. de acordo com
os cálculos feitos por mim, embora haja quem
lhe dê até 2(X) anos de existência. Há que, diga
que Adêta foi quem lhe plantou o Axé. Mas esta
precedência não parece provável, pois ainda
ho j e o Engenho Velho se chama llê Lyã Nassô.
ou seja, em português. Casa de Mãe Nassô. Por
muito tempo estas três mulheres emprestaram
grande brilho à Casa, não se tendo certeza, entretanto. quanto repartiam entre si o pos.ter, ou
se sucederam nele. De qualquer maneira, o
nome de qualquer das três merece ainda as
maiores reverências por parte das filhas.. ..Candomblés da BahIa. Edison Carneiro,
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Os bahalaõs, se perderam a sua função
sacerdotal africana, nu foram esquecidos e
desrespeitados pelas Yalorixás da hierarquia
construída pelas necessidades brasileiras. Em
última insiáncia. a Yalorixà nunca tomava
nenhuma decisão sem consultar o olhador do
[lá. Se o babalaô, pelas obrigações escravas, estava impedido de zelar pelo seu Aé, a visão,
através dos jogos de búzios, e as práticas de
maior profundidade dos fundamentos v.ubanos se retinham em seu poder.
O babalaô assistia a diversas mães de santo.
pois, enquanto crescia o número de Yalorixás
diminuía o de sacerdotes. A tal ponto que
Edison Carneiro registra. na página 148 do livro
já citado, apenas a existência de dois babalaôs,
Martiniano do Bunim e Felisberto S0w7,er. Se
bem que a referência do etnologo tenha sido
registrada há 31 anos passados, em 1948.
A situação estrutural do candomblé da linha
nagô no Brasil vem se alterando, gradativamente. em função dos atrativos que a minoria
dominante sente por tal prática e pelas homenagens que a mesma minoria presta às
Yalonxás. Praticamente, com Menininha do
Gantois. o olhador dos búzios perdeu sua função, pois a sucessora de Pulqueria, para ganhar
prestígio, abandonou a milenar tradição e
carreou para si a função de olhadora de If á.
Dada a fama alcançada por Menininha. rapidamente as outras Yalorsxás a imitaram,
colaborando com a deturpação. A fama regional das Yalorixás ganhou corpo e algumas
alcançaram renome nacional. Por exemplo.

Senhora, responsável pelo Axe Opô Afonjá, antes de seu falecimento, gozava grande fama nos
meios intelectuais, merecendo, inclusive, citações e artigos de Antônio Olintu, Zora Seljan,
entre outros. A citada Menininha usava a sua
sabedoria para ganhar prestigio, e alcançou
todos os pontos de bajulação que procurava da
festeira, afoita minoria.
E Olga de Alaketo, nestes IS anos de regime. foi usada pelo Poder para marcar a tão
decantada democracia racial brasileira.
Ë indiscutível a dinastia de Olga de Alako.
Na abertura do Festival Mundial de Arte,
Negras, na. Nigéria, em 1977, no estádio nacional daquele pais, observei o encontro de Olga
com diversos Babalorixás africanos e percebia a
respeitosa troca de cumprimentos que se fazia
de ambas as partes. A este dado janto, tambán,
aos
as diversas visitas que a Yalorixk fazia
reis
das pequenas comunidades que se subdivide au
Lagos. As honrarias e as festas atestavam a dignidade, a fidelidade e o reconhecimento dos
poderes de Olga de Alaketo.
Segundo tomei conhecimento, sua primeira
grande intervenção no campo das relações ciii-turais Brasil-Afinca aconteceu no Primeiro Festival Mundial de Arte Negra, realizado au
Dakar, no ano de 1966. Observa-se que naquela
oportunidade a Yalorixá fora convidada a
preparar um banquete para 300 talheres com
base na culinária afro-brasileira. Esideniesnente, nada de pejorativo existe na arte de cozinhar, mas uma análise mais profunda deixa
transpareces- o que o corpo diplomático do
Itamaraty tem por conceito da raça negra:
apenas bons serviçais.
O destaque de Olga de Alaketo, naquele ano
de 1966, ultrapassou os limites do salão de banquete e alcançou o palco montado no estádio
nacional do Senegal, quando a Yalonxã se
tomou de brios e cantou em Yoi-ubano e Gêgk
dançando para diversos Orixás. A frieza como
que o público africano recebia a delegação
brasileira se desfez, graças à força magnética e a
intuição de Olga do Alaketo. Aliás, na mesma
delegação, somente Clementina de Jesus também romperia a mudez doa senegaleses e seus
amigos do Continente.
O comportamento de Olga despertou o
governo brasileiro para uma realidade internacional. Todas as nações negras na África e
fora do Continente reclamam da postura governamental brasileira quanto à sua população de
origem negra. Apesar de se constituir numa
maioria racial, a raça negra no Brasil não possui
a menor representatividade dentro do poder
constituído. Tal fato vem causando grandes
dificuldades para o governo manter intercâmbio comercial e cultural com os países africanos.
O total desconhecimento da cultura negra,
que chega até a ser negada pela corrente minós'ilária mas dominante, levou o poder à imposição, ao homem negro brasileiro, de um
comportamento europeu. Desesperadamente,
ao sentir as pressões das nações negras africanas
e não-africanas, o Poder Público intitulou Olga
do Alaketo a máxima depositária dos conhecimentos culturais negros. Por outro lado,
aproveitando o deslumbramento da Yalorixá,
criou um séquito de aproveitadores oficiais que
a rodeiam e veneram por todas as parte, para
onde ela é mandada.
Durante estes IS anca de regime. Olga de
Alaketo foi o elemento da raça negra que mais
viajou e fez conferências por todas as partes do
mundo em missão cultural. Até aí tudo bem.
Acontece que os desinformados rapazes do
Itamaraty e outros bitolados senhores do Ministério da Educação e Cultura se aproveitam das
viagens de Olga e gastam o dinh ei ro do povo au
altas rodas de mordomia. O uso de Olga de
Alaketo pelo Poder vem se acentuando e, no
governo passado, ela ganhou uma comenda do
presidente Geisel. Na ocasiào, o general de-clarou que o Brasil era uma democracia racial;
pena que a vaidade de Olga tenha sufocado o
grito de revolta de que ela se fazia portadora
naquele momento. Um grito de revolta provocado pela Igreja Católica, as Coroas inglesa e
portuguesa e seus subprodutos imigrados da
Europa. Eles foram a causa da escravidão, são
as causas da discriminação racial e das conlições subumanas em que a raça negra vive até
hoje no país.
Estou seguramente informado, e acompanho o desenvolvimento da sabedoria sacer-

dotal de Olga de Alaketo, e seus esforços na
manutenção e ampliação do campo de atividade
da religião yorubana. Inclusive, tenho certeza
da lisura com que procede na asa santa que
mantém au Salvador, na que constrói em Santos e na que. futuramente, objetiva montar no
Rio Grande do Sul. Mas, daí a ser chamada
pelo Presidente da República, como a con teceu
no mês passado, para preparar banquete afrobrasileiro para João Batista Figueiredo, a distáncia éasot'me.
O deslumbramento de Olga pelo reconhecimento do Poder pública tem lesado a
Yalorixá ao mais alto grau de submissão Esta
submissão ganha novos matizes, quando alcana as manchetes dos jornais de maior importância no Brasil e se torna objeto de gozação pe'
prativa' da raça negra. Que o Presidente da
República se firme no propósito de angariar
prestigio através do populLsmo se constitui.
apenas, num problema de sua Seaaria de
Comunicações; mas o negro brasileiro, representado na figura de Olga de Alaketo, deve
ser poupado de tais farsas.
A democracia racial é uma bandeira que
vem sendo levantada para fortalecer o decadente sistema instalado no pais. Sistema que sempre enquadrou o negro entre as" coisas", e nunca como ser humano, quer seja culturalmente
quer seja economicamente quer seja politicamente. As piadas criadas pela imprensa au
torno do encontro, do p residente João Baptista
Figueiredo com a Yalonxá Olga de Alaketo
merecem um estudo mais profundo. Já se vai
longe o tempo da usança pejorativa do negro.
Olga de Alaketo e toda a raça negra, que atitui a maioria populacional do país, precisam,
urgentemente, sair doa quadros de objetos de
"usos e frutos", e ser reconhecida em toda a sua
grandiosidade humana, (Reli~ Cosida)

Muita festa
para abrir
este verão
Como a gente mostrou naúltima greve
de õnihus, o povo guei se diverte em qualquer ocasião e qualquer lugar; é por isso
que as duas maiores cidades gueis do
Brasil. Rio e São Paulo, são tão divertidas.
De qualquer mudo, sempre pintam novos
divertimentos na cidade, e LAMPIÃO sem
a obrigação de dar as dicas. Por exemplo.
aqueles leitores
que São os primeiros a
j
comprar ti o rnal no Rio, mal este amanhece nas bancas, poderão, neste dia 19 de
novembro. comparecer ao Baile Macabro
no The Cluh: trata-se de uma festança a
fantasia; o ingresso custa 1S0 pratas, com
ilireitua dpis drinques.
NU dia seguinte, sexta-leira, 2. outro
agito: Elsa Soares inaugurando u Projeto
Gueifieira, na própria. ou seja. no Cine
São José, à Praça liradentes. Alisa pagsides sobre o comando da divina crioula.
Aliás, o Projeto Gueifieira vai incrementar
este começo de verão, levando ao local, a
cada sexta-feira. um artista que o povo
guei ame. Exemplo: dia 9, nossa querida
Lecy Brandão; dia Ib. a soberba Carmem
Costa; e, no começo de dezembro,
Emilinha Barba em carne e osso. Eu falei
cm incrrnentar o verão? Pois é: também
vão começar dentro em breve os bailes
gueis da Gafieira Elite, e até o Orfeão Portugal. geralmente reduto de bofes divinos,
vai reservar um dia da semana, na sua
programação, para homens e mulheres
gueis.
Atenção Leitores do resto do Brasil:
venham correndo pro Rio. a) Lámpião! Riutur...
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TrocaTroca
(Se você está intcrcssado cm trocar
correspondência, mande seu anúncio para
essa siso, E grátis, a gaste não cobra nada
para publicá-lo. Sã que o texto não pode ser
muito longo, se não sobra pouca espaço para
(is outros)
MORENO, a lhe decurtir papos como
pessoal lixei. aguarda culta, p& Caixa Postal 297. E.M.S. - 69000, Rio Branco Acre.
DESEJO wrespessder-use com
platIeos do sul do Brasil. 38 ano,, livre eusumido. Viajo lelo, curto a vida. Vido,.
Caixa Postal 20$ - 89600, Joaçaba, Santa
Cat.rlaa.
Dezenove anos; olhor verdei; moresa Gostaria de me corres
posider coes guri. dos 20 .os 35 anos. Ger
au. Camargo Frelta,. Caixa Postal 1298,
CEP 24000, Nheról, Estado do Rio.
UNIVERSITÁRIO, 21 anos, deseja
corresposidere coes guela. Paulo Robeilo.
Caiu Postal 746, CEP 97100, Santa Maria
RS.
AMIGO? Ela a ,o&uçios Fabiano. Rua
21 de abril, 131201. CEP 24240, NherÓt Es.
indo doRio.
UNIVERSITARIA4 24 anos, curtindo
rissem', boa míuka, teatro, gostaria de
conhecer amigas de 22 a 26 anos.. Vanesa
P.B. Posta Restante, Agencia Atlântica,
Posto 6 - Copacabsua, Rio de Janeiro RI.

TROCO Idéias e busco amizade com
gente (todos os sexos) que busca gente.
Eduardo de Lion. José do Patrodulo 373,
apto. 923. CEP 90000, Porto M.gre, RS.
URUGUAYO, 24 anos, profundo conhecedo. do Brasil, deseja se corresponder
coes brasileiros de qualquer Idade para fina
de amizade, luMesaçio e eslrstenlmento.
Lula Ju.n. C.allIa 6127 Correo Central,
Mositevldéo. llruguay.
JOVEM paulhia dm* cwpo.dir
em jorms que aostem de .óslcs, esportes,
ps,seio, e boa amizade. Rodoflo Angusto
Costa - Caixa Postal 1814, CEP 01000 Sio
Ps.lo._ SP.
RAPAZ de boa apascde slaswo, dia.
creio, .d.cssdo, quer cosr.poaddi com
ap.zm que lanham is mesmas qualidades.
C. Pedro - Cabia Po,sal 8740, CEP 80000,
Cedilha- Paraná.
MORENO, olho, e cabelos castanhos,
I,óSm, Si kg. Lula Carlos Roleniberg. Rua
Professor AtUa. 9, CEP 209020 Rio de
Janeiro, Ri.

Dia 13 de dezembrc
nas bancas
mais um jornal
para o povo guei:
EXTRA-LAMPIÃO,

edição especial
com as mais
explosivas entrevistas já feitas no
Brasil sobre
política sexual.
Reserve já o
seu exemplar. Peça
pelo reembolso
postal. Preço de
ançamento:Cr$ 30
Página 12
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O erotismo de
Mário Faustino
foi bolsista nos Fitados Unido. e radicou-se no Rio um 56. Aqul lecionou
as Fundaçao GatlIo Vargas, e tornouse conhecido assinando
página
"Pba.la-Ezperlàida" do Suplenie.o
lkerérlo do Jornal do Brasl, cujo lema
era "rdfr para aprender, alar para
renovar". A época curaer'Izava-ie pelo
experbncntallsmo e queIo.ameuio da
poesia dlscw,lva. Ddxou só um livro
publicado, O homem crua hora (1955).
Beiedko Nuno compilou os avulsos
numa ediçio póstuma de 66. Ficolheunos um sono de O homem e um
avulso que encerra o mais decidido tom
anileaslonal de Famtlno. (Glauco Mattoso)

•

Mário Faustino morreu aos 32 a.,
a bordo de um avlio que caiu no. Mi•
de. do Peru um 62. A morte foi unide
seus temas favorito,. Mas em sua obra
o amor tem Importante partldpaçao.
Benedito Nunes, ~Redor e prefaciador do posta, diz que "a scgiuida
matriz da poesia de Mário Faustino é o
erotismo universal, o pathos amoroso
dominante que a todas as c~ se
dirige", e que "a figura do Amante adquire consdnc1a arquet1ca e, pia.
tonicamente, se entrdaça com a figura
do posta'.
Mário Faustino do. Santo, e Silva
era piauiense de Teresina, estudou um
Belém, onde começou no jornalismo,

Balatetta
Por não ter esperança de beijá-lo
Eu mesmo, ou de abraçá-lo,
Ou contar-lhe do amor que me corrói
O coração vassalo,
Vai tu, poema, ao meu
Amado, vai ao seu
Quarto dizer-lhe quanto,quanto dói
Amar sem ser amado,
Amar calado.
Beijai-o vós, felizes
Palavras que levíssimas envio
Rumo aos quentes países
De seu corpo dormente, rumo ao frio
Vale onde vaga a alma
Liberta que na calma
Da noite vai sonhando, indiferente
A fonte que, de ardente,
Gera em meu rosto um rio
Resplandescente.
No sonolento ramo
Pousai, palavras minhas, e cantai
Repetindo: eu te amo.
Ele, que dorme, evai
De reino em reino cavalgando sua
Beleza sob a lua,
Encontrará na voz de vosso canto
Motivo de. acalanto;
E dormirá mais longe ainda, enquanto
Eu, carregando só, por esta rua
Difícil, meu pesado
Coração recusado,
Verei, nesse seu sonho renovado,
Razão de desencanto
E de mais pranto.
Entretanto cantai, palavras: quem
Vos disse que chorásseis, vós também?
Estava láAquiles, que abraçava
E nfim Heitor, secreto personagem
Do sonho que na tenda o torturava;
Estava láSaul, tendo por pajem
Davi, que ao som da citara cantava;
E estavam lá seteiros que pensavam
Sebastião e as chagas que o mataram.
Nesse jardim, quantos as mãos deixavam
Levar aos lábios que os atraiçoaram!
Era a cidade exata, aberta, clara:
Estava lá o arcanjo incendiado
Sentado aos pés de quem desafiara;
E estava lá um deus crucificado
Beijando uma vez mais o enforcado.
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De u~
assinatura
de LAMPIÃO
ao seu amigo
distante
Se seu amigo distante mora no Rio, São
Paulo, Belo Horizonte,
Curitiba, Florianópolis,
Porto Alegre, Brasília,
Vitória, Salvador, Recife
e Manaus, tubo bem: ele
Pode comprar LAMPIÃO, todos os meses,
rias bancas ou livrarias.
Nas outras cidades,
no entanto, o jornal ainda não chega, e seu
amigo distante talvez
nem o conheça. Divida
com ele a alegria que
você sente todos os
meses ao ler LAMPIÃO:
dê a ele uma assinatura
de presente.
Envie cheque ou vale
p ostal para a Esquina Editora de Livros, Jornais e Revistas Ltda., no
valor de Cr$ 250,00 , com
o nome e o endereço do
seu amigo distante. Ele
vai adorar o presente.
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LREPORIXEM 1
Os gueis
do Flamengo
e a bixórdia do
Sr. Braga
1) Uma carta aberta...
Sr. Márcio Braga: Talvez o ir não lembre,
eu, abaixo autuado. Fui um dou signatários
- u0 Indo de rubro-negros histós-Icos conto Carlos
Niemayer, Walter aarh, Nélson Silva e dezenas
de outros do manifesto de reuurglmento do
Dragão Negro. talvez o Principal grupo de sustentação de sua candidatura - afinal vitoriosa - à
prealdda do nosso clube. Se o ir. ajo leunbra
mesmo, poderá recorrei Ia coleções do "Globo"
ou do "Jornal do Brasil", que divulgaram na íntegra o manifesto e a lista dos que o assinaram.
Falava-se, então, em renovar para melhorar, em
recuperação de um patrimônio físico e cultural
quase perdido pele mesmice das dirdoulas lietenores, etc. - aqueles babados comuns ai
oposições que pretendem o poder. Mas falava-se
também (só não me lembro das palavras ao pé da
letra) em democratização na Gávea, acesso dos
associados Is deões fu.danieuatsb falava-se
em respeito á torcida.
O ir. tinha tudo para dar certo, Inclusive um
lastro democrático representado pelo falo de lei
sido o sobrinho predileto de Juscelino Kublst.
cbe&. Era jovem, bonito e rico, componentes que,
às vezes, geram liberais. Se com o exercido do
poder o ar. ficou menos Jovem, bonito ou liberal
não seix para nós, flamengulstas, indo corria
bem: Flamengo blcampáo eia prazer que há
muitos anos a gente não experimentava. Mas eis
que numa das manhãs desse mie de outubro me
liga a colega jornalista Maria Helena Malta, da
"Isto £' e "Jornal da República", com a notícia
de que o ir. teria proibido • entrada no Maracani
de uma recém-formada Fia-Gay, uma curtiçio da
moçada guel rubro-negra que, 1 semelhança da
Coll-G.y do GrâmiO de Porto Alegre, pretendia
cohwfr e movimentar um pouco mais a torcida do
nosso Mengo. No principio não arredhi€lt "O
Márdo Braga? Voei tem certeza Maria Heleaaf" /"C1.,01 Senão eu não estava em campo pra
farei matéria". Segui o noticiário da Imprensa e
por Incrível que pareça - eia verdade sim. O
si. catava mesmo contra a inocente ou folclórica
ou desfrutável - dependendo do ângulo que se
olhe - tentativa da rapaziada de entrar os-ganlzadam.nte no Maracani adentro, sem , para
isso, ter de esconder as suas preferencias sexual,.
E chegou o domingo, 14, com aquele decisivo
Fta-flu. Ouvi o jogo pulando de ama à outra
rádjo, como laço habitualmente. E posso lhe contar que * Nacional, naquelas reportagens de antes
do Jogo ouviu torcedores do nosso clube sobre a
proibição da Fia-Gay. Umas vozes madflsslmai
respondiam 1 enquete. Resultado. 19 favoráveis,
20 contra, "numa contagem mais do que relative", voemo disse o locutor, um dos escutados não
quis responder, por rei torcedor do Vasco. Esse,
se votasse a favor, resultaria um slgulfk*tivo empata. No dia seguinte, ao ler o "Jornal situ Sposts
ei de cura cries uma declaração engruçadissima do sr.t "Foi praga da Fia-Gay. Só pode ter
sido. Ou será que existe outra explicação?"
Ocorre doutor Mírdo Braga, que uma eventuel praga, seja de hetero Ou de homossexual, aio
Com. leivas, t força asalnt e Isso o sonho,
sabe, pois estava brincando - seguado o jornal
- ao confeccionar tal frase de eleito (de péssimo
efeito, por mau será que até o charme e a latellgênda o ir. está perdendo? II pensou que essa
frase é boba, sem nenhum outro algsulllcado além
do de loruacar manchete, aos jornais?). Soube
também que o si. sllrntou, ama grupo de amigos,
mas

que mens sana in corpoi-e sano - aquele chavãolema de algum dosminm - é Incompatível om
hoenousex.allsmo, pois "homossexual não tem
nem mente nem corpo são" (outra bobagem,
doutor Márcio, outra bobagem! O ir. sabe - e eu
sei que o senhor sabe - que na prática o corpo e a
coca dos homossexuais são Iguais ao de qualquer
outra pessoa). Depois, na "Última Hora", li
outra afirmativa sus: a Fla-Gay seria 'uma ofensa aos boas omtumes da sociedade" e que "ao
Flamengo estamos acostumados a fazer homens".
Pois foi um homem doutor Márcio, dotado de
pernas, tronco membros (lodos bastante rijos e
treinados, membros de atida) que deu, em 1955,
pelo menos uma vitória, no campeonato carioca
de natação, ao Clube de Regatas dn Flamengo.
esse hom em sou eu, e o fato de ler sido nadador
do Flamengo e membro-fundador do Dragão
Negro não me IncompatIbIlizou para o trabalho
no Joruei LAMPIÃO. Com essa o ar. não contava
não é? DO Dragão Negro, grupo-choque que o
ajudou • eleger-se, havia também homossexual,!
Vamos aos latos doutor Márcio: a derrota por
3a O frente ao Fluminense, mais do que praga da
fla.G.y, velo demostrar que toda glória, todo
poder. aio - como todo mundo sabe -, extremamente passagelrou. Lhe dou, bastado em
alguma vivência e bom senso, um conselho de
colega (de clube doutor Mardo, de clube!) deixe passai essa onda em torno do assunto, ajo
dê mais declarações 1 Imprensa e, quando todo
mundo estiver calmo, autorize a Fla-G.y a Ir pra
arquIbancada incentivar o nosso flamengo nas
vitórias ou derrotas. Assim o ar. estará mostrando
que, pelo menos, alguma coisa aprendeu coes seu
tio JK: • difícil arte da política - e política exercida na plenitude, democraticamente. Não me
queira mal, que eu também não quero mal ao
senhor : no fundo eu gostaria mesmo é que tivesse
lido o juízo de evitar ao nosso Flamengo, o vexame dessa proibição Impensada. Nós estamos
iodos no mesmo barco ir. presidente; acesos todo#
flamengulita, es, o an, o pessoal de Fh-gay.
E alguém já disse que o bem maior que um
flamengulsta leva para a morte, para a - posslvel
- eternidade é o amor pelo seu clube. Saudações
Rubro-negras. a) Antônio Chryaó.touso.

Márcio B raga não
pode entrar no Grupo Somos/RJ, ou no Grupo
de Atuação e Afirmação
Gay, de Duque deCaxjas. Mas você pode: escreva para a Caixa
Postal n? 135,
CEP 25000, Duque deCaxias, Rio, pedindo informações. Eles são
a sua verdadeira turma;
torça j unto com eles,
ou organize umgrupo em
sua cidade.

2)...E alguns conselhos
Pena que o esqudisico carpo do senhor Márdo Braga, em que pese a acentuada barriga responsabliblade dou chopes de toda a tarde se
dUwlda., aio possa falar. Lamtâvd que parte
deste corpo, presesstdo reesasemem. com um
adereço de platina, caro tesouro pago meu francas
I*os, não lenha bom faro. Talvez assIm o
senhor Braga, um digito tabel$.o que recebes um
cartório - como presente da um pouco dew
douro casamento - do eesio presidente luacolho, aio leria perdido a opeutunidado de ficar
calado.
Pena também que o senhor Braga tenha -.
queddo ia pouca da história do Fingo e aio
am lsesbro daquele grande aptdador, um dos
melhores do nosso sofrido futebol, • Unha paizio
desse também sofrido povo, que m gay. n
por Isso deixou da conquistar dtulos. Pena que a
preocupação com a saUde do povo tenha se lialtitude a impremçõus contra o bomosamuallsmo.
Alas, mubos homossexuais ustão ~mo com
sais,s problemas de =lido afinal, todo brasileiro
sofre multo e o senhor Braga poderia ter aprovebado a oportunidade para pedir mais hospkals
para o nosso sofrido povo. Hospitais pUblicou é
claro. Nio aquele que o recebes recentemente no
exterior, porque essa o povo não pode pagar.
Quem sabe até mesmo o Flaniesgo is preceupasse mais coes ou seus sof~ torcedor., s Mer~
uma campanha em lavo, de mais boupkals pUblicou? Mais hosphab e o pom sobretudo as
alanças, teriam mala unido, e o próprio Flamengo não leria tanto trabalho para prepara, jogadoses conto lAco, que chego. ai Gires
trazendo no corpo a marca desses aofrimmtos.
Uma oportunidade perdida, Lammi.v.Imene. Suas Imprecações, dirigida, contra um grupo
de aproveitadores, • bem da verdade, aio deveis
ter sido dfrlgidas aos homossexuais. Nenhum
homossexual tem culpa de o ambos' Paru~
resolver orlar uma torcida .ó da gas, a Fia gay.
Tudo começou há cerca de jis. Parudula,
omsheddo jornalista - menos pulas mas matisisa, todas de =alio mau gosto, do que por algum atos que lhe vnie.m um utesuo desemprego,
resolveu mli do anonimato e montar a Fia gay.
a
FOI Par 05 jornais, smpro abertos a essas babosefras, e começos a madama, ou homossexuais
a formar uma torcida exclusiva. Falou da Bomay,
que seria o figurinista. O famoso maa.quIm cariav.Iesco acabou na hora, posto que oMualcipsi
i~ e o anonigisto também lhe bates à porta.
Nino tudo só o salvou o lato de ser gay, porque
torosder mesmo eis é do Boinlogo. A nova torcida
..ifa Inaugurada •0 Fla-Flu, mas ilo foi. Márcio,
Braga ~ou apoilcis, como a. mor homouumanl
lousa cume, e co.clamos a torcida traalklo-.l
agredir u bichas. Para o .onhor Márdo, o
flaniesgo êuma fábrica da saudáveis senhores.
Esqueces-se ás sI mesmo.
A ignorância do senhor Braga não poderia
ficar tão manifesta. As suas noites boêmias impedem-no de uma leitura mais esclarecida. Será
que estê senhor não sabe que homossexualismo
não é doença, conforme pessoas mais esclarecidas
deixaram claro? Será que não sabe que não é
crime, como informa o ocaso código penal? Acho
que o senhor Braga precisa, urgentemente, deixar
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de ler revistinhas de sacanagem e 1 &stónias
quadrinhos. tipo "Bolinha". Quem sabe não
falaria COISaS mais inteligentes?
o que o senhor Braga precisa ouvir é que, cru
seu próprio clube, circulam muitos veados. E será
que em sua família não tem nenhum? Que nas
concentrações - ah se as paredes falassani - já
pintaram muitas sacanagens entre jogadores e
dirigentes. E que perdeu uma excelente oportunidade de mudar um povi o a imagem da torcida tradicional. Afinal o futebol, em que pese
paixão do povo, é uma fer( , e se fosse tratado
com a seriedade com que eIq quer, já teria'
acabado há muito tempo no Brasil. Deveria ouvir
também pessoas como João Saldanha, Sérgio
Noronha e Aohiies Chird, que tomaram urna
Posição não de defender o homossexual, mas de
velar pela liberdade de cada pessoa torcer como
quiser.
Deveria olhar para a direita e observar que
Verjnha, da Flamor, tem ao seu lado muitos
homossexuais, os quais defende. Aliás triste mesmo ficaram os gays da Flamor, que se preparavam para formar, dentro da torcida, a sua
própria ala, e mostrar sua própria identidade de
torcedor. Deveria olhar os banheiros da torcida,
para constatar se o Flamengo é mesmo uma
'fábrica de machões".
Deveria olhar para um lado observar que em
sua própria diretoria tem gente que não gosta
tanto de mulher assim conto ele pensa que gosta.
Deveria olhar para o outro lado de sua torcida e
observar como se comporta a torcida do Vasco,
composta de muitos 991Y5 e alguns travestis, onde
reina uma absoluta tranqüilidade e se defende o
direito de torcer cano se quiser. sejam putas ou
veados Deveria ver que no Vasco, a classe
média, onde ele se deita, aprendeu a respeitar o
torcedor que, por opção ou não - ninguém tem
nada com isso -. tem outra forma de sentir
prazer porque " qualquer maneira de amor vale a
pena . já diziam Caetano Vekao e Mlitcsi Nascimento. Deveria olhar a diferença entre si mesmo e os dirigentes do Botafogo, ou o expresidente do Fluminense, Francisco Horta, que
disse:
- Eu sou a favor. Sou contra a qualquer dizcriminação Delirei com o Dzi Croquetes. Se vou
a uma exposição desconheço se o pintor é homossexual. Isso não me interessa. Acho que todos têm
o direito de torcer como quiser e, tenho certeza,
isso contribuiria muito para a beleza do espetáculo. Pena que o Márcio Braga não tenha percebido isso.
E Horta. uma triste ausência no esporte
nacional, é um juiz de Direito, senhor Braga.
No Botafogo, de jogadores a dirigentes a
aprovação à torcida Gay foi total ao chamado de
outro aproveitador, o senhor Imperial. Dó acha
que pode se torcer como quiser. Pode-se ir devestido, de baton, de brinco. Renato Sã, que veio de
Porto Alegre, lembra a Coligay, famosa torcida
do Grêmio, composta de homossexuais. No início
foi difícil aceitar os novos torcedores, mas agora
todos respeitam e hoje Resisto Sã acha que é a
melhor facção da torcida. Ziza, por seu lado esqueceu a tradicional família mineira, e, mesmo
pai de filho, acho ótimo. Aprenda seu Braga.
(A.P.)
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O TRAVESTI

É COMO UM
PISTOLEIRO;
TODO DIA
TEM QUE

sional - deve saber o que pode e não pode escrever. Maí1logo me informou que estava pensando no Celsinho Curi para nos ajudar. Então eu
disse que estava tudo certo.
- Como foio trabalho de pesqnlsa de campo?
Sabe-se que soca conversou estes muitos travestis.
O que você tem a dizer sobre des?
- O trabalho começou de maneira um pouco
tradicional demais. Shows de boates. concursos
de usisa não sei o quê. coisas que serviram depois
como referências, mas que não ajudavam muito.
Então foi preparada uma série de entrevistas.
Acho que entrevistei entre vinte e trinta travestis.
Só então comecei a compreender melhor. A
primeiro coisa óbvia que descobri foi que um era
inteiramente diferente do outro. O preconceito
sempre nos leva a achar (ainda que inconscientemente) que quando se diz travesti, já se disse
tudo. E isso é urna bobagem. Quando o livro já
estava na sua fase final, a editora me telefonou
pedindo com urgência um texto para a contracapa. Me pediram que o fizesse em meia hora e o
ditasse por telefone. Foi ai que me saiu uma frase
que me parece definir bem o que eu penso dos
travestis: "um personagem que aceita enfrentar
Icalas as humilhações para ser fiel ao seu desejo".
Pode-se até argumentar que alguns optam por esse
desejo especificamente para viver as humilhações.
Isto pode ser verdade em alguns casca. Mas certamente não o é em todos os casos. O que se en:oritra em todos eles é o humor judaico, dogueto,
aulodesirutivo e culpado. A arma de um travesti
é a língua. "Eu tenho uma navalha na língua",
rir Shirlei para um rapaz que pergunta se ela tem
unia navalha na liga.
- Essa arma é uma defensiva contra as
agressões que o mundo lhe dirige todos os dias. E
os travestis manejam essa arma com raro habilidade. Em São Paulo existe uma, a Samancha,
que passou anca e anca enfrentando plateias cru
iliowi. Toda noite pintava um engraçadinho que
ela tinha que enfrentar e ganhar. Sabe lá o que é
isso? Parece aquela história do grande pistoleiro
que vive sempre à espera do próximo aventureiro
que irá baixar na cidade para desafiar o seu
gatilho. São seres totalmente marginalizados.
Cheguei a ouvir uma discussão sobre qual c
banheiro que deviam usar numa bode ou restaurante. Quando você não tem segurança neta
quanto a isso, então não se tem segurança de
nada. São pessoas ultra-sensíveis, a quem tudc
machuca.
- De alguma maneira, estas conversas
mudaram alguma coisa na opinião que você linha
am ralação .o honiossezusllamo? Ou só servb.m
para fortalecer esta opinião?
- Não acredito na hierarquização do prazer.
As pessoas são diferentes. O prazer de um heterceesuol não é melhor nem pior do que ode um
homossexual. E nisto que eu acredito. Mas nàc
penso negar que houve na minha educação como também na de todos os seres humanos que
habitam este pais - uma tendência prssocitucua. E esta tendência vale inclusive para a
maioria dos homossexuais. A culpa que sentem
não vem apenas da reesçào da sociedade. Vem
também de uma concordância inconsciente cosa
essa rejeição. Homossexuais cxi não, todos passaram pela mesma lavagem cerebral.
- Voc era coespktamonte alheio, ao toma?
Houve, no en passado, .lgum tipo decnilosldadt
om reinçioa éie(na adc4asc.da, por exemplo)?
- A curiosidade teórica sempre vem acompanhada de um estranhamento. Mas quando eu

disse para o Agumaldo (Silva) que eu era um
.' heterossexual convicto" eu rea l ente não estava
querendo dizer que era um prisioneiro do he
tercasezualismo, A gozação foi boa e eu sempre
fui a favor do humor. Mas mera toda escolha
errada de linguagem é ato falho. Senão o rnundc
vira uma psicanalhada. Queria dizer que estava
convencido do meu heren-asexualimiu. Acho que
existe uma tendência culpada entre os homossexuais que os levam a defenda a teoria de que
todos cu homens são homossexuais. Muitos passam a vida procurando bandeiras nos hoca
sexuais. E não percebem que a bandeira está nesta procura. Fica o terna para oAguinaldorefletir.
Quanto à minha adolescência, devo dizer que
desde pequenininho eu gosto muito de mulher. E
sempre fui muito bem tratado por elas,
- Você acha que"ShirIe'. cosnollwoou, as
via', ser rasUrado, axno filme. con t ribui de ai
guma forma para que as pomoss vejam os honios'
sezaala de uma minora meio. preccmcehuu.a?
- Acho que sim. Mas é bom notar que
homossexual já vem ganhando aceitação nos centros mais avançados. O problema é que o livre
trata de travestis. E ai. se me perdoam a expressão, o buraco e mais embaixo.
- Sabe-se que você escreveu dezenas de
roteiros. Quantos foram filmado.? Quais destes
filme,, na sua opinião, foram usais bens raul'
zados? Eos mais fiéis aos rotelros?
- Tenho vinte roteiros filmados até agora.
Mais uns dois que participei como assessor. Gosto
da maioria deles. Foram Lodos realizados em condições dificeis, mas ainda assim muitos deles
foram sucesso de publico. Se tivesse que escolher
um. eu diria que o que mais gostoé"TudoBem,
de Arnaldo labor. Quanto à fidelidade, não acho
que isto seja um modo certo de julgar os filmes.
Há infidelidades benéficas e desastrosas. A distância entre um roteiro e um filme é grande
- Em algum deles chega a ser abordado o
tema homossexualismo? De que maneira?
- O tema passa ao fundo em alguns deles
como "A Estrela Sobe", "Manha e Marina",
''Gente Fina ë outra coisa". ''Nós embalos dc
ipanema"
- Na sua opinião, quem seria Ideal para vives
Shirley? Você s Idealizou de alguma maneira?
Uns dos muitos travestis coes quem você conversou? Um ator profissional?
- Um ator profissional não. Sou da opinião
que o filme deveria ter um travesti no papel prinpal. Não sou muito de Idealizações, mas Shirley
deve ser loura e bonita. Ela tem que ser o tipo impossivel, a idealização do operário João. Shirley é
a mulher do sonho impossível de João. Já o
Lçerarit) e o possível para ela. Seu sonho impussivel está no mundo de Dudu. Ela não quer transformar nada. Quer a aceitação da sociedade em
que vive. O final tinha que ser trágico. Por isso
acho que deve ser loura e bonita.
- Qual Saiu sido • reação dos homossexuais
quanto a este seu trabalho - Isto é. os que Já o
conheciam? Eles passaram a tratá-lo melhor ou
pior?
- Entre os meus amigos e conhecidos homossexuais são poucos os que já leram ou pelo menos
La que eu já encontrei e comentaram o livro. O
Celso Cmi gosta muito. O Aguinaldo também. O
Adão. que eu conheci nu lançamento, medisse a
mesma coisa. Não acredito que os meus amigos
homossexuais vão me tratar melhor ou pior por
causa de "Shirle'. Seria uma coisa bem idiota. E
eu não sou amigo de idiota.

VENCER
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UM DESAFIO
LAMPIÃO se sente um pouco pai jou mãe,
pra quem prefere do livro ShlrIe afinal, foi só
ap(n a nossa bandeira, publicando um trecho do
roteiro de Leopoldo Serran. que o pessoal do Pasquim resolveu edita-lo sob o maior estardalhaço.
Dissemos bandeira, porque o livro deveria ser'
publicado por n. mas tudo hem u importante é
que ele está ai nas bocas e nós somos ativistas
demais, pra dar força aos livros de outras editoras, desde que eles nos laçam bem. E Shlrley
faz um bem enorme a quem o lê, porque é um
Livro sincero e sofrido sobre .0 frase é de Leopoldo) "um personagem que aceita enfrentar todas
as humilhações para ser fiel ao seu desejo" -um
travesti
Shldey tem a forma de roteiro porque foi escrito originalmente pra ser um Filme (atenção,
Hecrur Babenco: a gente vai te cobrar isso até a
morici. mas pode ser lido como uma novela (pra
quem for bastante atrevido, é uma boa lei' em

voz alta, representando a própria Shirley). E, pra
quem gosta de ler o livro e curtir o autor, ai vai
uma entrevista com o próprio: Leopoldo Serran.
- De onde é que i.lu Sklrley? Era um. Idéia
i'IgInaI de Utor B.bco?
- Sim, a ideia era dele. Ele me telefonou
pedindo que eu fosse a São Paulo conversar sobre
um roteiro. Devo confessar que não me passava
pela cabeça um argumento como aquele. Neste
sentido, os méritos são todos do Babenco. Foi ele
que disse: "topo escrever a história de um caso de
amor entre um operário e um travesti?
- Você iopoã erei'er o roteiro um pastanes.r, ou teve .írlas dUildai?
- Topei sem pestanejar. Ou melhor, pestanejei cirno profissional. Esse argumento era
uma casa de marimbondos. E antes de enfiar a
mão numa é sempre bom dar uma pestanejada.
Um roteirista - como, de resto, qualquer prof is-.
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O Papa não nos ama? Nós rezamos por ele

Arte
negra
em
Partos
No dia 6 de outubro foi Inaugurado aqui em
Parta, um Màtllmontaat, o En,esnble Cultural
(antflhanoe africano) - Tbeêtre Noir, em uma
ezpcslçio de pintura, da qual pailldpd, a a
aprimeolaçio de unos grupos musicais, esire os
quata o grupo negro-brasileiro Sacy Pereri, coes
Sorriso, Dotuty, 1k Mané e Rafael. Máillmouleal é um bairro franck pobre, e por isso mesmo
bem populoso, onde se concentra grande parte
do. trabalhadores Imigrantesárabde . e negros.
No dia aalrlor à Inauguraçio, todo@ os membros da tfoupe, bo.es, e mulheres, o prÕrlo
diretor e iva malhes, dava os áltimos retoques ao
prédio, como se toe~ operário.. A direçio desse
conjunto está a cargo do diretor-teatral e ator
negro antilhano Benjamin lules-Roseite. A cooribaaç4i costa em a ajude de franceses brancos
Inteligente.como Jesune F.vrd e Be.nard Koeb,
que aio Interferem de jeito algum, só porque aio
brancos, na maneira como os trabalhos devem ser
afirmengado (o que é uma lição para um pais
como o nosso, cuja população um inc maioria é
mestiça, que aio é europeu nem colonizador).
O Centro foi aberto com o dinheiro de Benjasdu fula-Roseite e do Teatro Negro, mas ha
.ubv~ prometidas pela Assodaçio para o
Desenvolvimento dos lnterci.blcs Cultural, e
Artiailco., encidade governamental francesa que
um subvencionado espetáculo, negro. na França
mesmo aquti.s que (é outra lição para o mono
país, estejam carregado@ de costestaçio contra o
«doelaliamo, como é o caso do disco de AMa
Muko&o, um negro do Camarão, Intitulado "Au,
Eutant. de Soweto". cujo desenho de capa fui eu
que fiz, aio como o artista Celeuma, mas como
em representante do negro brasileiro. Aliás, no
debate Internacional negro-africano que se
desenvolve um Paris, apesar de tudo, o negro
brasileiro tem se mostrado ausenie por uma série
de problemas alheios i sua vontade, o que mostra, ao mesmo tempo a nossa situaçio

A a'laçio de um grupo par.lilo de .ülca, o
Sncy Pereri, foi uma te.ltiva de alterar um
pouco esta situaçio, laduilve para dar aos [macom Informa~ correia. .obre a nossa .ualca
pana que vocile te.ham uma ldai um 1976, u
rádIos francesa, tocavam o samba-enredo de
Mangueira daquele ano, como es fosse uma
música francesa de laspiraçio africana...), Informa também, sobre as artes plástica, e a história
do negro brasileiro de uma maneira geral. O
resultado disse é que .1e foi o prlmelto grupo
brasileiro a ser chamado para es apresentar •0
Conjunto Cultural Teatro-Negro, recebendo, alada, cosvite para uma Intensa particlpaçio .a
progr.maçio do local no mês de novembro.
Depois da Inauguração do Centro, ao dl. 6, as
programaçfleu ,e esteaderant de 9 a 31 de outubro. Apresmtarum-es "Voltag. 8" e Marod
Magiat (inatos e pescus.âes aufiL....), Frauda
8.bey (violão e cantos africano.) • Josy Mias
(canto, das Guiana. • Antilhas. Do Brasil, além
do Sacy - que além de exibir lUmes e mostrar a
•áak* brailiuba, promove debates com o pUblIco

Pagin a.

Benjamin Jules-Rosette
-, foi convidado também, o Grupo Ginga, cujos
componente. são Foguete, TImo e Fumarias, e
cuja criação foi Incentivada pelo pessoal do Sacy
(é inala um grupo de mUsIco, negros em Paris
preocupado cosi nossas raízes). Quanto à partklpaçio do pessoal do Les Etoiles (dois travestis
negrou-braiflelros que atuam um Paria), há
dívidas, mas apenas porque eles estio, neste
momento, preso, a um contrato cons uma rasa
neturna em Paria.
Outras atrnçães programadaa* Lamine Kouti
(violão e luwa sanegalesa), o Balé Lomba (que
Pretende Ir ao Brasil), o baterista Micliel Silve, e
o sapateudor Jlmmy SIyde mardonetes aitllhanas e togoleaas o conjunto de jazi americano
Golden Gata Quartet etc..

A criação do Centro foi muito mal vista pela
grande imprensa francesa, de um modo geral. O
jornal sensacionalista France Soir publicou um
título cheio de ambiguidades, provocador e alarmante: "A vaga negra inunda Paris". O Figaro
Magazine, porta-voz da Nova Direlta, atacou
frontalmente a criação do Conjunto Cultural
Teatro-Negro, numa matéria cujo titulo era este:
"Atores africanos instalam o Harlein em Méni1
meastant". Num momento em que a frme "ddxrs
les noirs" (fora com os negro.) czanaça e ser escrita no metrô de Paris com uma freqüência assustadora, a campanha do Figaro Magazine pode
ser mais perigosa que a falta de verbas. Ignorando a participação de artistas latino-americanos e
norte-americano., o jornal insiste em dizer que o
empreendimento é puramente africano. E para
reforçar sua tese, utiliza-se das palavras de
Ibraim Seçk, um ator negro doSenegal, que serve
do bobo da corte na tevê, imitando um canibal, o
qual declarou: "De inicio, esta iniciativa corre o
risco de incentivar certas reações racistas; em
seguida, o Conjunto será rapidamente condenado
à falência, se o público não for recrutado entre os
negros". Pois, conclui Ibrahim Seck, "é mais
divertido e aproveitável que um negro interprete
Moliêre ou Feycleau, que se feche dentro do
próprio folclore.
Ë verdade que Outros jornais deram apoio ao
Conjunto, como o Liberation, L'Humanié
Rouge, Les Nouveiles Littéraires, etc.. E no Le
Monde, Cathei-use Humblot colocou muito bens
as pretensões do Teatro Negro, ao abrir o local:
.lnstalado numa antiga fábrica de máquinas e
ferramentas, o Centro Cultural do Teatro Negro
tem por objetivo permitir aos artistas negros (antilhanos, africano., americanos e brasileiro.)
trabalhar em melhores condições, e também controlar melhor seu próprio trabalho. Um projeto
ambicioso, primeiro no gênero, já abrindo uma
série de controvérsias; um futuro gueto, como escreveu o Figaro Magazine e como alguns parecem
bradar, ou ao ositrírio, um centro abato e fusas
do, um lugar vivo, que vai permitir e animar o
movimento de pesquisa, de encontro iniciado já
há algum tempo entre os negras que vivem na
França?" (Cel.dno)

A recente viagem do Papa João Paulo II acu
Estado. Unidos serviu para deixar claro a todos
não só que a Igreja Romana caminha a pa~
largos para uns cisma irremediável, como também que é a própria instituição do papado a sua estrutura medieval e autoritária - a única
responsável por essa crise. Isso porque, no mundo
atual, e depois de terem passado pela chefia da
Igreja homens como João XXIII e Paulo VI, cujas
vocação pastoral e coragem da angústia moral e
da perplexidade ao enfrentar a nassa era deram à
Igreja, pela primeira vez, uma face humana, não
é mais possível retornar ao regime de dogmas infalíveis e de definições abrangentes. ditado., ainda por cima, por alguém que, sob a capa da
mansidão esconde a vocação de pregador de estádio. de aliciador de multids.
O sucesso da viagem de João Paulo LI pelo.
Estados Unidos saia impassível algumas décadas
atrás. Aliás, seria impassível sua presença num
país protestante e antipapista. Ela só se deu neste
momento porque os tempos mudaram e porque
houve uma imensa abertura de pensamento em
odas as camadas sociais e religiosas, sendo que
nestas, graças ao trabalho ecumênico feito pelos
últimos antecessores de João Paulo LI. Por isso, é
ainda mais escandaloso, tanto para os religiosos
que pregam a abertura da Igreja como para os
não religiosos que lutam por uma nova consciência, que o Papa tenha ido à América, terra onde
surgiram todos os grupos minoritários re*nvindicantes, para falar justamente contra os programas e as aspirações desses grupo..
João Paulo II, apesar de suas veleidades de esportista e cantor, é o representante da facção
imobilista e autoritária da Igreja, da facção que
atravessou os séculos no poder, após ter-se instalado no trono de Roma, rompendo com o
Oriente, ne ter criado a Inqwsiçà: e caucionado
alguns dos regimes mais cruéis e bárbaros da história. sempre em nome da "caridade" cristã.
Hoje, essa facção se coloca abertamente em luta
contra os grupos minoritários dis~os a se libertarem a qualquer preço do jugo da manipulação
de interesses desumano.. Quer dizer, ela é
coerente com seu passado, embora ainda não
tenha deixado cair a máscara do aggforuameto.
Mas a viagem do Papa aos Estado. Unidos se
não arrancou essa máscara, serviu como um sinal
para o inicio do primeiro round de uma batalha
que vai ser cada vez mais violenta, já que ao lado
do grupo mais liberal da Igreja vão se colocar os
movimentos libertários, não para marcharem
juntos em questões de fé, mas para servirem de
vanguarda da luta, que é a posição daqueles que
não têm mais nada a perder.
E essa guerra vai se ampliar, com certesa,
acabando por abranger todas as religiões e credos
político., até atingir a essência da sociedade
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moderna no que ela tem de patriarcal e machista,
porque é ai que está a raiz do problema. No campo religio.o não é só a Igreja Romana que é
monolítica e retrógrada; as Igrejas da Reforma
também o são, e até mais obscurantistas em questões de sexualidade, por exemplo (vejam artigo
"0
O que fazer com os homossexuais". no n9 236
da revista "Mocidade Batista", da Convenção
Batista Brasileira), além de extremamente
provincianas e simplórias, incapazes de agüentarem uma comparação com a cosmopolita e
sofisticada Igreja católica. Do ponto de vista dos
grupos minoritários brasileiros a opção é clara no
que diz respeito à religião; só os cultos afrobrasileiros têm a visão necessariamente ampla e
não preconceituosa capaz de compreender a
posição revolucionária desses grupo., justamente
porque, eles também surgiram da opressão
patriarcal e machista.
No Brasil, e não esqueçam que o Papa virá
visitar-nos em 1980 o enfoque da luta dos grupos
libertários é naturalmente diferente do norteamericano. E aqui temos uma clara divisão dentro da Igreja entre imobilismo e progresso nos
mais altos escalões da Cúria, enquanto que os
bispos americanos são, lãs ardorosos do estilo
populista do Papa; um teólogo de San Francisco
chegou a dizer que João Paulo revivia a figura do
Papa macho, sem revelar no entanto o que passava dos papas que o antecederam, uma opinião
que, para ele, certamente não deve ser muito
edificante. (Um detalhe: talvez tenha sido essa
macheza de João Paulo II que saturou no terceiro
dia de sua visita os telespectadores norteamericano., que começaram a desligar enfastiados os aparelhos toda vez que surgia a figura
tonitruante do polonês.)
Mas, no Brasil, as coisas estão acontecendo de
modo diferente. Dois exemplos recentes ilustram
esse ponto de vista. Enquanto que em São João da
Barra, diocese de Campos (RI), onde impera um
dos bispos mais conservadores do Brasil, um
padre se recusava a rezar a missa de sétimo dia
para um homossexual de vinte ano., assassinado
na praia, porque ele tinha morrido sem se arrepender de seus "pecado." (o jovens teve uma
manifestação póstuma muito comovente, liderada
por seus professores), na arquidiocese de São
Paulo o jornal "0 São Paulo" publicava um
editorial intitulado "Elas vos precederão no Reino
do. Céus", sobre a morte da prostituta Regininha, assassinada pelo milionário Dan Martin
BIum, dizendo que a "Igreja defende também o
direito à vida de nossas irmãs prostitutas", ao
mesmo tempo que a própria arquidiocese se responsabilirava pela realização da missa de sétimo
dia de Regininha. Quer dizer, nem tudo está perdido nessa frente e é dela que as minorias têm de
participar. (Francisco Blttenessurt)
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Vivencial
D iversiones
apresenta:
frangos falando para o mundo
do. gr.'u

A cidade de maior densidade demográfica do
Brasil. com 5.076 habitantes por quilômetro
quadrado. Uma criança morrendo a cada hora 70% dos óbitos infantis provocados por desnutrição na faixa de 1 a 4 anos de idade, 54.6%
da população ganhando de 1/4 a 1 salário mínimo. 70% das casas em condições subumanas de
mocambos, dai seu apelido sociológico de Mocambópolis. Essa cidade tem um outro nome:
Recife.
Pasmo, um viajante sulista escreveu em seu
diário: "Não sei como é possivel viver no Nordeste
fora dessas duas possibilidades: morrer de fome
ou enlouquecer (de dor, de sentimento de culpa,
de êxtase?). Aqui, as pessoas se vuinerabilizam
mais no amor, nas paixões. Talvez por essa
fragilidade geral' E no entanto, as risadas
brotam amplas, os olhares agudos; o desejo fervilha lado a lado com a miséria. Se a fome é
exacerbada, são exacerbados também os sentimentos: ali, a maior prova de amor é matar por
ciúmes.
No caminho de Olinda, os próprios atores
construíram o teatro do VIVENCIAL DIVERSIONES: um barracão improvisado com paredes
de pouco tijoLo, muito pano cobrindo buracos,
chio de cimento rústico e mesinhas minúsculas;
do telhado sem teto descem lustres esféricos espelhados que enchem o local de reflexos mágicos.
Luxo-lixo. No meio dos mocambos, pequenas
multidões de classe média superlotam o teatro. AI
reside sua maioi- contradição: o sucesso, que
garante a continuidade de trabalho, só foi possível graças ao público que pode pagar ingressos
relativamente altos.
Mas não há duvida que se trata do espetáculo
mais vibrante da cidade, quase ininterrupto das 9
da noite às 2,3() da madrugada: uma peça, danças, dublagens, um palhaço pornógrafo, grupos
de música, strip-teases e números humorísticos tudo regado pela total esculhambação. E perplexidade, como quando o ator Roberto (ou Pernalonga ou Grace Flórida) se coloca no meio do
público e dá seu depoimento: "Quando eu nasci,
um anjo torto desses que vivem na sombra disse:
Vai Roberto ser guei na vida". Enquanto ele
prossegue, parece que o próprio vivencial está se
exorcizando através de sua voz: "Sou aceito pelo
folclore que faço e porque traduzo em atos odesbunde que está asrustido nas pessoas. O homossexual ainda é um objeto de adorno; quando
somos bem aceitos, não é por abertura não, mas
porque fica bem ter uma bicha sempre à mão,
para animar festinhas e reuniões intimas, Mesmo
quando sirvo o isso, estou consciente".
Sexta-feira à noite, o local regorgita. Muita
gente volta para casa sem conseguir ingresso, De
150 a 200 pessoas abarrotam o pequeno espaço,
prestando atenção a alguém que fala pelo microfone Por entre as cabeças, posso ver Ia no
canto do palco o diretor-geral do grupo. Guilherme Coelho, rapaz miúdo, loiro, cara de fauno;
"Estas bonequinhas que apresento aos senhores
são cópias exatas de nossas três Danang Gays,
que tão gentilmente lhes vendem chocolate, cigarros e revistinhas educativas com posições
ótimas. Esta aqui é a Oram Flôrida, esta a Luciana Luciene e esta a Leis Marjories, Comprem
as bonequinhas; elas têm unia função pedagõ-

gica: é para os garotinhos irem aprendendo desde
cedo a brincar com boneca" Risca ga'ais,
Vou até o camarim, procurando não escoe-,
regar no barro do lado de fora. Entro num cômodo igualmente improvisado, cheio de armários, sacos de cimento e tralha de todo tipo. Há
Pelo rumos umas 15 pessoas indo e vindo, argumando-se, gritando, en&escanck o espetáculo
começa ali. "Quem me dá um cigarro?" "Olhe,
frango, v€ lá onde guarda essa sandália." "Meu
batom, quem pegou meu batom?" Poucos ali
pisaram um palco, antes do Vivencial; poucos
terão mais que o curso ginasial. Apesar da desarrumação. o ambiente respira responsabilidade. Alguns atores disputam umjiedaço do
único espelho grande do camarim: '0 veado, sai
da frente que eu vou entrar daqui a pouco e
Preciso me maquilar." Waltei-, um jovem negro,
pinta grandes olheiras escuras e passa batom
preto, logo mais entrará sassaricando no palco,
para dublar Zezé Mota. Junto ao espelho, uma
garrafa onde se l "Cocaina liquida". Num canto,
Américo coloca purpurina azul em torno dos
olhos tem algumas penas de pavio espetadas no
cabelo afro e vai entrar no palco dublando esplendorosamente Maria Alcina, tornada ainda mais
picante.
Américo reclama que está com a cara feia.
Marquesa, muito entretida na própria maquilagem, adia que não está linda: "Tu vai arrasar,
rapariga." Beto Holl,od, meio homem meio
mulher como aliás todos ali, puxa para um lado
seus longos cabelos anelados, prendendo uma
rosa de crepom junto à orelha: veste-se de rumbeira mostra-se agitado: "Ai gente, será que ontem foi bom?" E Américo, irremoslvek "Foi
,timo, menino. Você foi Ótima." A pessoa
mais tranqüila ali é Juraci. a única mulher doeipetáculo. que está passando n-eine escuro para as
pernas parecerem bronzeadas; da faz dois arlpimem show, um primeiro sem tirar a calcinha,
o que acrescenta uma incrível ambigüidade à sua
figura minhon - afinal, o que não é ambíguo
neste espaço?
Guilherme aparece preocupado com Andrea,
que está atrasada. Num canto do cômodo, Petrônio arruma-se com dificuldade, porque cortou
o pé: trata-se de uma das mais brilhantes figuras
do grupo, um rapazola de 22 anos, com um rosto
onde se misturam os olhos tristes e um sorriso
profundamente sedutor, quase sacana, Petrônio
só entra em cena para curtir seu cinismo e se
exorcizar. A cada noite improvisa novas fantasias
para seus quadros; durante os sete meses do espetáculo, raramente entrou no palco com um
figurino repetido. Apanha coisas encostadas,
arranja trapos, traz material da rua; e cria com o
mais puro lixo: de repente, tem um velho sapato
de mulher na cabeça, caldo languidamente junto
à orelha; calça sapatos diferentes em cada pé;
coloca estrategicamente ora uma rosa vermelha
de pano, ora uma boneca velha, ora um chifre
bem no meio das pernas. Uma vez eu o vi entrar
no palco todo enrolado em papel, como um bolc
branco e fofo. Outra vez apreentou-se com um
paramento de missa e uma mitra episcopal na
cabeça; virou-se de costas para o público e mostroo a bunda nuinha.
Suas entradas em cena são graves e pomposas:
nenhum cafajeste encararia o público tão bem

de

'oqu/etanres Vivenciais, diante do espelho, pouco antes de entra.

quanto ele; faz poses exacerbadas de vedetismo e,
ao contrário dos travestis, esculhamba corno
pode; ante o silêncio da platéia, sussurra então a
palavra mágica; pr exemplo: "Rosa"; ese retira.
As cenas que representa são em geral pequenos
quadros surrealistas onde uma bicha-fechaciva
(ele próprio) é insistentemente paquerada por um
bofinho que termina por agarrar-lhe o sexo com
avidez.
Mas agora, Petrônio se pinta sem entusiasmo,
riscando o rosto a esmo, com traços grossos que
descem dos cantos da boca ou cruzam os olhos em
vários sentidos. Corno se não bastasse o corte no
pé, amanheceu com os olhos inexplicavelmente
inchados. Lara, o único ator ali que pretende
fázer operação transexual, vem chegando para
examinar Petrônio de perto: "Menino, que é isso
aí no olho?" Petrônio: "Um bofe. Comeu e depois
deu porrada." Lara: "Mas então você adorou.
Pra quem gosta de apanhar..
Nunca sei quando falam a sério ou fantasiam.
Petrônio desabafa: "Faço o gênero mulher-punk.
Hoje sou punk-molambo, mas um dia vou fazer o
punk-Luxo. Como aqui só tem lixo, faço a linha
punk-hoi-i-or. O horror da vida," Olha em volta;
com ar cansado mas fultninante, pontifica: "Isto
é uma decadência, igual minha vida. Parece que
nunca vai melhorar." A família andou botando
policia atrás dele, por causa de suas companhias.
Entretanto, Petrônio está sempre acompanhado
de uma garota calada: sua namoradinha, sentada
ali junto dele.
Nessas circunstincias, de não gosta nada
quando vê três policiais entrando no camarim. O
rebuliço é geral, com gritos e festa. Marquesa
corre para o mais rechonchudo, olha gulosamente
para sua mala e sibila, entre sedutora e lãnguida:
"Oi querido, como vai essa força?" Ê um momento em que a frescura geral transborda. Luciaria entra tropeçando nos guardas; diz que veio
retocar a maquilagem. Vem rebolando em cima
do sapato de salto agulha. Antes do show, eu o
encontrei ainda como Luciano, de calça Ice e lindíssimos cabelos loiros compridos e encaracolados (seu maior orgulho), os braços entretanto
peludos - é para encobri-los que está sempre
usando longas luvas enquanto trabalha como
baleira. A transformação de Luciano em Luciana
é um esmerado ritual donde brota essa criatura de
bunda generosa, andar felino, juba loira, maiô
negro-brilhante e um eterno muxoxo à guisa de
boca fatal, Ao contrário de Luciana, Marquesa
(ou Marcos Kesa, segundo de) veste-se com
roupas femininas mas faz a linho deboche; gosta
de mostrar seus sovacra, braços e pernas exageradamente peludos dentro do vestido, pulseiras
e meia-arrastão. Não demora chega Andréa
(sobrenome Coccnelli, em homenagem a um
travesti francês que teria sido Mias Universo,
segundo me consta). Já vem travestido aliás, é
dos poucos ali que vise profissionalmente como
travesti; chega escondendo o rosto, desolada; sé
Guilherme consegue descobrir que o rapaz está
com a cara inchada devido a um dente inflamado
- e, por isso, se recusa a entrar em cena. Andréa
tem 18 anos e um público de senhores madurões
que lhe dão cantadas, roupas e dinheiro.
Como já começa a tocar a canção de abertura,
mito para o teatro, por entre as pessoas agia'
meradas.. Petrôuio tem um duelo cisico com
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Marquesa, ambos disputando a primazia de
anunciar o show. Finalmente Petrôrtio fica
507111110 flO proscênio e repete em várias línguas,
atravessadamente: " 13 agora. leidis mdi gentelman, Bonecas falando para o mundo. Ou também (enfatiza) Frangos falando para o mundo."
O público urra. Já aprendi que no Recife " frango;' é um termo extremamente pejorativo para
caracterizar uma bicha. Espancam flashes de
fotógrafos anônimos. O público antes impaciente
começa a se soltar, depois de estar assobiando
para o conjunto de rock que precedeu o show das
bonecas. Pode parecer estranho, mas a
maioria dos casais ali presentes está matando
uma heterossexual vontade de sei' travestis;
chegam em grupos de homens ou com namoradas; afinal, " é uma diva-são diferente'. diz um
deles, sem me convencer, Marquesa volta a
atacar, com sua mistura homem-mulher. Entra
em cena com um verdadeiro discurso sexopolítico: " Eu sou da O-posição, mas da O-posição
incômoda, porque a oposição neste pais já faz
parte da situação. ' ' Mete-se pelo meio do público
e entrevista as pessoas sobre suas pcaões prediletas na cama: o quadro é hilariante, graças
sobretudo à presença de espírito do ator; a platéia
ri, teme, entra no jogo. Marquesa sai de cena cascateando frases mirabolantes: "Eu não sou eu.
Eu sou as minhas circunstâncias."
Agora, Celi Bee (que costura as roupas do
grupo) apresenta com Lara uma cena inspirada
em Gene(; ele faz uma empregadinha tirana que
vive atormentando a patroa granfina: para esnobar, a patroa batiza seu novo penteado com o
nome de "fim de transa à beira-mar". Após uma
cruel dublagem de ]anis Joplin drogada e bêbada, Ccli Bee volta ao palco, sempre varrendo:
encontra uma seringa no chão, apanha-a e com
falso ar de horror diz para a platéia: "Gente, pico
mata! Bom mesmo pica". O público gargalha.
An&Irea entra dublando Dalva de Oliveira em
Abajur lilás; resolveu o problema do inchaço com

um leque de pena de pavão que lhe esconde parcialmente u rosto. Depois volta Pctrônio, com
unia desmesurada cabeleira de palha roxa e rosa.
dublando Lodus Londosi em rotação acelerada e
apresentando-se como Gal Costa, O encerramento do espetáculo acontece com um strip-lesse
conjunto de Juraci e Andrea; a mulher e o travesti
fazem a revelação corriqueira mas poética: ficam
ambos totalmente nus. dão-se as mãos de costas e
vão girando de modo a mostrar claramente suas
diferenças anatômicas. Há um silêncio de ós engolidos.
São quase 2,30 da madrugada. Certos homens,
já histéricos de bebedeira, melosamente perseguem os atores. Um senhor com esposa, dois
filhos e respectivas namoradas retira-se satisfeito.
Sem dúvida, a família recifense continua bem
protegida. Mas também é verdade que até o ano
passado, quando ainda não tinha seu barracão, o
Vivencial dificilmente encontrava espaço para
apresentar seus trabalhos marginais: eram
activados de comunistas por uns e de bichas irresponsáveis por outros. Hoje, seu espetáculo mantém-se em cartaz há pelo menos 7 meses, fato raro
no teatro local. Teriam mudado os tempos ou o
consumo? (João Silvérloj'revl,an)
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Bixó rdi
Quem é gay no Fia?
Nós não somos contra nem a
favor da Fia-gay. Nós somos a
favor da liberdade e, neste sentido, reconhecemos o direito
Que as pessoas têm de formarem a Fla-gay, a Bota-gay, a
Flu-gay, etc... Agora a gente é
violentamente contra o fato de
o Sr. Márcio Braga assumir, do
alto de sua hipocrisia, a posição
de juiz de costumes; principalmente porque se sabe que o presidente do Flamengo pertence

a uma classe que, neste terreno, sempre se colocou muito
acima dos padrões de moral
que ele agora diz defender. Foi
muito engraçado ouvi-lo falar
em "mente sã em corpo são";
lembrando o muito que já se ouviu falar sobre as figuras mais
colunáveis dos bailes
verm elho-e -preto que ele promove no Flamengo, a gente
acrescentaria: "mente são em
corpo são, mas com nariz de
platina..."

eco
No auge da confusão em torno da Fia-Gay,
Procuramos Clóvis Bornay para uma entreviata. Ele perguntou pra que jornal. Nós dissermos o nome e ele respondei, muito espantado.- LAMPIÃO? Nunca ouvi falar". Lembram-se daquela história de que bicha burra
nasce mona? Pois é. Se Bornay nunca ouviu
falar em LAMPIÂÕ, quem dançou foi de e
no nós. Afinal de contas, o senador Franco
Moutoro. que abiscoitou três milhões de votos
nas últimas eleições paulistas, n.o só já ouviu
falar neste jornal, como até escrevei pra ele. E
diante disso Bornay fica onde? Te cuida,
Clóvis; trata de atualizar o teu repertório de
Frescuras, senho...

O que a Central á. Boatos Gay andou espalhando sobre o Márcio Braga, depois que
ele resolveu lazer aquelas dec4araçõea infdlzs
sobre o pessoal, não ti no gibi III ate uma
beneca Jornalista que rtsojveu apurar, nou
fundou do, baú, buroeritico, da década de
50, como foi mesmo essa história da doação da
um c*i'tório, loiSa por Iu.cellno ao então
forem advogado que era Márcio; parece que o
rapaz casou coes uma moça que era apadrinhada do Presidente, ganhou o cartório,
mal ou trai não puderam viver felizes para
sempre pintou uma Incompatlbffldade de
gâtio, que las com que de ddusse a moça e
ftcasse com o cartório, Cruzes!

coe
Tem umas bichinhas que estão paulette da. vida com LAMPIÃO por causa daquelas
coisinhas que a gente escreveu sobre Ivan Lassa. E oquedc escreveu sobre nós, queridas.
não conta? E o que ele escreveu sobre Pasol mi. lembram? A boneca vive caçando licenciasexuais pata esculhambar, falou ma' até de Nidiola, Ravi E vemos narar com essa história de que Lvnn e gênio, tá legal? Aquele estilo de joi-nalistazinho colegial falsamente
ousado tá atrasado vários anca; ices podem gostar do Ivan, mas de cabos rabo, lêem
mesmo é oLurnpa, queridas...

Ainda Clóvis Bornay até parece que ele é
um agente provocador do Márci Braga.
Deixou que botassem a seringa nt bumbum
dele e armou ii rebu; suas declarações ouriçaram tanto u' enrustidis do Flamengo que o
pessoal guri ficou, de agora cm diante,
praticamente proibido de cruzar os portões do
Maracanã, pois corre o risco de ser vitima de.
uma cena inimaginável de selvageria. Agora.
Bornay está dizendo que não tem nada a ver
com a Fia-Gay, que foi jogada às ferai. Mas o
Márcio Braga já conseguiu o que queria:
Predispor a bofarada contra as bichas que
ousarem ir ao futebol.

Alô. alô, Ivone kassu: você quer
parar de pensar que a gente está fazendo
campanha contra Maria Bethania? Se agente
fala tanto na meça, é porque os leitores do
jornal querem. De cada dez cartas de moças,
cinco falam de Betha, e outras cinco de Simone (como as coisas mudam, não é? Antigamente Hethania ganhava de dez a zero).
Agora o fato de o público do LAMPIÃO gostar das duas não significa que elas sejam
gus, mas apenas que de alguma forma
representam os anseios deste público. Guei,
assumida e maravilhosa, é Lecy Brandão,
muito mulher pra não ter medo dessas coisas.
E tamos conversados.

Essa noticia é dedicada a quem ficou revoltado com a pena reduzida a que foi condenado
Doca Sired pelo assassinato de Ángela Diniz: um juiz de Copenhague condenou a quatro semanas de prisão um marinheiro dinamarquês que, em setembro, estrangulou um travesti, ao
perceber que não se tratam de uma mulher - supostamente uma prostituta. Fotos do travesti'
Pci- Steen Jensen foram mostradas na corte, e o juiz se convenceu de que o marinheiro tinha
realmente se enganado, atribuindo, assim, motivos bastante atenuantes ao seu crime, isso ai:
o machismo é o mesmo, tanto lã como cá eu casos como este e ode Ângela. basta que o machão
se defenda com os subjetivos argumentos de sua machica pra obter a imediata "compreensão"
da justiça.

:
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Caiu como uma bomba na redação Iampixuea a noticia de que Sua Santidade o papa
cundenôu o homossexualismo em recente
visita aos EUA. Depois de muito matutar,
resolvemos apelar diretamente a Deus, fazendo uma novena para que ele perdoe João
Paulo II pela sua miopia. Os rosários utilizados eram evidentemente de madrepérola
nacarada, mas as intenções foram as melhores
possíveis, dentro do espirilo do Concilio
V aticano II.

V"
But emã disse

.:.....
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ao unhas de
que val deixar em

Rafada Mambaba chegou na redação
toda nostálgica, e a gente parou ai máquinas
de escrever pra perguntar, em coros "Que foi
que houve, bicha?" A Mambaba cantarolando Tea for two (em ritmo de foz-irot, elam --), respondem ' que eu passei .11 pelo
Buraco da Mayaa na hora exata em que um
grupo de rapazes e moças pregavam uns cartazes que dizia
assim: "Prestes sal chegar" AI!
Parecia que eu atava, outra vez, em 1946..

Noslernia o suspiro leme?
me? Pab bem Ar.ceidea
ddilM:C:T=]

TENDÊNC IAS
Síndrome de Angra dos Reis
"Síndrome da China", de ]ames Bridges, estreou simultaneamente em vários cinemas do
Brasil. O filme aborda um dos problemas que
afligem o mundo de hoje - a construção de
usinas nucleares e os riscos de seguranças que estes projetos envolvem. Seu lançamento nos EsUnidos cci.tau corrá uma ama os casa,
trofe numa usina, a de l'hree Mil es Island, na
Pensilvâma. O mundo quase acompanhou, então,
o mesmo dilema que o filme enfoca. Ao mesmo
tempo, várias usinas nucleares suspenderam seu
funcionamento até que seus esquemas de segurança fossem considerados realmente eficientes. Isto causou um pânico geral em todo o mundo, inclusive aqui por estas terras tupiniquins,
onde estamos prestes a movimentar as turbinas de
cm projeto semelhante em Angra dos Reis.
Para se ter uma idéia do que pode representar
uma tragédia nuclear para os tempos atuais, basta ler a explicação do que é Síndrome da China —
"uma teoria, segundo a qual, se um reator nuclear instalado na Califórnia se descontrolasse e
entrasse em fusão, a radiação em cadeia poderia atravessar a terra de um lado a outro, alcançando a China, o que sem dúvida provocaria a
maior catástrofe de todos os tempos" Ficam as dicas para as imaginações férteis —

que recomeçam a existir no Brasil, a essa altura
dos acontecimentos: imaginem uma catástrofe em
Angra dos Reis, que atingisse da Bolívia à costa
da África - um belo remédio, sem dúvida, para
resolver os problemas de grande parte do Terceiro
Mundo... —; imaginam em São Paulo recebendo
quinhões exatamente iguais de alta radiatividade,
meu Deus! Nem é bom imaginar. .. E tudo isso à
custa de milhões de dólares pagos por nós mesmos!
A denúncia de perigos como este é o grande
valor do filme; mas ele vai mais além, denunciando as pressões contra os meios de cosnunjação para que eles só dêem aos seus ,consumiJures as informações que interessam ao sistema,
Fane Fonda e Jack Lemmon, no filme, estão simplesmente magníficos, o que já era de esperar. E o
Filho de Kirk Douglas, Michad, além de ser um
pãozinho doce, enfrenta à altura estes dois mona;ros do cinema. A direção se g uríssima de James
Bridges só veio contribuir para que o filme tenha
tons de grandeza documental. Para os que estão
interessados em maneiras alternativas de viver,
para o pessoal do movimento econolgista e para
todos os libertários de uma maneira geral, incluindo as bichas1 — Síndrome da China" é um filme imperdivel. (Adão Acosta)

"Rem.ake" com Gabeira
LI o fino do Fernando Gnb .dra numa enfiada
só & no dia seguinte mesmo, recomendei para os
meus aluno.. "O que é liso, companheiro" me
fez reviver 68 & a fase posterior da luta armada o
retumbante sequestro do embaixador americano,
que na época me fez telefonar para todos os
amigo,, eufórico, gritando, "Em breve estaremos
no podar?" Foi uma breve Ilusão, após a desesperança de 69. Nó., seu cela eoltlataa, somos is
vezes incorrigíveis, graça,. Deus.
Este livro me fez relembrar Iodos os momentos vivido. na Rua Maria Antêsila em 68, onde
1k, a Faculdade de Filosofia da USP, ai pa.sentas, as bacanais com os secundaristas nos
apartamentos da cidade. £ um depoimento
comovente, amargo & delicado de quem entende
de pomo., & seaitlmeoioe, abrindo caminho para

uma esquerda arefoda, crítica, onde cabem toda,
madbeuuôes.
Na parte Final do livro, Gahelra defende os
homossexuais e Os preso, comuna, dando costlnuldade àquela revolução de costumes que tainlisisin o ob)etivo de grande parte doe que partlolparam de 68. Um belo vento libertário soprou
cobre o país, então. A reçrtuio não cc fez esperar, & ai está o resultado com a geração Oca do
"tudo bem, bicho".
O final 1 ellinlano do livro. com IQdos os per-Kllagens reunido, no aeroporto é simplesmente
Incrível, O poeta Anlontn Artaud dliii que a vida
consiste em queimar questões. Gabelra, neste
profundo depoimento humano que é o et livro,
realiza esta proposição plenamenie. (Roberto
Pisa)

Aprenda a resistir
0 tema é a atitude de um grupo ante a iminência da perda de emprego. Vemos, então, as
reações dos possíveis demitidos face ao mercado
de trabalho; à falta de organização profissional
do empregado e à posição da empresa jornalística, que os explora e censura informações, para
proteger banqueiros fornecedores de crédito.
Maria Adelaide Amaral escolheu sete personagens: Leci, t) comunista convicto de Ler uma
missão a cumprir; Bel, a moça de família iica,
que quer ganhar a vida. para ser independente,
mas, antes de qualquer coisa, deseja ser amada
por Leu; Roberto, jornalista com anseios de fama
e ainda com esperança de fazer grandes reportagens e desmascarar falcatruas de alto uivei;
Malu, abandonada pelo marido e absorvida pelas
exigências de sustentar mãe e filha; Marcos,
editor, sem vôo5 nem ilusões, interessado nas
vantagens materiais do cargo; Goretti. secretária
sempre pronta a contar as novidades.
Até ai, tudo bem. Os tipos são lineares, mas
vivos, reais. Cada um preenche sua função, encaixados perfeitamente na história. A caracterização dada a Luis Raul. o sétimo e principal
personagem, foi diferente. Em lugar de observar
a linha adotada cciii os outros seis e de, assim,
apresentá-lo corno um ex-comunista, ex-hippie.
ex-jornalista de prestígio transformado em cético
só disposto ao atendimento de seus impulsos pessoais, sem preocupações de ordem ideológica, a
autora resolveu que ele seria homossexual, fato
completamente irrelevante para o debate central.
Refletindo os preconceitos sociais correntes, e
com o olho ria bilheteria, ela utilizou a velha e infalível receita para divertir a platéia. Tirou da
prateleira o homossexual que vende: um sujeito
efeminado, obcecado pelo sexo, neurótico, com
úlcera no estômago. complexo edipiano. além de
espirituoso, mordaz, falso, irresponsável e — óbvio -' patético. Não faltou nada. Maria Adelaide
seguiu os ensinamentos à risca, mas, assim,
diluiu o impacto da idéia capital da peça: o coo-

fltij entre a solidariedade de classe e a necessidade de sobrevivência.
Apesar dessa concessão, "A Resistência"
merece ser vista, prende a atenção do inicio ao
fim. O desempenho doa atores é bom, assim como
a direção, salvo no tratamento exagerado da
figura de Luis Raul. Compreensível, mas lamentável. (José Augusto Lima Tarares)

Nota da Redação - "A Realitinda" está sendo
apresentada no Rio, no Teatro Glíndo Gil, A
partir de março de 1980 será montada em São
Paulo, esses os mesmos atores, dirigidos por Cedi
lisire,

.
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Um livro sobre a longa noite

O imose livro é ~mente sobre a *inação
do )twnalho dos dias de hoje. Qual é vlaão que
ele eipâs aos lebres?
JB - Bem, não sei se "dos dias de hoje", mas
de dias muito recentes, que ainda neto anoiteceram. Aliás, nem podiam anoitecer mais, pois
como o próprio titulo de minha novela dia trata-se
de uma noite- Oficial da noite é aquele que ficou
de plantão. nesta longa ditadura, a mais longa da
história brasileira. E ficar de plantão na noite é
coisa mais dura, Sei porque meu pai foi ferro- viário e grande parte de sua vida foi vivida em
planiár) noturno. Este plantão é uma espécie de
guarda, esperando amanhecer. Seu trabalho é
anônimo, pequeno, alguns diriam mesquinho.
porque não teve estampidos nas ruas, assalto a
banco ou seqüestro, mas o plantão político na
noite da ditadura è o único posto eficaz. O capitão Rodràgo,inconscientemente, foi um destes
plantões. Capitão Rodrigo é o personagem
suicidado em minha novela.
Agora, u plantão consdie na noite da ditadura é o de outros, Entre estes, alguns jornalistas. Não de todos. Mas de alguns. Aliás, meu
livro é lambem uma ironia com aqueles que não
souberam fazer seus plantões noturnos. Diria que
minha novela à o elogio ao jornalismo investigador, para o qual tudo é suspeito. Não suspeito
no sentido policial ou jurídico. mas suspeito filosoficamente. Por questão de principio. O grande repórter é aquele que tem a dúvida por divisa.
Franklin, outro personagem da novela, é assim.
Na noite da ditadura. ' duvidar é um ato de
coragem. Ë expor as dúvidas explicitamente
numa reportagem ou num artigo é maior coragem
ainda. Você perguntou sobre o hoje. Acho que a
ditadura se abriu, mas não deixou de ser. Então,
o plantão pode ficar ate mais facilitado, mas
como nunca, a suspalte é garantia maior do bom
jornalista. E mais, de qualquer um que tenha
uma atividade pobtica ou simplesmente intelectual.
- Seu livro l ambém aborda os conflitos
sociais. Canso vaca os .preseutji?
JB - Seria inveridico dizer que abordo
problemas sociais. Meu livro é Fruto de uma
época em que as questões institucionais sobredeterminaram as questões sociais. A época em
que, compulsoriamente, deveríamos todos votar e
militar noMDB. Assim, a questâosocial. só para
continuar com o eufemismo da pergunda, talvez
surja em função de que os dois personagens centrais são filhos de operários. Como eu também
sou. Aliás, unia das poucas coisas que tenho orgulho e digo em tudo que é entrevista ou oportunidade. Descrevo a trajetória de filhos de
operários - um tornado militare outro jornalista
- sem dúvida coloco em questão a verdade de
classe da sociedade e tomo. explicitamente, uma
posição ao lado de uma classe, a operária. Ah! em
tempo. Não acho que operário seja somente o
pessoal do Lula lá no ABC paulista, nem só o pessoai da construção Civil. Acho que operário São
todos os assalariados (que não têm senão sua força de trabalho para vender no mercado da sobrevivicia). isto inclui jornalistas, artistas de
televisão, escritores, professores, médicos e uma
lista imensa. AI publiquei um pequeno ensaio
sobre isto: "Função dos Intelectuais Numa Sociedade de Classe."
Mas concretamente, Oficial da holte não gira
sobre questões sociais, Sobre a questão demo-crática, isto sim. Agora, quero deixar bens claro
uma coisa: acho que democracia mesmo só interessa aos trabalhadores. Por isso volta aquela
questão: a posição mais eficaz é a da dívida. E
acrescento, citando Lênin, e da "Ironia e da

Gaúdsu, jornalista de vasta møhtin.
da nestes anos dffkds que agora ter.
minam, lelferson Barros estréia como
fledonlita com a novela Oficial da
Noite, um livro cujo objetivo é demonstrar que "o plantio pohtico na noite da
ditadura é o único posto eficaz". Autor
de um ensaio - 'Funçio dos Intelectuais Numa Sociedade de (lute", que
era a atwlagem do mesmo tema de um
ponto de vista teórico, Jeiferson, nesta
entrevista, fala a LAMPIAO sobre seu
livro, a atividade fornalístíca e a sua
posiçio em relaçio às mudanças, 'aio
apenas poklcas, que vân se verificando
neste momento da vida brasileira.

padada' - Meu livro tem estes três elementos.
Talvez por isso seja um livro essencialmente
Político.
- Mas exbietn passagens que Falam sobre o
prazer de um modo geral. O LAMPIÃO sempre
se propôs . discutir mie assunto. Qual ã o seu
"principio 40 prazer?"
JB - Pensar,
- Como?
IS - E, Pensar, Vamos com calma. Trepo
sim. E gosto muito. Acho que depois de pensar é
o maior prazer do ser humano, trepar. Mas tudo
transforma-se em prazer porque passa pela
cabeça.
Especificamente a transa sexual, que aquela
na qual biukgicamentese concentram as maiores
possibilidades de prazer, também esta nasce de
uma racionalização. De um ritual e de um jogo,
que vai dos olhares, da conversa, dos convites,
das negaças, das promessas discretas, das recusas
abertas, até chegar à conclusão, à satisfação
sexual mais completa. Ao orgasmo, para usar
uma expressão que Rcich reinventou. ampliando
seu conceito. Mas acho que sexo é na cabeça.
Felizmente, pois é isto que permite não só suas
variações, como suas invenções em cima domes'
ruo tema. Sexo em si não existe. Por exemplo,
sexo é uma mulher com calcinhas, meias e cintaliga pretas. E o que é isto? Um produto cultural,
portanto, racional.
Reich Foi um gênio, já que estamos falando
em prazer. Mas produziu idéias perigosas. Uma
delas é de que o prazer resulta de unta ação
biológica; é mensurável como uma grandeza
física. Foi uma exaltação doentia do corpo. Aliás,
o nazismo também é uma exaltação doentia do
corpo. Atenção, heim, não estou acusando Rch
de nazista. O que eu quero dizer é que o corpo do
homo sapissis vale pelo que vale seu elo mais forte. E seu elo mais forte é o cérebro, E ele que nos
embeleza, E ele que nos permite o prazer. Por Isso
o homem és única espécie que pode transformar
tudo em prazer, até a dor. Porque pensa Norman
Brown. em "Vida Contra a Mcrrt&' e "Ressureição do Corpo" caminha por estas veredas. E
entre Reich e Brown, fico coas Brcpwn.
—Você tala do hosnossezualismo em geral e
em particular o da mulher. Qual é sua posição em
ralação, esta minoria?
JB— Que minoria?
- Os hoaisnsea.als.

IB - Ah, bons. Não sei se você se refere a uma
passagem de minha novela, quando Cláudia
manifesta desejos sexuais pela Camila.
- E Isto, sim...
JB - Bem. Se o prazer é pensar e a imaginação é infinita você pode projetar o prazer de infinitas formas. Esta questão hetero'homo me
parece muito preconceituosa. De ambos os lados.
As pessoas parecem querer se aterrar em posições
intolerantes. E parecem, digo isto com ironia,
sentir prazer nesta intolerância. Se você por
exemplo quer dizer com' heterossexual coavstsci'
o fato de eu nunca ter transado com homens, é
verdade. Mas isto, não éconvicção. E conjuntura.
História pessoal. Não significa que nunca tive
atração sexual por um homem. Tive. Tenho.
Poderei ter. O mesmo ocorreu coro a Cláudia cio
relação a Camila. Encaro isto com normalidade.
"escrevi a situação com normalidade- Sua posição polui á bem ciara homem
de esquerda. Como se proa no mundo da fio.
ção que o seu livro relata os homem de esquerda
que soltaram a ter uma participação maior no
nosso" novo" comportamento pobtico brasileIro?
JB - Vamos por etapas. Primeira etapa: que
é ser de "esquerda"? Ser a favor de uma sociedade mais humana, igualitária, Iiwc e onde o
homem produz para si e não para o capital co
para o "produtisismc', na qual os produtores
controlam o que produzem e não os capitalistas?
Nem o Estado? Em síntese, uma sociedade soaal'ista? Se "homem de esquerda" é isto. sou
convictamente de esquerda. Agora nesta confusão
que a ditadura gerou, até nos obrigando a conviver num partido único, é preciso explicitar
melhor. Por exemplo, para um coronel da linha
dura, a esquerda começa no Petrónio, senão no
Golbery. Para um fanático llbe, nem o Prestes,
nem o Fernando Henrique, nem o Bnzola, nem o
Ajzaci, acho que nem o Cite são considerados de
esquerda. Quer dizer que sou de esquerda dependendo de quem olha.
Segunda etapa: minha novela não é sobre os
que voltam. Acho que estes, por maior respeito
que tenha por eles, de fora, tiveram influencia
política pequena demais para se tornarem tensas
romanescos. Minha novela é exclusivamente,
sobre os que ficaram. Sônia, a única personagem
exilada, não esperou a anistia para soltar. Estes
sim são temas de romance: os que ficaram Fazeis-

do o que podiam. O jornalnnho do Franklin, por
exemplo.
Terceira etapa: A esquerda sempre teve unia
participação política na sociedade brasileira. Se
permitida isto é outra coisa. Agora a esquerda
não precisa de licença do estado para atuar, ela
não é casa noturna que precisa de alvará da
polícia para abrir as postas. Ela alua e pronto.
compete ao estado de direita, à ditadura, reprimila. Mas o excesso de repressão dá no que todo
mundo está vendo, . . Então, compete à ditadura
arranjar uma tintura democrática, fazer olho
grosso e permitir aquilo que ela não pode impedir: a atuação poética da esquerda. Agora, se
esta atuação poética é eficaz co não isto é outra
história. A eficácia da atuação é responsabilidade
da esquerda, e também para esta ela não precisa
de licença do Estado. Se ela não é eficaz é porque
age errado. E se ela age errado não é culpa dos
inimigos. Por exemplo, a esquerda brasileira
errou em 64 e em 68. Deu no quedas. Vai erraide novo? Não sei. Quando um punhado de gente
impõe numa assembléia sindical aos gritos, urna
greve inviável, cujo único resultado é a intervenção no sindicato, acho que erra. Mas quando 100
mil metalúrgicos exigem uma greve viável, o erro
seria temer a greve e votar contra ela. Como você
vê, a questão do comportamento político é uma
questão de leitura correta do o.xsezeto. Não existe
receita. O mal da esquerda cirtcxit.ua écxatamente este, confundir política com receituário de
cozinha. (Entrevista a Adio Acosta)

Dois livros
de sangue
e veneno
Já que estamos falando em livros, vamos dar
maio duas dicas pra. leitores. A primeira é sobre
Sangue na Praça, livro de contos de Edfiberto
Coutinho, que será lançado este mis com noite de
autógrafos na Uvrarla do Pasquim, lá na Rua
Ataulfo de Palra, 135. Um doe contos deste
autos, Plumas e Virgulas. Ii escrito especial'
mente para • antologia Now. lhe Volcano. osganizada por Winaton Leyland e publicada nos
Estados Unidos, Induindo vários autores lem'
plâakos. Edilberto mandou uma cópia do emito
para que LAMPIÃO publicasw em primeIra
mio, antes da salda do livro, mas acabou pie'
valecendo em nossa página de literatura, para este mês, o texto de Gabrir., que complementa de
modo multo feliz a entrevista que ele nos deu
O outro livro que a gente recomenda é Jantar
Envenenado, de Rubem Mauro Machado, em
g.uchio barbudo que diz na apresentação do

livro. ser 'capaz de largar tudo por uma boa
pelada delutebof', Rublo, como é conhecido atei
bocas de Copacabana, onde mor, desde que se
mudou para o Rio, faz a linha tímida, mas sua
literatura é atrevldlulma, cheia de um humor
cáustico e feroz, Jantar Envenenado é um lan.
çamenlo da Ática. e, assim, como Sangue na
Praça, também será lançado este mês, no Rio,
possivelmente na livraria Muro (fiquem atentos,
meninos e meninasi vale a pena dar urna olhada
no autor e no livro). O livro de Rubem já está nas
Livrarias. O de Edllber'io estará pronto nesta
primeira semana de novembro.

Um filme para a abertura
República dos Assassinos' é o primeiro filme brasileiro adulto da safra da "abertura". E ele
acontece num momento absolutamente preciso,
dizendo tantas coisas que têm de ser ditas e sepetidas, para não selem esquecidas ou colocadas
de lado, como não prioritárias. Tomando como
base [aios acontecidos no usai da década passada
e no Inicio desta, o filme na verdade nos coloca
frente a situações que continuam bem reais no
momento.
A trama que de asna, de um grupo de
policial, que começa a lazer "justiça" com as
mios, Incentivado pela própria autoridade que
deveria reprimi-lo, não é um iconiedmento
Isolado, troto da exceção, de um período de
trevas, quando tudo foi permitido, mas um tato
que se repete periodicamente- AI tensos o caso do
servente Aéxlo e tantos outros, e o desafio de

policiais i Justiça, com os mesmos toques de
deboche e certeza de impunidade. Nesse sentido,
"República" é uma lição desmlstlticadora, a
acusação Frontal de um regime soda! que permite
o surgimento de tal., anomalias, servindo também como advertência para um povo que se viciou
tio rapidamente (.penas IS anos) com os cantos
lúgubres das ,elas do autoritarismo, que
prometeram, em troca da cabeça balsa e dos
olhos fechados diantes da Injustiça, um ridículo
paraíso futuro que nunca se concretizaria.
Mu o filme é mais que Isso. Ele dá, além desse formidável painel de um tempo trágico, as
coordenações para a salda revolucionária do
problema. No extraordinário roteiro de Aguinaido Silva e Miguei Faria estão todos os elementos
de opção nesse sentIdo. Na personagem do travem" EIoína estio encarnadas as qualidades do

revolucionário do século XXI. Ela é o
que toma consciência de sua condição de
oprimido e ilumina com seu exemplo extremo,,
contradições de uma sociedade que orlou sua estrutura milenar sobre o saa'lItdo dos mais fracos.
No comportamento de Eioflia fica claro o que
Sarire chamou de. passagem do gesto ao .to. E,
para quem não tem nada a perder, nem mesmo o
medo da solidão, é esse o caminho.
No trabalho do ator Anselmo Vasconcelos
como Eloina temo, uma estação perfeita, distindada, lúcida, Irônica, mal tremendamente soIldárla. Ele é o travesti que assume a sua enorme
"gaucherle' e que vai em frente, com a coragem
dos seres excepcionais, daqueles que são capazes
de enfrentar todas as ciladas e assim mesmo
sorrir. Quando Eloina arranca a peruca na cana
final e olha firme para o mundo á sua frente, eIa

atinge a condição integral de ser humano.
Os demais atores do elenco de 'República
dos Assassino," estão à altura de um roteiro tão
ambicioso, coas exceção de Silva Bandeira, que
ainda tem multa luta pela frente para poder cm-

brear com os outros. Urna referência especial
deve ser feita a Sandra Brés que. com este Filme,
sal enfim da ficção de lua vida de estreia [abricada pela TV Globo para entrar na realidade
superior da arte, mostrando-se uma atriz maIcêvel, sofrida, s€aidvei e com a coragem de lei'
Ida.
"República dos Assassino," foi dirigido cosa
multa segurança. Não há henhum tropeço nas
passagens doa "llash b.chs" e da narração dos
atores para o presente. O único senão dessa coajunto é o excessivo alongamento de algumas
cenas. (Francisco Bittencourt)
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CARTAS
NA MESA
Bichas mafiosas
Meus amores, tudo bem? Há mais de um ano
que estou prá escrever, pois antes do jornal
chegar ao n? O. eu já conhecia a idéia da publicação dele através de uma amiga (Leila). Inclusive forneci alguns nomes de pessoas num listio, prá receberem o n9 O, e foi engraçadíssima a
reação de algumas pessoas (daria uma seção inteira da Bixôrdia), con? muito humor, numa boa!
Em um ano eu acumulei tanto papo, que irei escreva uma carta por mês! Não é preciso falar da
minha solidariedade com vocês - vide salário
mínimo por exemplo, eu acho o maior "atentado
aos bons costumes" do povo encher a barriga cran
o dito salário, sem falar no salário família (5% do
mínimo) que é ridículo, prá não falar mais!
Outro dia li na seção de cartas, uma intitulada
'Argentina Cruel", ci j tasi amigo meu contou
horrores portenhca, mas se esqueceu de mencionar que foi o anjo aqui quem enviou -o Lampa
pros pampas (meu nego: com tanto amor, eu iria
para bem longe, dançar o primeiro e ultimo tango). Aguinaldo, estou esperando ansioso o filme
República dos Assaulao., pois deve ser quentíssimo (o livro adorei!); ShlrI., a história de um
travesti, também achei fortíssimo (o apelo valeu,
licita?). Dizer que o jornal é ótimo, é pouco, que
sigam em frente é o mínimo que digo, vou mandando um abraço pro Somos, um especial pro
Glauco e um beijao pra Leda (é o primeiro via
Lampião, bem Leila?) e um BEIJÃO enorme prá
vocês. P.S. foi parido oSOMøS-RJ, participei do
parto e estamos ai, as pessoas que se interessarem
escrevam!
Helinho - Rio de Janeiro.
R. - Aquelas listas ma as quais .ós sueidamos de mudo mallo,o o próximo surglato
do LAMPIÃO ddiaram wuki gis parsa4ilca;
is passos, e iam em ceia a n~ carta e
guiando pela rem "Me d brirsos! Me dosVbFITI.r. Ma, tudo b. A carta pertsuha aos
lesou baratinados; su4e mais tampa pro
rapaz, lá b? Eis .tá muko "souto". Beijos
recebidos e faflamte distiLaidos ao milo Bataz Smack!"

Baiano desvairado
Helio, Helio, darlings: Esta carta é proaleitores de Lampião ficarem sabendo que o FD
mudou-se da Bahia (ai, velhos tempos!) para a
cidade-aranha que é São Paulo, toda inconquistável. Por Falar nisso, estou aqui há quase um mês
e não conheci se pontos gueis bons. Só mesmo a
Avenida São João e o largo do Arouche, que é só
passar e sentir os mansos ares de uma pluma
pairando. Ai de nós.
Eu gostei muito do último número do Lampa.
Aquela entrevista com Darlene Glória é uma
denúncia muito bem feita para quem não vê
biblias e eteceta'as como um perigo diante da
realidade nua e crua (cozida pelos que estão por
cima...) que está ai. Também aquela com o atorzinho de" República dos Assassinos" me comoveu
bastante. Ele foi sincero, me parece, e não se deu
limites do tipo "bofe para todo o sempre".
Amém. Pois é. Agora, as cartas não estavam lá
muito "tchan". Mas a organização do Somos and
cithers me sensibilizou bastante. Há coisas até de
que discordo, mas acho somente válido-válidoválido a consciência de que precisamos nos unir
para derrubar tabus, preconceitos, sem vergo'
nhices machistas que estão ai, espalhados aos
montes.
Minha carta vale também para denunciar certo tipo de racismo que senti aqui em São Paulo
contra os baianos. Não é mão-dada a Caetano e
outras não. E verdade mesmo. O preconceito é
mais pejorativo que o contra o pobre português ou
as bichas. Alias, gueis paulistas: vocês assumem
mesmi? Eu não senti isso no ar. (Ainda não
conheçooSomos, fique claro,)
Mas - mudando de assunto - Acabei de ler
"Teuremambo" do Darcy Penteado e estou
alegre. O cainha conseguiu chegar a um estilo
engajado consigo próprio que me sensibiliza.
Tem contos seus que eu li mais de uma vez,
achava-os demais demais e queria sentir o prazer
de novo. Pra mim, o melhor, o que tocou mais, é
"Vai Uma cuba-Libre, Papai Noel". Ele narra
como se dissecasse um cadáver, aquela anociunalidade fria e médica. Como ele próprio diz:
"a violência pela violência". E aquele pirandeliarnsmo no final, anexando uma carta a Gilberto tom possível editor?), e ridicularizando com
a Própria-, situação cômica (sic) de seu conto.
Realmente divino.
Também gostei dos outros. "Me aconselhe,
Nina Fock" (o próprio "Fock" já é hilariante)
chega a doer,tamanha a crueza de Darcy diante
do homem. E muito lindo, risca bem feito (lápis
ria tela, 1 know) o machismo entranhado, e até

desconhecido, que há em nós, em nossas próprias
neuroses. O homem velho, corcomido, mal de
vida e de sexo, que fantasia-se num jovem bole de
25 anos e 26 cm de... é realmente aquele velho
Arama (me lembrou Tenessee Wilhiams): o corpo
versus a alma, a beleza contra a dor, o real contra
o fantasiado, essas coisas.
'A Bichinha Sorveteira" daria um filme desses de se rir do inicio ao fim. Anárquico, estúpido, irreverente. Darcy não tem pena dos personagens que cria. Isso realmente me fascina.
Outro que mostra aquele machismozinho disfarçado (aspas), aquela velha história do bofe que
não sabe o que se passou ontem à noite" ou que,
sentindo desejo e sem admitir, prostitui-se, leva
Darcy a imaginar situações tragicômicas, "Bole
a prazo fixo" é isso. Um corte ralo de gilete na
cara dos botes e das bichas que se prestam a tal
consumismo. Ai de nós, novamente. "Teoremambo", pra mim, não é apenas um roteiro para
um cui'ta metiagem em Super 8. Mais que isso, é
Darcy diante do Espelho. Não só o dele, mas o do
mundo que vive hoje uma realidade meio estagnada, precisando de respostas que eu não sei se
virão. Darcy é muito lindo, alia. Sorte tem o tal
do Arnaldo. O "das razões óbvias".., Despeçome (romance antigo) com beijos e lágrimas.
Paulo Emanoel - São Paulo.
R. - Quer dizer que você saiu da Bahia só
pra não ser personagem do Glauber Rocha, exFabiolo Dorô? Muito que bem, mais um novo
baiano nas bocas. Seus comentários sobre o livro
do Darcy a gente endossa ampla e irrestritamente; ele é ótimo. Quanto àquele recado pro Peter
Fry, nós resolvemos censurar (é isso ai: a Aracnídea Butantã tem uma caneta Piot de 25 centimetros). Ou você está pensando que isso aqui é a
seção de classificados do Jornal do Brasil?

Simone ocupada
Amigos Lampimicos, E realmente um prazer
tomar conhecimento que há uma revista com um
conceito tão bom como o Lampião, reivindicando
os direitos gueis da rapaziada. Dou meus parabéns a tão maravilhosa obra informativa; digo
que sou macaca de auditório de vocês. Bem, esa'evo também para fazer algumas sugestões que
espero, agradem a vocês e promovam mais e mais
este ótimo trabalho. Seria realmente maravilhoso
se fizessem uma reportagem sobre Janis Joplin a
musa das modelos fortes, tenho certeza que
sapatões e sandálias iriam vibrar. Às fatos (bastantes é claro) vocês conseguiriam na Pop, na
finada Rock, na Manchete, no Jornal do Brasil,
etc.
Talvez pegasse muito bem (julguem vocês) a
rapaziada tendo publicadas suas próprias poesias
sobre temas gueis. Também aconselho reportagens; com Simone, Angela Rôt'õ (uma nova cantora de bicos entendida, que reina no Acapulco,
Copacabana), Norma Benguel, etc. Ah! tenho
uma reclamaçàor. exijo ver mais reportagens com
lésbicas, sapatões, fanchcmas e rachas: o espaço
pode ser dividido irmãmente por todos. Quero
também (se possível) uma correspondência farta
entre as peças do mundo guei, (Xliii muitas opções.
Outra coisa, publiquem logo o roteiro guei do
Rio, que eu já não agüento mais; será um guia de
turismo para as bichas além 200 milhas. Ah!
Avisem sem demora às lampiônicas meninas que
estão ao dispor para eternas amizades ou futuros
babados fortes. Que as mesmas escrevam para ai,
que eu pessoalmente irei buscar tão preciosa
correspondência. Me digam como posso contactar o grupo SOMOS aqui no Rio, e como posso
participar das lampiósicas mesas dedciisdas, dando uma força monetária pro jornal. Bem, por este
número já basta, não se esqueçam de publicar a
minha carta no número 17; sou uma lã ardorosa,
exijo respeito. Beijos Lampiósicos. Abraços Fortes.
Sandra Canadá - Rio
R. - fatais Joplin, Sandra? A gente tala dela
quando o filme "Pearl" , baa..do em sua vida,
chegar aqui. Na medida
Sim do possível, se publica
poemas de leitores.
one anda multo ocupada
- tIa nos disse, noite dessas, que sua agenda está
tomada até 1981 ... Àngda RêrÔ está sendo observada com bastante Interesse pelo LAMPIÃO.
Norma Beiguel foi nossa entrevistada no a? 3(ah9
Bons tempos aqueles, da nossa prá-histórIa,..).
Quanto ás mulheres, elas aparecem de vez em
quando, mas sem a constância que sesta de
desejar. A troca de correspendêsda está laceitivada através da seção Troca-Troca; se roce
quiser, a gente publica seu recadinho nela. Quaislo ao roteiro do Rio, vergonha lampIánlcai ainda
aio ficou pronto, aguarde. Pra tratar com o
grupo Somos-RI é só escrever para a Caixa Postal
135, Duque de Cszla,, Ri, aos cuidados do
GAAG - Grupo de Allrmaçio e Atuação Gsy),
Pra participar das reuniões do Lampa., é só

aparecerem nossa sede nos tIas de tarde (se você
tiver sorte, entrará numa discussão como a que se.
verificou há uma sem.ua, quando 257 bichas e
mulheres trocaram bofetões por causa de BdZOIa
e Arraea..4, Voes pude dar força monetária pro
joraal mandando os amigos comprá-lo nas bancas, ou assiná-lo através de nossa caixa postal.
Beijos pra você também.

Made in Campinas
Queridos Lampil'xiicos: aqui quem vos
fala são dois rapazes muito alegres e felizes.
Isso prova que nem todo guei é frustrado ou
amargo. Como aqui em Campinas não encontram nas bancas o nosso jornal, o que
fazemos quando estamos aí pela capital?
Damos uma de Santa Montiel, só que, em
vez de violetas, levamos Lampião para os
amigos que pedem. E claro que eles pagam,
pois não está fácil se virar. Ah! vocês sabiam
que a mamãe adora o seu jornal, aliás, o
nosso? Além de tudo, ajuda-nos em tudo,
até nos nossos trajes de noite. Nossos nomes
são João Calos e Paulo Sérgio, mas aqui na
Costa Aguiar ou na Boca da Cuca, onde
temos por vezes a honra de cruzar com Peta
Frv, nossos nomes são Wandeka Lampião e
Mioca Esquina. Estamos preparando sana
fantasia para o carnaval que vai homenagear
o nosso grande Lampião. Aguardem o Baik
dos Enxutos. No mais desejamo-lhes sempre
sucessos e força para agüentar a barra. E vai
também uma foto tirada cciii todo carinho e
ternura pra vocês. Beijos para todos, principalmente para Rafaela. P. S. : entrevistem
a Emilunha e a Wanderléia juntas. Seria um
arraso!
Wandeca e Miloca - Campinas, SP

Transexualismo
Queridos Lampiõnicos, li no n 0 ló de setembro artigo sobre o fim das operações transexuais;
mo fazer pará entrar em contato com esses lica'
pital? Gostaria se possível vocês fornecessem o
endereço; vocês falaram em caixa postal, mas não
publicaram o número da mesma. E a tal clínica
de Casablanca, Marrocos, o que vocês acham
dela? Gostaria também, caso possível o endereço
dela, porque vocês não publicaram matéria sobre
ri assunto; transexualismo é o maior sonho da
minha vida, tenho passado todo o tempo economizando para a tal operação. Por favor atendam-me, ficarei eternamente agradecido. Adorei
terem publicado minha foto no jornal, foi o maior
comentário, serviu para divulgar e aumentar as
vendagens do Lampião. Beijos e abraços.
AlbéricoSatyro— Recife.
R. - Tudo o que a gente sabe sobre o Johna
Hopklns Hospital - fica em Mar4and, nos
Estados Unidos - é que lá existe uma fila de gent e, esperando a vez de ser operado, que garante o
trabalho dos médicos para os próximos dez anos.
De Casablanca só sabemos as histórias que os
travesti, brasileiros vindos de Paria costumam
contar. No Brasil, você sabe, uma decisão da liiitiça tornou Impossível qualquer operação de transexisaliamos o médico que as fazia aqui, o Dr.
Faria. (São Paulo), foi processado e condenado
por lesões corporais. Aqui •o LAMPIÃO,
a gente alada ni9 chego,a um consenso
sobre o temia; mas ele vale uma matéria; pio.
demos, num dos próximos .(ameros, publicar
uma matéria ampla sobre trsnsexuallsmo.

Grande Valadares
Queridos Lampiônicos, E muito bati a gente
esperar pc*' alguém tão amigo. Assim acontece
comigo, a esperar pelo jonnalzinho maravilhoso.
A Grande Valadares continua agitada no mundo
entendido. Apesar desse bati princípio, os entendidos daqui pouco ou quase nada sabem a respeito do tampa. A propaganda está sendo feita
por mim. E por falar em propaganda, assim que
recebi o n° 15, fui surpreendido por um colega de
serviço lendo o referido jornal. Ele, não sabendo
do que se tratava, pediu-me emprestado porque
havia se interessad o pela reportagem do Paulo
Coelho. Acontece que no outro dia ele me falou
que o jornal fez sucesso, principalmente a reportagem intitulada "DE BICHA, NEGRO E
LOUCO..." Veja o que ele descobriu! é muito
importante pra nós, pois acreditamos no grande
crescimento de nossa população,
Onofre - Governados' Valadares, MG

Eucoure ma amigo. VWte

R. - Mas então 'ocra são nossas pe.
queDas Jorualelras? Que bomt O Jornal aja.
de aio chega à s bancas em Campinas por
uma falha nossa, que, sabemos agora, 'ocos
remediam pardalmeite. Ótimo! Daremos
toda a cobertura às Iampkslcas meiluas ao
traja monumeitai que é o Baile dos Enxueos
estaremos lá, também, com aossas fantasias
de Mariposas LIbeaiái4a. Que Se Deixaram
Atrair Pela Luz Do Lampião E Queimaram
As Asinhas. Realmeite,roces rio se, um
alegre cobrlo na nossa vetusta seção de cartas, Viva a alegria!

THERMAS
DANNY
SAUNA E
MASSAGEM
Rua Jaguaribe, n? 484
Fone 66-7701
Sio Paijo

Coxas
De Roberto Piva
Nossa p oesia está nas ruas.
"Coxas" é o melhor exemplo da nossa p oesia. Peça
Pelo Reembolso Postal á
Esquina - Editora de
Livros, Jornais e Revistas
L tda. (Caixa Postal 41.031,
CEP 20. 000, Rio de Janeiro
RJ). Preço do exemplar:
Cr$ 85,X.
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Psicoterapia Existencial - Terapia cog.
nItIo..esuaI
'lristóteles RodriR$ge', - Psicólogo CRP,

05,2512

Fone. 286.9561 e 226-7147
Rua Barão de Lucens 28e 28 -A - Botafogo

VICTORIA KUHN
Ais.l luneta. 533, apta 44, Moem.

Sr. Fase S2l-Ø9 (recados).

[

HÉLIO J. DALEPI uddion bo
mmp.ta _ chaico gemE Rua José das

Nevos, $q. Fone 52l-O99 p—ko

Marajoara (peia Avenida fatelagos, até
friute Café Selivel Domialum), São Paulo
- capital.
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CARTAS
NA MESA
Travesti protesta
Querido Lampião: ri a primeira vez que leio
cale jornal (n9 16). e sei que perdi por não ter lido
os outros lf Não vou tecer comentários sobre o
jornal porque afinal seria muita pretensão da
minha parte; tudo o que posso é agradecer-lhe
por esta coragem unida de mãos dadas finalmente
lutando pelos nossos prazeres. Obrigado. Só tem
uma coisa que me deixou meio cabreiro; o repórter Adão Acosta, me pareceu muito longe de ler
preconceito contra travestis, e isto me deixou com
medo, porque dentro das minorias, nós os traveslis. sumos a menor, e se os homossexuais declararem abertamente a sua antipatia pelos
travestis. nO, estamos perdidos.
Eu acho o preconceito contra os homossexuais
uma coisa deseahkvei, mas infelizmente eu sou
travesti e sinto isto na carne. Portanto eu gostaria
de pedir que se vocês não puderem dar as mãos
aos travestis pelo menos, façam silêncio em relação a nós e não façam comentários do tipo: —0
interessante desta festa do Mias 0ay é que os
rapazes estavam numa boa, não usavam silicone e
pelo que parece não aisham em virar mulli', e se
sonhassem? Seria crime tentar realizar seus
sonhos através do silicone e outras coisas? A
outra frase: — e bom lembrar que todos saíram do
clube sem querei' ser travesti". Não queriam ou
não tinham coragem? Como ainda tem muita
gente que não tem coragem de sei' homossexual e
por isto é infeliz,
Eu sou travesti apenas porque tenho um
pouco de busto à custa de hormônios, tenho o
rosto bem feminino e cabelos compridos, mas se
você vier a me conhecer verá que sou uma pessoa
sensível, inteligente a ponto de, se eu escrevesse
esta reportagem, jamais escolheria aquelas fraca
tão sem necessidade que o senhor escreveu.
Lamento que o nosso primeiro contato tenha sido
assim, mas eu não estou mais disposta ame calar
quando, me pisarem. Beijos,
Bamby de Azevedo - São Paulo.
R - Querida Bambyi Em primeiro lugar
fiquei multo lula com sua carihiba, e mala ainda
pela sua opinião relvindk*sõrla. Só que houve um
mal-enicndldot aio sou contra os trascaili ou
qualquer minoria. Ao que as pessoas t.0 mala
é que "curtirem • au., numa boa. Quando me
referi ao gilicone que algumas pessoas usam
(mulher ou homem) foi lembrando unsa série de
pesquisas, realizadas no exterior, em relação a es.
te material. Voei sabia que o SIlIcone pode petrificar no corpo - e que não edite recuperação
- ou então dar câncer? E ainda; existem sírios
tipoe de rapazes, e os de Juiz de Fora realmente
Pão desejam flui' .Hlcone e dai? O resultado
que estimm no mesmo barco, ou não? l ias detalhe de aua curtinhai você diz que é travesti porque usou hormônio, tem rosto feminino e cabelo
comprido? Conheço multou rapazes que têm rosto
feminino e cabelos compridos e aio machões. Não
seria o proossio homossexual Independente da
uparenda externa? Pense bem! Adio Acosta)

que a Rainha da Inglaterra. Incentivos e saudações.
O. dos Prazeres - Riu
- E Isso aí, do. Prazeres; oJR tem mais
que lesar paulada.. Quanto ao Pipa, nós
achamos que ele tem uma VOT péssima, e que, em
matéria de guarda-roupa, o Ney Matogroaso,
suando elementos exclusivamente nacionais como
a pulha de coco e a libra do tronco de babaçu,
consegue ter multo mais original e criativo. João
Paulo, o Segundo, positivamente não no. impressiona; conselho, quando a gente quer, sal ouvir é
do loca, nosso Pai de Santo. E de nunca nos
decepelona. Axel

Os passionários
Somos dois amigos, há muitos anos (15). Nos
entendemos bem e aceitamos a acusa homossexualidade. Nos amamos bastante. Nos conhecenicis militando em uma organização de esquerda em 64 e com o conhecimento., o companheirismo. chegamos ao sexo e passamos a
fazê-lo regulam-mente. Primeiro com tra,lmas
Ibeijos e masturbações mútuas, mesclados coma
complexo de culpa), depois, mais abertos e hoje
tranqüilos, apesar de não praticarmos a relação
anal. Estamos na Universidade como professores
'(mm amigo é engenheiro e eu como economista),
mas nem mesmo lá dentro definimos acusa posição cora relação à sexualidade. Assumimos para
nós (eliminamos os nossos problemas mais
graves), mas, não ousamos assumir mm relação
ao mundo.
Discutimos os fatos inteasivamente e identificamos: - A militâncja Política é impes1ant
mas a organização 11 P surgida no Brasil) ê muito
conservadora - no momento em que Rasemos
identificados como bichas saiamos marginali-

zados e portamos abaixo um trabalho desenvolvido durante anos e bastante gratificante, - A
consisentização de que o movimento Coei é ainda
menos importante que a mudança do sistema
(visemos em pais socialista e não fomos incomodados - Unhamos a impressão que não existiam homossexuais). - Evitar perguntas indiscretas dos nossos amigos, tais ccuncr Quem é o
macho? Quem faz café?, etc. - Acomodação. As
vezes temos necessidade de contatos para discussões (Partido Radical na Itália), mas, infelizmente, grande parcela dos Gueis que contactamos então preocupados com suas neuroses (pegações,
badalações, etc,)
Na verdade, estamos isolados. Gostaríamos de
sair da toca, não assumindo publicamente, mas,
discutindo com outros homossexuais problemas
sociais e políticos ais geral com uma abordagem
homossexual. Lemos as entrevistas do grupo
SOMOS neste jornal e no "Versus" e algumas
respostas concretas gostaríamos de ter 1 - Qual
a linha Política do grupo? 2 - O que eles exigem
visitante?
sitante? 3 - A que grupo internacional eles
estão vinculados ou com que grupo internacional
se identificam? 4 - O que significa o "Arcidie"
para eles? Ficaríamos satisfeitos se neste jornal
houvesse maior espaço com discussões desse estilo. Em tempo. Não costumamos escrever para
jornais, e se estamos fazendo é porque não encontramos nenhuma publicação, nota, etc., que seja
bastante esdarecectora. A reportagem do -- Versura" nos dessa com a impressão de que as pessoas estão co inseguras ou o grupo não tem linha
de atuação definida, Abraços.

publicada neste número do LAMPIÃO, pode ser
utilizada intelrinha como resposta 1 carta de
vocês. Sabem o que acontece? V ocês alada estio
na década de 50, em matéria de atuação poitknt
Façam como o divino Gibefra, procuram sua turma, que o mnrrcissd está começando a dar uma
solta, e o pessoal que vai na frente agora é outro
- já estÁ em p lena década deflO! E se vocês estão
isolados é porque querem - o mundo está ii, de
panas escancaradas. À espera de vocês, Cite.-zi nhos timidos; aô que À bom não confundir "o
mundo" com ildus e omnurgmndas, poIs ai
vucês voltam à fase da maiurbação. Vamos nos
ajuntar?
Agora ai perguntas de soda no. causaram como se diz - uma certa espécie. Linha política
do Grupo Somos? O que é isso, "unha poIltica'?
Não se alga dos srbhanl qa absolutamente nada,
nem mesmo que eles sejam boulio. k gostoso..
Até onde sabemos , o Somos não mmi vinculado a
nenhum órgão lnternadoenit ama mesmo é laternadossal Invertida. "Arcadie"? A aóu, do
Lampa, cle cansa um pouco (é aquele problema
de não conseguis gab da década de 59, entende?)
LAMPIÃO "sS' publica disca~ desse tlpot
será que vocês alada aio inaurans, Roma e
Dolores? Vocês vão se basear no "Versas" pra

(Sem assinatura) - São Paulo

adiar que somos inseguros ou não lemos linha de
atuação definida? Mas que Ina.guraaça, que
Identiliceçiol Apareçam pmao.lmmitc, que ai a

R. - Escuta aqui, rapazes, porque vocês aio
assinaram pelo menos DoiamIbarruri e Ro.. de
Luxnnbue1o? JÁ era alguma coisa. ai? Bom, a
gente adia que a entrevista de Fernando Gubri,

gente fala dessaa coIsas todas numa boa. Ti feito
o convise, lá legal? E desculpem o tossi brincalhão
- a gente é aulas mesmo, todo o mundo doido
pra vadiar.

Papas and Papas
Aos redatores de O Lampião: escrevo para
protestar contra a intolerável discriminação do
Jornal do Brasil contra os homossexuais, assunto
aliás por demais abordado por este heróico jornal.
Senão vejamos. Nu dia em que escrevo. 5.10.79, o
matutino em questão estampa na primeira página
noticia cm que o Papa condena a permissividade e
destaca to jornal) num mesmo plano pontos tais
conto o controle artificial na natalidade, o aborto,
a atividade sexual fora do casamento, a eutanásia
e a prática do homossexualismo. No meio do jorsal, a homilia do Papa, transcrita aos retalhos;
.ivando chega no assunto homossexualismo, este
iurge vagamente como "uma questão abordada
:om clareza e grande caridade."
Ora, parece-me que nenhum dos outros tópicos mereceu do Papa a caridade pastoral, que
pressupõe compreensão, não sendo outra aliás a
posição oficial da igreja sobre o assunto que
divide os homossexuais entre curáveis e incuráveis, sendo que os últimos devem contar com a
compreensão, a tolerância e as preces da Igreja,
pois esta, sendo um organismo moral, não poderia evidentemente estimular a orgia.
Não está em jogo aqui a validade ou acerto
desta posição da Igreja, mas a discriminação
odiosa do JB, que distorceu visivelmente a noticia. Sugeriria ao Lampião, bem como aos seus
sentinelas, descobrirem quem éo enrustido da
direção deste jornal, que teia tanto pavor de se
desnudar a simples menção da palavra homossexualismo. Uma coisa eu garanto: a Condessa
não é, mesmo porque ela deve mandar menos do
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O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?
O 319 Distrito era muito animado. Os deletivas tinham de preencher uma cota de prisões
si coisa parecida e, às vezes, saiam às ruas prendendo todo o mundo: gente que esqueceu a cw
teira de trabalho em casa, loucos e homossexuais
.pobres. Era um vaivém incessante de presas entrando e de presos saindo para o depó*ãto, uma
outra estação de espera. Ai àquilo tudo
possibilidades de ezinsar, de discutir, de fazer
amizades. Conheci prisioneiros de virias classes
sociais e adiei interessante como o Brazil se reproduzia simetricamente ali, dentro da cadeia.
Geraldo da Beatriz era acusado de ser traficante de cocaina. Sua mie, Beatriz, era acusada
de ser dona de bordéis no Mangue. Ganido era
rico e sua situação bastante diferente da de
muitos outros. Ele tinha muito poder dentro da
cadeia. Seu carro ficava parado na porta do distrito e, todos os dias, os detetivas iam limpá-lo e
`esquentar os seus motores para que Gemido, ao
ser libertado, não tivesse que perder tempo
aquecendo a máquina e nem tivesse que dirigir
um carro empoerrado. Geraldo tentava usar seu
puder de uma forma simpática. Virias vexes
chegou i nossa ccli e perguntou o que é que podia,
lazer por nós. Um dia pedi que me conseguisse
um copo de batida de limão porque não bebia
nada há quase dais meses. Ele fez a batida de
limão chegar à cela em menos de uma hora. Ten
taçio, que funcionava nos corredores, limpando
e transportando comida, apareceu com uma
pequena garrafa térmica e me disse
- Esta ai cá café.
Era a batida de limão prometida por Geraldo.
Mas, ninguém fazia nada pelos homossexuais que
eram presas ali. Constantemente era renovado o
plante] porque ci distrito policial necessitava deles
na limpeza c no transporte interno. Eram preso.,
apenas, porque eram homossexuais pobres, e forçados a um trabalhão não-remunerado dentro da
cadeia. Várias vexes, expressamos nassa adi-

dariedade a das. Como gente de esquerda.
achávamos que aquilo as um insulto - prender
as pessoas por suas opções sexuais e. além do
mais, forçá-las ao trabalho. Eles compreendiam
nossa solidariedade, e creio que a apreciavam. No
entanto, queriam mais que a nossa solidariedade:
constantemente jogavam beijos para nossa cela.
Não respondíamos: havia a carreira política e
toda aquela coisa de quem pensa em ocupar o
conselho da revolução ou mesmo ser um senador
por um partido de esquerda, não pode jogar
beijos para homossexuais, num distrito policial de
subúrbio.
Eles eram a alegria do3W Distrito. TenSaçio,

M1m, Dei, e outros sabiam construir roupas

maravilhosas dos trapos mais imundos. De noite,
faziam um desfile de modas no corredor, is rezes
caiu fundo musical. Estavam muito mais próximos doa artistas e dos mágicos do que nós.
Tudo o que podíamos fazer era protestar quando
policiais vinham nos mostrar os sas que em
lesenvolveram às custas de hormônios. Eram
ncstradca como se mostram bichos ou se mar
trem mercadorias.

Um dia, os policiais chegaram esan um garoto
de uns IS anos e fizeram que mostrasse seus selos
diante de nossa cela. Fiquei indignado com um
olho mas olhei curiosamente com o outro olho.
Jamais tinha visto aquilo, exceto em Fotografia ou
cinema. Minha ambivalência. Só posso falar deis.
Os companheiros são hoje sérios pais de lamilia,
respeitáveis membros de algum comitê central.
Não pensem que o interesse surgiu porque eles se
pareciam com mulher. Marlene não tinha seios e
me parecia o mais atraente. Gostava de me pendurar na cela para vê-lo desfilar, ao scan da
música de um rádio de pilha, ou mesmo ao scan
do coro feito por eles próprios. Aplaudia aquelas
invenções dentro das minhas possibilidades, isto

Caia e, niai. u carninhC se aproximava dL p::
to, surgia um problema e era preciso reccanrç
tudo. Ele odiava os motoristas.

não cair das ,.adra onde eslava
é,
dependurado.
Quando o desfile acabou, creio que numa
noite de março, os policiais entraram nos cor-redores com uma leva de preso.. Levaram quase
todos e deixaram apenas Tentação que tinha
prática nas s&viços internos e fazia o contato com
uma pensão que vendia comida para os presos. A
nova leva trouxe dois loucos. Um deles foi jogado
na cela dos fundos, á nossa direita, emitia sons
horrczosos e vestia um macacão cinza. Claro que
não podia se defender- não falava. Sua prisão
arredondaria alguma cota e era um caso dlflcil ele não tinha carteira de trabalho, logo, legalmente sena jogado na vadiagem, com prisão de
90 dias. Até uma nova batida policial, que o
traria de novo para aquele inferno.
O segundo louco foi colocado dentro do
banheiro, na entrada do distrito. Era um negro
magro e curtido. Ele começou a falar alto, desoladamente. Depois de algum tempo, decidiu
voltar ao seu trabalho. Ele tinha sido ajudante de
caminhão e resolvera encostar um caminhão
hipotético ali, naquela noite do 319 Distrito.
Gritava desesperadamente:

Jader, Gentile e eu subimos nas grades e
começamos a gritar também. Estabelecemos uni
contato Cciii de. Repetiamos todas as suas in
truções a seu Carvalho.
- Afasta, seu Carvalho, pra esquerda, agtx.?,
agora. Não, seu Carvalho, vai bater...
Gritávamos freneticamente, e aos poucs
fomos reduzindo aquele caminhão hipetétic,
Pare uma encostada tranqüila:
- Afasta, seu Carvalho; agora vai dar, Seu
Carvalho; quase deu, seu Carvalhal
Quando, depois de meia hora de gritos em
comum, nós e ele conseguimos gritar "boa, seu
Carvalho, "desliga, seu Carvalho" ',
seu Carvalho", respiramos aliviados e deixamos
nossos corpos praticamente caíram na esteira.
Havíamos gastado horas de energia emocional,
tentando encostar aquele caminhão, e somente no
final tí n h am os passado realmente para a iniciativa, gritando junto ccmi ele porque essa era a
única maneira de encostar caminhões numa firma
com motoristas incompetentes.

- Não, seu Carvalho, calma, seu Carvalho.
Vai bater, vai bater.
No principio, pensamos que aquilo duraria
apenas alguns minutos, o tempo da reprodução
do próprio ato de encostar um caminhão. Acoitem que a manobra era prolongada indefinidamente. Continuava desolado e sua voz era cada
vez mais desesperada:

Os policiais nos olhavam cciii olhos esbugalhados e diziam entre si: - os terTuristas viraram o fio também.

Tr.o d. "O que SINO,
ovo Uno d. Faian-

- Não dá, não dá. Vamos lazer de novo.
Diabo de empresa que só lan mau motorista gritava ele. Agora, um pouco pra esquerda, afasta...
Rolávamos em nossas esteiras de palha, sem
conseguir dormir cciii aquela tentativa frustrante.

do G.bra, .dlIs - Co~

Estes livros falam de você
Suas paixões e problemas, suas alegrias e tormentos, Leia-os
TEOREMAMDO
D.rcy Penteada,
10 páginas, Cri 120,00
Um Papai Noel muito louco, uma bichinha sorveteira, uma fada madrinha
desligada, a hietórla do bole a praso fixez
muito humor e ae s no novo livro do
autor de A Meta e Crescida • Eqasta.es.
Ilustrações do autor.

REPOBLICA DOS ASSASSINOS
Agutaildo Silva
157 páginas. Cri 150,00
Bichas, piranhas e pivetes enfrentam o
Esquadrão da Morte (e vencem!) A inaivd
história de um das períodos mais conturbados da vida brasileira, de 1969 a 1975,
tendo como pano de Fundo os cenários do
submundo carioca.

A META
DRK7 Penteado
99 páginas, Cr$ 120,00
"Darcy Penteado ilumina detalhes do
gueto que a maioria gostaria que o homemsexual fosse circunscritd' (Léi, Gilson
Ribeiro). O livro de estréia de um escritor
que é também um ativista em favor dos
grupos estigmatizados.

PRIMEIRA CARTA AOS ANDROGINOS
Agulaaldo Silva
134 páginas, Cri 120,00
"A única maneira de obter a igualdade e
o progresso nas relacionamentos humanos e
amo~ consiste na expressão franca da
natureza bissexual de todo hcxnezn e muLer". Um romance que é, também, um estudo sobre a sexualidade.

CRESCILDA E ESPARTANOS
Darcy Peado
189 páginas, Cri 160,00
"Um livro como este, que fala tudo aberta e desaflantemente, possui a dignidade
bem mais culturalmente verdadeira de
resistir aos bárbaros preconceito." (Paulo
Hecker Filho). Duas novelas e cinco contas,
do total nen se~ ao realismo poético.
NO PAIS DAS SOMBRAS
Agul..Iâo Silva
97 páginas, Cri 120,00
Dois soldados portugueses vivem um
grande atuar em pleno Brasil colonial; envolvidas numa conspiração Forjada, acabem
na fosca. A história, ritada a partir de
1968, faz um levantamento de quatro sé'
cilas de repressão.
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O CRIME ANTES DA FESTA
Agulaaldo Sira
136 páginas, Cri 100.00
Através da história de Ângela Diniz e
seus amigas, que ele trata como se fosse fio'
çio, o autor interpreta e esdarece todas as
conotações de um instante dramático de
nossa alta sociedade. Um libelo contra o
madamo e a opressão.
TESTAMENTO DE JONATAS
DEIXADO A DAVI
João Sivírlo Tr,i4saa
I39páginas. Cri 120,00
Uma viagem do autor em busca de si
mesmo. Anos de estrada, de solidão e fome
resumidos num livro escrito com suor e sangue Nestes contos, a história de uma se-

ração cujas sonhas lacam queimadas latatemente em praça pública.
QUEDA DE BRAÇO
VÁm4i* suores
302 páginas, Cr$ 150,00
Uma antologia do conto marginal,
reunindo os autores que os editares têm
maio de publicar. Gente finíssima; Beniclo
Medeiros, Fernando Tatagiba. Glauco Mattaso, Júlio César Monteiro Martins, NUto
Maciel, Luis Fernando Emediato, Paulo
Augusto e Reinoldo Atem, entre outro.,
OS SOLTEIROES
Gaspaduo Daesata
213 páginas Cri 140,00
Um livro que se dispõe a esmiuçar o
mundo dos homossexuais e tudo o que as
tolhe. a incompreensão que os cerca, o
malta Escrito sem meias palavras, ele vai
buscar a linguagem dos seus personagens lá
onde o autor os encontrou.
O FANTASMA DE CANTEI VILLE
OsmrWIMs
140 páginas, Cri 110,00
Da Pramadilo e Salada do Cálcei do
Readl.g, dais dos mais patéticos depoimentos pessoais da literatura universal, Juntas
num livro que também refine algumas das
histórias mais espirituosas e brilhantes do
autor. Um livro raro.
SHIRLEY
95 páginas, Cr$ 110,00
A história de amor entre um travesti da
noite paulista e um operário de Cubatio.

Centro de Documentação
Prof. Dr. Luiz Mott

WaIdlr/Shirley é um personagem que aceite
enfrentar todas is humilhações para se fiei
ao seu desejo. Dois seres humanas, ccãaificados pela opressão, brigam pela vida.
RELATORIO SOBRE A HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA
MIcbsl Dou o A.taéss ir Are
381 páginas. Cri 400,00
Mil homossexuais respondem a um
questionário: são homens que se atraem, se
amam, se invejam, se unem para o melhor e
o pior, conhecem as alegrias e os tormentos
do amor e querem integrar-se numa sociedade que ainda os difama, lança-os na
prisão ou os desdsnha.

COXAS
Rdiseto Pira
70 páginas. Cri 85.00
Sei fletien 1 Dekios de um poeta
Iouquérriuncc pornosamba para o Marqués
de Sede, Bar Cazzod'Oro, AntinoeAdriano
e outros poemas. As ilustrações são de Maty
Vjtart.
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Escelha os que quer ler e
faça o seu pedido pelo reembolso
postal à Esquina - Editora de
Livros, Jornais e Revistas Ltda.
Caixa Postal 11031, CEP 2111000,
Rio de Janeiro - RJ. Você
pagará quando receban o aviso do
correio
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