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1 CARTAS
1 NA MESA
De Shakespeare
Aproveito para mandar um abraço para todos
da redação e pedir que me mandem urgente
(mesmo) o calendário "nus Masculinos SI" via
reembolso postal, pois não o acho em nenhuma
banca da paulicela. Por que será?
Por ser um dos integrantes do grupo OutraCoisa e um dos elementos que saíram de Somos
no famoso "racha" eu me senti profundamente
tocado e ofendido pelo editorial publicado na
página das do número 29. Esta claro que ele foi
escrito por alguém que está totalmente desinforrnado sobre a nossa atitude, mas que não deixa de
fazer sua nialdadezinha com criticas gratuitas e
sem estruturas. Ainda coso a pretensão de ser
sutil. Sutilidade de elefante.
Ora, sr. João Carlos, acredito que tenha ficado bastante clara a posição do Outra-Coisa
(Grupo de Ação Homossexualista, sim senhor),
no — racha": au vários documentos e depoimentos
já enviados ao jornal. Portanto, qual a necessidade de provocação, agora, meses depois do
acontecido. Creio que não cabe explicar aqui o
por quê de tudo novamente, afinal para um bom
entendido... Depois, já deixei patente a minha
posição na carta anterior.
Minha queixa agora é mais geral: qual é a do
Lampião? Primeiro. vocês dizem "que não estão
ligados a nenhum grupo homossexual espcQficamente" (sic), que estão "vitalmente interessados no surgimento de grupos homossexuais"
(cxltro'sic) e, percebem por acaso, que o Outracoisa (c* um grupo que surgiu com o "racha" do
Somos? Por que nas páginas de Lampião tem
sempre critiquinhas, piadinhas de mau-gosto e
fuxian (como os da coluna "Bixórdia', dirg&a
aos grupos ou à este grupo? Parece mais que
'oca não apenas estão interessados na não
criação de novos grupos, como fomentar o Ódio
entre os já existentes. Por que não assumem de
vez uma posturn,uma posição mais clara" Seria
menos hipócrita. Aliás, eu sei muito bem oquanto uma "brincadeirinha inocente" de vocês pode
ter uma conseqüência destrutiva no trabalho desses tesmos grupos organizados, trabalho de suor
e sangue, realizado com carinho. Um jornal é
feito por pessoas reais e palpáveis e não por algo
abstrato em nome de uma "democracia de idéias.
Por mais divergências que exista entre todo o conselho editorial, o jornal sempre terá uma linha
mais definida. O resto é tapar o sol com a peneira, casa muito conveniente e coslivente.
bom não se esquecerem que quando o Lampião sofria um processo na Policia Federal, fci
justamente um grupo organizado. o Somou, que
criou o Comitê de Defesa do Jornal Lampião.
Como na época eu fazia parte do grupo - fui
uma das pessoas que saíram atrás de gente famosa e influente, atando assinaturas para um
abaixo-assinado em Favor de vocês. Um trabalho
bastante cansativo, árduo e dispendioso. Porianto, em vez de patrulhamentos ideológicos, ironias
destruidoras ou criticas gratuitas, venha trabalhar com a gente. O Segundo Encontro Brasileiro de Homossexuais, vem ai, e vai ser ai no
Rio. Tem tatu osem sisais pra ser feita... Que tal
dar uma foromha pra gente? Igualmente não se
esqueçam que o lampião. foi o único jornal ao
qual foi permitido cobrir a parte Fechada do
Primeiro Encontro. Quando as vendas de jornal
caíram aqui em São Paulo, também era a gente

que sala às ruas fazendo propaganda e distribuindo jornal oca meios.
No mais, uma sugestão: que acham de uma
entrevista com opessoeida "Rase"? Tenho muita
curiosidade de ver a cara deles e, acho que eles
teso muito a dizes' pra gente. Gosto da revista, e
eles no momento, estão sofrendo um bocado com
a nova onda de "moralismo" surgida no pala.
Além de tudo, eles sempre cumpriram com o
prometido...
Desculpem a carta sem acento, estou usando
uma máquina alemã toda maluca e, vcrgoishosemente, tenho deficiências com a lingua portuguesa, não consigo guardar as regrinhas. Na esperança de ver essa publicada no "Cartas na
Mesa", deixo beijas bem carinhoso e chupadas
nas picas de vocês.
Ricardolil - São Paulo— SP
R - Querida Ricardo III. Será que é corcunda cano sua homônima shakespeareana? Depois
dessa, vamos á respoetinha da sua carta. Antes de
mais nada, eu não sou senhor e nem senhora, e
sim se-nho-n-ta. Não posso saber exatamente o
que acostem nos grupos, entre outras coisas porque sempre fui contra aglomerados de meia-dúzia
que pretendem falar pela maioria. Entendido?
Segundinho, se o nome Hosnousezualhia era tão
bom, porque vocês mudaram para Outra Coisa?
Porque não Homossexualérrlmaa? Terceiro: eu
não sou do-Conselho do jornal e sim colaborador
desde os primeiros números - muito antes de
pessoas como você terem surgido e provavelmente
continuarei depois de renais desaparecido. O que
acho é que vocês têm atacado apenas a esquerda,
esquecendo que moramos num pais de direita. Tá

Sabe queridinhos, militante, sou eu, que não
estou aqui para dar parte do meu salário, ganho
com o meu suor, em troca de alguns minutos (?)
de prazer. Quais quiser moleza vê morder água.
Se eu admitir recompensar alguém quem faz o
preço sou eu. Essencial para nossa sobrevivência é
feijão e arroz. Algumas coisas são dispensáveis.
Para mim, prazer não é artigo de consumo (cxi de
luxo?).
Discordo inteiramente da Rafada quando
disse que as outras "minorias" desconfiam doa
homossexuais. Eles não desconfiam queridinhas,
eles desprezam...
Walsnir Souza Lima - Rio— Ri,
R. - 1h, gente, que é que *1 havendo? Este
pessoal sé multo usaI humoradol Quem foi que
disse, querido Wahnfr, que a gente fez a deles
dos mldiês? A gente apenas apresentou a questão. Quanto ao fato de haste michês assassinos,
vamos pôr os postos nos iis: também ha bichas
assustas,, meu bens! Também há bicha mau
caráter, bichas carecas, bichas manetas, bichas
datlogr.ta de cartório etc.. O fato de ser bicha
não transforma ninguém em astronauta. E quem
foi que falou pra você que o prazer não é artigo
ussenctal7 A gente acha que sim, e por Isso Lampião enlate. Quanto à sua opinião sobre o que as
outras "minorias' pensam da gente, bem, é caso
pra se pensar.

Paus em Copa

boa, santa? (João Carlos Rodrigues)

Ainda os michês

-

Venha até V.S., solicitar a publicação desta
carta, que se refere a um incidente comigo scsitcL'ido, e que me faz ficar constrangido e trau________________________________________
matizado em comentá-lo, pois apesar de sabor
das ondas de violência na nossa cidade do Rio de
Sinceramente estou cada vez mais decepamado com o -nosso- jes-nalrinho, psrecc-q -n' JK41't, jamais imaginei que pudesse chegar a-eslema e vocês é "vamos deixar cosmo está, para ver r %C ponto.
No dia 31 de outubro, participei duma sono é que fica". Não entendo porque tanta
lenidade de formatura no centro, e após seu térgritaria se o negócio é respeitar as regras do jogo.
mino, eu e sete amigos fomos convidados a parCorno é que vocês se dizem defensores das miticipar de um jantar na casa de um dos formannona e depois dedendem e justificam o papel do
dos. Por volta de uma hora da madrugada de
dinheiro nas transas homossexuais?
sábado, decidimos ir à Bcíte Queva (escrevi ocrFiquei bastante éhocado com a defesa que
to?), para terminar a noite, e assim sendo, pavocês fazem dos "michês": Ora, corno é do cogamos um táxi e para lá nos dirigimos. Ao descernheamento de muitos, os tais" michês" são
mos na Rua Miguel Lemos, fomos abordados por
ladrões, assassinos e chantagistas cm potencial.
um grupos de rapazes entre 17 a 20 anca, que
Será que vocês ignoram os riscosque envolvem tal
rapidamente puxaram meu puilover (que eu
tipo de transa? Afinal, quando alguém é roubado
pusera nas Costas), e iniciaram agressões ao meu
ou sofre extorsão neste tipo de transe, dificilmenamigo. Como eram em giarale número (aproxite teso coragem de ir à policia, pois, devido aos
madamente 7 ou 8), torna-se desnecessário dizer
preconceitos existentes, a vitima geralmente fica
que não poderíamos enfrentá-los e nos pusemos a
corri vergonha..,
meter em disparada, enquanto nos seguiam sob
Outro papo furado é esta questão de "miameaças. Paramos em frente a boite, e enquanto
normas oprimidas". Aqui no Brasil. "consciência
nos refazíamos do susto, ponteiros e frequentade classe" é coisa que não existe. O negócio é
dores nos informaram que era comum tal acmcada um por si. Nenhum homossexual, negro ou
tecimento, e que inclusive na semana anterior já
pobre está se importando com o que acontece com
haviam atacadao um rapaz - que o fizeram ficar
o grupo do qual faz parte, desde que esteja se
hospitalizados. Momentos mais tarde, [canos
dando bem (ou pense que esteja).
notificados que haviam sido presas, e ouvimos o
Será que vocês nunca ouviram isto? "veado
seguinte comentário: "Que nada, não adianta,
pobre não dá pé..." ou "veado só cosi muito
eles são filhinhos de papai e logo estarão lá nodinheiro...". Resumindo, "michês" e travestis
vamente e piores do que nunca". Não entendo
são perigosos, corno também bichas pintosas.
porque até agora não foi tomada nenhuma
Quanto a vocês, parem com este papo furado
providência, (esqueci de mencionar que logo
de defesa das "minorias oprimidas". Afinal,
depois os rapazes voltaram e me devolveram o
vocês falam muito, mas, na hora "H", acabem
puliover, jogaram-no e disseram que não voltaspagando em troca de uma transe.
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Ficamos sabendo também que os rapazes normalmente agridem aqueles que suspeitam ser
homossexuais e que se dirijam aquela Licite ou ao
The Club. O que me encabula, é que eu e meu
amigo somos enrustidos aos extremos. Que não
seja por isso, onde é que nós estamos? Será que
dois homens não podem transitar na madrugada
pelas ruas de Copacabana ou em qualquer área
da Zona Sul que são logo massacrados? Cano
pode alguém querer bloquear sentimentos
alheios, preferências sexuais, através da violência? Eis a resposta do "porque" das vitimas não
se declararem nem denunciarem: Medo de serem
mais massacradas ainda por duas outras forças
maiores; a sociedade e a família. Em outras
palavras, este tipo de procedimento só é aceitável
(em parte), nas cidades pequenas, no interior,
pois nesta lugares o silvei de intelectualidade éinsuficiente para discernir tais situações, sem'
contar é claro, cosi o rigor moral que costuma
imperar na Zona Sul da cidade do Rio de
Janeiro, onde se concentram os mais célebres, os
mais famosos... (aliás, muitos homossexuais
célebres e famosos), não dá pra entender.
Neste incidente poderíamos até sermos mortos
ou ficarmos mutilados fisicamente. Pelo que pude
perceber, e politicamente naquelas imediações é
quase nulo, e no futuro poderá acontecer outros
incidentes, e quiçá não teria conseqüências
trágicas. Talvez esses rapazes estejam em conflito
cosi seus interiores, eram suas existências, e não
aceitando esta condição procuram extravasar
naqueles que procurãTn viver assumidamente suas
vidas.
O que peço, e faço encarecidamente, é que
haja maior policiamento naquelas imediações, e
que o Lampião, cano veículo de comunicação dos
entendidos, faça um alerta quanto a esta situação, e com isso impedir que pessoas sejam
massacradas somente por amarem diferente, ou
pca' não seguirem os nobres preceitos de 80% da
nossa sociedade, que nos considera anormais, não
atentando para 01-atO de que anormais são justamente aqueles que encapuçados fogem de suas
verdades, extravasando-as em forma de violência.
Jota — Rio

Recado
pros assinantes
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senta mais senão nos arrebentariam e que aio
tinham intenção de roubar ninguém).
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O prazer da maioria
Nem Paulo Fraude um cara que
persegue a originalidade 24 horas por
dia, escapou ao lugar comum: no seu
livro de memórias, recentemente
publicado, ele diz que, quando jovem,
dedicava-se pontualmente (duas vezes
ao dia) ao exercício da punheta: de
manhi e ao anoitecer. Truman Capote
que pouca gente sabe, mas é o ideal de
Frauda em matéria de originalidade
(Capote, montar americano, leva uma
vantagem sobre o nosso Paulo: é bicha),
também aio faz por monos a julgar
pela sua resposta a uma platéia de
circunspectos estudantes norteamericanos: ao ouvir um deles dizer
que o homossexualismo, praticado por
uma minoria, era urna coisa "anos'mar', fuzilou: "Ora, bole, se normal
fosse o que s maioria prefere, entio, em
matéria de sexo o normal seria a masturbação .."
Normal? Maioria? Palavras altamente suspeitas, mesmo em questões
menores, como, por exemplo, quem
ganhou as eleições (Aresta ou MDB1?).
Uma "reportagem f.Ica" (obrigado,
Paulo Hecker, por batizar tio bem o

nosso trabalho de jornalistas) sobre a
masturbaçio, proposta por Alexandre
Ribosidi, de Brasília, causou o maior
rebu em nossa reunfo de pauta deste
mas. Vozes Iradas se levantaram contra
o tema e em poucos minutos, uma diacussio acirrada descambara, da teoria,
para o terreno da prática, deu pra sentir que ali mesmo, na própria discussão, já estava nascendo a matéria.
Claro, porque todo o mundo - a
chamada maioria - se masturba, mas
o assunto, mais que qualquer outro no
terreno da sexualidade - Incluindo a
"vIvida homossexual" que alguns
heterossexuais praticam às seriasfeiras, depois do terceiro ou quarto
chinque - é ainda tabu. Quem faz, por
que faz, quando faz, amo faz, é isso
que a geme resolveu descobrir. Co
maçando por nós mesmos. Por exemploi é Iaafvd, mas, via Leia Míceolis,
soubemos que maltas mulheres sequer
conhecan o local correto onde se masturbar; ou que, na cabecinha de alguns
homem, nenhum pensamento perpasse
enquanto eles se entreguem aos foi
guedos manuais - há quem goze à

base do "branco total". Isso sem falar
na "literatura científica" sobre onsaunto, de uma pobreza de fazer dó, em
português (os chineses aio fazem por
menos: um recente manual de edw
caçao sexuar' Lançado na ex- terra de
Mao, declara que a masturbaçio faz
um mal horrível ao proletariado: qué,
quá,quí!).
Os de mais de 40 anos ainda se lembram do modo como o assunto era
tratado em casa na escola, na Igreja os "pilares da sociedade' eram unânimes: os punhetelros tinham vida
atribulada e breve. As gerações mais
Jovens, se escaparam ao pavor das
doenças, dos males atribuídos à masturbação, não fugiram do silêncio
fechado quando ao assunto: seus pais,
eméritos punheteiros cheia de sentimento de culpa, fingiam Ignorar o
longo tempo panado por seus ricos
rebentos em banheiros e outros locais
fechados, a se exercitar na maldita
herança paterna. E mesmo os mais
Jovem ainda - essa geração "menino
do Rio" que dizem tio liberada — não
aaescentaram nada ao ~uno, além
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dos seus didentes dedinhos; basta lembrar o que disse um deles, ao responder
a uma das perguntas de nossa pesquisa
('Onde você se masturba?"); a resposta
cindida: "No pênis".
Assim, na elaboração do nosso
trabalho, topamos com dificuldades
peito das quais aquelas impostas pela
simpática inaila da prostItuio masculina (vide número anterior) eram
nada; primeiro, nossos próprios
pruridos, somente quebrada quando
uma mulher maravilhosa, uma leitora,
dias após a nossa reunião de pauta - e
quando ainda prosseguia, acirrado .o
debate sobre o assunto -, nos pergun- toa: "Vocês já experimentaram com
dois dedos?" E deu, eficiente, direta,
urna aula que todos, à medida que ela
deva a teoria, transformavam em
prática; e depois, os pruridos dos outros
- dessa famosa maioria que, se não
hesita, quando cada um resgata um
própria Individualidade, em descascar
uma boa banana, prefere nunca falar
sobre o assunto. Com viocia, o prazer da
maioria. Na qual, naturalmente, nos
incluimos nós. (Aguinaldo Silva)

Página3

Centro de Documentação
Prof. Dr. Luiz Mott

GRU PODIGN IDADE

IREPORTAGEM1

Prazer sol tário: hem?
eu,
*

Já faz algum tempo que pensava em lazer,
pata o Lampião, uma matéria sobre masturbação, Mas tinha apenas a vontade, pois faltavame a forma porque cheguei à conclusão, desde
o imdo que não bastaria falar de minhas atlvidades solitárias e tirá—las do banheiro Queria
saber também o que pensavam as outras pessoas.
Foi ai que surgiu a Idéia de p-ias para conversar
em soba de um grasador que, no final, registrou
mais risadas e piadas que palavras sobre oassun'o
Mas é fácil entender porque riamos tanto.
Afinal, desde crianças, sempre aprendemos a
ligar a masturbação ao ridículo e ao vergonhoso,
Imagens que ficaram registradas de maneira bem
mais forte que a de pecado Já que, agora. não
tememos mais pecar mas receamos profundamente ser ridículos.
Na verdade, porém, poucas pencas não se
masturbem e, se escondem o prazer que têm
sozinhas, é porque ainda acreditam, de uma forma ou de outra, que estão se esforçando em vão
ou que não conseguiram nada melhor para fazer.
O que há por trás disto, destas aoasaçbes que
fazemos a na mesmos, é a projeção de uma
ideologia que dá. aos pais, o direito de dispor dos
filhos e fechar-lhes todos os caminhos através dos
quais eles possam concluir que têm uns corpo, um
sexo e, principalmente, uma Individualidade — e,
se este conhecimento é sempre feito através do
prazer, é preciso impedlrqueofilho goze eddxar
bem claro que opânis e a vagina têm apenas uma
função procriar. Qualquer alteração nesta norma é Imoral e suja, oque não nos dá multas chances de sermos felizes conosco mesmos.
As oito pessoas que participaram desta conv ersa conseguiram, de uma maneira bastante
publica, deixar claroque praticam a masturbação
e que, sem nenhum complexo, gostam disto.
Alexandre R ibmdii.

A.R. Bom, a cuia é a seguinte a gente
percebe que, iildmamente. tem se discutidc
muito o homcascxiialismo, mas sempre em retaçâoà sociedade, sempre tendoem mentequeitá
um confronto entre nós e o resto do mundo, mas
fala-se muito pxico de sexo mesmo, uma coisa
que inclusive pode nem ser social, a masturbação
é uma atitude individual, em principio. A masturbação, como eu a vejo, é uma alternativa de se
Ler prazer Consigo mesmo. Quando eu me masturbo não e porque não encontrei ninguém para
lesar para a cama, quer dizer, não é um substituto. unia lamentação, mas uns momento em
que eu uso o corpo que tenho e procuro conheclo, toca-lo, pôr o dedo onde quiser, visitar todos
ca huracca. sem nenhuma atira pessoa que possa
me inibir. só tenho eu mesmo para me inibir. Eu
acho maravilhoso poder me conhecer, em ponho o
dedo e quero saber como é a minha textura interna e islo é fantástico porque é justamente nomeu
corpo que está o princípio de todas as represses.
Então, se você está sozinho em seu quarto e tenta
se conhecer e com isto chega até a gcaar, bom,
você não pode fazer isto sem parar para pensar
depois. Poder fazer isto merece uma salsa de palmas. Inclusive o Mki Jagger diz que prefere se
masturbar a trepar. Eu não, eu gcxtode uxica ca
doLs. Bom. então eu voa fazer uma pergunta que
vem bem ao caso. Todo o mundo aqui se masturha?
Todos - Sim! Mas é darei
A.R. -- Mais deuma vez por semana?
O.P. - Mais de uma vez por dia, às vezes.
Olha. uma coisa que eu pensei é que se você faz
sexo muito bom com alguém, .geralmetne você se
masturba alguns dias depois. A masturbaçãoestá
sempre ligada a uma passagem sexual boa que
você teve e você rememora aquilo com o maior
prazer. Quer dizer, usa toda uma experiência anterior.
F.S. —E, entra muito fantasia.
A.R. - Mas você se masturba em você mesmo, olhando para o seu corpo e ficando excitado
com isto?
F.S. - Eu fico excitado com o meu corpo,
claro.
M.T. - Mas eu acho também que é sempre
posaset se masturbar sem recorrer a nenhuma
fantasia, sem guiar o pensamento para nada,
usandoapenas você mesmo.
A.R. - Ê, eu concordo. Eu tento não pensar
em nada, sem fantasiar. A não ser que vocês considerem fantasia enfiar odedo.
O.P. - Mas eu não sei seocasoquecu citei
fantasia. Você está rememorando uma coisa que

aconteceu, não há criação, há apenas lembranças
deum prazer.
L.T. —Então, oque é fantasia?
O.P. —E você criar algoque não aconteceu.
L.T. - Mas é uma coisa que está em sua
cabia.
A.R. - Então, todas as suas recordaçôes são
fantasias?
F.S. —As minhas fantasias sempre partem de
algo concreto co de uma pessoa que eu conhéçoe
que me atrai.
L.T. - Eu já tentei me masturbar sem pensar
em ninguém, já consegui mas é uma coisa muito
mais elaborada, mais diricil.
A.R. --- Pois eu me excito, sim. Se olho para
meu peru, eu gosto eu uso um espelho para idcançar partes do corpo que normalmente n
posso ser.
O.P. - E uma coisa muito narcisista.
A.R. - E, é narcisista, Eu tinha mais ou
menos 16 anos e estava sozinhoens casa, de noite,
vendo televisão pelado. Começou a chover,
aquelas chuvas escandalosas, com multo trovão e
eu morava perto do rio. Eu fui para a varanda,
para pegar a chuva no meu corpo Toda aquela
chuva, a escuridáo ens sozinho, tudoaquiioexcitava muito a minha imagiiasçãoaos 16 anos, eu
acho. Quando percebi que a coisa me agradava,
fui até o guarda-roupa de minha mãe, que tinias
um espelho grande tia porta e fiquei me olhando,
virava de um lado para o outro e acabei me masturbando. Foi a partir dai que me dei emita que
meu proprio corpo me excitava.
F.S - Quando eu me masturbei pela primeira vez, tive um complexo de culpa incrível,
claro. Achei que aquilo era pecado, estas coisas
todas. Mas no meu colégio tinha aula de educação sexual e o professor falas sobre higiene corporal e masturhaçãoe aquilomeajudou a tiraras
grilos. Depois eu falei coma psicóloga do colégio.
Ela me perguntai se eu ainda tinha muito grilo
com a masturbação e eu fiquei vexado com a pergu nta. Mas ela teve paciência de me explicar que
masturbação era uma coisa normal e que era uma
fonte de prazer como ontraqualquere, principalmente, que não havia nada de pecado.
A.R. - Eu. quando ia estudar matemática e
não conseguia aprender nada, ficava parado
olhando para o livro aberto e aquilo me provocava
muita ansiedade e eu tinha que me masturbar.
Depois, eu me relaxava e voltava a estudar para,
mais tarde, sentir vontade debater punheta outra
vez.
F.S. - Uma coisa que me excita muito é a
água. Acho que pela massagem que ela faz em
meu corpo.
F.S. --. E engraçado isto, porque eu estudava
em colégio de padre e não tinha tanta repressão
assim,
O.P. - Colégio jesuíta?
A.R. - Por que? Os Jesuítas promovem a
masturbação?
O.P—Não, nãoé isso. Sõqueria saber.
M.N. - Eu estudava pom as Irmãos Maristas
esdri muita repressão.
F.S. —O meu era Salesiano.
M.N. - Mas eu passei uma repressão violen-

la.
.
M.N. - Não,
A.R. - Porque em internato eles mandam iaA.R. - Você era interno?
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elusive você minar banho de água fria para diminuir a sontade. O que é um engano, porque
náodiminui.
M.N. - No meu caso, embora eu'tivesse
desejo, comecei a me masturbar com IS anos. E
eu me sentia culpado até mesjnspor minha
polução noturna,
F.S. - A minha primeira vez foi multo engraçada. Eu csivia falarem gozo mas nãosahia o
que era aquilo. Aliás, eu achava que urina egozo
eram a mesma coisa. Pensava que transar com
uma pessoa era fazer xixi nela.
A.R. —Meu Deus, isto ëesestnlogia'
F.S. - Eu me masturbava, me masturbava e
nunca chegava ao gozo.
A.R. - Quer dizer, socê fazia xixi e não coaseguia nada.
F.S. —Aí, qutindocu tinha 12 atice. eu gozei.
Foi aquela explosão, parecia que o mundo ia cair
para o lado. Eu ejauiki e foi uma coisa linda.
Fiquei excitado com o préprio gozo e tornei a me
masturbar mais duas seres no mesmo dia e achei
ludo otimo. Mas fiquei frustrado porque, mesmo
IISSiTn, não foi tio bom quanto eu queria. E sabem para quem eu fui contar oacontecId? para
a minha empregada.
A.R. - Contou para empregada9 Viva a
inocência!
F.S. - Contei. E minha primeira transação
foi com ela.
O.P. -.-' Quanto a isto depoluçàonoturna, era
terrível, porque eu acordava todo espanado e
ficava com medo que descobrissem. Eu corria
para lavar o meu pijama.
A.R. - Eu escondia o meu pijama e minha
mãe, invariavelmente, o achava. E para mim foi
terrii seI também porque quando eu tive a minha
primeira polução noturna, eu já tinha começadoa
bater punheta. Foi meu irmã oquem me ensinas.
M.N. - E você pensava em que?
A.R. - Quandd? Quando o meu irmão me
ensinava a me masturbar?
M.N. - Não. Quando você começai a bater
punheta sozinho.
A.R. - Não sei. Não meu lembro. Mas oque
eu queria dizer é que quando eu tive a minha
primeira ejaculação involuntária foi quando eu
me aposentei da masturbação porque eu entrei
numa que era um grande pecado, eu me sentia
mal, tremia todo, a cabeça dela, dava s'ontadede
vomitar, eu tinha uns treze anos na época. Então,
eu jurei nunca mais fazer aquilo, passei a ser
profundamente religioso, rezava todas as seis
horas da tarde e dormia com minha mãe, quer
dizer, na mesma cama que ela. E minha primeira
ejaailação noturna foi ao lado de minha mãe, o
que me tornas mais religioso ainda para me salsar dopecadoe da doença.
F.S. - Para mios, a masturbaçionioera um
problema. Problemática era a poluçio noturna e
por Isso mime masturbava antes de Ir dormir.
A.R. - Ah, é? Quer dizer que em vez de
rezar, você batia punheta?
F.S. —Bom, eu via a coisa comounsaquestão
de higiene.
D.V. - Pois é, a idéia de limpeza. Eu achava
que me masturbando eu me tornava imundo. E
que ia ficar doente.
A.R. - O pulso não afinava, não? Na minha
escola todo mundo media o pulso. E a gente
aprendeu que o esperma em sangue batido, uma
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espécie assim de miL-shake,
D.V. —E isto mesmo. Tanto que quando m
me masturbava eu não deixava ejacu lar. Parava
antes para economizar o sangue.
0. P. - Ai, que coisa horrível
F.S. - Pois eu não posso me queixar tanto
assim. Quando eu tinha 14 anos eu operei a fimcae e meu pai chegai para mim e disse: "Você
bate punheta?" eu respondi que sim e ele medisse que eu não poderia fazer aquilo por um certo
tempo. Tudo bem, mas passas um mês, ainda
tinha a marca bem vivel da operdçàoeeujá não
aguentava mais e fui procurar meu pai e contei
para ele. Ele medisse para eu experimentar e ser
como é que ficava. Quer dizer, eu nunca tive
repressão em casa. Nem no meti colégio, porque o
prfrto padre que dava aula de educação sexual
era bem aberto. O meu único problema mesmo
era a população noturna por urna questão de
ligi CISC.
A.R. - você ligava sexo com coisa suja, com
falta de higiene...
F.S. - Não, não era ligar sexocotsi coisa suja,
não. Era por causa da melequ eira mesmo.
A.R. - Sim, claro, mas aquela meiuetra
não suja.
F.S. - Não é suja porque é uma secreção Interna, uma secreçito mLnha.
A.R. - Mas eu concordo com você que era
uma sensação desagradável o contato doesperma
com o corpo.
F.S. - Mas, hoje em dia, eu já não acha isto
não. Eu não acho a melequeira desagradável,
agora.
D.V. - A gente sóvai ficar falando da masturbação da genitália...
O.P. - Masturbação da genitália? O que é
isto?
D.V. - Ou a gente vai falar de objemos
inanimados também?
A.R. _ A gente vai chegar lá. Objetas inanimados e animados também. Porque, claro,
todo mundo pode usar recursos como garrafas.
escovas de dente.
D.V. —Ë, tem égua, colchão...
A.R. - Égua?. Ali, sim, você comeu uma
égua. Usava bananeira também?
D.V. —Não, mas descobri um buraco no n'soa
colchão e usava aquilo para pôr o meu piru dentro. Isto é masturbação, não é?
F.S.— Eu,uma vez, achei uma calninlia de
vênus e a vesti para me masturbar. Achei Iludiaalmo.
H.F. - Eu, quancio me masturbo, acabo teudooproblema de gozar logo.
A.R. - Você pode retardar o gozo.
D.F. - Mas émuitodifícjl,,.
A.R. - Existe uma lista de conseqüências
graves d* masturbação que eu Já ouvi falar. Por
exemplo, que fica difícil o piru levantar numa
relação sexual quando você tens o hábito de se
masturbar multo. Outra coisa é que você pode
virar bicha.

O.P. - Bom, aqui ninguém corre mais este
perigo,
DV. - Foi sua mãe quem te disse isto?
A.R. - Ela e outras pessoas. Diziam também
que você pode ficar brocha, que nasce pêlo na
mão,
L.T. - Eu ligava o homossexualismo à masturbação porque, como eu nunca havia tido uma
relação com homem, eu via um cara, achava ele
bonito e me masturbava. Era uma coisa terrível.
porque meus sonhos eram borrasca. Eu sonhava
que estava tentando comer uma mulher, não conseguia e chegava um homem por trás, rue comia e
eu gozava.
A.R. - Que esforço você fez., hias? Ninguém
pode acusá-lo de não ter tentado ser heteroaaemal...
L.T. - E para me livrar do desejo de ir para a
cama com um homem, eu me masturbava também. Acabava ligando mais ainda o homossexualismo com a masturbação.
- F.S. - Bom, mas voltando ao assunto dos objetos inanimados, a primeira vez foi com minha

avó...
Todos - Sua avó91
F. S. - Não, é que minha avó tinha o intestino
preso e tinha a mania de tomar lavagem com
aquela bcsabinha. Eu tentei, não gastei e utilizei
o dedo mesmo.
A.R. - Que não é um objeto inanimado...
FS. - Pois é, mas eu tentei a bombínha, não
gostei e passei a usar o dedo.
D.V. —Poss o
quantas?
F.S. - Um só.
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D.V. - Tinha uni tubos de plástica onde m
gostava de enfiar o piru para me m astu r bar.
F.. - Eu gosta---a de usar camisinha de

Caçando eira no meio da cabung*

vênus porque descobri que podia bater punheta
onde quisesse que não sujava nada.
M.N. — Eu tenho dois amigos, que são caso
há uns dez anca, e que buscam constantemente
recursos novos. Eles usam camisinha de vênus
para t.çnsar.
A. R. - Como material erótico? Isto é bem
chegado ao fetiche, não é não? Ë quem nem
cheirar calcinha de mulher.

A.R. - E verdade. Eu conhed um cara que
dizia gostar de dseirar cuecas udas. E ele tinha
uma aparência bem saudável, n6 bom sentido do
termo, não parecia com nenhum tarado clássico,
F.S. - Pode ser, mas eu prefiro cheirar lá a
cheirar si ma.
O.P. - Claro, se voes gosta de homem, você
gosta também de sentir o cheiro dele- Toda os
didra, inclusive o encâ dele.
A.R. - Eu concordo que é saudável, mas do
meu ponto de vista estritamente pesscnl, isto me
dá ânsia de vômito. Eu tenho muito grilo com
cocô.
D.V. — Mas eu acho que tens muita relação
entre evacxi ação e masturbação. Quem é que não
sente um certo prazer quando está evacuando?
M.N. — Eu tenho o impressão que maioria
das pessoas não curte ~.
D.V. — Da mesma maneira que não curte o
cheiro de suor
O.P. — Todos os cheiros são profundamente
humanos. Antinaturais são a perfumei e a
dstodoraniei. O cheiro de mm corpo é multo
mais agradável.

A.R. - Tem um desejo muito natural, na
criança, de comer o seu cocô, a sua meleca, beber
oseu xixi, que é o desejo de conhecer eexperimentar -as coisas que saem de seu corpo e este desejo
é violentamente reprimido. Pelo que eu sei, eu
nurca comi cocô, porque meu irmão mais velho
comeu, minha mãe ficou horrorizada e proibiu
uxioos outros filhos de comer também,
D. V, - Fica odeaelo não realizado, a vontade
de lazer e não conseguir. Imagine as conseqüêndas disto.
A . R. — Exatamente. Porque a distância que
ha entre o desejo e a ação é seinprt medida pela
repressão que você recebe.
L.T. - Há a idéia de que, numa relação
homossexual. vocè se sente sempre irrealizado
porque tem que usar outros recursos para gozar,
como, por exemplo, a masturbação que é constantemente vista como algo inferior, menos digna. Esta idéia serve muito bem para menosprezar
a relação homossexual.
A . R. '
Mas eu acho que, dependendo da
situação, uma Punheta é bem mais completa que
uma trepada.

—

Em Nova Iorque, qualquer lugar é lugar. Em
São Paulo, a capitai desvairada da Paulicéia
sacana, é quase assim. Escadarias de edifícios,
es cadarias de ladeiras, praças cruas de footing,
bares, saunas, cinemas e no caso especifico:
banheiros públicos ou não.
No WC masculino da Biblioteca Municipal
Presidente Kennedy, as inscrições nas paredes
revelam a onda de sacanagem que invade o sacrossanto ambiente escolar paulistano: cacetas
em riste e entrecruzadas substituem os casos da
base da Esesiderie do Esquadrão, e a caveira é
substituída por uma cara de policial encimada
por um Koiak de pena esferográfica. Bilhetes,
obdigeu, recados, anúncios bi ou trilingües, em
meio a verses e slogans eróticos ou políticopartidários borrados de pores escorrida e seca
(visual semelhante aos filamentos de vela de sebo
derretida; o olfatual característico: leite em pó
azedo).
Os esperta em questões políticas acreditam
que uma visititsha do lidei Lula ao banheiro situado entre a fábrica da Antártica e a estação
férrea da Mooca colocaria sua doce ilusão de
heterossexualidade da massa operária nos velhos
compêndios do museu da Sociologia Política
paulistana,
O complexo balneário da Sé quanto mais é explorado mais rico e intrincado vai ficando. O WC
masculino da Estação Sé do Metrô funciona como
pólo irradiador das mil e uma vias ou rotas sacanas naquela área. Em cima da Estação, uma
romântica praça de cimento armado anguloso,
adequada aos namoricos e paqueras; ao redor.
uma série de bares com banheiros menos tumultuados (mais aprazíveis para os que buscam uma
transa mais prisê).
Especiais mesmo são os banheiros de dois
pavimentes de um velho edifício da Quintino
Bocaiúva (número 48, se não me engano: com
portai em arco, um luminoso de neon que indica
o andar de um cartório civil e outro na fachada de
uma ótica do térreo). Nestes banheiros (azulejados até o teto) os hóspedes contarão com verdadeiras suítes amplas, razoavelmente limpas,
com lavatórios e papel higiênico com fartura.
O mais tumpenoso dos ambientes pseudoúricos é o banheiro público da Praça Ramos de
Azevedo, a cinqüenta metros dos porões do
Teatro Municipal. Em termos estritaniente sociológicos, pode-se afirmar a ocorrência de uma
telurien brincadeira policlassista nestes ambientes, embora se admita uma mais ampla afluência
das setores mais laboriosos da sociedade,
A vivência nos leva a admitir que os maiores
entendidos em nus fálicos são os funcionários
puhhcce municipais que cuidam desses ba -

nheiros, ou os guardas de segurança nas estações
de metrô, ou os simples zeladores de edifícios da
Nova Iorque tropical. Quando percebi isto, emsegui entender por que estes experientes entendidos se entediam com o incessante desfile cotidiano (até na hora da procissão do Corpo de
Dois na Sé, assisti a um desses desfiles de nus
fálicos) e retiram os mais repetitivos da passarela
mictórios.
Para ir mais fundo na MÀLise destas ricas
cenas lirijon-fálidas: não erdo tratar-se de um
frívolo ou mero desfile, mas de uma exacerbação
masturbatória inconsequente e gostosa, seca personagens tiverem algo a ver oram suas fantasias.
Isto só se pode tornar efetivamente excitante com
a captação e descodificação dos olhares insinuantes, caos atenção às partes nuns — braços, cara,
peita e, naturalmente, ascacetas.
Lumiêre apavorou todo mundo com a sua
locomotiva em marcha. David Cardoso deliciaria
todo mundo se focalizasse nossas passarelas mietóricas e esses fala corajosos, na sua marcha
diacronerótica da molidão à ereção. Um espetáculo indescritível, só vendo mesmo, Os prazeres nesses lugares podem ser vários, comprometedores ou não. Podemos adotar, conforme o
astral, só a via voyeurlstjca. Também podemos
assistir, tocar, ser tocados, chupada, chupar,
forar, ser esporrados; ou laçar e içar algum para
paragens mais tranqüilas. Enfim, tudo depende
da miconjuntura (micro ou micto?).
Quando aparecem os cardiosádicos, nesses
casulos sujos e fétidos, na dizendo que homem
que é homem não mostra isso pra outro, ou te
perguntando se vais demorar muito, finja que não
e contigo. Se te pegarem pelo braço, puxe junto o
rabo do companheiro e grite "Socorro!": a histórica solidariedade combativa se manifestará
com a dispersão rumorosa da platéia.
Mas entre toríca os banheiros públicos docentro de 54o Paulo, o que se apresenta com um perfil mais orgânico e neotribal é o do Túnel da
Avenida 9 de Julho, abaixo dos porões do MASP
Museu de Arte de São Pauioi. Neste, as bichas
governam. As bichas governam tão tranqüilamente que chegam ao cúmulo de estacionar por
perto, descer es 148 degraus e passar um tempão
futiando pelo monástico solar encolunado da 9 de
Julho. O nível sócio-econômico da clientela é
polivalente mendigos, trombadinhas boyi e office-boss da Paulista, freqüentadores dissidentes
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Interessante saber também que na Estação
Terminal do Metrô Jabaquara temos dois banheiros masculinos. Um deles é tensivamente
dominado por homossexuais — parece a miniatura de um ginásio coberto, com labirintos cirmIares. O outro é misto: todos os bichos e classes
sexuais classificadas até o momento estão lá
representados. As portas desses banheira estão
brochadas de esperma seco escorrido. Neles, o
que mais se faz é masturbar. Poucos conto o da 9
de Julho oferecem oportunidade de se trepar
num quartinho com portas quebradas — porque
mesmo nesses lugares pensamos na defesa de nossa privacidade, ou "dignididade", para os mais
grilados. O mais comum é ir para o canto que for
mais interessante, sempre procurando os ângulos
e as posições mais favoráveis e seguras.

os

Quando chegar a algum desses banheiros e
encontrar pouca gente ou ninguém interessante,
dê uma olhada no que se escreve atrás das portas.
Se te excitar, não hesite: toque uma punheta.
(José Luis de Toledo)

• drái mel (umbanda)
cabungai sujeira (umbanda)

Roteiro eclético
dos WCs pau-listas
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do MASP e pessess atraídas pelos puas que as
bichas dirigem aos amontoada nas paradas de
ônibus da 9 de Julho.
Há pouco tempo, neste templo do prazer
(cheio de graflitis censurados por brochas caiantes) foram presas várias pessoas (algumas um
pouco conhecidas entre intelectuais da cidade).
Dia e noite, ininterruptamente, a mesma ameaça:
a polícia se aproveita da não-visibilidade dos seus
movimentos peles que se encontram lá embaixo e
pega quase todo mundo de surpresa: "Não
queremos ver mais nenhum viacio por aqui!
Vamos embora!" E sai toda aquela viadada rei-'
mungando. Mas, alguns juram que já treparam
«aD vários policiais entendidos. Durante o dia,
no primeiro ou último degrau se posta um pretovendendo amendoim em casca ou outra
bijuteria mastigável. Ésustentado pelos freqüentadores do lugar (cigarra, bebida alcõolica, etc.).
Essa figura é amigo e protetor dos que gostam do
edzço. Não se sebe ao ato o resultado da luta de
alasses entre as margaridas da limpeza pública e
a tranqüilos dona do pedaço. Só se sabe que ou
que vão lá 1á ouviram alguns dizendor "Temos
que na unir mais para melhor nos defender,"
Será a expressão da base de algum grupo homossexual ativista-político?
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Praça Ramos de Azevedo
Piso superior do Túnel da Av. 9

de Julho
*
Estações de Metrô: Sio Bento
Jabaquara. Sé e Santana

• Fábrica Antártica da Mooca
Largo Paissandu
Praça da República
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Parque da Luz

Rodoviária Central (Praça Júlio
Prestes)
Bibliotecas Municipais Mário de
Andrade (Centro) e Pres. Kainedy
(Santo Amaro)
*
Galeria Prestes Mala (Viaduto do
Chá)
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4. No entre no WC do Largo do
Aroucises exploração, chantagem e
pacto com m1dss.
S. Quando a fetidio for demais e o
tesão Ibidem, uao fuja da rala: convide o ilustre passageiro para um
passeio mais confortável. O tesao é a
máquina motora desta História.
6. Nem tudo que reluz é ouro.

DEZ CONSELHOS PARA
BA NHEIRISTAS

7. Tamanho aio é documento.
8. Cuidado com mLdis e assaltante,
- conselho niopaternallsta para os

1. Saque a barra, perscrute a emjuntura mictória; antes de agir, Iasismo, quantas vezes forem neemsarjas, do modo mais sensual pos-

incrivelmente mais Inocentes ou

LAMPIAO da Esquina
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2. Procure esses locais nos horários
de pique: das 7 às 9; das 11 às 13;
das 17 às 19.
3. Não se sinta obrigado a contribuir
com as caixinhas estrategicamente
dispostas nas portarias.

pusilânimes.
9.0 peixe morre é pela boca.
10. Não fique tensoisceosdo: assim o
tesão aio pinta.
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De ativos. ,Dassivos e reflexivos
Cuiral do BrasU, lO hora.. A weekliálio l~
da pulo traiade Q.4.dos, o direto. ocupa o
do osça.o, a. .cud.s — dk .ç&o ao
Besunta Nlau péra. A. peasosa a. rop.
O Proso cosa o uulfors azul e br.aoo do Co
M10 Pedro 11 dali. o Mstrô e ..tra ixaaqillo
.tiçki Sua desdao é diorou.. Elo não iii pagar
usa dos trs que levase ao subdio dus~
do. aulas. A olbur pelos ladas, o proso
demo ma aoesabl, Indicando o
.uadO amo doiegUsulOgama, dsdrrsa esquerda e
pelia ..scadirli sob gruada. letrais HOMENS:
Auàa dili segasa tr& os quitam pessosl. Usa
aia.ho, uives. Não O garoto do Pedro II duas
rápido pau • eia prlilra .Io de erLéçio ao
banheiro do Cesiral do Brasil. ou .ilbcrs ao
Estação Dou Pedro Li. S1.miss colnddêada. O
tuobilro $ má chulo guiado F., • psro
a.cisade pintura ao bsakilro, louliado ao
subsolo da estaçã o, que r.csbe psmagdros,
curiosos, psahstilros, ezlhIdotas, às raia.,
puisosa lasurosusdas ma .Igu pregra...
Lá está F., - ló amos . lá cercado pele
curiosidade alheia be ao sua lIMIO, 0~ comunam mal, tarde. Sua aula co~ à. 12 horta
ao Seção Couro do tradlciouai colégIo, onde es
tudaia. ,,áL*or do Repéblies, abberme
psnhsldros. Ele chega lua horas anteses. salhe
até a hora da saia. Guiar agora, não. Só ao (leal
do aula, lá aa quatro bocas. Eis &a mais duas
horas ao banheiro e torsale. a sua pu.ksta ao
aça a
lissil da tarde, guiado o banheiro
osfrequouadoca.sftos sasitochelo.
rue
DE CARNE E OSSO
E. paru )á coubeuldo do turma que exiba.=
ao banheiro da osa.r.1, usaa verdadeira Poruo.
Shop troplosi, ao qual co apetrechou Moda curas
e alio sasamo.
E. á em tipo bem diferiste dos tubituator
freqüentadores da confraria da paaheea, o
R.. personagem Igualmente Importante nessa hh.
tira de quase uosgem, denomine as sua.
raiadas paredes de mármore da central. Sua caça
bem p.s.adlaha e a camisa brama Igual a da
oddis =do deslocado-quelabompdTV
do .mbl&aie. Não que o banheiro useis sujo. lá
se foi o tempo em que mal se podia freqüentá-lo
por alguns uinslor. Oi seus fruilkenhadorrs
Iniciaram uma campanha pula sua limpeza. Não
se surpreendam, adeptos do athbmot um grupo
começou a escrever para os joruak recleuadoda
sujeira. Chegou época em que o baahciro de ci.s
uni virou até depOsito de fetos das populares
fazedoras de anjo da baixada.
E o banheiro, mi melhor, o punbetlrlo pá.
bilco, como R., com a sua Ironia de osfreqüentador da Via Apia, apelidou, bole pode
ser lrrjbeasado sem sualto lncêsaodo para ai
narinas. Para Isso contribui a sosolcuia figura do
servente, sestido ao fundo, entre os sakiérka coa
reservados, uses quase abandonados. Para ele, o
banheiro da Central é como qualquer banbeirodo
mundo. Limita-se a fiscalizar a sua limpeza e
completa a suada aposentadoria ecos a dhtrl.
Lasiçado papel - antigas e já amassadas o que as
torram mala suaves, páginas da edição colorida
das segundas-teima, deO Globo—. Umexertádo
de iodo imdlt ninguém, em momisto algum, lhe
pede papel - os reservados estão sempre vazios.
Mas de, paciente, está sempre lá, a cuidar da
limpeza, e.... troca de um café vez por mitra pago
pelos membros saab bem sucedidos ia confraria.
E. é realmente uma figura diferente no mulo
daquele amontoado de desocupados. Talvez, por
Isso, o silêncio é a sua característica. Aprtniatarse de E. é um exercido de paciência. Primeiro
porque no sei primeiro pano os admiradores o
cercam. Ele se expÕe seu meloulçum, observa os
parceiras, emala um sorriso e se toca sem pudor.
os ,convi tes para uma conversa usaIs p.otongada
são sempre rem sedes:
—Não lenho lnseeçra de conversar com um.
guém, nem pretendo se Ir com pessoa alguma. Confessaria mais tarde diante de usintu linistên.
da. - O que «i quero mesmo á bater punhela,
no mis canto, sossegado, lá venho aqui faz um
ano, desde que me transferi para o centro. Se você
começa a conversar logo fica amigo e eu não eslesi
a fim. Não soa bicha, nem gosto de trepar cosi
homem. Quero me exibir e ver os 'astros se exibindo.
Ficar amigo, membro da confraria, e quase
uma obrigação no banheiro da Central. Os
freqüentadores da Porao..Shop Tropical £aza.Is
questão de te relacionar e bl uns certo esprit dez

cceps. Há sempre os que ficam do lado de fora de
subsolo, próximo ao café, a reler pele segurança
e lar o alarme ao primeiro sinal da presença da
Polícia Fesrovlírla, fardado ou meu Na Central
do Brasil o decoro páblico custa C4 70. Pulo
manca é oque se cobra a quem é pego.. Ilagra.s
te de punhetagem e levado ao Posto Policial da
estação. A acusação é a mesma de sres aten
tado ao pudor.
Mas aio é só mátio, que se uracterira a Co.
traria da Puabdi. Sejá no hall do subsolo ou
mesmo dentro do bsandro— na "sala de ata?'
- bu sempre tempo para um bate-papo amuo,
para um cigarro, para a. titia Atitude às reza.
mal compreendida por algum novato mais deu.
casado, como o Cabelo de Aço, figurante r.cIm
chegado ao teatro e alada Incapaz de compreender o significado de em descasuo das máca para
urna conversa;
- Voda aio visdo., polidas, ou o quê? Não
vão botar o pau psiu fora, aio?
ba "saia dealta?' do banheiro á de ande se
pode observar a verdadeira loucura que toma
conta das amareladas paredes da nossa pomo.
sisop. Na parte mais fundado punbe*tirio ~
ira-se o maior súerode .me freqüentadores, em
grupos de iria ou quatro., em um balé de olhos.
máoa, todos de frente para a parede. Lá ralei o
Cabelo de Aço, apelido sem duvida provocado
pelo seu penteado - misto de glosttws os
gumes, aquele lera las dos nossos coesereleis
da Initada, 5 henã - odi mulata buadudi da
TV.
E reina Incansável, a mudar de grupo e a
freqüentar novos olhares. Como todos os que lá
conhecem a regra da pitubela pública - anto de
freqüentava s aataçio de Nova iguaçis -, cabelo
de Aço aio aceita couvitra para uma salda, mas
sempre indica onde encontrar os que preferem
urna das muitas hospedarias próximas;
- Isso só pari os que estio 1* for.. Na escada do, em frente ao quartel.

CORRIDINHO
O Mossa. Coures é psiu todo mundo.
Mntosiatm dos fria e luaclràes das k$.s
próximas im do práprio sdIldo. Sese também
algum executivos e bana~ acometidos de
aIgu ma &aostes'Ia braba e que aio tia outra epç*os os reservados, alia do Ladibar os ~oi da 1s diaaeuus, serve tambésa pau ao
aeiémdides flskéóglcai, pda aio be limpos.
Para os puabstilros voeuristas os melhores
)Nioráutoa ao o do almoço e o do tlesaiao do es.
/ psstt.. laacêrlos, P.-e..s, ciosaordárlos,.
astrm menos catados invudem o banheira e
empam quase todos os apertados mictórios, isa
uma rápida e fr'leka &blçio es bailear ia já
tusados paridas. Tudo multo ido., pois o al=pua para o jasim.
moço á rápIdo ou a
(ia curador. ficam ovimenta&.Imos e au espilho., como que para desculpar a demora, aio
mudos me louaoos «mistas.
Mas ao Meeres Cortes a possibilidade de sair
acuapsabudo é sabe. Talvez porque as bichas
as fbaesa envergonhadas de se apresentarem
eo dupla ps.hst*os. A nalorba, poria,
preteriam esmo a satisfação ualvenal da usa
mastuobeçio, ai meso os ao psrsmiro de
lado. Tudo heus definido por R.s
- No Menea. Cautes o ao segundo ia

.Ia

dar do Cinema Od.os, ao Iria, ao fica os ao São
José, bu ativas, pa.stou a rillenlvcs. Na Central,
sê reflesh'os.
Às rdfexlraa, porém, ganham longe Mia a
repressão é maior. Ai cosvesuea aio poscos, explicado pelo psqueno espaço que a Fuçio dos
Ts'leais Rodoviarim do Rio de Janeiro resmeis
para o baishilro. Aliás, é csipulaiva a preocupação doa "autoridades banheiras aio há
uenbum ma sosbuma estação do Mstrô. O que
deve ter revoltado os metralhes, omihsdáoi
~=~a do Coural durante as obraos ao
canteiro próximo à estação.
E essa preocupação ficou dau te.pos atrás.
Preocupados cosa a presença dou puuhetdro. ao
Mmaem Cortes, substituiram o pesabu - 'me
duplo sentido - Iu.dondrbo que cuidava da llm
pera por outro que se preocupava mais em e~
sai bichas e aau..ilhades doque com a higiene
prupriameme dita. O banheiro foi absadmudo
mu a aba eiaIca falou mais alto e de
acabou substituido por em i&hi simpático e
despreocupado.
O velhinho já foi embora e em seu lugar está
um adilescuste, que aio pára de andar por todos
t* lados a limpar qualquer canto, minou as iaaiçãsa, algumas dignas de Oawald de Andrade,
que acapam a pane bueras doa portas. O gaiato
sul tasge! (Akeste Pinheiro).

NINGUÉM TOCA

Nos mictórios (ou puthetérios) mais próximos
à sala de estar Impera a Lagosta, bem bIelas bancar o modeilto - calção, tênis e meias brancas,
do tipo atleta, e uma camiseta de esnadio bit.
raate. Já experiente, de tem uma característica
peculiar: passa a maior parte do tempo no café ou
na "saia de estar" e, às vexes e durante poucos
ml. los, coloca-se estrategicamente de costas
para a parede, a exibir o troco duro e Imenso.
Nde ninguém toca, como ele também não toca ao
de ninguém.
R., o meus cicerone, contou que o de calção
branco já é velho freqüentador do pssnhetfwio
páblico e está sempre vestido assim. Permaneci
ao estação durante todo o dia e só "batiza a
parede", ótico momento em que se vira para o
mármore amarelado, ás lO horta da noite. Mora
por perto e parece ser dono de uma pequem
aposentadoria, que o mantém tiro e lhe paga o
pequeno quarto de uma hospedaria da Rua das
Américas.
R. castos-me ainda que aio aio freqüentei as
agressões. Riras vezes ocorreram brigas dentro
do banheiro. Quem aio gosta de punhua fica
sua e quem gosta aio Incomoda quem não gosta.
Um acordo velado, mas sempre cumprido. R.
freqüenta a Central há algum inca, desde que a
Via ApIa entrou em decadência. Diariamente ele
vai á Estação, mas ali permanece pouco. Seu local
preferido ainda é o Campo de Santa= e. sua
grata;
- Eu aio sou psanhetdro. Gosto mesmo é de
garoto No Campo de Sentam* é Mimo. Você já
entras ias grata, meu amor?
Como R; multa geme, quase sempre bichas,
vala S Centeal para o aquecimento. Dali ~emse para os trens - dizem que o roça-roça for.
roviárlo Ode excelente qualidade técnica - par.
a Chieliadia - via Metrô - mi para oCa.po de
Sentina.
Os banhelristas - termo do Agulnaldo que
peço, licença par. mar - que preferem continuar a caminhada, aInda têm a opção do Termmiii Garagem Menezes Cortes, local da punheta
flua, como R. denomina. E cosa Inteira razão.
Para se entrar, paga-se cinco pratas, mas, ao
contrário da Central, iomeate na hora do almoço
mi depois do expediente á que há alguma loucura.
Loucura de asia (ousa controlada, bem isto.
dido.

Coitadi. ho
do Onaa4.11100111
Foi Voltaliu quem redigiu, sob a lehlubuda do médico Timot, um outro rspreiesstants
doa "Luzes", o temo mais estápldo, mais
readoedrio, mala ignorante e mala nocIva
jamais assalto ache a .astudsaç*o (aio é
precIso tblo tido para que de est* presente
em todos)s o artigo "Oasn", do Dlàr4o
Fliosólkva, onde de esoreveu daramente que
mie delito abominável não sé infringe a lei
moral como corrompe o organismo, torua a
passou doeste e Idiota, e abrevia a rido.
Tu te de cesta? Era dese esperar que im
homem censo Voltaire, pronto a desmascarar
todas - leqiostulu, a. deise ao de
err a se. Umeu a sudadd migun da
maldição que pesa sobre Onan. Em Israel, de
ado cem o costume doa levitas, todos os
homens oram obrigados a dormir com a
de em Irmão, pra assegurara continuidade da
lInhagem. Ousa, em vez de cumprir eisa
obrigação cena sua cunhada, que não lhe
apetecia, achou mais agradável lançar seu
sêmes na terra, como casta a Bíblia. A
proibição do oaaahamo não remonta a em
decreto, Imutável e impenetrável, do céu, mas
á simplesmente o resultado de uma certa
politici de família e de natalidade, justificada
pelo número Inferior de hebreus.
Por que um simples problema, temporário
e local, de demografia, tornou-se ao correr dos
séculos, num assunto religioso de tal importância. Vocês, os jovoss de maio de 68, aio

gastaram multo tempo para descobrir a resposta. A dvilzaçio, em todos ta pontos onde

da seite a ameaça, procure delender do espomo de mim saindo que poderia ser livre.
Mm amigo ameulcano Domald foi o priadro a
me abrir os olhos. Até ustão, seM ser maia
timido que um outro qualquer, continuel a me
debater em esesápulos exagerados. Os
anátemas brandidos pelo Levltico só aos

poucos ferira perdendo sim poder de latioxidação.
Imagino melancolicamente que a
própria escola pedala nos ajudar com textos
tomados da senhores tio bons quanto os mes.
tias escolhidos psiu humlflasr nosso caupo.
Teria-se evitado muitos tormentos inátele a
gerações s gerações de alunos colocando-lhes
sob os olhos, admirável página dsCaaanowu,
assalta na mesma época que o artigo sabre
Ousa, por um confrade literário não menos
datadom "Um sicos~ com saúde e que não
teus tema mulher deve absolutamente se masturbar quando a natureza Imperiosa lhe lispêe a necessidade; e aquele que por medo de
manchar sua alma se abstiver, terá coso em seqüência urna doença mortal." Mas a escola,
paulhna, ariatotif los e voltalreeua, sempre
banho da cultura um autor saudável como
Caaanora, como sempre escamoteou outros
o&d,ros euciarecldos, (Do romanos "L'Etole
Rosa", de Doulalque Fernandez).
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.Para as mulheres,
penas mais um tabu
Muitas osusas,contributram, a meu ver, para
transformar a masturbação feminina em tabu e
em problema. Lógico que não vamos Fazer um estudo do teórico através do tempo e do espaço, isto
seria trabalho para uma pesquisa mais profunda.
Só queremos lembrar que, não faz muito tempo,
a ciência considerava toda a enfermidade da
mulher como proveniente do útero. A própria
palavra histeria significa doença do útero; por is50 muitas psiquiatras relutam até hoje em chamar
o paciente masculino de histérico. Histérica mesmo só mulher...
No seu aparelho reprodutor estada a origem
de todas as suas enfermidades. Desta forma, a
ovurioctcsnia (extirpação do ovário) era feita
atrases da cauterização do útero com uma barra
de ferro em brasa, método usualmente aplicado
em mulheres que comessem como um homem.
que tivessem apetites sexuais. que se masturbassem...
Assim, o prazer sexual da mulher, junto a
uma série de comportamentos' anti-sociais', era
considerado distúrbio passível de tratamento, ou
seja, de requintadas torturas. Embora a ciência
tenha evoluído deste estágio, ainda hoje há meios
indiretos e sutis de alcançar os mesmos resultados: através da cliteroctomia cultural o sistema
exibe seus mais modernas métodos castrativos.
Já neste século, Freud muito contribuiu para
aumentar a confusão sobre a sexualidade feminina, com sua teoria sobre o" gozo maduro" (o
vaginal) e o "imaturo" (o clitorianol. Para uma
sociedade que se baseia na monogamiareprodutora, a vagina da mulher, além de ser
usada para o prazer masculino, ainda atende às
finalidades da procriação. Quando Master e
.lohnson, há poucos anos, comprovaram a base
ditoriana para todo orgasmo feminino, já lá se
iam séculos e séculos de pode (entenda-se como
quiser) diária...
A família ensina sua filha a casar, a ter filhas.
A mistificação do lar e de sua rainha fazem com
que a mulher perca sua individualidade própria e
passe a viver em função dos outros, até no que diz
respeito ao seu gozo. Sendo assim, a ideologia de
glorificação do cesto não se coaduna com práticas
solitárias, que apenas resgatam a individualidade
da mulher, podendo fortalecê-la,
Desde cedo a adolescente ouve dizer que masturbação da  doença naut', provoca tumores,
Loucura, espinhas, anemia, fraqueza e frigidez...
Os pais mais liberais acham que é um modo
imaturo de sexo para as filhas solteiras, curável
com um casamento sadio. Entre coações psicológicas (isso setas falar nas religiosas coas seu
séquito de culpas e pecados) e soluções simplistas,
a menina é educada para não explorar seu
próprio corp,). Desconhecendo-o, será melhor
sub julgada.
O preconceito contra a masturbação aparece a
partir do nome que lhe é dado: vicio solitário. Dai
porque a iniciação de muitas mulheres ao seu

Prazer e dsssa de solidão e angústia, em ver de
alegria e satisfação.
Uma condusão aparentemente lógica seria essa: já que a mulher não precisa ser penetrada
para atingir o orgasmo na masturbação, esteserja
o caminho mais rápido para da começar a pesquisar suas sensações e localizar suas próprias
fontes eróticas. Mas, isto nem sempre acontece:
muitas vezes há a repetição de padrões, com amtralução de objetos. Ela também mulheres que,
ainda hoje, chegam a negar seus atos masturbatfwica, remerosas de que sua imagem de fénica
fique comprometida. Afinal, sempre lhe ensinaram que mulher é feita para homem, saiu disso, vira "dessio".
Reprimindo-se a masturbação na mulher,
também se catará incentivando suas capacidades
de acomodação e de renúncia. A educação diferenciada está ai para isso mesmo: enquanto
meninas fazem concurso apostando quem gata
primeiro, a menina é ameaçada com o fogo do inferno eu com a frigidez te a frigidez está sempre
relacionada à incapacidade de satisfazer seu parceiro. Mulher fria é insulto comum na boca dos
machos). Aos meninos, o direito de agir; às
meninas, o de sonhar, guardar, aguardar e
agradar aos outros, nunca a ela. Suas fantasias
sentimentais (que quase nunca se concretizam)
lhe compensam a falta de gozo.
Ironicamente, ensinam que a mulher é mais
emocional" que o homem, mas lhe negam a
- .nitude de suas emoções. A ela cabe o "ca-gasuso cerebral". "emocional", "psicológico"; ao
homem, oorgasmo físico. Incutem a idéia de que
o gozo dela está espalhado no corpo todo (como se
o do homem estivesse apenas centralizado em
seus órgãos sexuas; e com isso lhe castram sua
zona erógma especifica, sua genitália, o clitóris,
que, afinal, se dá prazer a ela mesma.
Ainda estamos esperando o dia em que a
mulher entenderá que a sexualidade é sua e serve
para lhe dar prazer; que o corpo é seu e usá-lo é
um direito inalienável. Quando conseguirmos isso, teremos então nas mãos, ou melhor, nos pos. uma conquista tão grande quanto a do voto,
porque ambas são avanços políticos. Se falamos
tanto numa busca de identidade feminina, também ternos que nos referir à busca da identidade
do gozo feminino (sem aceitar o imposto pela
sociedade patriarca!). A masturbação, como um
caminho para a auto-conscientização. seria,
dialeticamente, instrumento para a ccasscientização coirtiva. E isso o poder e seus agentes
mais imediatos não podem permitir...
Entrevistamos quatro mulheres: um modelo
de revistas eróticas (Célia), uma dona-de cada da
ciasse média (Helena), uma estudante universitária (Lúcia) e uma mulher de operário
(Amélia). Usamos nomes fictícios. Apesar de
vivências tão diversas, de comum a todas das, a
marca do massacre, a tragédia de uma crucificação diária cru nome de falsos e falidos lemas.
(l_eila Miccolis)

Balada das Meninas de Bicicleta
Meninas de biddeta
Que fagudrss pedalais
Quero ser vosso poetal

Ó transitórias estátuas
Esfuziantes de azul
Louras coas pelas mulatas
Princesas da zona sub
As vossas jovens figuras
Retesadas rim ,,n.
Me prendem, com serem puras
Em redimdllhss afim.
Que lindas são vossas quilhas
Quando as praias abordali!
E as ne,i'osas pantonOhu
Na rotação do. pedais:
Que douradas msramllhasi
Blddetal, menLnada
Aos ventos do Arposdor
Soltas flâmula agitada
Dai cabderla, em flor
Uma correndo à gandabi
Outra cern jato de séria
Mostrando as pernas sem sala
FeIti da mes em matéria.
Peran.neceli Vásquesois
O que mundo não tem mala

Sobre máquinas de paz
Exames de namoradas
Ao sol de Copacabana
Centauresas transpiradas
Que o leque do mar abanai
Avós o canto que Inflama
Os meu, trint'anos, menInas
Vdoiet massas em citam.
Explodindo em vitaminas.
Bem haja a vossa saúde
À humanidade inquieta
Vos cuja ardente virtude
Preserva-la multo amiúde
Com um sellm de bicicleta
Vás que levais tanta' mcaa
Nos corpos firmes e
Meninas, soltai as a
Blddetal selo. nus?
No vosso rastro persiste
O mesmo eterno poeta
Um poeta - essa coisa triste
Escravizada à beleza
Que em vosso rastro persiste
Levando a sua tristeza
No quadro dabicicleta.

yleiduadeMoaest

Algumas perplexas confissões
HELENA— Nem sei como creneçari tenho 38
anos, três filho.. estou ossada há dez. Eu tinha
muitos Irmãos, éramos oito, seis meninos e duas
meninas, eu era a mala velha das menhtaa.
Mamãe cuidava da gente, mas não com carinho
espedal, tinha multo o que fazer, ainda mala
sem empregada. De vez em quando eu vis oa
meninos mijando na rua e achava engraçado eu
não ler aquele negócio comprido. Achava até
que ia crescer em snhn depois. Comecei a me
masturbar cem dez ano., minha família era
multo católica, naquele tempo eu queria ser
santa, vivia me "Lnillnglndo" castigos; foi
quando descobri que se apertasse minha vulva
com intensidade eu sentia dor, mas ao mesmo
tempo uma sensação bua. Então passei a fazer
Isso. Depois ficava Imaginando umas coisas na
hora, mia eu não tenho coragem de dizer. Sempra adiei que era uma cuba leia porque fazia
escondido, nunca comei nadas ninguém.
Um ou dois anos depois, mamãe surpreendeu minha Irmã mais nova se masturbando. AI
diamen nós duas e explicou que Isso era uma
caisa terrível, que [Ices castlgava nos dando
doença, falou meia hora, o maior sermão, sabe?
Fiquei chocada, afinal eu petlsava que estava
conseguindo o reino dos Céus e no final eu estava em pecado mortal. E também não era a
única que fazia Isso. Mamãe ainda disse que
linha mutheres que pegava meninas da nossa
Idade pra pecar com eles e que começaram
fazendo a mesma coisa. Fiquei horrorizada.
Parei por multo tempo.
No curso Normal lia aquelas revistinhas In-

decentes, eu me excitava e, se voltava a masturbar, me senda multo deprimida. Até que uma
colega me deu une livro, dizendo que aquflo era
natural, não tinha nada demais e eu me convend. Tinha que ter sempre alguma dora ou eu
pressionava toda minha vulva, mi apertava até
gozar, sempre sigo assim. Acho que fiquei coadidonida. Depois, conheci meta marido, ahansienel profissão, teu não queria, mas ele não
deixou eu continuar), casei. Ele é multo bom,
mas não me completa tesalmene entende? Àa
vezes fico com aquela sens ação esquisita de
quando acabava de gozar e me sentis culpada.
Não gosto de me masturbar atualmente, mas às
sares uso esse recurso quando ainda estou multo
excitada e meta marido dorme. Sinto falta do
gozo. Só que não me acostumo mala. me autosatisfazer. Adio que é ridículo uma mulher
como eu, cem 38 anos e tris filhos pra cuidar,
ficar se apertando até gozar. Me sinto mal.

CÉLIA - Não êque eu não me maaterbe,
mas não sei onde fica o CIIt&b. Outro dia, no
estúdio, um cara até disse para eu pr meu dedo
um pouco mala abaixo porque meu clubes não
podia ser onde eu estava pondo o dedo... Minha
masturbação era asshm eu deitava na cama
começava a visu aViar um homem e uma mulher
transando. Eu me esfregava em cima de uma
toalhlnha de rosto (que eu preparava para msaa
ocasiões) ats gozar. Nunca me toquei, quer
dizer, de vez em quando meu amigo me toca,
mas rapidamente, acho que de também sabe
onde é, nunca nos preocupamos com Isso. Meu
gozo adio que é um gozo normal, uma espiada
de formigamento, mais ou menos Isso. Agora eu
me masturbo menos, só quando de viaja e eu
estou multo afim.
Não, não tenho relações com mulher. Tiro
foto., mas é tudo encenação. Não soe contra,
pode ser que uni dia eu tope, mas por enquanto,
nada leito. Continuo a me masturbar eram
aquela fantasia, só que me Induos sou eu, um
homem e mais urna mulher. Eu e ela não nos
tocamos. Ele é que me reveza para no. satIsfazer.
Gozo, em geral, quando ele penetra nas duas,
usando Inclusive um bastão, para atender • nós
ao mesmo tempo. Eu nunca experimentei me
tocar. Acho que acostumei assim, sempre gozo
me esfregando em algo. Não seu religiosa,
minha família é meio espírita, meio católica.
Nunca me miram masturbando. Sempre tive o
cuidado de trancar a porta e de levar • toalha.
Também não era multo freqüente, ninguém
notava. Nunca soube como comecei a me masturbar, não consigo me lembrar, mas creio que
foi por soisa de uns treze ano,, não tenho curtem. Bom, eu prefiro sexo quando estou
mm amante, lóglcu Pra mim masturbação á
um substituto dele, quando estou sozinha. Mas
na adio o amor. dois multo melhor, sinto-me
mal# feliz qumiaiç 55çaJ .....
• '' ''
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LÜCIA - Tenho 22 anos, sou universitária,
faço letras, scs,i virgem. Já tive vários riamo—
r
a
das, fui até pra cama com alguns, mas na
hora agá não deixo acontecer nada. Um me
penetrou pesi- trás. Doeu, mas eu gostei, embora
sem grandes sensações. Um dia conheci uma
garota e estou de caso coas ela há cinco meses.
Eu sempre me masturbei muito pensando eras
mulheres, mas tinha medo de ir com alguma,
sabe como é, a gente sempre tem medo de ser
diferente, fica-se muito só quando não se segue
a maioria. Mas aí acabou que o desejo foi maior
e hoje acho que acertei em cheio.

Não perco a virgindade cosas ela porque
queria perder com homem (também tenho meus
vesugicis machistas): por mais que eu gaste dela,
é uma idéia estranha essa de ser deflorada por
uma mulher. A gente conversa muitosobre isso,
mas não Liso ainda coragem de me expor nem
ela me força. Eu continuo a me masturbar
muito, às vezes penso que é porque sou virgem.
Meu caso, por exemplo, não faz tanto quanto
eu. O engraçado é que se passaram cinco meses
e às vezes ela tem dificuldade em localizar meu
clitóris. Ë um ponto muito fugidio. Antes dela,
eu nem sabia que existia. Eneral, memasturbava sentada numa banqueta diante do espelho
e enfiava um pouco meu dedo, até que eu ficava
lubrificada, os movimentas aumentavam, as
contrações também, e eu gozava. Depois ela me
explicou que nesse vaiesdm meu clitoris era frio-

cionado.
Acho que há várias tipos e níveis de gizo, o
meu é sem ser penetrada. Ela não curte minha
virgindade, mas ao mesmo tempo já disse que
outro dia gozou pensando em me deflorar. Não
sei, adio que não sou uma boa pessoa pra dar
depoimentos. Tento superar minhas dificuldades, mas é complicado. Talvez uma cessa esteia ligada à outra: ser-ia desgasto demais para

minha famflia se eu não fosse virgem e fome léabita... E olha que não dependo financeiramente
de meus pais. Pra você ver como é forte esta aisfluência. Aliás, uma das minhas fantasias masturbatórias mais constantes era ser desvirginada
pra- meus parentes...
a.
AMÉLIA - Uma vez eu fui numa reunião
feminista e quando elas falaram de prazer eu
fiquei multo deslocada, porque nunca senti Isso
ipa todo mundo croma affepio. Scsi ca.
sadia há oito ano., tenho cinco filhos. Mas adio
que nunca senti nada não. Minha vizinha diz

que cem o marido dela é ótimo, assim, suado,
eu 11€» olhando porque sincersmeute acho que
é tudo invenção, Virou moda falar detsas
coisas. Uma vez eu conversei com meu marido,
de disse que era assim mesmo, tem mulher que
não tem prazer, então me oa*formel. Minha
mãe também dizia que esm um dever que a gente
tinha caiu nosso marido, quer dizer, eu acho
que é de família. A moça lá filou que não, que
na não podia ser tão passlva, mas não disse o
que eu devia fazer. Realmente não sei.
Não. eu nunca me masturbei. Adio que não
tenho essas vontades. A gente era de fImiIIa
multo pobre, morais no morro, só sei de uma
de minhas Irmãs que fazia Isso. Um dia papal
pegou, deu uma coça que da ficou toda Inchada
e disse que matava se vIsse ela fazendo de nove,
queria que suas fUhase fossem dlrekaa. Eu nunca
tentei.. Tinha curiosidade sim, multa, às vezes
chego até a sonhar besteira., mas não soa como
meti marido que sente necessidade. Acho que a
mulher nasce mesmo diferente do homem, é
coisa de destino. Por Isso que eu digo, não sei qc
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o onanista

"Da ivaocsra co é mais freqüentemente
ex ecutado ( ... ) chama-se masturbação; muitas
vezes é também denominado vicio solitário ou,
entre os médicos. coanismo." (Theologlae

Motaile Compendiam).

Um conto de João SjIvérjoTrevjsan
Mudou, quando começou a sentir ou primelros apelos. Não brincava mais com os outros
moleques e viria marido no banheiro, da escola
ou de cala.

Era assim; examinava por muito tempo os
primeiros pelos que lhe nasciam no póhlat até
ficar excitado e masturbar-se. Em delirlo ante o
liquido recentemente familiar.
Nas prolongadas horas de solidão, ia dascobrindo variados métodos de explorar seu
goto. Enfiava, por exemplo, palhiubas fina, de
vassoura na urrtre e agarrava-ia a si mesmo
como um rijo mastro salvador. Ou ficava mirando-se no espelho, enquanto descia as calças

devagar, examinando minuciosamente ai
mudanças de seu corpo, e as velas laieaniea do
Õugios em crescente. Pensava sempre que xlsa
milagrosa Inchar tanto assim.
Mala tarde, carregava ao banheiro todos ou
espelhos da casa, para extaslar-se ante o sexo
multiplicado, desenvolvendo-se, desafiando,
latejando de gosto. Ou deixava a água do
chuveiro elétrico escorrer quase Incandescente
sobre o membro, e atingia o orgasmo sem distinguir entre o prazer e a dor. Ai vetes, também, cubiia a uile cem pm de tbaiie 1(obnoç. para ter o gozo chegando mais agudo,
lancinante. Um dia, raspou os jovens pelou do
púbis, deliciado em contemplar como Iam erasando de novo, ásperos e definitivos; maslurbava-se apenas se esfregando.
Aos possais. dosaluavi o prazer. Ia aprendendo a conduzi-lo e instalá-lo em diferentes
partes do corpo, conforme melhor lhe apetecesse. Acariciava longamente ora a coxa, ora o rosto, o peito a barriga ou o traseiro, até o o rg asmo

Jorrar cor de leite. O prazer parecia então comacentrar-se Inteiro em cada parte. Mas era detrás
do joelho que ele mais gostava.
Entretanto. pensava várias botas desvio do
banheiro. Acabou por levantar demasiadas suspeitas. E um dia foi surpreendido pela mie, justamente quando olhava a própria bunda, de
costas para o espelho da porta. Levou uma boa
surra, entre ameaças e protestos maternos
Consultado, o vigário passou - lhe um s,mio

sobre ai maleilcas ccmaeqüândaa do pecado
solitário (entre outrase tuberculose, anemia,
silha, cegueira, tadraço dos pés e juntam, queda
dos cabelos, crescimento das mamilas, apo-

dremto dou dentes); e aconselhou a meterem o moleque nos esportes — "mens una In
corpore sano", pontificou triunfante. O larmaolutico, por sua vez, receitou Emublo de
Senti e opinlou que a vontade de namorar
vinha chegando. "Pura coisa de menino virando
bounemn', diagnosticou ele.
Assim aconteceu, então. O moleque pia-se a
tardou a
tornar-se o artilheiro do tbnc local. A partir
desse período, começou também a namorar
a mha do vio Apremelen tio seria mente os
con selhos que caiou-se logo. Não mais se voltou
A falar naquele assunto escuso da adolescência.
Afinal, ele parede Iguala todo mundo.
Mar futebol enquanto crescia e não

A esposa, entretanto, acordava de noite mm
a cama balançando, Igual a tremor de terra.
Mas percebeu depressa que era apenas o marido
masturbando-se enquanto dormia. Se o fato não
se repetirse tio freqüentemente, ela não teria
chegado a ficar tio revoltada. Consultaram um
médico, que mandou arranjar filho, como única
maneira de consertar os distúrbioslibidinosos
do marido. Então a esposa engravidou. Cansada como vivia, já nem acordava com ou as-

usdimaitos ao seu lado, indiferente á receita da

gravidez.
Depois do parto, o homem passou a dormir
na sala, para evitar a choradeira do nenên. AI
Doturnamente protegido, foi desenvolvendo seus
gostos sexuais. Mais do que Isso, redescobrindo
o irresistível prazer de estar só. De tal forma se
concentrou au si mesmo que transformou seu
próprio corpo em Instrumento, causa e objetivo
de adoração e gozo. Podia-se dizer que se deliciava misticamente, ganindo rosno um unto,
ao receber o golpe quente do espanta às vezes
na concha dos pá, As vezes nos joelhos, dentro
d' umbigo ou no peito. Mas sobretudo no rosto.
Foi quando, casualmente, o jato viscoso
atingiu-lhe os lábios que ele começou a pensar
nu auto-Idaçio. Eierdtou-se persistentemente.
Após motos meses de tentativas conseguiu
tocar o próprio sexo com os lábios. Deitado no
sotA, dobrava as pernas para cima da cabeça e

Ia esticando a língua e faltando-se até abocaaliar o membro. Depois, treinou ainda mala, a
fim de atingir o céu da boca com a glande.

Tornou-se perfeito numa arte que parecia
ligar-lhe todos os circuito. Internos, alsicantrando seu ser no absoluto de si mesmo. E prss-

seguiu .lnda. Na noite au que ktruduzlu o
próprio sexo na garganta, sentiu vertigem e um
brilho extraordinário. Não dormhi,entio. Permanecea perplexo, olhando o esenro. Ao
amanhecer, decidiu fugir. Porque descobrira
que viver e gozar tinham se tornado um único
.to.
Encontrou o deserto. Meg.pu-se numa caverna, disposto a nunca mah voltar ao mando,
nem desistir. Com o passar dos anos, foi adqulrindo uma prossundada . ancunda e nuapecando vlafvebnente. Mas ora também o exercido místico da auto-falação que lhe garantia a
sobrevivência, aí onde as proteínas se faziam
necessárias.
Até que um dia a caravana descobriu-o. Por
mero acaso. Desgraçadamente, ou viajantes
cansados encontraram o homem naquela posição enrodflhada. E ficaram Indignados.
Carregaram-no à loiça e entregaram-no à
primeira delegacia encontrada. Os policiais
examinaram-no. E como eram policiais, deramlhe uma surra. Mas de não pronunciava palavra
nem manifestava intenção de abandonar seus
hábitos exóticos. Então decidiram Inapelavelmente enviá-lo a um hospício.
AI, houve exaustivos diagnósticos. O homens
sofria, em grau adiantado, de certa neurose aistI-social, manifestada num exibicionismo
agudo. De lato. Quando ou enfermeiros descuidavam na vigilância, ali estava ele outra vez
torcido sobre ai mesmo. Tranqüilo como se
chupasse sorvete. Nem choques e injeções
diárias conseguiram dissuadi-lo ou, conforme os
doutora, acalmá-lo. Tornou-se mesmo necessário metê-lo numa cela Isolada, porque os
dentais internados começavam a Imitar seus
perigoso. sintomas. Durante meses e anos, ou
médicos e psiquiatras buscaram explicar aquele
caso de resistência rara. Foram utilizando sem
micesso, uma a uma, as mais modernas técnicas
de dissuasão e cura.
Apesar desses esforço., caia manhã o místico lelador acordou todo o hospício. Berrava
que enfim chegara ao perfeito conhecimento de
ml mesmo. Durante dias, ficou gritando inusitados soma orgásticos, rosno me fizesse um
amor Intoleravelmente grande. Como se seu
cuspo ultrapassasse as barreiras de carne e caso
para além do planeta diminuto. Como se ele
penetrasse as galáxias e a luz purisalina das estrelas. Como se tivesse se confundido com o
próprio Cosmo, queimando-se de debela, Iafinitamente. Quem, no entanto, Intrigado mm
os urros, espiasse pelo visor da posta, Iria vê-lo
no chão da ceia, apenas enrodilhado sobre si
mamo, Igual de sempre. Foi declarado lacerável. Ninguém jamais conseguiu desvendálo.

E agora, a tradicional "enquete"
Edu, 21 anos - Sócomnecejatne masturbar
agora porque era protestante e tinha um pouco de
receio. Diziam que não se ia para o Céu ou que
iríamos ficar malucos. Agora é que eu sei o que
perdi. Eu me masturbo no banheiro e mandei
colocar um grande espelho na parede. Frente ao

espelho é muito melhor. Sempre penso nos garotões que ainda vão passar pela minha vida.
Pensar rio passado eu acho um saco.
Ricardo, 27 anos - descobri a punheta ainda
criança, nas costas do meu pai e vendo, na
Avenida Rio Brando, o desfile dos candidatos ao
concurso de fantasias no Municipal. Não parei
mais. Hoje, punheta é quase uma obrigação.
Toco na minha cama, às veres todo o dia. Não
curto banheiro. Só de vez em quando, no banho,
a me lembrar do dia em que um vizinho subiu na
ja nela para me ver nu.

Fernando, 21 anos, Eu me masturbo diariamente, sempre que acordo, e no banheiro. em
pé. Acho que esse lugar é o meu preferido porque,
em casa, não tenho um quarto só meu. Mas tem
um detalhe: cem dia que eu bato três seguidas,
quando estou muito tenso, ou quando não transei. Em casa, meu pai sempre me incentivou:
quando eu já estava crescendo, uma ve z ele
chegou perto de mim e perguntou: "Como é, você
já está descascando uma banana?' Eu tinha 12
anos, e ficava envergonhado, não falava nada.
Agora, quem tem 13 anos é meu irmão: meu pai
Fala a mesma coisa pra ele, e eu também falo;
quer dizer, agente incentiva ele.
-

Gilson, 40 anos - Bato punheta aos domin gos, quando a solidão é maior. Agora estou
procurando alguém que queira bater pra mim.
Vocês conhecem alguém?
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Frui, 14 anos — Eu me masturbo no banheiro, sempre com revistas de mulher nua na
frente. Estou até preocupado porque andam
dizendo que as rev i stas serão proibidas. Gasto
unia fortuna, toda a minha mesada, comprando
revistas. E das andam sumindo, acho que o
ladrão é meu pai, porque tenho pressentimento
que ele também toca punheta.

Nélson, 42 anos: Bom, eu me masturbo atualmente porque tenho um problema em casa,
minha mulher nem sempre está a fim. Mas eu
acho uma coisa normal, inclusive, sei de outros
homens casados que também se masturbam.
Agora, mesmo sem problemas caseiros, de vez em
quando acontece urna coisa na rua que me deixa
excitado; ai, quando eu chego au casa, toco uma
bronha.
Paulo, 45 anos: Uma vez, eu morava em
Copacabana. e já era casado. Faz uns seis anos.
Bem na frente do meu prédio tinha um apartamento que alugava vagas a moças. Uma noite,
eu estava vendo televisão, minha mulher tava
dormindo, e ai. no intervalo do comercial, eu fui
até a janela. Do outro 1 1 . tinha uma mulher de
baby-doll. camisola, . se espreguiçando. Ai
da deitou e, pra ver melhor. eu tive que subir
num banquinho. Ela ficou lá, se espreguiçando
toda, e eu não resisti: comecei a me masturbar.
Estava quase chegando ao auge, quando minha
mulher entrou na sala; eu fiquei tão perturbado,
que cheguei a cair do banquinho. Ela ficou uma
fera: "Na sua idade, não tem vergonha?". ela
gritava. Ficou brigada comigo uns dias, disse que
não queria mais nada comigo. O que ela não sabe
é que. naqueles dias em que ficamos brigados, eu
tive que me masturbar outras vezes...
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Rons&do, 28 anoar Eu me masturbo, sim,
geralmente duas vezes por semana. Sou casado,
mas não transo com minha mulher todos os dias.
E otto me masturbo só no dia em que ela não quer
transar; isso depende do meu estado psíquico.
Geralmente, quando toco uma bronha, eu penso
numa mulher com quem já transei, alguém que
foi boa de cansa comigo. Eu Acho que se masturbar é uma coisa normal — acho que anormalidade é não fazer isso. Os próprios médicos - um
deles já me disse que é uma coisa normal. Urna
vez, no colégio — eu tinha 13. 14 anos—, estava
tocando urna punheta no banheiro, quando me
deram um flagrante. Deu uma confusão tremenda, a diretora mandou chamar meu pai, etc..
Todoo mundo disse pra eu não fazer mais aquilo;
mas eu nem liguei.
P., 12 anos—Eu me masturbo no pênis. Faço

isso duas ou três vezes por dia. A empregada já
viu e falou para a minha mãe. Levei uma bronca.
LAMPIAOd8ESqu!na

**
da

Marina, 22 snoss 1h, desde os 17 anos! Agora
eu não penso em ninguém quando me masturbo.
Geralmente, fico divagando. Uma vez uma pessoa quase me deu um flagrante, quer dizer, desconfiou, mas eu parei. Não tem lugar certo, eu
faço onde me der vontade: no elevador, uma vez
até no ôni bus, ninguém percebeu nada. Na hora
de gozar eu não faço nenhum barulho, é tudo
muito silencioso. Com borrachinhas, coisas assim, pra introduzir, eu nunca fiz: não gosto. Só às
vezes, com o jato de água morna, na mangueirinha do chuvesro, mas sempre sem introduzir.
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S., 13 anta - Um dia uma colega da escola
disse que sabia fazer uma coisa gcatcaa. Quis
saber o que era e ele me ensinou. Agora faço isso
iodo dia. Muitas vezes, uso um lápis e de vez em
quando a minha colega faz em mim. Mas eu não
Curto muito essa não. Dizem até que é coisa de
paraiba. Eu prefiro fazer sozinha, pensando no
meu namorado.

011 sta, 53 anos - Meu marido não liga mais
para mim. Diz que eu já passei da menopausa e
que nãopreciso mais disso. Mas sabe de uma
coisa? Ë até melhor porque ele nem sempre me
satisfaz.

DQtTÍOÍA-"

Rodrigo, 20 anos - Bato punheta todo dia.
Conheces alguma coisa melhor?
Hermágenes, 60 anos - O que mais pode
fazer um velho como eu e que perdeu a mulher faz
tempo? Ê claro que eu toco punheta, mas para
mim é tudo muito complicado. Moro com a
minha filho e durmo no mesmo quarto com o
neto. Tenho de esperar que ele durma ou usar o
banheiro. Mas sempre tem e ser rápido.

ft1 MA31Uí!J
NOVO.

Pedro Luis, 25 anos - Depois que eu acabo
de namorar, sempre toco uma purshetinha. Não
pcaso trepar com ela porque só tem 17 anca e ainda é virgem. Depois do namoro, pego o Carro e
descolo sempre um mato para fazer. Eu cheguei a
sugerir quê eia fizesse isso em mim, mas ela se
sentiu ofendida equaseacabou o namoro.
Renato. 31 anos - Sou casado e quando a
minha mulher viaja a trabalho não tenho outra
alternativa. Não me sinto nem um pouco culpadc
e ela até sabe disso. E gosta: acha um ato dt
fidelidade. Nós até combinamos: quando ela está
viajando eu toco punheta aqui e ela se masturba
onde estiver, sempre às 10 horas, um pensandone
outro.

André Gide e o onanismo
A ameaça de castração exerceu-se,
aliás, de modo bastante preciso. Não
emanou somente da mãe, mas Igualmente do corpo médico. Para "curálo" de seus hábitos solitários, o doutor
Brouardel, professor da Faculdade de
Medicina, não hesitou em ameaçar o
delinqüente de nove anos "de suprimir
radicalmente o Instrumento de deliso", designando com o dedo um arsenal de lanças dos árabes do deserto!
Durante toda a vida, Gide será perseguido pelo temor de uma "mutilação orgiástica". Mais tarde os
professores completarão o belo trabalho de mãe e do medico: ele será expulso da Escola Alsaciana devido ao
onanismo.
Após a mãe, a irmã. Desde oinício
da juventude., Gide amava uma
prima-Irmã um pouco mais velha do
que ele e que, devido a circunstâncias
penosas (dissolução do lar paterno) foi
criada com ele. Madeleine e André
Gide consideravam-se como irmão e
irmã. Acabaram casando, mas o tabu
do incesto tornou sua união um ato

meramente simbólico. £ a repetição
da peça de Shakespeare, Tudo o que
bem acaba, bem está, com a diferença
que, contrariamente ao desenlace
shakeapereano, o tabu do incesto
jamais foi superado, e a vida conjugal
de Gide acabou mal.
Este jovem, que tantas circunstâncias predispunham a afastar-se da
mulher, tinha, por outro lado, necessidades sexuais imperiosas e precoces.
Só encontrava alívio na masturbação e
viveu até a Idade de vinte e três anos,
segundo sua própria expressão, "completamente virgem e depravado".
Mais tarde, quando descobriu o
homossexualismo, este tomou as formas de seu onanismo e com os parceiros de seu sexo nunca fez nada mais
que a masturbação a dois. Mal saído
doa braços de um rapaz, era-lhe
preciso, segundo confessa em Se o
grão não morre, prosseguir na procura
do prazer solitário.
(Daniel Guérin em "Um Ensaio sobre
a Revolução Sexual").

gumas teorias e uma ate orla
A vida concentrada sobre o sistema
nervoso desampara os outros, que pouca
funcionam, e os corpos se enlanguescem,
se predispõem aos vícios, são mais
profundamente abalado, por eles. E é o
extremo desenvolvimento do sktesna
nervoso, a predominância de sua ação
sobre as outras partes do corpo, quem
constitui as causas mais poderosas da
masturbação. Raro é que esse hábito assassino seja contraído ou arreigado em
pessoas cuba aparelho, musculares e
gástricos, sendo bem desenvolvimento,,
reclamam seus exercícios, emudecendo
este apetite furioso que tão despoticamente atormenta os seres 1 r.nzlnos e
nervoso, extremamente Irritáveis, tujeitos ao impetuoso delirar da Imaginação, que a cada passo lhes antepõe
seduções, convidando-os d'est'arte a
apaziguar um apetite vicioso, que de si
mesmo nutre-se e que tanto mais sitialeito, tanto mais esigenle é, somando-se
ao fim um pendor Irresistivel ante quem
se caia à razão quando a razão fila..."
(Dr. Miguel Augusto Herédia de Sã Ri. 19/12/1845 - faculdade de Medidita do Rio de Janeiro).
Desde as mais remotas épocas ouve-se falar
exaustivamente das consequências e das prejuízos decorrentes da masturbação. Epilepsia,
idiotice, desenvolvimento anormal do órgão
sexual, tuberculose, anemia, impotência e
homossexualismo são alguns dos incontáveis
atributos, na prática postos por terra, do
prazeircao "vicio solitário".
Outrora costumava-se internar os que buscavam o prazer com as próprias mãos, principalmente os que se dedicavam unicamente a
este ato, sendo considerados loucos, esquizofrnjcxa, em ncwsse de uma suposta normalidade. Acreditava-se que a epilepsia linha neste
ato sua gênese e nos manuais de medicina liamse as seguintes observações:
"As causas são Intuitivas, sabido é,
Pois por iodos que durante a extrema ex.
citação, que acompanha o orgasmo
decorrente do .to vicioso, o homem fica
em um estado epilectifcs'me, o rosto
colori-se, a respiração acuem-se, os
movimentos tomam-se convulsivos, .
circulação se ativa... Durante esforços
tão enérgicos, o sangue acumula-se no
peito e o cotação, que dobrado de atividade, Impele-o para os pulmões e
cérebro, tomando-se estes dois órgãos
sede decongestõea."
,. • '_ Jj jr

ou toleram o os-nanismo até cesto grau,
mas em geral acreditam que a autosatisfação é particularmente prejudicial.
E é isto que precisamente é falso; é então
que começam a desenvolver-se pertobações corporais e psíquicas muito
nocivas. O sistema nervoso é abalado
pelo impedimento do desenrolar da excitação e os males de que se queixam cotão esses jovens são a expressão de uma
verdadeira lesão corporal ... '

Da masturbação advinha todas os males do
organismo. A tuberculose também encontrava
ai sua causa:
"A masturbação tem uma lorle Influência sobre o aparelho respiratório e
circulatório. As pessoas dadas desde a
tenra infinda a este vicio, lesa o tórax
acanhado e Incompletamente desenvolvido, contraem quase sempre, ou sempre, catarros crônicos e afecções mais o,
menos profundas do órgão pulmonar,
que repetindo-se termina lisboa e tuberculosa."
Além do clima de terror causado pela
medicina, a masturbação sempre foi ornada de
espessas e obscuras neblinas onde residem os
mais absurdos e agonizantes sentimentos: O
medo; o pecado; a culpa; a impotência... De
certo este clima, é que é capaz de levar as pessoas às raias da loucura, pois o desejo e a auto
repressão caminham juntos. Como conviver
cean ambos? Wjlhelm Reichem "O Combate da
Juventude" (2931) fala destas questões, e a partir destes dados classifica o onanismo em parturbadoe normal.
'Para um Juizo sobre o osianismo, é
preciso distinguir ao formas perturbadas
eis formas normais de auto-satisfação.
5'
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Para avaliar qual é a forma si do
onanismo, aio prejudicial, no principio
da puberdade, devemos limitar-nos aos
adolescentes que começam a masturbarse sem terem sido@ influenciados pdcn
preconceitos dos pais cai da Igreja e da
literatura pornográfica. O rapaz sente
uma tensão sexual nó pânis, põe-lhe a
mio, • primeira ver quase incosiaclenleniente, produz-se então multas vezes
uma emissão espermática muito surpreendente pura de e que lhe provoca
um alivio sexual )...) O jovem já conhece a sensação de tensão e alivio e
masturba-se então cosa maior consciência. Não tem sentimento de culpabilidade, não tem a impressão de se prejudicar ao fazer isso e não impede assim
o desenrolar da excitação.
Estes jovens ficam absolutamente
sã/ss, até que um dia são assustados por
um colega, pelos pais co por um desses
livros pornográficos usuais que lhes
caem nas mãos. Só então desperta nele o
pensamento de que cometera uma coisa
absolutamente terrível: entãocoaneçam a
lutar contra o impulso à auto-satisfação.
Isso passa-se de forma igual entre rapazes e moças: ou tentam reprimircompletamente a pulsação do órgão sexual

Segundo Wilhelm Stekel, médico alemão
que dedicou-se ao estudo da sexualidade humana em fins do século XIX, todos os transtor'masque se atribuem à masturbação não passam
de imaginação e invenção dos médicos. São
produtos artificiais da norma médica e da moral
burguesa imperante, que há séculos luta intransigentemente contra a sexualidade e o prazer
liberado. "Cria-&c então a norma. E jamais au
valorizo, tanto o normal como na atualidade, e
nunca se cometeu maiores atrocidades, ao teu
humano, em homenagem à normalidade."
Os atuais estudiosos, ou melhor, sexólogcu,
são quase " unânimes em afirmar que a grande
maioria dos indivíduos, no período de sua
adolescência e puberdade, se masturbam mais
do que o número de relações sexuais que terão
durante toda vida. Este dado destrói por completo qualquer tese preconceituosa que classifique a masturbação como um mal, mesmo
que sejam incluídos preceitos religiosos que a
coloquem como ameaça à reprodução da espécie.
A masturbação é mais do que, conto explicam friamente alguns cientistas, um simples
contato e fricção dos óegica sexuais, onde se
chega à ejaculação mediante manobras manuais
e/ou com a ajuda de objetos. A masturbaçào é o
ritual onde as pessoas, solitariamente, rumam
na descoberta de seu próprio corpo, em toda sua
plenitude, dando asas à imaginação e criando
condições e fantasias que a levam ao orgasmo. É
a plenitude do sei- consigo mesmo, que deixa-se
levar numa profunda introspecção que culmina
com o delírio e a sensação enlouquecedcra de
estar se derramando em rios de gozo, que saem
de suas entranhas. É aí que o real e imaginário
se confundem, permitindo-se alçar os mais altos
sOas, num verdadeiro exercício de criação e
recriação erótico-sexual. É poder reviver momoitas estanques, distantes, corno se fosse
agora. E ao Final, o sentimento de autosatisfação, distanciado diferente das que, ainda acorrentadas, ao retornarem sentem-se
vazios e arrependidos. (Antônio Carlos Moreira).

5'
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- ESCOLA DE LIBERTINAGEM, do
Marquês de Sade. O primeiro lançamento da Esquina-Editora. Aulas completas da melhor sacanagem libertária. Duzentos anos de maldição
r apenas Cr$ 300.00.
2 - NUS MASCULINOS/81. No se começa um ano sem um bom calendário. Com o
nosso calendário seu ano será ainda melhor: fotos
:•.:rvàs de homens nus, feitas por Cyntia Mar.
/
•
11.s. Somente para pessoas muito descontraídas.
Cr Ç 200 ,00.
OINCRTVELGAY-HULK: um homem
'1
enorme, de absurdos olhos azuis, em plena praia,
e completamente pelado! Um poster em tamanho
gigante (24x30), totalmente a cor. Ainda a
preço de lançamento: Cr$ 650,00.
4- A ARTE ERÓTICA DE DARCY PEN_--.--r
1 1-ADO E LUIS BELTRAME: gravuras eróticas
de dois grandes artistas lampiônicos: "Repouso"
l'arcy) e 'Rapaz reclinado" (Beltrame). Cada
"iii .s custo CrI 1.100,00. Um presentão.
L • - 5 - HOMENS, de Vânia Toledo. Um álbum com 31 fotografias de homens muito espeuais, completamente nus: sua única chance de
ser, na mais absoluta intimidade, gente como
r' Caetano Vloo. Danton Jardim, NeyMatogrosso, Ignáao de Loola, Nuno Leal Maia, etc., ete... 56 temos a edição de luxo, ainda a preço an !igo: CrI 2.000,00.
6 - TODA NUDEZI (a que não será cas-

«
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O ESTIGMA DO PASSIVO SEXUAL
Michel Misse
72 páginas, Cr$ 100.00
li estudo sociológico sobre o estigma que
se abate sobre os passivos sexuais - a mulher e
ú homossexual. A conclusào do autor é que,
como caricatura da mulher, o travesti representaria, até às últimas consequências, não sóa incorporação radical do paradigma da feminiidade fundado no estigma do" passivo sexual",
como também sua negação debochada, expkaiva.
FALO
Paulo Augusto
70 páginas, Cri 150,00
Ousados poemas homossexuais escritos por
um tampiinico de primeira hora. PauloAgusto
recLinta aqui, em todas as suas letras, a história
do amor que não coisasa dizer seu nome. Uma
obra forte e pungente.
POR QUE MATARAM PASOLINI
DanleiL, Postura
97 páginas, Cri 200.00
O '.t'xt ' como uma das mais cruéis medidas

do homem. Duas histórias personabsslmas de
um autor que ainda vai dar muito oque falar.
A FUNÇÃO DO ORGASMO
W Ilheim R elch
3løpáginas, Cii 330,00
A obra máxima de um dos principais teó'
ncca da revolução sexual. Reich. um libertária
por suas idéias pouco ortodoxas morreu nos
Estados Unidos encerrado numa prisão. Uma
obra imprescindível.
BALU
Jorge D omingol
66 páginas, Cri 150.00

-

Segundo o ator Anselmo Vasconcelos ta
El(na de "República dos Assassinos"), é o
maior romance guei já escrito no Brasil. O
autor, que vive em mistério na cidade de
Petrópolis, diz que "Balu" quer mostrar o mal
que o bissexual pode causar ao hetero e ao
homo. Uma obra que Lampião recomenda especialmente. Um lisTo explosivo.
O BEIJO DA MULHER ARANHA
Manuel PuIg o
246 páginas, Ci 320.00

Um esquerdista, membrodeum gnipoclandestines e um homossexual acusado de corrupção de menores, presos na mesma cela de um
cárcere argentincx este é o ponto de partida do
livro mais instigante do autor de "Bcxluitas
Pintadas".
UM ENSAIO SOBRE A REVOLUÇÃO
SEXUAl.
Da niel Guérin
192 páginas, Cri 300.00
Anarquista, bissexual. Daniel Guénn
alinha, neste livro escrito em 1968, no auge da
contestação jovem que desaguou na revolução
sexuaL uma serie de ensaios escritos em torno
do mesmo tema: a liberdade sexual. Uma
obra/síntese de tudo oque foi escrito sobre Oassuntü Um estudo profundo do famoso Relatório Kinisey.
OS SOLTEIROES
Gaspsrino Dama ta
213 páginas. Cri 220,00
Um livro que se disphe a esmiuçar o mundo
dos homossexuais e tudo o que os tolhe: a iiicompreensão que os cerca, o medes Escritosem
meias palavras, ele vai bucar a linguagem dos
anis personagens lá onde nau tor os encontrou.
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Uma viagem do autor em busca de si mesma Anca de estrada, de solidão e fome assumidos num livro escrito com suore sangue nestes contos, a história de uma geração cujos
sonhos foram queimados lentamente em praça
pública.
TEOR EMAMBO
Darcy Penteado
108 páginas, Cri 200,00
Um Papai Noel muito lusca uma bichinha
sorveteira, uma fada madrinha deshgadona, a
história do bofe a prazo lixes, muito humor e
muito noieme no novo livro do autor de A
Meia eCreadlda eEiparia*.
NO PAIS DAS SOMBRAS
AguInIdoS Iha
9'7 páginas, Cii 240,00
Dois soldados portugueses vivem um grânde
amor em pleno Brasil colonial. Envolvidos
numa conspiração forjada, acabam na lorca. A
historia recontada a partir de 1968 faz um
levantamentodequatroséculca de repressãa
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TESTAMENTO DE JONATAS DEIXADO A
DAVI
Jo*oSllvérloTrevlsan
139 páginas, Cri 180.00
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Nosso Papai Noel recomenda
os presentes de Natal do Lampião
1
'IR

rigada,i dez fotos de um rapaz descontraído tanto que até esqueceu de pôr a roupa - para
pesas descouuraidlssimas. Um álbum em tamanho9x12 ao, apreçode banana: Cr$90000
7 - MALA ENORME, para quem não curse
Lianplo desde o n 0 zero (caie, queridinhas, a
gente não vende: está esgotado): Você manda
dizer quais os números que faltam na sua coleção
e a gente lhe envia. Cada número atrasado custa
Cr$ 50.00.
8 - ASSINATURA DO LAMPIÃO: um
presente que se renova pelo ano inteiro. Doze
números, Cr$ 450,00.
9 - Todos os livros da Biblioteca Universal
Gui, Veja os titulas e os preços no rodapé desta
página. Se sua encomenda de livros for superior a
Cr$ 1000,00. você recebuá, grátis.o calendário
Nus/Masculinos 81.

r

urna

Euuilha agora o sei press, o piesie do
sa caso e os doa seu, algos. Faça o Nat.l .ala
iampkslco de saia vida. Não mande dbibáoi
você só pagará ao receber a mercadoria. Mande
agora mesmo o seu pedidot não deixe para a W•
tkn. hora. Peça pelo reembolso postal á Esquias
- Editora de Livros, Jornal, e Reslita. Lida.
Caixa Postal 41.031, CEP, 20.400, Rio de lãadro, RI).

REPUBLICA DOS ASSASSINOS
AguIldoSl1va
15 1 , PAGINAS: Cr$ 2500()
Bichas, piranhas e pivetes enfrentam oEsquadráo da Morte te vencem!) A incrível história de um dos períodos mais conturbados da
vida brasileira, de 1%9 a 1975, tendo como
pano de fundo os cenários do submundo carioca.
O CRIME ANTES DA FESTA
Aguii.ldoSllva
136 páginas, Cri 150,00
Através da história de Ángela Diniz e seus
amigos, que ele trata como se fosse íkao o
aula- interpreta e esclarece todas as conotaçôm
de um instante dramático de nossa alta so
ciedade. Um libelo contra o machismo e a
opreasia

SEXO & PODER
Vários nu gora
218 páginas, Cri 240.00
Jean-Claude Bernardet, Aguinaldo Silva,
Mana Rita KebI, GuidoMantega. FlávioAuiar
e muitos ailrca discutem as relações entre sexo
e poder. Dois debntes: um sobre homcasexualidadeerepressio. com ogrupoSomos.'SP.

OS HOMOSSEXUAIS
Marc D.nlel eAndrk Baud.ry
173 páginas, Cr$ 250,00
Um livro pedagógica escrito por dois especialistas franceses para substituir nas bancas
e livrarias as obras análogas eróticas, sensacionalistas, comerciais, etc.. Um livro escrito
com o Intuito de desmistificar o homossexualismo enquanto assunto tabu. Uma das primeiras
obras a tratar da bom casexua lida de 4 na França,
não como uma anomalia ou perversãcs mas tio
somente como um fato que condiciona a vida de
milhões de homens e mulheres em todo o munda
SHIRLEY
LeopoldoS errai
95 páginas, Cri 200.00
A história deamor entre um travesti da noite
Paulista e um operário de Cubatão. WaidirShirley 6 um personagem que aceita enfrentar
traias as humilhações ara ser fiel aoseu deseja
Dois seres humanos. cótsificadca pela opressão,
brigam pela vida.
O DIGNO DO HOMEM
PsvloHec*er Filho
72 páginas. Cri 1.000.00
Um li vro rabeIesjanc sem igual no Brasil

na sua vertigem eróticcquixotesca. Publicado
em 1957. é uma antcssAo das viagens psico.
deliras. Edição especial doautor, em papel de
ItIXC de apenas 200 exemplares. Estamos vendendo os últimos exemplares.
MULHERES DA VIDA
Vários autores
77 páginas, Cr$ 150,00
Norma Benguel, Leila Mlccolis, Isabel
Ribeira Socorro Tnndad e outras mulheres
quentíssimas mostram neste livro a nova poesia
das mulheres que não se conformam com a
pressão machista e tentam inventar sua própria
linguagem. A poesia feita nos bares, calçadas,
txtibus, boates, prisões, manicômios eboi-dtis.
PIAZZAS
Roberto P iva
56 páginas. Cri 150.00
Do mesmo autor de "Coxas", um livro de
poemas que vale como uma "introdução à orgia" . Piva reafirma, aqui, sua condição de
poeta da marginalidade, colocando-se ao lado
de outras "flores do mar' - de Baudelaire a
Ginsherg. dc Sade a Genet.
INTERNATO
PauloHedcer Filho
72 páginas, Cri 220.00
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BLUE JEANS
Zano Wllde e Wanderlei Agitar Brag.nça
bi páginas, Cri 150.00
As aventuras e desventuras de cinco rapazes,
kX1n5 michI. Um estudo em negro sobre a
prostituiçio masculina, escrito a partir de
depoimentos recolhidos pelos autores nos locais
de "pegaçãd', da galeria Alaska á esquina de
Ipiraia coso Sãoicêo, da Cinelindia ao Largo
doA ronche,
EU. RUDDY
60 páginas. Cri 500.00
Não apenas cabeleireira travesti cai poeta.
Ruddy e tudo issa numa mistura de exacerbada
sensibilidade que deságua nestes seus poemas.
Com fosca cosadissimas do autor, feitas por
Vãnia Tdeda Obra para colecionadores.
Se você pedir ~ia de erbi livro, receberá,
como brinde, inteiramente grátis, um exemplar
de EXTRA/LAMPIÃO n°.

É.
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LAMPIÃO de Esquina
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A historia de um grande amor homossexual
adolescente. A novela, publicada em l%l, e
pioneira no tema, no Brasil. Paulo Hecker
Filha escritor gaúcha estreou na literatura aos
22 anca. Internato C a terceira obra do autor.
que escandalizou a pacata Inteillgentala nacional da época.
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Lamp*ôn" eos: ativistas,astronautas?
Estávamos na redação eu, Francisco Bittencourt, Sandra Siqueira, Alceste Pinheiro e Antônio Carlos' Moreira, Seu Mauricio tinha
acabado de sair, depois de preparar 207 pedidos
de reembolso do nosso calendário Nus MascuIinosJ81. quando entrou Marcelo Libesali, Suspresa para nós lodos, menos Sandra, que não
sabia da história do abaixo-assinado; na sextafeira, o próprio Marcelo. pelo telefone, tinha me
comunicado que uma comissão, formada pela
frente única de grupos homossexuais cariocas,
iria nos procurar para entregar o documento e,
imediatamente, ouvir a nossa resposta. Já então
eu lhe dissera que, 1 - a entrega do documento,
de modo tão burocrático, nos parecia constrangedora - a mim, particularmente, lembrava um
daqueles atos pomposos e vazios do Partidào; e
que, 2— sõpoderlamos discuti-lo depois de ouvir
a epinião, sobre ele, dos demais meffibros do cciiselho. dos colaboradores do jornal e, numa etapa
posterior, dos próprios leitores do jornal, a quem
qualquer mudança brusca de linha nesta publicação interessaria principalmente.

Lembrei a Marcelo que um abaixo-assinado
no qual os signatários não passam de meros
garatujos inidentificáveis perde totalmente o seu
valor. Ele me disse, então, que já se entregou ao
Governo abaixo-assinados desse tipo e que, nessas ocasiões, o Governo acionou o Serviço Nacional de Informações para descobrir quem os assinava. Eu retruquei que, infelizmente, nós não
podíamos dispor dos serviços do SNI; por isso, ele
fizesse o favor de identificar as pessoas que tinham assinado o documento. Chegamos até a lhe
dar uma caneta, para que colocasse, ao lado de
cada garatujo, um nome real. Ele confessou que
não seria capaz de fazê-lo, mas insistiu; mesmo
que o abaixo-assinado perdesse o seu valor, nós
teríamos a conversa que os cinco grupos exigiam?
Voltamos a lhe repetir o que já está dito no Item 2
do primeiro parágrafo desse texto. Ele então se
levantou, disposto a ir embora e com sua missão
cumprida, Já estava na porta, quando Lhe fiz uma
pergunta: "Marcelo, você assinou o abaixoassinado?" Ele se voltou e me disse: "Não me
lembro". Trasnu-se, então, o seguinte diálogo:

Marcelo sorinho, e não a comissão, me entregou o documento, explicando o que ele continha: primeiro, uma carta de cinco dos 17 grupos
homossexuais existentes no Brasil, dirigida ao
Lampião (assinavam: Auê, Somos/ Rio, Gol- s—ABC Bando de cá/Niterôl e / GGB Bahia);
segundo, um abaixo-assinado, contendo nomes
de pessoas que não pertenciam necessariamente a
estes quatro grupos, apoiando a carta. Feita a entrega, ele me perguntou quando chamaríamos os
representantes os quatro grupos para uma cmversa. Eu lhe expliquei, pela segunda vez, o que
está dito no item 2 do parágrafo anterior; ele disse
que os grupos, então, ficariam aguardando.

- Mas como você pôde esquecer uma coisa
tão importante?
- Pois é, rapaz...
- Não dá pra procurar seu nome aqui na lista
de assinaturas?
- Não1 eu não vesi encontrar...
- Posso acrescentar seu nome?
- Não lhe autorizo a fazer liso,,.
- Então (eu lhe disse, estendendo uma caneta), você não quer assinar agora?
- Não.
- Quer dizer que você não concorda com este
documento?

Sob o silêncio geral, examinei o documentoc a
carta, num tom simpático, exigia de nós o que a
gente acha que já existe no Lampião de cabo a
rabo, mais ativisino (há uma discordância entre
ri e estes tinto grupos sobre o que seja atisismo
eles acham que é apenas a atividade dos grupos;
nos, ao contrário, achamos que ativiamo pode ser
multas outras coisas. Por exemplo: colocar pontualmente a cada mês, nas bancas de 21 cidades
do pais, um jornal de homossexuais como oLampião). Quanto ao abaixo-assinado de apoio à carta, havia um problema: As assinaturas do Rio,
colhidas em duas laudas separadas (na verdade, a
segunda lauda tinha apenas um terço ocupado
pelas assinaturas), eram, quase todas, meros
garatujos inidentificáveis; nas demais laudas, no
entanto, era possível identificar os signatários: Na
matos-ia, além das assinaturas, havia o nome
completo de quem assinou, e maiso grupo a que
pertencia, como no caso do bloco de assinaturas
do Somes/SP (que, como grupo, não assinou o
manifesto). Lembro-me perfeitamente de um que
se apresentava como "colaborador do jornal O

ponda á minha pergunta: você concorda ou não
com este documento?
—Ëclaro, ná?

Trabalho,"

—O que é que você acha?
- Eu não acho nada. Só quero que você res-

—Piisentães você acha icsto— jáqueagetste terá que publicar o abaixo-assinai-.) icin çu
nomes de quem o assinou --que algumas pessoas
se exponham, assinando e se identificando, enquanto outras prefiram ter sua responsabilidade
diluída sob a assinatura do grupo à qual pertencem?
Marcelo veio até a mesa ciii torno da qual es- távamos sentados, retirou o grampo que prendia
as várias folhas de papel, apanhou as assinaturas
de apoio à carta dos cinco grupos e encerrou:

Pois e

ntão não sem mais abaixo-assinado;
1kai soa carta doe grupo..
Ao que esi, mais uma vez, lhe expliquei:
Muito bem; nós vamos considerar a carta como um documento tirado pelos cinco grupos;
vamos discuti-lo do modo mais abrangente pos-

sível: não só no conselho editorial, mas em
reuniões com todas as pessoas que assinam
matérias no jornal. Depois, com a sua publicação, vamos esperar pela opinião dos leitores
sobre ele através desse processo, tentaremos
chegar a um consenso; então, teremos, de modo
oficial, como parece ser o desejo deles, a tal cisiversa com os representantes destes cinto grupos.
Mas - acrescento agora - até que possamos
satisfazer o desejo de diálogo à parte dos seus
lideres, os demais membros destes grupos não
precisam considerar suspensas suas relações com
o Lsimpiio. Pelo contrário, podem vir á nossa
redação sempre que quiserem - discutir, e
opinar sobre ojornal que édeles, e que se tem que
ser feito por nos é apenas porque (há leis regulamentando a matéria) um jornal tem que ser
feito por jornalistas, do contrário vira boletim,
Viva o Auê, viva o Somos/Rio, viva o Gois ABC,
viva o bando de cá/Niterói, viva o OCR Bahia,
visa todos os demais da nossa lista do — Escolha seu
grupo" e viva, também, o que acaba de entrar na
lista, o Coligay, que surgiu antes dos outros mas

Surpresos e
decepcionados
Carta abi.a ao Jornal L.mplào

Caros amigos:
Já há algum tempo que. com grande perplexidade, começamos a observar o gradual afastamento do jornal Lampião dos grupos ativistas
homossexuais.
Tal distanciamento culminou no nP 29, onde
não houve menção alguma a respeito dos grupos.
não sendo sequer publicada a costumeira (?)
seção "Escolha seu Grupo"
Essa atitude nos deixa surpresos e decepcionados, pois não a compreestemos. Sabemos
que o Lampião nunca quis se comprometer com
algum grupo em especial, nem ser um jornal essencialmente ativista, o que respeitamos e
achamos muito justo. Mas dai a rejeitar o atisismodos grupos em geral, vai uma distância muito
grande, inclusive porque os grupos sempre
apoiaram e colaboraram para a existência do
nosso jornal". Não é preciso lembrar que em
várias ocasiões já se viu ativistas vendendo e distribuindo exemplares nos mais diversos lugares de

cada cidade, isso sem mencionar a propagandi'
individual realizada por membros dias grupos e
diversos artigos 'á publicados.
Queremos lembrar que se aproxima a realização do 29 Encontro Nacional dos Grupos
Homossexuais, cuja idéia inicial partiu do próprio
Lampião. E entendemos que, a continuar esse
clima de afastamento, o prejuízo será não só dos
grupos ou do jornal, mas também de todo aquele
que se sente oprimido por ter uma sexualidade
considerada de'siante pelos donos do poder.
Esperamos que, juntos, cada um a seu modo,
Possamos todos lutar contra a mesma opressão
que nos atinge.
a) Grupo Auê/Rio - Pela Livre Opção Sexual; Grupo &inos/Rio; Bando de Cá/Niterói;
O.O.L.S . /ABC-São Paulo: Grupo Gay da Bahia.
(N. da redação: Posteriormente, Jorge, um
membro do grupo Somos, nos trouxe uma outra
dle da carta, mimeografada como a primeira, à
qual fora acrescentado, a máquina, o nome do
Grupo Ação Lésbica Feminista/SP).

Bandeiras
desfraldadas
-

Foi esses multa surpresa, ao lermos o Lampião
n0 27. na seção Cartas na Mesa, que notamos o

espanto de algum gaúcho., que escreveram
reclamando da falta de um grupo guel aqui, como
existem nos demais centros do país. Pedimos, estão, a chance de explicar e iodos os )chores deste
jornal.

infelizmente, tem pessoas que eu não são heis

informadas, ou pouco conhecem dai coisas que
as rodeiam; em Porto Alegre, terra de conhecidos
machões. há quatro anos existe o mais famoso e
comentado grupo guel do Brasil: a nossa fabulosa
torcida Coligas, do Grêmio Pmo-elegreis,e. Estimos aqui, vivos, lutando dentro doa estádios de
futebol, nas arquibancadas, por nosso. direitos
- o direito de nascer e viver como homossexuais;
pois, como todos os seres vivos deste planeta, estamos ai, na luta, à espera de iodos aqueles que
queiram assumir sua condição. Escrever pira jornais com pseudônimos é muito fácil. Queremos é
ver se todos os que redimam da falta de união do
guel gaúcho têm coragem de assumir como nós,
no meio do povo, sua condição.
Ainda há pouco tempo, quando estivemos no
estádio do Maracinã no Rio de Janeiro (jogo
Flamengo e Grêmio), nós da Coligay entramos no
estádio e badalamos aos montes, e torcemos feito
loucas, condenadas, por nosso glorioso clube. E
então notamos o quanto ainda falta aos Ruela do
centro do pais para se assumiram totalmente.
Lembrem-se da -Ha-G.vr foi reprimida e recuou
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que tinha sido, até aqui (pedimos desculpas pelo
nosso preconceito), esnobado por nós: comparados com certos ativistas homossexuais que se
escondem debaixo da mesa quando vêem um
fotógrafo, ou que só se apresentam em recintos
fechados e sob pseudônimo, vocês, turma da
Coiigay, que desfraldam suas bandeiras em estádios ocupados por mais de 80 mil pessoas, são
verdadeiros Panteras Negras...
Exatamente como nós, aqui de casa: o Lam
pião - não esqueçam jamais, queridinhas - foi
o primeiro grupo de ativistas homossexuais surgido no Brasil; foi o primeiro a se propor uma
tarefa concreta - a publicação de um jornal especifico - e a cumpri-la integralmente. Assim,
nós não vamos, em nenhum momento, renunciar
à nossa condição de ativistas; quanto mais não
fosse, porque não ficamos apenas na teoria, mas
nos entregamos fisicamente às nossas tarefas;
quem duvidar que leia com atenção as matérias
do número anterior sobre prostituição masculina,
ou deste número, em que falamos de masturbação.,, (Aguinaldo Silva)
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não se assumiu. É láci cobrir-se de plumas e
peetês no carnaval, e badalar em boates, eis
bares, parecendo fadas encantadas que, ao toque
do amanhecer, correm em debandada para casa,
a fim de, durante o dia, ser apenas mais uns
"rapaz da sociedade". Ora, Isso é ridículo. Nós,
não: somos gueis de noite e de dia. Desfilamos
nosso curse Rue] nos empregos e nas ruas. Entre
nós, são poucos os privilegiados financeIramente,
mas não nos Intimidamos quando chegamos num
estádio e 30, 50, is vezes 80 mil pessoas se voltam
para nos ver.
Queremos, através do Lampião, avisar aos

guda ias não de todo o Brasil que estamo, aqui 1
espera de todos. Existe multo mais que um grupo

guel no Rio Grande do Sul; existe, sim - e Isso é
muito mais Importante - uma coesdêncli do
guiei nu relação à sociedade, uma consclendz.ção
grande e esponlânea,'através do principal esporte
do brasileiro, o futebol. E nós temos consciência
total doe problemas dos guels no Brasil; mas
achamos que, pra começo de conversa, ternos que
lutarnpelo direito de escolher a forma de agrupame to que convém a cada um; e achámos,
também, que a união é fundamental. Estamos
prontos para responder às dúvidas, quando
necessário. Nosso movimento é sadio, aberto e
iodo.. E vmos continuar, pois temos uma vida
Inteira à nossa frente. (Luiz Roberto Machado e
Milton Bordini Silva, pelo Grupo Coligay, de

Porto Alegr)
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Mendigos da normalidade
O que é bom pras bichas gringas
bom pras bichas do -Brasil?
meu ver, documentou como leses para a
libertação homossexual II - tenho urna espécie
de rascunho, multo malescrito e com forte sotaque estrangeiro, e uma segunda versão, melhorada, ampliada e assinada pela Fração Homossexual da Convergência Socialista, com data
de setembro de 190 -, em nada servem ao
movimento homossexual brasileiro, multo pelo
contrário, só atuando como arma para traumatizá-lo e enfraquece-lo ainda mais. Essas lesei
foram escritas seguramente tendo em vista o
movimento homossexual norte-americano,
asa k, slquua e independência, mas quem as
escreveu viu-nos, mesmo que não tenha querido.
com o seu olho de colonizadoes "O que é bons
para os Estados Unidos é boas para o Brasil."
Não é Os homossexuais brasileiros mi sua
grande maioria ainda não se consclentlzaram da
perversidade Inerente da sociedade em que vivem,
do violento autoritarismo que os rodela. A primeira fase de sua consclentiziçlo, o be-a-bá de
seu processo liberatório, terá que se basear no assumir-se, no aceitar-se, para só então, e se for o
caso, começarem ou trabalhos mala de caráter
político e de opção por este ou aquele engajamento político. Entrar para o Partido doa Trabalhadores, por exemplo, como prega o documento
em foco significa começar mais uma vez ou
homossexuais urna trajetória marginalizada, em
que de nada terá valido essa abertura para se
aceitar, iniciada há dois ou três unos.
A prática está ai para mostrar que copiar o
mundo burguês en suas lutam pelo poder, suas
constantes injustiças contra as chamadas
minorias, significará abrir o flanco ainda mais
para quem nos oprisulti por tanto tempo. Não se
Pode er como, no atual estágio da vida brasi-

v

leIra, um partido político (todos eles compromissados até a alma coas os valor-es sociais e de classe

do Ocidente) rá permitir que homossexuais organitados desempenhem mals do que um papel
de bucha de canhão san seus quadros. Nem mesmo, cai principalmente, o P1. O que permitiriam
a um, homossexuais, seria uma vida clandestina e
sufocada. E Isso nás agradecemos, pois é rosno
temo, vivido até .gora.
A única estruturação "partidária', digamos
assim, aceitável, para o movimento homossexual brasileiro seria junto com as demais
minorias que também agora começam a despertar, como os negros e ia mulheres. As tentativas
de or anização nesse sentido revelaram-se bastante decepcionantes, mas imialimos que é esse
o cubinho, nunca em partidos políticos permhldos pelo sistema ropreasor. É por ter
adotado esta e outras posições que Lampião
Panou a ser atacado pais direita e a esquerda.
Porque não aceitamos as migalhas de poder que
a direita poderia nos proporcionar, nem a tutela
da esquerda, , autoritária e tão machlita
quanto a da direita. Não somos homossexuais
Profissionais nem usemos a nossa livre opção
sexual para servir sou outros, como não perathiremos - talo caso em pauta - que usem e
censtranjsm os
ssexuais para servis sob a
bandeira do P1 ou de qualquer outro punido
autoritário e machista.
A Fração Homossexual da Convergência
Socialista acusa o Jornal Lampião de se julgar o
"porta-voz do movimento homossexual" ede ler
"uma posição anarqubante e antl-esqusi-da".
Ora, simplesmente não queremos que néu do
jornal e o incipiente movimento homossexual
brasileiro sejam usados e abusados por pessoas
que daramenté estão se preparando pesa tomar
de assalto os futuros encontros de homossexuais, para a seguir oferecê-los numa bandeia
um partido pobtico Essa é a que se pode
chamar de "estratégia da aranha, a qual não
aceitaremos em sgjnclo.
Se não
como acha a Fração Homossexual da Convergência Socialista, os portavozes do movimento guei brasileIro, temos pelo
menos certeza de que possuíamos por todo o
Brasil milhares de leItores, há quase três anos,
número esse que om crescendo sem parar. E
esse êxito não se deve certamente ao nosso mctatismo ou a nossa visão fechada e exclusivista
da vida, como querem fazer crer as Teses em
pauta. Ao contrário, és nossa abtuca e nossa

g

homo

somos,

aceitação de vários pontos de vista que vêm cosiseguindo um número sempre crescente de
leitores pura o jornal. Mim disso, podemos
dizer com certeza que, enquanto Jornalistas,
fazemos Jornalismo e não o "ativismo" casmurro e sem graça que desejam alguns. Não
seremos nós os coveiros do Lampião
Nem naturalmente a Fração Homossexual da
Convergência Socialista, cuja maior queixa contra nós centra-se no Isto de não termos publicados "Um escelesie (ale, F.B) artigo sobre a
participação doe homossexuais no Primeiro de
Maio". Teremos de repetir indefinidamente que
adiamos que o movimento homossexual brasileiro não pode e não deve ser desviado de sem
próprios e graves problemas para servir a partidos? No embalo das acusações, os convergentes
ueis aproveitam para dizer que desempenhámos
um papel de freio entre o, homossexuais: "O jornal, que prega uma "sutonomia" para oshomossexuais, na verdade joga (ate, I-'.B. ) um
papel de frear o aeatinsaio do MII e sua organização política." Ora, não pretend4mos jogar

(O presente texto lol elaborado pra prefadar o
livro A CONTESTAÇÃO HOMOSSEXUAL, de
Gusy Hocquenghem, recém-lançado pela Editora
Brasiliense. Devido a divergências entre o Autor e
o Editor, esse prefácio acabeis não Integrando a
edição do referido livro. Aqui, LAMPIÃO o
publica em Primeira mio e sem cortes).

Guy Hocquenghem foi um doa mais atine
militantes da antiga Frente Homossexual de Ação
Revolucionária (F.H.A.R.) da França. Portanto,
tem vivência suficiente para ir ainda mais longe
analisa, de maneira dura e corrosiva, mas também rica e instigante, esse tipo de liberacionismo
homossexual que. almejando um Gay Power,

H

acaba por realizar urna contestação social menos

Por seu atrevimento, a CONTESTAÇÃO
OMOSSEXUAL certamente assustará muita
gente (relação sado-masoquista Escri(or/Leitor?). Mas mesmo acusando Guy Hocquenghem
de derrc*ista, tendeciceo e até pedante, não se
poderá chamar sua análise de ingênua. No atual
universo da pernuissividade, onde ser sexualmente
sadio se tcrnosi coisa chique, Hccquenghcm surge
como uma voz dissidente e um herege au relação
àquilo que ele chama de • Noves Burguesias
Hoincusexu ais'
Digamos que há uni dilema, bem no meio do
caminho. Escorraçados ou ludibriados à direita e
à esquerda, os homossexuais (cobaias de uma
sociedade controladora) anseiam por se abrir,
mas necessitam manter-se donos de seu nariz. No
Brasil, episódica como a operação-limpeza do
delegadoRicbetti no centrode São Paulo(quando
os policiais entravam nosbares gritando: 'Quem
for viadc, pode entrar no camburão'), deixam
patente a vulnerabilidade mas também o isolamento (visceral, nj diria) dos homossexuais, não obstante seus esforços em reagir orgartizadamente
Pa el algum na opção poilllco-partidária dos
Na Câmara Estadual, os deputados da oposição
homossexuais brasileiro.; simplesmente que.- jamais se mostraram tão desinfcrmadcn como
os estamos cusmsegulndot ai estio as cem.
durante o interrogatório ao delegado Ricbetti.
tenas de cartas que recebemos todos os meses)
Um deles chegou a sugerir um trabalho junto aos
abrir a coce dos nossos leitores pira as possitravestis para lhe pedir moderação. Corno no
bilidades de uma tida plena erealizsda noencosiBrasil também vem existindo, há quase três anos,
tro do caminho verdadeiro para a felicidade. É isalgo parecido com um Movimento de Liberação
so que incomoda. Os nossos "companheiros" da
Homossexual (afinal, o país precisa se moderConvergência não saberiam se ver numa situação
nizar), os grupos homossexuais organizaram,
de felicidade e de entendimento mútuo. Para eles,
junto com parcelas do Movimento Feminista e
a vida tem de ser negra, cheia de humilhações e
Negro uma passeata que reunisse o protesto de
misérias. Nós, os homossexuais, sairíamos da
amplos setores democráticos' ' dispostos a dar
nossa situação de opressão para Ir batalhar talvez
seu apojo. Mas ninguém jamais recebeu explinalgum campo de cena sob as ordens de um
cações sobre a ausência desses setores na maheterossexual ornei, que nos dada as pioria tanifestação pelas ruas centrais de São Paulo.
rdas.
Quanto à população, seus preconceitos funNuma peça estreada há pouco em Neu York,
cionaram na medida de sua perpLexidade ante
Bent, dois homossexuais alemães morrem num
aqueles degenerados que passavam gritando
campo de concentração nazista carregando pedra
slogans e palavrões. Mesmo assim, houve anôde um lado para outro, como seres absolutamente
nimas reações: nos lugares freqüentados por
má leis e Imprestáveis para outra coisa. O drama,
homossexuais, além da costumeira água jogada
se fosse encenado aqui, viria num momento opordo alto doa edifícios, nessa ocasião jogou-se mertuno, par, deixar fresco na mente de todos que
da tambm.
quando se trata de minoria elas estio sendo semPara muitos desses divergentes sexuais. a aipre ameaçadas por uma sodeade que tem por raiz
tentativa acaba sendo a aliança com os poucos
o patriarcado judaíco-aistio, seja qual for o
partidos de esquerda que os aceitam como tais, e
regime. É isso que não podemos perder de vista.
criar Departamentos Guris em seu interior. Mas
A ameaça está lassa-Ida em todos os programas
as desilusões não tardam em gerar situações
até agora elaborados pelos partidos políticos do
dolorosas para essas bichas que buscam prioOcidente, sejam eles nazistas ou comunistas.
ritariamente ser aceitas. Os tais revolucionáAliás, as "Teses" tratam nas duas primeiras parrios",
, mesmo quando dizem explicitamente
tes do ensaio feito por Lênin para lhes-ar a seaceitar homossexuais",, encdhem-se de horror
xualidade na recém-criada União Soviética, e do
logo que as bichas resolvem botar em prática o
golpe dado por Stálhi na abala tensa democracia
liberação sexual" dentro do partido; e invocam a
soviética, tratando com a maior crueldade posfamosa m
oral do proletariado" para condenar
moral
sível os homossexuais e restaurando todos os
os
mais
ousados.
Tais exemplos vem-se repetindo
padrões burgueses dia leis do casamento e antiexaustivamente até os dias de hoje. Receio que,
aborto. O documento lembra também a atitude
com seu paternalismo oportunista, os setores asde Fidel Castro em relação aos homossexuais e a
sim chamados progressistas na verdade masdesculpa lembrando o papel negativo que os gueis
corem as mesmas atitudes preconceituosas da
desempenharam na ditadura de Batuta.
direita, interessados que estão unicamente em
A boa nova que nos trazem as "Teses" é que o
manter influência num setor social ainda "inexGrupo Somos, de São Paulo, está um projeto
plorado" pela politica partidária no Brasil. Basta
de fundar outro )niesl,. O Co. "que elisn de
lembrar um lamentável episódio recentemente
ser um órgão do MII militante, asa-á também um
ocorrido ciii São Paulo, no qual não faltaram
veículo para discutir a aliança entre setores
planos táticco, alianças clandestinas, cursos
oprimidos e explorados contra o lisbnlgo coproselitistas e todo aparato golpista para que
mum." Nós, do "Lampião" desejamos que O
determinada
agremiação esquerdista tomasse a
Corpo venha logo e sej, realmente um veiculo de
liderança de um grupo liberacionista de... 60
comunicação e não apenas um boletim cheio de
hcsncesexu ais.
palavras de ordem e planos de tomada do poder.
Gato escaldado que sou, prefiro considerar a
A efervescência atual entre os gueis brasileiros até
repressão e o paternalismo como duas faces de
que comporta outro veículo, mas rezemos todos
uma mesma tendência. Nem creio que a esquerda
para que seja mesmo um jornal, aberto, ofereceusó redimir esse "amor anormal" ou desculpado perspectivas, e não mais uma folha dogmática
bilizar o buraco do eu - simplesmente porque,
e cansativa, como tantas que andam por aí sendo
ermo diz Hocquenghem, ser militante e revoempurradas praticamente i força nas mãos de
lucionário "é um jeito de ser normal". Se a sotranaeuntes distraídos.
lução da desencontrada "questão" homossexual
O Lampião foi leito com multa dificuldade e
não está na modificação do Código Penal, não
saaffíclo, mas deu certo, talvez, exatamente,
parece estar também na modernização dos esporque não tivéssemos um plano de diretrizes
tatutos de partidos auto-proclamados progressisrígidas para a sua feitura. Ele surgiu porque estas. Hocquenghem exprime muito bem essas imtava na hora, a prova foi a sua grande aceitação.
possibilidades: por viver em "deslocamento perQue O Corpo não azeite estratégias vindas de
manente", na prática e no plano das idéias, o
cima, através de caminhos solertes; que encontre
desejo homossexual é antipoda da normalidade
no dia-a-dlaaa suas matézias - só as, viverá,
- mesmo aquela "disfarçada de esquerdismo".
como nós desejamos. (Francisco Bittenccxirt),

significativa do que a revolução do automóvel,
ainda quando jullia estar mudando a face da
humanidade. E Hocquenghem pergunta: será
que tantos anos de liberação sexual (fala, sobretudo. da França e USA) não teriam tia-nado
mais refinados os mecanismos de controle,
acabando por outorgar ao Estado também o controle da sexualidade, último baluarte das mdisidualidacies? Ao reivindicar melhorias no Código
Penal, na Psiquiatria e na Justiça, não teríamos

reforçado nosso opressor, permitindo-lhe exer
um poder ainda mais sofisticado?
Nesse sentido. Guy Hocquenghem chega a
acusar um certo Movimento Homossexual reivmdicatol-jo de estar ajudando a codificar a vida
privada e de incentivar a criação de uma nove
normalidade, ao exigir o reconhecimento social
do homcosexual' e ao consagrar uma nove
categoria científica chamada " hosnoissexualismc" . Do mesmo modo corno o prefixo hosno tornou o sexual parte do universo científico, o ismo
final lhe adicionou um caráter de doutrina e
pediu um credo. E é por essas duas portas que,
infelizmente, ingressa no Movimento Hemossexual um ideal institucionalizador e vão-se articulando objetivos estratégicos, táticas proselitis(as, formas centralizadoras, no melhor estilo de
disputa de poder. Ao carregar o homossexualismo
(doença infantil da homossexualidade?) como
bandeira, os movimentos reivindicatórios criam
um papel a ser interpretado: o de homossexual. E
o
m como um novo valor que. ao 'capar
seu lugar na sociedade, perde ao mesmo tempo
sua capacidade de questionar, se normaliza- e
"ira modelo - tudo isso em d trimento de sexualidades mais selvagens como a bicha-louca, o
pedólilo, o sado-masoquista, etc. Aliás, basta
folhear certas revistas americanas que anunciam
cremes, perfumes e camisetas para homossexuais:
constata-se imediatamente que, nessa antropcIágica moda de/para bichas, a reciclagem já
está ciii andamento: somos o alicerce do novo
poder.
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Fazendo severas criticas aos rumos reivundicatórjos que o liberacionismo homossexual
geralmente tomou. Hocq uenghem remete-nos
diretamente ao u niverso da miháncia. Se há uma
crise dentro dela, é porque descobre-se ai una
perigoso processo: Militáncia - Militarismo Autoridade - Dogma. Afrss multiplicar os ecoIna de poder. distribuindo-os entre especialistas
(psiquiatra, sexólogo, pedagogo, sociólogo, juiz),
a sociedade moderna institui um novo mediador
entre nós e nós mesmos: o militante, especialista
em programar poiltica, ou em decretar essa nova
forma de transcendência chamada REVOLUÇÃO. A propósito, lembro como foi grande a perplexidade dentro de certos grupos de liberação
homossexual quando muitos de nós constatamos
que já nãor nos sobrava tempo para trepar,
ocupados que andávamos essa reuniões e outras
atividades de " liberação sexual". Se alguma coisa
falhou nos próprios fundamentos doativismo, is50 certamente tem a ver com a mesma fina incinpatibilidade existente entre o desejo (individualidade) e o social (militância).
Existem atitudes fundamentalmente diferentes num gesto de liberação. De uni lado, ainda se
imcosatra nos muros de São Paulo uma inscrição
que sobrou dos duros tempos do Dr. Richetti:
BICHA É GENTE - cujo teor sempre me pereceu oda súplica, da comiseração. Numa atitude
oposta, Hocxuenghem prefere sugerir: BICHA É
PERVERTIDO PLURAL
. e com isso afirma
potencialidades tora do universo da normalidade.
Por sua característica fundamental de perversão e
anormalidade, que lhe abrem a imaginação e o
lançam num moto-perpétuo, o desejo homossexual não precisa de modelos unificadcres. Sei-ia
melhor que ficasse à deriva, sem ánazas, pois,
tanto quanto as zonas de repressão, os ecoteúdos reprimidos agitam-sesein parar". segundo
Hocquenghein.
É licito perguntar, portanto, se a pcasibiidade de sobrevivência do desejo homossexual não
estaria justamente ai, nessa espécie de "ebulição
clandestina" de que . Fala Octávio Paz. Nessa
região selvagem, indomável, (mão Sth'&io Tia-
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Convergindo: da Mesopotâmia a Richetti
Minha doce amiga EdIa Van Steen vem
programando para Status uma série de debates
abre comportamento. No Último publicado,
reuniram-se os jovens para discutir seus problemas - vida, sexo, trabalho e participação
social: resultou num panorama tímido e de coodusões restritas, talvez porque todos pertenciam
à classe média alta, faltando, portanto, a mescla
mm elementos proletários e, como a temática fosse primordialmente sexual pelo próprio caráter da
revisto, notou-se a falta de uma ou de um jovem
homossexual assumido. Neste âmbito então a discussão limitou-se aos pontes de vista haeros, dos
quais todos eles obviamente se disseram pratcantes.
A coordenadora percebeu as falhas e, para
tentar sanar esta última, perguntou o que eles
achavam do homossexualismo. 'Tudo legal, cada
um teso o direito de estar na sqa", foi o consenso
também óbvio. Porém, um rapaz acrescentou:
"Mas também a gente não precisa aceitar bichalouca, né?", deixando explícito nesta frase, que
os níveis de preconceito podem ser sutis, variáveis, mesmo entre pessoas que se acreditam avançadtnhas.
Pondo em miúdos: a sociedade atual já suporta razoavelmente o homo assumido que por sua
própria natureza ou por auto-disciplina tem (ou
aparento) um comportamento hetero; mas repudia ainda aquele cujos maneirismos possam
ferir a moi-ai convencional - abrindo, porém, exceção aos que podem e devem desmunhecar
cabeleireiros, costureiros, maquiladores, decoradores...), porque essa desmunhecação traz
lucros para o sistema, ao mesmo tempo reafirmando omachismo que com ele co-existe.
Claro que ser bicha-louca não é obrigatoriamente carteira de identidade para homossexual. Propor tal generalização seria dar a comida
mastigada ao sistema, interessado ais nos
manter o mais possível dentro dos esterefitipos, a
tini de ressaltar as "diferenças" e justificar a
marginalização e a conseqüente repressão Ainda
há a consideras que o esterrótipo "bicha-louca"
pode ser, ao certos casos. uma atitude adotada
de defesa e contestação (consciente ou não) ao sistema opressor. Na guerra vale tudo, mas eu pergunto se a luta não será duplamente mais pesada
para estes elementos, uma vez que foi o adversário quem escolheu as armas e camuflagem?
O fato conversa do acima é para determinar.
então, que a autenticidade do homossexual tem e
deve ser mantida, seja ferindo a "dignidade" dos
heteros ou dos homos preconceituosos. Sem este
preAmbulo, impossível qualquer acordo de classe

isento de prevenções e repressões. Nós, homossexuais brasileiros, como grupamento constituído
(?). estamos ainda engatinhando em cima de uma
cultura e de uma atividade específicas. Após dois
anos de formação do primeiro grupo, quase o
mesmo tempo e idade do Lampião como elemento
catalisador, e a realização do 1 EGHO (que a meu
ver teve resultados animadores e positivos),
chegamos atualmente a um impasse no qual girase em círculos, esgotado que está aquele primeiro
fôlego de euforia e liberdade.
Ê o momento de analisar claramente o que foi
feito e obtido, o que foi destruído e porque. Também nós, do Lampião, não fugimos à regra quanto àquele entusiasmo inicial, e estamos igualmente convictos de que é preciso repensar sobretudo
o que bem (e não foram poucas coisas) ou precariamente (como preferem considerar alguns)
construímos e trabalhamos em cima, nestes quase
dois anos. E oeste repensar existe, a meu ver, dois
pontos primordiais a serem defendidos e que,
apesar de tudo o que há para rever, genericamente são aqueles de sempre: o homossexual deve
lutar para exisitr e se fazer respeitar na integridade física, moral e psicológica que lhe é
natural, dispondo à sua vontade do seu corpo e da
sua mente, sem se deixar discriminar, sem aceitar
os palernalismos que também são discriminatórios; e sem se auto-discriminar ou afirmar-se
ao hierarquias ou classes, sejam travestis, micitês, bichas-loucas, bichas-mais-ou-menosloucas. bichas-quase-sérias, bichas-sérias, bichas-intelectuais, etc: etc. (se cm relação às
mulheres homossexuais as classificações podem
não ser tantas nem tão rígidas, a idéia de hierarquia eliderança não é mais diluída..,).
Para aqueles que ainda insistem em separações, por não conseguirem se libertar dos
padrões de formação machista, lembremos que
perante a natureza somos todos iguais, dispondo.
indiscriminadamente, de uns órgão sexual roliço,
e outro em forma de um buraço circular pregueado (com alguns outros adereços compjetnmtâres): e que numa cama qualquer homossexual
masculino, seja um travesti ou o maior dos enrustidos. pode fazer e oer a mesma coisa, dependendo só de saber usar a imaginação e de não ter
preconceitos, nem fimose exagerada, e nem
hemorróidas em idade avançada. Quanto às lésbicas, bem... das sabem melhor do que eu como
agir. Não vamos doutrinar, então, à maneira dos
heteros paternalistas ou dos enrustidos, para que
as bichas sejam menos bichas e as sapatonas
menos sapatonas. "Cada um na sua, tá legal,
garotão?" Porque somente da integração das
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inúmeras facetas de nossa sexualidade específica
êque advirá uma cultura homossexual autêntica e
com ela a imposição e o conhecimento dos nossesdireitça.
O outro ponto diz respeito a absoluta prioridade que a luta homossexual deve ter para cada
um de nós, sejamos proletários, intelectuais, dasse média ou marginalizados sociais. Temos sido
freqüentemente, ultimamente, desejados e assediados por alguns partidos da esquerda não
tradicional. Em tese, tal amigação (quem sabe se
até não sairia casamento?) poderá parecer
proveitosa para nós, porque o movimento homossexual não está ainda preparado para se constituir politicamente, conforme eles nos dizem nas
suas declarações de amor. Mas pergunto se será
necessário um compromisso partidário, na
melhor das hipóteses paternalistas, e comprometido com as outras diversas reivindicações que
são e serão prioritárias, na estrutura de um partido. Não tenhamos dúvidas de que na prática,
pelo caráter minoritário do Movimento Homossexual, tanto em número como em "diversidade
de comportamento", a tendência do partido.
depois de usá-lo para fins eleitorais, será diluí-[o
em benefício das idéias gerais.
Ora, a nossa bandeira de luta que é a nossa
sexualidade específica tem sido desprezada(e
perseguida) pela direita como castigada pela esquerda, com razões e denominações diferentes,
mas com o mesmo tipo de repressão criminosa e
muitas vezes sádica.
Reconheço o estóico e patriótico (haal) esforço dos ativistas homossexuais da Convergência
Socialista, por exemplo, (entanto impor dentro do
partido a tua Fração Homossexual com um perfeito plano de ação, recentemente divulgado,
denominado "Teses para a Libertação Homossexual 11" (houve antes o número 1. que agora foi
reciclado) . Tal trabalho, escrito por pessoa (as) de
bastante prática isa militância política, como não
poderia deixar de ser, é muito convincente, capaz
de converter em mártir ou herói a bicha mais
alienada. A compilação histórica das perseguições aos homossexuais vais desde a Mesopotâmia até a -operação rondão" doRichet, num
panorama bem completo, portanto, com as
devidas condenações à Rússia Stalinista (portanto
post-trotskistai e à sua filial cubana.
Quando a argumentação deixa a foice e o
martelo e von até nossos verde-amarelismos, os
ataques estão dirigidos diretamente aos do Lampião, chamados de anarquistas pequenos burqueses e anti-revolucionários, que, pregando a
autonomia para os grupos homossexuais, "jogam
um papel de frear o crescimento do MH e sua organização política".

MEMÚRIA GUEI
De alguns anos para cá, * Imprensa Brasileira tem dado um certo destaque a Questio Homossexual.
Ensaios, entrevistas, matérias,
reportagens e contos, têm sido
publicados freqüentemente em jornais e revistas de norte a sii do país.
Para que todo esse material não
perca no tempo e no espaço, oJornal
Lampião resolveu organizar uma
Memória de tudo que tenha sido
publicado sobre homossexualismo e
as ditas minorias. Para Isto, pedimos
a colaboraçio doe leitores, que enviem-nos recortes (original ou xeroa)
desse material com a Indicação da
fonte e data de publicação.
LAMPIÃO da Esquina: Caixa
Postal 41.031. Rio de Janeiro, RiC}P 20.400.

Mas a doutrinação partidária não para por ai,
porque no decorrer do documento se estabelecem
os planos da ação revolucionária e os comportamentos (sic), e vai-se percebendo que a ladafoba é a mama das cartilhas tradicionais da
esquerda. Pala-se em "setores oprimidos e explorados pelo inimigo comum",
, usa-se com
freqüência a palavra " companheiro" , ou " militância", "métodos combativos", etc., culminando com uma ordem tácita: — o MH só tem
duas alternativas: estar ao lado da burguesia ou
ao lado dos explorados e oprimidos. A Convergência Socialista é a única tendência que oferece
uma clara direção pró-trabalhador para o MH e
(sic) sendo assim, tem ao aindlçãee de dfrIgII esta
corrente" (os sico e os grifos são meus).
O perigo maior dessa coisarada toda - e isto
já ressaltei em artigo anterior - é que sempre
foram delegadas aos homossexuais, pelo sistema
social, as funções discriminativas que também
citei antes e que de algum modo estão ligadas à
feminilidade. Mas agora, conforme proclama o
tal documento. é finalmente dada ao homossexual a chance de, sem precisar mascarar sua
sexualidade, participar politicamente dos destines do país e quiçá. . , dos da humanidade.
E é claro que essa possibilidade de ascendência ao poder, que sempre pertenceu aos homens';
desperta dentro dele, homossexual, o macho que
esteve escondido durante séculos. O espetáculo se
lhe afigura com mais luzes, paetês e plumas que a
mais suntuosa apoteose do Foilies Berg e em
glória, ele até pega em armas e sucumbe, se for
preciso! Só que nessas alturas a sua luta específica já foi para as cucuias... Será isto o que
pretendemos? Ouvi há pouco tempo uma ridícula
bicha doutrinada dizer que "a única solução será
a luta armada". Me digam. Pode?
Não quero parecer fútil nem gratuitamente
surrealista. Também não sou derrotista e muito
menos entreguista. Ë evidente que a nossa situação, que é e deverá ser sempre política, só
poderá resultar num movimento de esquerda,
levada pela própria condição de marginalidade
que a nossa preferência sexual se afigura perante
qualquer poder constituído, seja ele de que facção
for. Mas se é para determinar colocações, direi
que estaremos sempre à esquerda da esquerda. Só
não me perguntem onde é isso e como é isso, porque sinceramente não saberei responder. Não sigo
cartilhas, não traço planos de ataque, não ponho
cabeças a prémio e tenho a honestidade de me
reconhecer falfvel, portanto não procuro ser dogmático, nem dono da verdade. Defendo, isto sim,
e coto muita consciência, o direito ao uso do meu
corpo e da minha mente. E se for para deixar aqui
qualquer coisa que possa se assemelhar a uma esserança mas que é, na verdade, um alerta, repetirei o verso do poeta português José Régio:
"Não sei para onde vou mas sei que não vou poial". (DarcyPeaueado).
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Lima Barreto, um escritor libertario
20 de novembro é aniversário da
morte de Zumbi. Este ano
LAMPIÃO, em vez de cobrir o
movimento negro (cuja maioria
dos participantes preferem
deblaterar entre si do que fazer.
um trabalho conseqüente) resolveu homenagear toda
população— afro-brasileira na
pessoa de uma das suas maiores
expressões. Trata-se do escritor
Lima Barreto, cujo
centenário do nascimento dá-se
no ano que vem. Temos a
certeza de que ele está mais
próximo da maioria do que
líderes classe-média apenas
preocupados em construir um
curriculum-vitae.
Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no
Rio de Janeiro numa sexta-feira. 13 de maio de
1881, filho de um jornalista ligado ao Partido
Liberal e uma prcícasora primária. Conheceu o
mundo portanto, num dia considerado azarento
e também futura data comemorativa da Abolição
cuja campanha colaborou seu
da Escravatura,
pai, protegido do então poderoso Visconde do
Ouro Preto. Em 1887 morre-lhe a mãe de tuberculose galopante; não antes de ter parido seus irmãos Evangelina (1882). Carlindo (1884) e
Eliever (1886). No ano seguinte da morte da mãe.
assiste às comemorações da Lei Áurea, que para o
menino de sete anca, significava abandonar a escola, pois "ser livre deve ser fazer apenas o que
terna vontade".

em

A Proclamação da República em 1889 fez com
pai, jornalista combativo da TrOisai
que
Liberal fosse demitido, depois doexltiodoviscoride seu protetor. Mas cano ser liberal e antirepublican& Ah, meus caros, os tempos mudam... O próprio escritor dará a resposta anca
depois, no seu Diário latimos "uma rematada
tolice foi a tal república. N ofundo. o que se deu a

seu

15 de novembro foi a queda doPartidoLibu'alea

subida do Conservador, sobretudo a parte mais
retrógrada dele, os escravocratas de quatro «afados".
Caindo em desgraça, a família Lima Barreto
mudou-se para a Ilha do Governador, onde alguns anos depois, seu chefe foi nomeado administrador das Colônias de Alienados, nome'como era
conhecido o Hospício da época. Alunoda Escola
Politécnica, foi estudante apenas razoável, a
exemplo de outra gênios desta ou de outras
paragens. O contraste entre sua sensibilidade e a
filhinhos de papai empisroladcs, sem dúvida,
prejudicou e muito sai aproveitamento escolar.
Um dia, justificou o medo de pular com a co.
legas o muro do teatro para assistir o espetãailo
de graça, dizendo. "Pobre de mim. Um pretinho.
Era logo seguro pela polícia. Seria o único a ser
presd'.
Em 1902, acontece o trágico fato que realmente mudou o trato da sua vida. Influenciado pelas perseguições ainda sondas pela
liberais supostamente partidária da monarquia,
o pai do escritor não resiste e saíre uma crise de
loucura da qual nunca mais se recuperara. Aos
dezenove anos, AfonsoHennques torna-se arrimo
de família, sustentando três irmãos menores eum
inválido. Abandona a estudos e arranja um emprego público de amanuense (uma espécie de escrivão do Ministério da Guerra. Logo ele, que
odiava militares! A família muda-se para Todos
a Santa, bairro encravado nas cercanias doEngenho Novo e M êicr. O baque econômico é muito
grande, podendo ser notado na qualidade de
ensino recebido por Afonso e sua irmã Evangebna
(aulas de piano e francés) em comparação à dos
irmãos caçulas. Cosnaçara o caLsário de Lima
Barretes O pai. louco, tinha freqüentes alucinações de estar sendo perseguido pela polícia.
Com a exceção da irmã, não encontrava receptividade familiar. O emprego medíocre também

não cíereciachances a'um negro leitor deBaLzac,
Toistis, Dostoiessky. Rtuvscau, Kropotkin.

Mau passant. "A'minha vida em família tem sido
uma atra desgraça. Entre ela e eu há tanta dessemdhança, tanta cislo. que eu não sei conto
adaptar-me' (DrloIadaio).
Assim iniciou-se no jornalismo e, posteriormente, na literatura... Sua obra t indiretamente
autobiográfica. com personagens inspirada em si
mesmo (Gonzaga de Sã. IsafasCaininha), no pai
(Poliarpo Quaresma), na irmã Evangelina e
principalmente na vida da subúrbios canoas da
Belle. Ëpixiue, que retratou como ninguém. Ltaguade trapo. não tinha piedade dos inimiga, por
inata ilustres e poderosas que fossem. Por exemplo. "oRui (Barbosa) falou com aquela pretenaão
e aquela falta de visão que lhe são peculiares'
(1909); "o senhor Coelho Neto é o sujeito mais
nefasto que tem aparecido no nosso meio inteteo.
tuaF'. (1919): "Machado(de Assis) é um falsoem
tudo. Não tem naturalidade. Inventa tipos sem
nenhuma vida".
N io apenas a poderosos sofreram debaixo de
sua pena. O anônimo medíocre também chegou a
ser imortalizado com sua sátira impiedosa. Em
1917, por exemplo. num artigo sob a trens da
Central do Brasil. escreveu:
"O brasileiro é vaidoso e gulosode títulos ocos
e honrarias chochas. O seu ideal é ter distinções
de anéis, de ccasdersções, andar cheio de
dourados... Observem. Quanto mais modesta for
a categoria do empregado - no subúrbio pelo
menos - mais enfatuado de se mo~ ... Empurra brutalmente a outros, olha desdem a
mal vestidos, bate nervosamente com a níqueis".
O funcionalismo público, que conhecia tão de
perta é uma das suas vitimas favoritas. Em Vida
eMirte de ~~ de Sá assim define um dos
seus superiores no Ministério: "Homem inteligente, mas vadio, nunca entendera daquilo. Entrara «ano chefe de seção e durante as horas do
expediente o 'eu máximo trabalho era abrir e
fechar a gaveta da sua secretária . Foi feito diretor
e logo que se repimpou no cargo, tratou de
arranjar outra atividade. Em falta de algo
mais útil aosinteresses da pátria, fama g toda
hora e a todo instante e ponta no lápis. Era um
gasto de lápis que não mais se acabava; o Brasil é
rico e aprecia o serviço dos seus filha. Quando
completou 25 anca de serviço. foi feito barão."
Sua obra romanesca é bissexta, sofrida e
muito pouca conhecida. Poucos livros encontramse reedita1os no momento. Na realidade, apenas
trel. Entremos em maiores detalhes.
~'dos Anjos. Primeira versão escrita em
1904. Segundo versão em 1922, ano da sua morte.
Edição póstuma em 1948. Atualmente encontrável livro de bolso. Conta a aparentemente
banal estória da mulatinha que se deixa seduzir
por um conquistador de subúrbio, que depois
segunda versão, a
recusa-se ao casamento. ,Na
definitiva, o livro termina com Clara e a mãe escorraçadas pelo família d, sedutor e com a pungente frase: "Mãe, nós não soma nada!" Na
primeira versão. entretanto, ela continua pela
vida, tem uma filha de um português, depois euviuva de um jogador e termina casando um
pedreiro, a quem a ajuda engomando para fora.
A (ilha foge com um policial, prostitui-se e morre
tuberculosa como indigente. No terreiro da e$talaem onde mora "Clara canta uma trova qual-

quer num dia de sol'. perfeito o quadro social,
ainda válido hoje em dia.
R.enrdeçb. do cscdto Isaías C.lube.
Publicado em fasdou Ia em 1907 e em volu me em
1909. Mal recebido pela «Ida da época. hccencontrável em livro de boiso. Mulato pobre vem
para oRiodeianeiro onde vai pararem redação
de jornal, não sendo promovido por preconceito
racial... Contêm sátiras impiedosas de personalidades ilustres da época, todas caiu nome
troado. Edmundo Bittencourt (dono do Cosselo
de Manhi). ocronista JcáodoRio, OlavoBilac
CoelhoNetct Afr*nioPeixotOe outra.
Na~ e a Ninfa. Publicado em fascículos em
1915, em volume em 1919. Atualmente muito
raro. Ru.à-dd sobre adultério e tmrremamo
político, ambientado durante a Campanha Civilista de Rui Barbosa au 1910. Deboche de
pai ticos importantes de então.
Triste fins dePolk*rpo Quaresma. Publicado
cru folhetim em 1911, em volume em 1919. A
crítica considera o seu melhor romance. E ainda
achável nas livrarias. Sátira de costumes de funcionário público considerado tanto por exaltar os
vnkrs nacionalistas como a música popular e o
desenvolvimento agil cola nacional Termina condenado a prisão perpétua por pedir a legalização
do tupi-guarani. Retrato impiedoso do marechal
FlcrianoPeixotoe seu tempo.
Vida e Morte de Gonraga de Sé. Escrito em
1911, editado em 1919 por Monteiro Lobato. O
livro favorito do escritor, hoje raro. Um da
melhores retratos do Rio BelleEpoiue. Jovem
fascina-se pela personalidade do protagonista,
homem culto mas enquadrado, limitado e castrado pelo serviço público.
Podemos também citar outra considerada
"me xes" como As Bsusundeapa(l91'/), sátira
sobre a geografia, histárma e eaxicania do Brasil;
Cemitério dos Vivos (inacabado) e inúmera conta, entre eles a já clássicos ANosa CaIfÓrub e
O Homem que sabia jovuâs.
Como jornalista. Lima Barreto escreveu no
Castelo da Ma.hI, jasl doComérd' revistas
Careta e Fo.-Fou e inúmera alterna ,, os anarquistm doutrina com a qual siznpauva. Em
1917 saudou a revolução russa e expressou o
desejo de movimento semelhante por aqui
(naquele tempo ainda não havia Stalin e tudo
eram flores por lá). Eis patknina mostra de seus
textos pai ticos: "o nosso regime atual é da mais
brutal plutocracia e da mais intensa adulação
ara... capitalistas internacionais, aos agentes de
negócios. aos chartaties tinta com uma sabedoria de pacotilha" (1915). "Se a sociaListas,
anarquistas, sindicalistas, positivistas etc, não
podem resolver a questão social, estou muítodispato a crer que o catolicismo não a resolverá
também, tanto mais que nunca fcrm tãoíntimas
as relações do clero com o capital, e't «mtra este
que se dirige a guerra dos revolucionárias"
(1921). "Contra essa ordem que tende a perpetuar-se entre nós, aviltando a mulher.., não se
insurgem as borra-botas femic,istas que há por a.
Só tratam de arranjar manhosamente emprega
pública. E um partido de ouvação corno qualquer outro masculino" (1922).
Assim pensava Lima Barreto, negro icono
clasta do subúrbio carioca. Participa ativamente
da campanha anti-Hermes da Fonseca au 1910 e
do júri da Primavera de sangue, que condenou no
ano seguinte, um oficial do exército que atirou
sobre a manifestantes. De saúde fraca, a partir
de 1911 cai na boemia inveterada. e depois noalcoolismo crônico. E internado duas vezes noHcapicio e aposentado em 1918 a pedido, depois de
14 anos de trabalho. Fugia das (estas para beba'
scznha era encontrado nu correndo pela linha
do trem, sia bicha subindo-lhe pelas pernas,
dormia nas sarjetas. Seu Cemitério da vivos
'registra todo o processo. "Muitas causas influiram para que eu viesse a beber, mas de todas
elas, foi um sentimento ou pressentimento, um
medo sem razão neto explicação, de uma catastrate domestica sempre presente. Adivinhava a
morte de meu pai e eu sem dinheiropara enten'álo, previa moléstias de tratamento caro e eu sem
recursos; amedrontava-me com uma demissão,.,
e assim conheci o chope. o ulsque, as noitadas.
amanhecendo na casa deste ou daquele... Bebia
desbragada mente a ponto de estar completamente bêbado t 9 ou 10 horas... Sem dinheir mal
vestido.., fui levado as bebidas fortes que embriagam depressa. Desci... até a cachaça. Embriagava-ute antes do almrqoaté ojanlar, e desde
até hora de dormir".
Era o fim. Candidato derrotado á Academia
Brasileira de Letras, que hipocitameittc o

saudará neste seu centenário de nascimen(o,
Lima Barreto passou o último ano de sua vida
confinado na sua Vila Quilombo em Toda os
Santa. Foi um período de trabalho intenso.
Publicou vária volumes e principalmente organizou sua obra, antes dispersa. Cortejado pela
modernistas, afa'rtou-se deles por conalderá-la
filhinha de papai esnobes e radicais duques.
Em 1922, seu pai agonizava. No quarto ao
lado, o escritr lia. Foi procurado pela irmã, que
o encontrou morto. Ao notar na casa a mcwimentação do velta'io, seu pai teve um único lance de
lucidez em muita sua: "Afonso morreu?" Ele
próprio faleceria 48 horas depois do filho. Ambos
estão sepultados no cemitério São mão Batista
num túmulo mal conservado, ao fundo do lado
direito do portão principal, perto da entrada das
apelas. Seu velório foi muito concorrido, niopor
intelectuais, mas por gente humilde da subúr- bios, pois era popular, tinha muita compadres.
O cadáver do escritor. de 41 anca, parecia precocemente envelhecido, cabaça já branca.
Lima Barreto jamais se casou, nem sabe-sede
aventuras suas, a não ser idas aos bordéis pobres
do Mangue. Urna vez disse não querer as mulheres "nem conto amigas nem como inimigas'.
Dois testa entretantodo romance Gma.aga deSá
demonstram uma sexualidade no mínimo, enrustida e platônica. "vinha a neste e ela caiu negra
sobre nós. Então sentiram nassa almas inteiramente mergulhadas na sombra e a nossos corpos a pedir amor. Caiamo-nos e olhamos um
pouco as estrelas no céu escurd' - isso é uma
caminhada de dois amigos no Passeio Público. E
mais: "Por uma tarde clara de quinta-feira,
(oram me lembrando tais coisas, enquanto palmilhava o caminho que ia ter à casa do meu
amado amigo. Acompanhava-me por ele afora,
de envolta csxn essas agradáveis recordações, uma
grande e exuberante alegria na alma. O caricato ia
ser pleno e avisita dar-nos-la o perfeito enlace das
nossas almas. Caminhava «ano para um quarto
de núpcias".
Seu amigo Pereira da Silva também forneceu
um curioso depoimento sobre o seu enterro.
"Quando transpusemos a sala ais cujo centro
jazia o cadáver um homem correu a espalhar no
caixão, votivamente, aquelas perpétuas de roxo
tão expressivo. Depois, mal contendo a emoção,
descobriu-lhe orato, beijou-o na testa, que ainda
recebeu algumas lágrimas. Uma passa da família dirigiu-se ao visitante. Quis saber quem ele
era. - Não sou ninguem, minha senhora. Sou
um homem que leu e amou esse grande amigo da
desgraçada". Interpretem como quiserem
João Carlos Rodrigues

HEUO 1. DALEFI - médico bomeupata
- dinien geral. Rua José das Neves, 89. Fone:
521'0999 - planalto Marajoara (pela Av. Iateriagos, até benta Café Solávei Donsiniun).
São Paulo - Capital.
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Richeiti
volta às ruas
G delegado Wilson Richetti e os famigerados
homens da sua 'operação rondio' que andavam
de quarentena em São Paulo, encontraram um
meio de comemorar a proclamação da República:
dia 15 de novembro, saíram às ruas da capital
paulista em busca de homossexuais. Só que, dessa vez, não eram as bichas os alvos procurados,
mas sim, as mulheres: os policiais invadiram os
bares Cachação, Ferros e Bexiguinha, e as mulheres que lá estavam, incluindo as que possuíam
carteira profissional assinada, foram todas detidas, debaixo do seguinte argumento: "Ë tudo
sapatão".
Segundo panfleto distribuído posteriormente
pelos grupos Terra Maria, Ação LésbicaFeminista e Eros, na 4d delegacia, para onde as
detidas foram levadas ,foi constatado que os
policiais recebiam dinheiro para libertarem as
pessoas, sendo que aquelas que não possuiam, Lá
permaneciam" Em seu panfleto, aqueles três
grupos paulistas denunciaram: Estamos novamente às voltas com a ação violento da polícia,
ação essa que outra vez ficará impune no que diz
respeito as autoridades".

brasileira (e do consumo), mas uma desmunhecaçio arrasadora, poética e visionária. Em
função disso, perguntd'ibe se acreditava que
existiria algo que se pudesse chamar de "estética
homossezuai", Negou; por exemplo, os negros
não têm neoeuarfamente uma estética especial,
ao fazerem sua arte, mas apenas uma abordagem
diferente,. Talvez o lato de ter geralmente mulheres (e eu alTescenlarlai deboI) conduzindo
seis dramas poderia significar uma negação de,
estereótipos masculInos. Talvez nesse sentido,
segundo ele, se poderia dizer que sua estética é
bounossezual. (Aliás de manifestou Interesse pelo
Lampião e. como [Ala virias linguas, quis levar
algum exemplares).
Como nessas horas sou um gravador baplsoévd, antes da proJ ão de um dos filmes
registrei um papo multo ilgnlfksative entre uma
ainhedda atriz, um conhecido diretor de teatro e
um Intelectual. Intelectuais Schroeter chegou cem
um amigo à tiracolo, Atriz: Amigo!? Diretor
(hêmon)s Amigo, é? lutdectuab E uma pena. O

mustafá é um belo rapaz. Atriz: Então precisamos desencaminhar o menino não é? A cena
terminou em riam. Sou um gravador. Está regi,nado, (João Silvirio Trevisan).

A mulher que

A história começa com uma mulher sendo
deflorada por um açougueiro, que lhe paga a virgindade perdida numa mesa de corte de carnes
com um pedaço de filé mignon, comido por da e
sua amiga, horas depois. (Valem todas as conotações simbólicas implícitas e explicitas,..).
Depois dessa iniciação, ela continua obcecada por
seu vestido branco de noiva e por um casamento
nos moldes tradicionais.,. E já que as circunstâncias fazem com que eia se prostitua e se torne a
rainha dos gemidos, os conflitos começam a surgir: como viver entre o sonho e a realidade?
No filme há pelo menos cinco cenas antoiógicas (inclusive a de Bubby Montenegro), todas
questionando, de forma inovadora, importantes
.i uestões sobre sexualidade homem/mulher. Há
quem não goste do tratamento: os machistas, os
donos da verdade, os amantes compulsórios, os
que usam os jogos eróticos como forma de dominação, e as mulheres que, violentadas com a
ioanutenção destes preconceitos, continuam
coniventes com eles. Mas quem não se enquadra
nestas categorias e está dsipcato a pesquisar verdades, vibra. E considera A MULHER QUE INVENTOU O AMOR um enorme diamante bruto,
a ser lapidado pela nossa sensibilidade pessoal.

inventou o amor

Arrasadora
Maria Malibran
Werner Sebroeter, um dos mais polêmicos e
originais diretores do moderno chiesna alemão,
trouxe vários filmes e um amigo árabe para se
apresentar em várias cidades hr*sllefras Em seus
filmes, constatei um certo deacabelamento só e

plkávd por sua paixão pela cultura Italiana
(virei na Itália, quando menino), pela ópera e
par Maria Csllas em particular. O elemento
nper4itico está quase sempre presente, sobretudo
naquele que parece se' o mais conhecido de seus
Ifimesi A morte de Mana Malibran - onde
Sdiroeter cria "climas" a partir da vida de uma
esntnra de ópera do século passado, Maria
Malibran, que viveu e morrei cantando. Num
outro, ele coma a história de três mulheres que
vivem num povoado americano, matando os
homens que lá aportam. Noutro. Sciiroeier EUmoo s peça Sal omé(de Oscar Wide) numa ruins
turca, com sus atriz predileta, a extraordinÁria
Magdsiena Manteruma, Justamente no papei de
Herode (careca, rosto prateado, coroa de rosas
vermelhas na cabeça!). Em resumo, há qualquer
adia de "esquisito", um certo olhar enviezado
sobre o mundo, nesses filmes,
Em São Paulo, no almoço à Imprensa (onde só
haviam três Jixnas, incluindo eu), Schroeter
apareceu com duas horas de atraso, sempre
carregando seu jovens (e muito Interessante)
amigo árabe. Magro, de bigode e cabelos longos
(que atirava para os lados, com is mios cheias de
anéis), Schroeier deu uma entrevista extremamente Inteligente e perspicaz. A grosso modo, eu
diria que aua obra é toda perpassada por um
sopro de desmunhecaçio - não essa da TV

tela

Venha à

Dizia o jornal em sua "agudeza" critica: não
chega a ser uma pornochanchada feminista...
Achei tão absurda esta junção de palavras que
resolvi adiar Filmes com "cinco estreias" para ser
o de uma só. Foi assim que entendi a razão da
baixa cotação e da ira do público tijucano, num
cinema da Saens Peita.
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Homens nus?

Pakntev.pi. Existencial - Terapia
nitli. .esual

Encontre um amigo

A MULHER QUE INVENTOU O AMOR

teve como diretor Jean Garret, e como roteirista
(aliás excelente) João Silvério Trevisan. Eles mostraram uma mulher que aos poucos toma canaciência dos ardis que seus opresses-es usam sexualmente contra ela, passando também a
manipulá-los outra eles. E exatamente essa 'Inversão de papéis, pondo a nu o ridículo de uma
sexualidade padronizada, que tanto incomoda a
platéia masculina.
Não é uma apologia da inversão de estercotipos. Esta fia apenas a forma artística de denunciar os comportamentos machistas e zombar
deles. A compreensão é imediata, nunca vi uma
platéia tão participante.., em cinema. Os machomeis urravam, gritavam, tinha-se a impressão de
que a qualquer momento depredariam a tela cai
agrediriam Aldine Muiler, esganando o pedaço
de pano onde estaria projetado seu pescoço... Era
uma revolta sincera de homens atingidos no que
há de mais sagrado seus ritos e mitos de potência
e de afirmações sexuais.
Irreverente e criativo, A MULHER QUE INVENTOU O AMOR é critica muitlxsimo bem
cxxntrulda aos usos e c ostumes crónicos desta e de
muitas outras Pátrias amadas. Nofundo questiona
qual seria a real identidade sexual da mulher sem
os manuais dos homens e seus ensinamentos
preconceituosos..

De 9 da w•hi às da manhã do dl. seguinte
Ria Buarqiite de Macedo, SI, Flaugss, Rio
Tddouss 2654399

No caia no conto das
fotos! Nós lhe oferecemos nossos álbuns, com fotos artísticas
de rapazes nus, pelo reembolso
postal: você só paga depois de
retirar o artigo do correio.
Dez fotos coloridas em formaio 9x13. Apenas Cr$
1.000,00 e mais Cr$ 50,00 das
despesas de reembolso.
Faça já o seu pedido, pois a
liragein é limitada. Escreva
para a Caixa Postal 51006,
CEP 20.985, Rio de Janeiro,
RJ. No mande cheque nem
vale postal: só atendemos pelo
reembolso.

Depilaçio definitiva

Rosto

STELA

variadas partes do corpo
Tratamento. Método: etatrocoagulaço, com aparelhos
Importados, os mais modernos
dos Estados Unidos. Não deixa
manchas nem cicatrize.. Ambos
os sexos.
Rio: Largo do M.chado,
291808 Fone 285-0130 - Sio
Paulo: Alameda Franca 818, $101
Fone 288-5163
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GAROTO, 18 anos, gosta de natação, surf,
quer corresponder-se com garotos gueis,
. preferência do interior do Rio Grande do Sul e
demais estados. Mirim
Postal 3M Porto Alegre - RS - CEPi 90.000.
PROCURO GABOTOES, peludo., bem
dotados, que residam no Rio ou em São Paula,
tenho 38 anca, boi situação financeira. Respoudarei as cartas que tiverem lotos com nudez.
Qu er passar um final de semana no Sul, esereva-me. Pago todas as despesas de avião.
Paulo RkardoRlbelro— Cx. Postal.
TRAVESTIS. Rapaz, 28 anos, deseja or,
responder-se come Rimeis e travestis que morem
no Rio e São PauIN para amizade ou futuro
compromisso.
Tara Verde da Montanha - Cx. Postal 888
- Petrópolia - RI - CEPs 25.600.
PAULISTA, moreno dano, 2,8 a, 36
anos, boa aparência, bom uivei cultural. In.
dependente, deseja corresponder-se e/ rapazes
solitários, do sul, heis dotados, alto, louro,
bonito, olhos azuis, verdes, que queira morar de
vez uoRio. Foto na l P carta. ZeyL—ex. Postal 26.032 - Realengo - Rio de Janeiro CEPi 20.000
BRONZEADO, olhos castanhos, cabelo.
pretos, 1,68cm, 57 Kg. Gostaria de corresponder-se com rapazes do Brasil inteiro, de
preferência cariocas, que estriam o amor verdadelro, para tramas e trocas de idéias. Troco
foto na 1 P carta. Alexandre— Cx. Postal 1141
- União da Vitória - PR. - CEPi 84.600,
QUEIMADINHA, 21 aninhos, multo sensível e solitária. Estou multo a fim de curtir
uma amizade "sincera" caiu você, entendida (o)
"ativa (o)" ou não. Sou entendida passiva, curto
MI'S e outras, adoro poesias, mar, chuva, livros
e pessoas que sabem o que querem. Se você estiver a fim de trocar um bons papo, pode crer
que não vou lhe deixar sem resposta. SULA
Cx. Postal U - Csraplcsiiba - SP - CEP:
06,300.
TALISMÃ NOTURNO, Moreno do,
olhos e cabelos castanhos, 21 anos, 1,60 es 48
Kg, escorpião. Tramo correspoisdêsicla com,
tendidos de todo Brasil para amizade ou r lucie
algo mui,. Foto na carta. Prometo responder
todas. Come. - Posta Restante - Correio
Central - Fortaleza - CE - CEPi 60.000.
QUENTE, solitário, ardente, sensual e

c.

amoroso. Procura rapaz de até 35 anos para
relacionamento amoroso. Sou calvo, 1,72m,
62:, olhos azuis. Peço foto despida na 1 carta. Sou entendido discreto e quero dar e receber
amor. José Carlos Pedrosa - Rua Marques de
Abrantes. 352 - Campo Grande - Recife PE. CEP: 50.000.
DESQUITADO, discreto, simpático. inteligente,drculo de amizades pequeno, situação
financeira equilibrada, amigo e honesto. Gosto
de viajar e me relacionar com pessoas inteligentes, cultas e que tenham bom papo. Aguardo
notícia-%. Hugo Savil - Cx. Postal 1454 - Salvudor-BA - CEP: 40.000.
'rITO (novo Hamburgo, RS) FAVOR
PROCURAR FERNANDO (Pcd, RS).
JOVEM, solitário, moreno, 1,72m, 60Kg,
bom nível social e intelectual, deseja se corresponder caos entendidos na faixa dos 25 aos 40
anca para fins afetivos, que sejam de bom uivei
intelectual e que morem no Rio. Tisxz: e exigo
foto recente na 1a carta - Paulo— Cx. Postal
44196— Rio de Janeiro-RJ —CEP: 22.060.
HOMENS, quero corresponder-me com
homossexuais masculinos, que sejam carinhosos, sensíveis, carentes e solitáriot. Tenho
18 anca, sou carente e quero dar amor a quem
esteja disposto a retribuir-me. Rogério - Rua
Alberto de Campos, 184 - Ipanema - Rio de
Janeiro-RJ - CEP: 22.471.
DESEJO manter diálogo com jovens femininas e entendidas para compromisso sério.
Idade entre 22 e 36 anos. Tenho l m65m, 63K9.
adoro curtir a natureza, teatro, cinema e praiaSônia Pinheiro - Rua Mário Alvas, 55/305 Icaral - Niterói-RJ - CEP: 24:220,

Atenção leitores do Troca-Troca: a partir de
agora, quem quiser ter seu anúncio publicado
mata seção, terá que mandar uma xerez da carteira de Islessikiade anexa ao anúncio. Não ae
assustem, pois é urna mera precaução contra
babados.
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Intelectual não vai à praia: bebe", foi a
máxima qurOPasquim botou em drculaçáohí
alguns anos com muito sucesso. O nosso lema é
muito mais abrangente, pois sem deixar de
beber, vamos á praia; e a outros lugares. Por Isso, todos tu anos, comemoramos a chegada do
verão e a aproximação do carnaval com uma
matéria abrangente sabre o que a cidade mais
propicia nesse sentido tem a oferecer. Este ano,
de fato, parece que o Rio está começando bom
mais cedo a nos chamar para as folias que
durem iodo o tempo de calor. Quem não
acreditar que dê um passeio pela Cinelândia e
seja a efervescência que já tomou contado lesbian te.
O Rio, apesar de tudo, continua sendo uma
festa, uma grande loucura, com aquela loiça de
atração que o lama a cidade mala badalada do
Brasil, a mais quente e louca entre todas as que
pretendem disputar com ela, seja no desbunde
da natureza, sela na maneira com que seus
habitantes sabem cativar os que aqui chegam.
Para ou homossexuais, então, o Rio tens
atrações que ganham de qualquer outra cidade
brasileira, embora São Paulo. por exemplo, seja
multo mala perseverante na sua vida homossexual. Para os cariocas tudo é levado rigo-

rosamente de acordo com "o princípio do
prazer", e Isso é fundamental para atrair para
rsla cidade ensolarada muhId,es de brasileiros
e estrangeiros, tornando tudo uma.festa que se
estende por tanto tempo, sem descanso, graças
• Deus. No Rio e arredores, a disponibilidade é
• única realidade concreta. Vejam essas praias
lotadas, que vão, literalmente, de uma ponta à
outra da cidade, de Ramos ao Recreio dos Bandeirantes, e Indo muito mais aba», até Paraty
'vejam a matéria Luiz Cartas Lacerda). Sem
falar na Ilha do Governador e em Paquetá, que
as lituiecas modernas certamente ainda não descobriram porque loram as antigas, da geração
de LUdO Cardoso, que fizeram de Paqueti um
dos locais mais freneticamente gueis doBrssll(.
Claro, o verão carioca não é só praia. Mas
não podemos deixar de falar de aspectos tão
surpreendentes desse verão Ique dura, na verdade, praticamente o ano Intelro.i, das popuIcuas colônias de desocupados que acampam
nas pedras ao Aterro do Flamengo, em frente ao
Museu de Arte Moderna, quase todas quase que
exclusivamente masculinas, e onde os casaments, homossexuais são uma realidade. Não
devemos esquecer também a Praia do Flamengo. freqüentada por um grupo guel que Ira-

balha na industria noturna de dtstrsôes do Rio.
Mas não esqueçamos também que o Rio não
e só praias, bares e locais abertos ao namoro
público. Há muitos "antros" eburacos malditos
que se você não morar no Rio só poderá conlsecã-los pela mio de um carioca exímio no assunto, como os pátiou de alguns grandes edifldoi no centro da cidade e mesmo os mictórios
das barcas que fazem a travessia entre Rio e
Niterói. Estes são, segundo alguns especialistas,
o ul'kno grito, a mais nova conquista da po-pólaçio guel do Rio, que pouco a pouco, começa tamhn a descobrir as delícias da Praça
.kraribóla (em frente às barcas), em Niteról, ande há botequins que servem batidas deliciosas e
a caça é farta.
E para o forasteiro que não vai à praia, nem
bebe, Isto é, que gosta de sossego, só nos resta
recomendar um dos pontos de lazer mala antigos e, por lucris'ei que Isso possa parecer, mais
bem comportados do Rio, que é o grande saguão da estação Pedro II. Ali se reúnem aos
sábados e domingos uma dez mais numerosas e
proveaas confraria de homossexuais do Brasil,
apenas para conversar, trocar Idéias e admirar
com seus olhares sábios as "peças", como eles
mesmos dizem, que transitam pelo hall da esação. Trata-se de um convívio ameno e reúne

pessoas de todas as profissões. de antigos
marinheiros e medicou. Essa confraria existe há
muito tempo imo saguão da gare mas nada lema
ver com o movimento mkiórlco. Reune-se mIs
para troe-ar Idéias e contar anedotas. Assim,
paulistas e mineiros que aqui chegam por vis
férrea com o um estrko de repousar e não de
caçar por praias e bares, o hall da Pedro II pode
ser o seu lugar; baste entrar em contato com esse circulo de bonecas. Ali vocês receberãoi as
mel
hores in formações sobres agitada vida guel
dos iulpurblos cariocas e talvez nem sela preciso
gastar com táxi o caminho da já excessivamente
cheia /ona Sul do Rio. E olhem que quem
conhece a Zona Norte d li que é coisa para ninguém boiar defeito...
Enfim, não por bairrismo, mas por dever
profissional, Lampião dá aos homossexuais
brasileiros a dica do Rio como a melhor para a
temporada de calor e carnaval, porque ê nessa
cidade onde os bonecas mais se espalham e mais
se liberam, desde que, naturalmente, tomem as
precauções para não terrais apanhadas em
perigo, coisa que pode acontecer em qualquer
lugar ou latitude. E façam proveito do que o Rio
iran, cada vez mais, a lhes oferecer, iFrancisw
Bittencourt).

ORG o: pra quem. gosta e pode.
O que vai acontecer e o que vai ser moda no
próximo verão: com esta recomendação, o floSCi
editor me pediu uma matéria ampla sobre quais
seriam os locais quentes para o verão carioca que
se aproxima. Confesso não ser um excelente
farejador de locais de pegação e diversão, mas
consegui captar coisas e informações úteis para
aqueles que virão curtir o verão que promete ser
escaldante no Rio de Janeiro. Praias, Roliers Disco, Baixo Leblon, Cinelândia, Galeria Alaska,
cinemas e outros pontos mais badalados podem
ser freqüentados sem muito receio, mas com algumas precaiisões.

Morro São Ln(es de Chácara que mandam você
igar o fumo fora e ainda ameaçam te levar em
cana. Portanto, cuidado.
Na pista de dança, a loucura é total. Pode-se
dançar "arado, rodopiar, sapatear e rebolar
adoidado, pois ninguém reprime. As coisas
podem engrossar se você resolver agarrar no seu
parceiro e trocar intermináveis bdos. Seja
cauteloso, O bom mesmo é dançar frevo, o samba e rock "a Ia Rita Lee" queo D. J. lança no
ai-, pois a Banda Black Rio é insuportável. Enquanto a Banda toca, é sempre bom dar uma circulada pelas redondezas, principalmente defronte.
ao bar, ondeos gatinhos ficam na espreita.

NOITES CARIOCAS
A novidade para o verão ainda vai ser o Noites
Cariocas no Morro da ljrca. É uma versão
"nacionalista" do antigo D.nclng Day's, que
promete ser um espaço agradável para todos, indusive para os homossexuais mais liberados.
Funciona ás sextas e aos sábados, a partir das 22h
e os preços variam de Cr$ 250,00 para estudantes
a Cr$ 350.00. No sábado, estudante paga inteira.
O Morro da Urca possui recantos incríveis, onde
você pode namorar, mas sem muitos agarrôes,
pois a freqüência é quase exclusivamente hetero.
Para aqueles que gostam de "apertar unzinho",
sugiro que prestem bastante atenção nos senhores
sizudos que se aproximam de qualquer aglomerado que se forma nos caminhos escuros do
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O beautlful people da Zona Sul e a "classe
média" da Tijuca estão presentes com seus brotos
de minissaia e seus gatinhos dourados pelo sol. A
freqüência é bem jovem, mas nada impede que os
senhores e seus mancebos se misturem ao colorido
dos jeans. Nestas últimas semanas de aula, ainda
é possível se movimentar livremente no local, mas
com o inicio das férias escolares, uma verdadeira
multidão promete subir o morro e invadir a
pequena pista, principalmente turmas vindos das
Minas Gerais, de São Paulo e da "mui amiga"
Argentina.
O Noites, corno vem sendo chamado, é sem
dúvida, um local bom para se curtir, mesmo
quando se está desacompanhado, mas não deixa
,de ser um novo modismo, como foi o Dancbtg

Day's, fabricado pelo gênio criativo e oportunista
do empresário Nélson Morta. Os drinks custam
Cr$ 100,00, mas até o alto verão todos os preços
deverão subir, inclusive o preço da entrada. Ë,
sem dúvida, um esquema comercial, onde o
proprietário gasta o mínimo e lucra o máximo,
até o ponto em que a fonte se esgota e então se
cria outra fonte de lucros. Como tudo no modelo
capitalista.
MONTENEGRO
Apesar do Prefeito Júlio Coutinho ter mudado
o nome da tradicional Rua Montenegro, em
Ipanema, para homenagear o poeta Vinícius de
Morem, os habituais freqüentadores daquela
praia vão manter a tradição: o próximo verão será
mais quente na Montenegro. O botiom-lesa
ameaça voltar para o delírio dos homens que
freqüentam aqitele trecho diante do Hotel Sol de
Ipanema. As sungas sumaríssimas e os pentelhos
de fora são a última moda para os homens. As
tangas eu top-Iess, que volta com força total, são
as dicas para as mulheres. Mas tudo isto sempre
após as 14 horas, pois antes disto o ambiente é
m eito lamIlia.
A Montenegro é urna das praias mais badaladas do Rio e tudo o que acontece ali vira
moda, como o top-lesi, no ano passado. O perfil
dos freqüentadores é muito heterogêneo, mas

depois de determinada hora, os tipos vão ficando
homogêneos e a loucura única. A parte da tarde é
sempre freqüentada pelo underground ipanemente que se aglomera entre o Posto 9 e famoso
hotel. O grupo é numeroso e fica quase impossível
para um forasteiro penetrar. Ali o fumo rola solto, como em todas as praias do Rio e os papas
giram sempre em torno de política, dando ser
também para a política do corpo. As figuras mais
bonitas da South Zone desfilam na beira da praia,
mostrando os lindos corpos enrijecidos pela ginástica e pelo cooper diário. O brusco na orelha
também é muito comum entre os homens, mas isto não quer dizer que todos já tenbam liberado o
seu corpo. talvez só o orelha, como aparentam.
Os mais assumidos ficam sempre defronte ao
hotel e os grupinhos de amigos e amigas se espalham pelo local.
Algumas sugestões: mesmo com tanto liberalismo, os beijos e os abraços ainda provocam
sorrisos sarcásticos dos machões, mas vale a pena
tentar. Os preços das bebidas e dos sanduíches na
praia já estão caros. Imaginem só quando chegar
o alto verão! É sempre bom andar um pouco e
tomar um refrigi rem e nas carrocinhas que ficam
na calçada e cs iner os produtos naturais "Pureza" e "Arco Iria", que são oferecidos por loucos
macrobióticos - a preços módicos - que se instalam es» plena areia.
uiuiUIU..'
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GALERIA ALASKA
Falar da nossa Via Vaicto é desnecessário.
Mas como ela continua sendo um dos pontos mais
procurados, e vai continuar crido durante o
verão, é sempre bom dar algumas dicas. O Soi&,
ainda é boa pedida para as sextas e sábados
(Cr$ 300.00), mas pode ser freqüentado nos
outros dias da semana gratuitamente. Basta
apenas o Careca ir com a sua cara. O famoso porteiro só deixa entrar se você estiver bem vestidoov
se já tiver pago sua entrada no fim de semana,
caso contrário, tem que pagar sem choro nem
vela.
Dos bares, o melhor continua sendo o Rio
leres, mas o Michel&nge!o abriu com cara nova e
pode se tornar uma nova opção, se bem que estas
coisas metidas a elegantes não cheiram bem. O
Acapulco é bem gostosinho. está sempre cheio e
com uma
defreqüência das melhores. Para os fanáticos
disco musk e das badalações do bidiódromo da Av. Copacabana, a Galeria Alaska
continua sendo a opção predileta. Os michês não
fazem por menos de cinco pernas -- Cr$ 500.00
- e todos, ou quase todos, estão em excelente estado de uso. Podem ser pagos em qualquer esquina das imediações.

quando se dirigir a esta região. Leve apenas um
trocado para o ladrão e restante guarde dentro
da meia. Ë um local seguro.
Voltando a Cindfl.ndia, o Amarelinho ainda é
o ponto chique da cidade. Ë um local onde você
pede cisr muita pinta e inclusive cantar os
Só não garanto êxito. Os banheiros vivem
cheios e, de repente, pinta alguém interessante
Mas o quente mesmo são os michês que não cansam de circular pelas redondezas Estão sempre
prontos para um programa no Hotel Hostal
(Cr$ 250,00) ou no 20 de Abril (Cr$ 200,00). A
sensação do momento é o Hotel Casablanca que
costa apenas Cr$ 150,00 por algumas horas e
possui cama redonda, espelho na parede e arcondicionado para os dias de calor. Fica na Rua
do Lavradio, 68, quase esquina com Avenida
Chile, no velho centro da cidade.
ROXY ROLLER

Mas para quem gosta de pegação quente mesmo, a Cindândia continua sendo o principal ponto, apesar dos perigos que os mais desavisados
possam correr. O Festival de michês e bofes que
perambulam por aquela arca é algo de impressionante e sempre pinta uma transação, basta
querer.
Uma quina é também o mínimo exigido na
área, mas no final da noite você pode pegar um
rescaldo por menos. Nos dias de chuva eles ficam

"Chamando atenção na pista do Roxy Roller,
para o charme de Lauro Carona, patinando
maravilhoso" - assim começa o anúncio radiofônico veiculado nas principais emissoras do
Rio, vendendo uma imagem bonita da pista de
patinação mais badalada: o Roxy Roiler. Realmente, o público que freqüenta aquela pista é,
uso dúvida, amais bonito da dty e vale a pena dar
um pulinho até lá para apreciar todo o vigor físico
desta juventude bem alimentada da Zona Sul.
Segundo frequentadores, os melhores dias para se
patinar são segunda eterça-feira, poiso principal
concorrente, Canecão, está aberto e divide as
preferências.
Às quartas-feiras, o proprietário Ricardo
Amaral, abre stai pista para convidados especiais
e colunáveis numa promoção intitulada Champ
sobre rodas. A partir de meia-noite, duas rodadas
de "champã" são servidas aos patinadores que se

todos aiwstadinhos nas paredes e da uma sensação de incrível supermercado sexual: você passa
e pode escolher qualquer um. Mas melhor fica
por conta das imediações da praça. No prédio
do MEC, na rua Graça Aranha, sempre pinta
uma transação depois das 22h. mas tome muito
cuidado com os policiais que ficam ali na espreita
para roubar o nosso dinheirinho. A Via Apia e o
Buraco da Maisa são dois locais recomendados
para quem curte uma de perigo. Nesta área do
centro da cidade. os policiais e assaltantes
procuram a mesma vítima, os homossexuais que
podem dar uma ga'geta extra se apanhados em
fiages1e. Os jornaltirca is av. Presidente Vaies,
que trabalham aos sábados, a noite toda, também
fazem o serviço, á base doazncrzinho. Um lembrete: nunca leve muito dinheiro na carteira,

aglomeram no pequeno bar, mas a oferta não é
suficiente para todos. Eu, como sou um repórter
persistente, fiquei de copo na mão no meio dos
bofes e brotos disputando cada garrafa que era
aberta. Resultado: consegui encher dois copos e
fiz minha cabeça.
Segundo a revista Isto E, a gíria utilizada
pdos patinadores do Roxy Roller para apontar os
homossexuais que deslizam na pista é "pereba".
A revista diz que o termo é adotado maciçansetile
pelos patinadores e que as noites de quarta-feira
são dedicadas a nós. Fui lá na quarta-feira para
conferir e segundo o gerente, que eu juravaser o
Ricardo Amarai. "a promoção não teso nada a
ver com gay". A entrada (Cr$ 200,00) vale pelo
espetáculo, mas quem não tiver patins e quiser
dar uma de "patineiro" terá que desembolsar

CINELÂN DIA E ADJACÊNCIAS

mais Cr$ 200,00 de aluguel.
A pista é mágica, mas não possui muitas
inovações. Apenas uma cobertura de alumínio e
luzes fosforescentes (branca e vermelha), além do
tradicional globo refletor. O som não é dos
melhores, mas você pode girar loucamente, fazer
o "looping" ou mesmo o "trem da alegria" ao ritmo alucinante de "Lança Perfume" e de outros
sucessos do momento. O calção de n4on brilhante e camisetas bem chamativas são a moda, mas é
bom não esquecer das joelheiras, pois os esbarrões e tropeços são inevitáveis. Procure sempre
patinar com o menor número de pessoas do seu
lado, pois dá para se soltar mais. Quando estiver
cansado procure ficar nas extremidades da pista
onde os patinadores quase não vão. E um bom
local para rodopios e pulinhos afrescalhados.
Segundos alguns perobas que freqüentam a
pista, o ambiente é descontraido e sem repressão.
Para o "patineiro" Haníbal Farias, 24 anos,
freqüentador assíduo, "este é um esporte caro e
por isto selecionado. Ninguém vem aqui para discriminar ninguém, é tudo bem livr&'. Pode-se
dançar e fazer piruetas a vontade, mas cuidado
para não "Virar vaca", ou seja, cair no chão. A
pegaçâo é difícil, mas sempre é possível uma conversa amigável e um papo informal. Com "champá" na cabeça você encara qualquer "fera".
Fora do ringue a movimentação é grande e
sempre pinta um olhar menos discreto. Nos
banheiros, o ambiente é de total repressão, pois
dois guardadores impedem qualquer tentativa de
pegação. Sugestões: Se bater aquela fome não se
iluda com a mini-pizza (Cr$ 40,00), pois não
satisfaz. Peça um misto quente pelo mesmo
preço. Os refrigerantes em copo custam
Cr$ 15,00 e a cerveja em lata (liberada somente
após as 24h, por ordem do Juizado de Menores;
a'uz&) por Cr$ 50,00.
GAIVOTA
Dediquei meu domingo à praia e no final da
tarde fui ao Gaivota, na Barra da Tijuca, para
provar da tal feijoada dominical que está sendo
muito badalada. Para quem não sabe, o Gaivota é
uma boate afastada do centro de' agitação da
Zona Sul que abre nas sextas (Clube da Lulusinha), nos sábados (Clube do Bolinha) e aos
domingos até as 24h. Neste último dia, você não
paga nada para entrar, basta apenas mostrar a
carteira de identidade. A festa começa às lóh e
uma quantiade enorme de pessoas se dirige até o
local para dançar e brincar de totó, pingue poisSue e sinuca. A música é lenta até as 20b, mas
depois o pessoal cai no samba e na discoteque. A
tal feijoada, segundo o barman, não será servida

no verão - "é muito pesada" - e em seu lugar
eles preparam um pequeno prato com pernil e
maionese que é delicioso. Custa Cr$ 80,00 e a
quantidade não é lá das maiores, mas dá para
satisfazer.
As figuras que pintam por lá, na maioria
mulheres, são muito bonitas e selecionadas para quem gosta de seleção, pois para ir à Barra é
preciso ter carro, e isto já é um fator que afasta os
mais pobres. Quem quiser arriscar ir de ônibus
existem quatro partindo de vários pontos da
cidade: Rodoviária (233), Terminal Menezes Cortes (Taquara, frescão e é mais caro), Gávea (554Nova Ipanema) e Hotel Nacional (556).
A boate funciona numa casa próximo à praia
e fica superlotada com o avançar da hora. Se o
"Alemão", proprietário da casa, não te deixar
,entrar por falta de documentos, tente pular o
muro que é baixo, mas sem que os garçons percebam.
Por falta absoluta de tempo, o repórter não
pôde visitar outros locais quentes, mas recomenda a "Bolsa de Valores", a maior pra gay do Rio
de Janeiro, que fica bem defronte ao Copacabana
Palace. Lá o ambiente é de total descontração e
você pode curtir adoidado com seu amigo ou encontrar alguém interessante. Segundo as más línguas, a moda na Bolsa, para o próximo verão,
será o nu total; vamos conferir.
As saunas também serão o ponto alio do
quente verão que se aproxima, ou que já chagou,
não sei. A Termas Leblon é a mais movimentada
e a que possui maior número de pessoas bonitas
desfilando. Custa Cr$ 350,00 e funciona das 21
às 6h da manhã. Se vucê estiver a fim de uma boa
trepada, lá você não escapa. A outra opção é a
Termas Ipanema, onde o movimento é menor,
mas de qualidade igual ou superior à concorrente.
A sauna custa Cr$ 300,00 e a massagem comum
Cr$ 400,00, funciona até as 5h da manhã. Nas
salas de repouso vale tudo, não deixe de aparecer
por lá. A mais barata é a Termas flamengo, na
Rua Buarque de Macedo. Por apenas Cr$ 230,00
você pode desfrutar de boas companhias. A massagem vale Cr$ 350.00 e funciona até as 2 da
manhã. Não perca.
Por fim, recomendo o Schinitão. antiga boate
de mulatas que foi transformada au boate gay.
Dizem até que ali será instalado o primeiro Roller
Gay do Rio, estamos aguardando. O Sduinitão
funciona na Rua Voluntários da Pátria, ao Botafogo e possui um ambiente agradável, para se
dançar diesk 50 diedi.
Bons, as dicas foram dadas; só espero que os
turistas curtam multo este próximo verão carioca
e os que moram por aqui cortam mais ainda, pois
ele promete ser quentíssimo. Boa sorte e trepem
bastante; faz bem para a saúde. (Metida. Nia...)

Estes são os termos quentes do verão
B.ubdrl..o - Nova concepção política e
ideológica, assumida pelos que gostam de
freqüentar banheiros. -Os público. naturalmente.
Bha - Hotel de alta-rotatividade para
viador, com o grande detalhe de que nunca
receberia nem meia estrela da EMBRATUR. E
aquele dos quartos em forma de gaveta.
Broto - Substitui os já "densodt" pia co
gatinha. Sendo muito popular tempos atrás lembram-se do Francisco Carlos? -, agora está
de volta,
Carcará - Bicha hiperpintosa. Cabelos
desgrenhados, nariz de tucano salientar, andar
cheio de dengos e um leve sotaque abaianado,
apesar de nem sempre ser baiana. Está presente
ao todas as estréias festivas onde se faz fundir cem Caetania co Bethãnio.
Ccuivgote. - Bichas recém convertidas a
atuação político-partidária. Ainda confusas,
pois não descobriram, até agora, nada seme-lhante a expressão aeauê" para se saudarem
umas as outras. Aishadei: são as que, simpáticas às convurgeses, relutam au aderir.
DIbis - lgna o michã que aumenta
o preço de seus serviços de acordo os índices Infledussários. Da.lgi&a, também, os que
perderam o eniego e aderiram a chamada
"vida t&dl'. Multo comem bois em dia,
sodset-dçcs pais o4o de 81.
promct
D dbiv - (.e dãsgc&fe. Exprealo
calda em
d 1 a partir de malço de 1964 e
etibetitulde gw psr,561en. Anistiada, ela reterum em a tatenie de .xggdcet. Atualmente
muito em VM em mam redaçio
DiaaMota. - O. que 4o para oMcDcmald'a da Rua São J* corner hamburger e tentar
serem comidos lido garçon. (E tem une (xinica».
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EIi4aa - Bichas pintosas que acham que
ninguém sabe que o são. Geralmente negam até
a morte. A não ser que antes apareça uma
barata por pato.
Eisa - Substantivo masculino. A bicha
ladra.
Enfártos - Adjetivo. A bicha muito louca
que, contra tudo e contra todos, insiste em dar
pinta, às vezes cheia de balangandis, na praia,
sobretudo na Montenegro.
Fera - Define o garotão bonito.

Filhas d'Ajilbal - Bonecas e menos bonecas
adeptas de uma coisinha. Também conhecidas
o -, mayrinquetes". Quando presas rezam
para acabar na sétima vara. Maiores inframações no Lampião n°30.
Fomos - O mesmo que Éramos, só que
menos sofisticado. Serve para designar os que
abandonaram os grupos homossexuais organizados.
Gato - O popular felino define o adolescente gostoso. E bom notar que .6 pode receber
tal dominação quem tem um certo gingado,
típico do felino.
Hos.eznaIirrbnaa - A grosso modo são os
que não pertencem, jamais pertenceram e nunca pertencerão a nenhum grupo organizado.
Mas adoram dar bandeira.
Hemos.eznalista. - Antbalmo de Honsossexualérrimas. Define os adeptos dos grupos
homossexuais organizados.
Jabaru - Define a mulher feia. O mesmo
que dragão, usado também pra definira bicha
hoiTorcua.
Iapkmat - Os noscu adeptos do Lan a.
Aquela que fizeram troca-troca com a
integrantes dos grupo.. As lampionetes deixaram os grupos e passaram ao I.r.ipMo em

substituição aos que deixaram o Lamplo e
foram para os grupo..
Micagem - Define o ato de fazer dublagem. Muito comum entre as bonecas, que assim
designam os que tém pretensão artística.

Mlctialcets - São as banheiristas intdeotunis, cem pretensões oswaldianas. Geralmente
poetisas. Há várias na redação deste jornal.

Moterizeldas - Os que adoram motoristas.
Costumam ficar horas a fio fazendo o intinerário Campo Grande-São Francisco. no Rio,
sobre o capô do ônibus. Nas horas vagas podem
ser vistas nos pontos finais, pedindo caronas nas

Aquelas que, radicais, não comem e nem dão, e
ao chegarem na cama dizem: "Vamos gozar
juntos?".
Reflexivas - Bichas, também, muturbatórias. Em seu grau mais passivo são conhecidas como "Filhas de Ghandj".
Samambaia - Antigamente utilizada o pino
filho de bicha. Hoje aplicado àquelas
adeptas do verde. O mesmo que bicha ecologista.
Simenetas - Substantivo feminino. Vestemse de branco, usam um sênhor topete, calçam
45 e aS fazem uma coisa aos sábados à noite:
Ficar na porta do Caneclo esperando Simone
passar.

estradas ou freqüentando. Rodoviária.
Nosfomatas - Bichas vampiras. As que
vagam à noite pelos buracos, mas que, ao contrário do Nosferatu, não chupam exatamente o
pescoço de suas vitimas. Não suportam a lua
cássia e às vezes permanecem nas ruas até o sol
nascer. Quando morrem, ao contrário dos vampiros da história, que se transformam em cinzas, as nosf eretas costumam virar purpurina.
P.dnniro - Substantivo masculino. Quem
patina.
Patiaba - O broto que patina.
Pemba - O termo vais do nordeste e sub.tltui 'os velhos diases usados pare dnir a
bicha que patina. 0 o deve ser surdo, do strário, definiria aquela madeira conhecida de
nossos avós e que, a destruição ecológica,
quase acabou.
Petisetelras - Bichas maaturbatórlas.

.
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Sirlema. - Tipo de bicha freqüentadora de
rodas granfinas, mas que não possui um tostão.
Costumam andar aos bandos pela Zona Sul e
vez ou outra debandam para outras áreas da
cidade. Suas características principais são: o
olhar sempre lãnguido, corpo extremamente
a'eclo, andar ligeiramente ciscante e vestuário
vastamente propagandístico de uma tal loja
Nevaplan. Conselho: Mantenha-se sempre
afastado delas.

Usa. - Integrantes da União doa Vindos de
Magoas. O primeiro grupo aad.rgroemd do
movimento homossexual. Os grupos mais ortodoxos já
e'atam pronunciar tal palavra ao
público e dispensaram por completo as fritas
de igual nome, não por acharem que estas e.tivessem verdes
Viado - E viado mesmo. Este termo está

sempre au moda, em todos os s-ões. De pai
pra filho desde 1910.
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história dá muito samba

Ainda não ocupados pelos turistas oficiais os cucarachcst, meninas dos olhos da Riotur, especialmente, e gringos no geral -, os ensaios de
escolas de samba e blocos, sobretudo, formam
ainda um espaço bem car ioca. Sim, por que o
temor que os tecaocratas da Riotur impõem aos
turistas não os permite deixar a Zona Sul e se
m et er em um táxi a caminho da Zona Norte
Turista quer ver mesmo é escola de samba prontinha, a desfilar seus encantos sob os naons da
Avenida, domingo de carnaval. Ainda bem, o que
eles vêem na avenida não tem nada a ver com o
que ocorre nos meses que antecedem o carnaval.
A festa começa agora, ao dezembro. Novembro foi, sem dúvida, um mês de escolha de samba
e quadra ainda meio sazia. Dezembro, com o
disco de sambas enredos na rua e com as emissoras de rádios, até as elitistas FM, já anunciando
os sucessos do próximo carnaval, as quadras enchem. O disco de samba enredo é termômetro
das grandes escolas. O samba mais tocado é o
principal cartão de visita. As que alcançam sucesso de execução logo no inicio do mês alcançarão
também sucesso do público nos ensaios, que a
rigor não têm nada de ensaio.
Por isso, provavelmente a Imperatriz Lenpoidinenese, uma das três vencedoras do último carnaval, será das mais freqüentadas este ano. O
enredo foi muito bem sacado: apesar dos anos,
aivartiie 'mdc. E vende muito. E o samba do Zê
Catimba é excelente. isso talvez contribua para o
fracasso da estola no desfile, Como tonfidendoume um filósofo - amigo da São Carlos certa ver,
"escola com muita gente na quadra não ganha
carnaval. Uma multidão . de sambeiros invade a
escola e dai para se candidatar ao desfile é um
passo. Quadra cheia só agrada mesmo ao tesoureiro".
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A minha preferida, em um plano muito
Próximo a São Carlos, é a Imp&io Serrano. Foi
lá, cm Madureira, sob o teto de aço que cobre a
garagem dos bondes da antiga light que vivi uma
das noites mais intensas de minha vida: Em
novembro de 1977, na escolha do samba enredo
de 1978.

GRATOI

Carlos, De sangue e suor. Por isso, não se surpreenda com as pulas, os travestis e os malandros
que ocupam o seu terreiro. E e ocupam bem. Em
um ddlrio incomparável. Não há repressões:
sempre que sou a São Carlos tenho a impressão
de estar em um terreiro de candomblé, onde o
preconceito e a repressão ficam do outro lado da
cerca.

Para bicha, poucas escolas são mesmo considativas. São Carlos ainda é a melhor, sem
dúvida. Os seus ensaios de sexta-feira e sábado
são o ex ssp 5o mais significatiso de que o preconceito ainda & coisa de classe media. E classe
media babaca, Senão é só se deslocar até oMangue, bem pertinho da Zona. Ou me1hor do que
ainda resta da Zona. Ë
o escola. Na São
Carlos não há meias-medidas. Não é comum se
ver a Zona Sul a ocupar o seu espaço, a carde-ar
comportamentos e a impor ritmo ao vai-e-vem das
pessoas. Das escolas tradicionais -São Carlos é,
historicamente, uma das primeiras escolas, senão
a primeira —éa que ainda manténs um certo quê
de escola de bairro. Sim, porque é para ela que se
deslocam, nas noites de fimdesemana, os
moradores do Morro de São Carlos, da Lapa, e do
Estácio. E quem for visitá-la deve levar isso ao
consideração.

Preconceito e repressão ficam do Lati de
fora, mas há que se ter respeito", assinalava
recentemente o meu amigo filósofo da São Carlos.
Não vá se apropriar indevidamente do clima de
liberdades que se respira na São Carlos. Curta os
coisas, mas não force a barra com quem não estiver a fim. Jamais tente uma corra. Mesmo a
curra educada, do gesto, do toque sutil, do discurso. As coisas pintam lentamente e quase sempre no final do festa.
Mesmo assim, São Carlos perdeu muito de
sua força depois da mudança da sua sede da
avenida onde hoje corre o desfile de domingd.
para o local de agora. Na Marquês de Sapu cal, o
clima era realmente mais intenso, mais louco.
Sobertudo por causa dos terrenos baldios das
obras do metrô, um pouco adiante. Mas não se
decepcionem: São Carlos ainda és melhor.

lá

Mangue. Estácio e Lapa, eis o mundo da São

Mas não é o única. Mesmo a Portela, tão
cardo coitada, com os seus sambeiros requisitados na classe média suburbana, tem ainda um
certo charme. No espaço da Escola, a multidão
não permite muito clima. Quer pelo controle
exercido pelo amigo ao lado, quer pelo controle
exercido pela segurança da escola, zelosa em
preservar a moral e o bom costume. O melhor se
dá do lado de fora, sem dúvida. Antes, quando a
gan.*ada fica esperando alguém paro lhe pagar o
ngresso, ou depois, quando, na Avenida que
margvia acuadra, fica repleta de garotões, quase
a esmolar um fim-de-noite, urna carona, algum
car inho.
E o mesmo clima da Beija Flor, Imperatriz
Leupoldinetise e do Salgueiro, esta com a
agravante de ensaiar às noites de domingo, quando todo mundo fica incomodado pela hora e com
o trabalho do dia seguinte. A Beija Flor é uma
boa escola. A bichas de pedigri ficam em casa,
com medo de assalto, que há tanto tomo na Zona
Sul, e não sabem o que perdem. O maior problema é quanto ao local de transa. E cuidado com
as curras. Elas são freqüentes, se você não escolhe
o local para levar o seu acompanhante.

Cheguei depois da m eia -noite de uma quintafeira sob uma chuva fina e incômoda. A loucura
começou a dois quilômetros de distância da
quadra: um imenso congestionamento. Milhares
de pessoas encontraram apenas um recurso:
abandonar os seus carros e seguirem a pé. A entrada estava tomada desde muito cedo. Para se
entrar, tinha de se usar de toda a virilidade escondida ou abandonada na adolescência. Valeu a
pena: ninguém deixou a escola sozinha.
Fiquei freguês até depois do carnaval, mas nas
últimas vezes já não era a mesma coisa. Talvez o
leitor esteja intrigado com as minhas observações
sobre as bichas de pe&grl ou da classe média da
Zona Sul, a beirar o preconceito. O leitor teria
razão se não soubesse como a Império acabou o
carnaval. Ainda não sei explicar ao certo tomo
tudo ocorreu. Uma noite, me deparei com todo o
Baixo Leblon, com toda Ipanema. com toda
Copacabana na Império Serrano. A se utilizar dos
rapazes, a "ccrrcsnpê-lo&' a peso de darea. Atéo,
garoto que ficava a se oferecer no banheiro incansavelmne, como que fazendo as "honras da
casa", em uma verdadeira maratona de amor,
tinha sido literalmente comprado.
Não fiquei sul-preso quando. si a escola se
acabar e parar no segundo grupo, junto com a
careta e repressiva Vila Isabel, eldorado da classe
médica do subúrbio e da Zona Sul. Nos dois anos
seguintes, a Escola ficou as moscas, embora todos
ainda lutassem pela sua recuperação. Mas os
garotos haviam sido arrastados para o Noites
Cariocas e a festa acabou mesmo. Outro dia,
como que para matar a saudade e chorar sobre
suas cinzas, fui visitá-la. Não está tão cheia, a
bens da verdade, mas o clima antigo parece ter
soltado. Até o mictório eslava animado e, qual
não foi a minha surpresa, ao constatar o mesmo
garoto de tempos atrás a cicerotsear, incansavelmente, as visitas ao banheiro de fundo... (Acme
Pinheiro).

DOS

WAk

C yQJU1E=TES

O
L.aJ
L1i

1 RO
1 t

Mangueira, Ilha do Governador e Padre
Miguel são as mais caretas. A Mangueira não
permite homossexual em seu desfile, se ele não se
"comportar devidamente". Em sua quadra, o
mdhca- local pua um papo, para uma pegação, é
do lado de foro, nos bares que ficam ao lado, no
pé do morro. É claro que precisa cuidado, mas
ainda é o espaço mais acessível. E por isso que o
Palácio do Samba está quase que entregue às
moscas e os bares ao lado faturam loucamente.
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Se as pessoas ansidaadas nmais" usam a expressão mais uma
primav&a" ao fazer mais um ano de
exi.stda, nós, os homossexuais,
detiam
usar — enfim, mais um
«

"
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verà d'l Se o último verão abriu a
década, e com sua "abertura" nos
trouxe - pelo menos às praias ..
riocas - corpos mais despidos,
exilados mais abertos, entre outras
coisas, imaginemos o verão de 81!
"Nenhuma nudez será castigada",
sugiro.
Lampião já publicou diversos
nelrca, qu e convém relembrar. Paraty e Ouro Preto são os m a.n preferidos por razões já eziicitadas
ses mesmos roteiros. Mas tem mais:
para quem for a Paraty, a Rio-Santos
tina infinidade ' de opções &
d
timas. Para quem faz a linha campinguei, perto de Angra dos Reis (90 km
do Rio) a praia de Jacarel estará
repleta de gente jovesn como não tem
onda a freqüéncia não é de surfistas,
mas - muito melhor - da rapaziada
da Zona Norte do Rio, aquela que,
segundo nos dizia Leila Diniz "é a
única que depois das duas da madruga continua de pau durd'. Não
tem hotel, apenas umas biroscas.
Monte a sua tenda e seja feliz. Se voct
conseguir chegar sozinho até lá (a estrada está cheia de meninos pedindo
carona, mas não é aquela linha hip.
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mirin. Belíssima, não tem alma merdal viva. Leve sua comida (p1 ri) e dco1e um gatinho" para ensinar o caminhd' de uma das várias
por
cachoei ras. Muita garotada, e
causa do desconforto - nada de
família. Só nos fins de semana (mas ai
ela baixa até na Cine1ndia, meu

pie, me dá um cigarro a, etc. Aliás.
pelo sotaque v" saca logo, pois hipPie agora só existe na Arg entina ou em

Cabo Frio) terá muito bofe para escolher .

-

Outra praia para acampar é a

praia Grande - a uns 30 Km de
Paraty, pouco freqüentada, também
sem hotel, com bares incrtvs e pescadores melhores ainda. Ao cair da
tarde tem urna famosa "biquinha" de
água doce que é um ponto de pegação

amor!). A outra - para quem faz a
linha surfista - são as muitas praias
de Ubatuba (no centro tem hotel, restaurante, até boite), que vira um mar
de parafina e muita vara. Garotões
paulistas e cariocas, a moçada local,
Não tem, no centro, um clima próprio
para pegação. Eles ainda estão em
outra, mas afinal alguém tem que
reproduzir neste planeta' Mas nas
praias, tem sempre um gatinho disfarçando sua homossexualidade (como
disse muito bem alguém no último
Lampião) sob a capa da necessidade
econômica. Para quem não estiver de
férias, é bom lembrar que domingo
tem gasolina cru Paraty. Aliás, em
janeiro terá uma Mostra do Cinema
Brasileiro lá. Vai pintar muita gente, e
o resto, consultem o número onde está
publicado o roteiro guei da cidade.
Ao norte do Estado do Rio de

ótimo.
Passando de Paraty, para quem

curte um lugar isolado, depois de
8km do trevo tem uma placa Paratymirin, e uns 3km de terra (se chover
vira linha Moreira da Silva "Quem
está fora não entra, quem está dentro
- de prefdnda— não sai") A praia
é de mar calmo, tem um restaurante
popular excelente, acampa-se çtode
uma igrejinha do século XVIII, e a
frequéncia é um misto de garotões
pescadores
paulistas, paratnses,
locais, e muita moçada de Volta
Redonda. A extensão da praia é incxanensurável, sendo que a que você
para chegar atravessa o hio das
Pedras Azuis, é um verdadeiro campo
de nudismo. E muito longe de repres-

Janeiro, para os lados de Cabo Frio, os
melhores lugares são Saquarema e

são...
Ainda a caminho de Santos. duas
refertnaas: Pianguaba, desértica a
221Cm da entrada/saída de Paraty

Arraial do Cabo. Saquarema e Ponta

Negra (ui!) é o paraíso dos surfistas,
corno voces já sabem. Mas Arraial, é

.
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uma cidade gu ei Todo mundo transa.
O que tem de bicha que se mudou pfa
lá no esta no gibit Várias praias,
Pensões e restaurant es , pegaçAo rasgada dia e noite Se Cabo Frio virou,
junto com Búzio s , um lugar supercareta (não fosse a absolvição do Doca
Street), Arraial banha na simplicidade. E virou ponto de convergncia
(são é socialista, não, viu?) dos bofes
que já sabem onde vão caçar. Os
melhores meninos do pedaço estarão
lá. Chegue antes das outras. Mas se
chegar depois, tudo bem. Sobra sempre. Tem ônibus para o Rio bastante,
e gasolina domingo em Cabo Frio.
Agora se uxé prefere ficar no Rio,
os lugares de sempre (Galeria/Praça
Tiradentes/ Cinelândia) estarão feivilhantes' Muito argentino, gaúcho,
mineiro, paulista, catarina, tudo. E os
pré-carnavalescos e os ensaios das
Escolas (Alceste te conta)! Uma recoinendação para os punheteiros de
todos os gostos: não deixe de levar o
Calendário do Lampião, porque além
de vcé se orientar eu que dia da
semana está, nesses mares de loucura
(porque não páras, relógio?), ser virá

certamente para "descascar uma
banana" à sombra de um coqueiro, ou

excitar "eu riosamente" um dos
milhões dos garotões espalhados nesse
itinerário de erotismo e felicidade,

8

(LuIz Carias Lacda).
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