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Fernando Morais, deputado es-
tadual eleito pelo MDB paulista e 
vice-presidente do Sindicato dos 
jornalistas Profissionais no Estado 
de São Paulo (ele é o autor do best-
seiler A Ilha: quem não leu, trate de 
çonprar i também mandou seu 
donoimento sobre os percalços que 
LAMPIÃO vem enfrentando nos úl-
mos meses Infelizmente não 

chegou a tempo de ser publicado 
rn nosso número anterior, mas a 

gente não podia dispensá-lo, já Que 
Fernando vai fundo e certo bem no 
centro da questão. Fala, Fernando 
Morais-

0 nquêrito aberto pelo Minis-
tério da Justica contra o jorna. 
LAMPIÃO e seu corpo editorial s5 
Ti. revelar, uma vez mais, o caráe' 

,n,oritário e antidemocrático d: 

,t:rve rno brasileiro. Só nos sur 
rE?ende que esse tipo de repressão 

'i liberdade de expressão ocorra no 
momento em que o atua( e o futuro 
vverno acenem com as mesmas 

,:messas de sempre ''abertura'', 

	

o 1p mQcratizaCàO'	 e "inStOu-

(i	 :'r''oxtn	 . tzado pir: 

i !n	 cs,:,1 rida	 t ciii'	 -	 1 t-,'r'ii,a', 
pau fli repressão — . o jornal O Repórter 
extensa matéria de quatro páginas. Bem 

'e abe (ias difj i idades encontradas fl Li m texto 
h,'riL'',li' sobre ci assunto. pelos niúltiplro aspectos 
ind ii Id ia is e soc ai', ,i serem mostrados. Bem se 
sabe que é mal', fácil colocar gente na berlinda 
lliflLILi depoirnenio'. pessoais - eni geral super-
(leiais. pelo, cries que sofrem ni pelas nt'n- 
-.iien', dos mesmo'. - do que an.iisar .i real[- 
',ide. O que nio',L' calcula é que uma reportagem 
lii, séria consiga ser, ai' contrário. tão superficial 

l)esde o inicio a linha editorial se delineia. na  
pagina imediatamente anterior à matéria das és' 
bicas, há a manchete: "Amor entre homens acaba 
traucamente. Ilustrando, a cabeça esmigalhada 
da itima: é a história de um presidiário que. fora 
da prisão, mata outro companheiro que com ele 
quis ter à torça relações sexuais. O final é a de',-
crição com requintes de crueldade: violência e 
crime. Após os comerciais, mais entrtenimento 
- agora com as homossexuais. 

A reportagem, no começo. fala das dificul-
dades de tara Reis Carvalho em achar mulheres 
que lhe fizesseni confissões e confidências, 
atacando frontalmente as que se recusaram a tan-
to. Depois de "vingar-se" delas.. Faz desfilar os 
depoimentos. como numa galeria de amostras. 

As manchetes são sempre sensacionalistas. 
re '.umindo o que há de mais erótico em cada tex-
to. Numa das entrevistas, por exemplo, uma 
mulher diz que após a morte do marido soltou os 
bichos, mas que lesou muita porrada. Manchete: 
"Fiscal de ônibus só soltou o bicho quando ficou 
viúva". Há muitas outras deturpações: —Favelada 
tá doida pra experimentar". Ou: "E boa de cama 
C aiava de tudo" (Nem iteatro de revista tem tan .
ta imaginação). 

Muitas seles a ânsia em explorar comercial-
mente o tema, o produto. chega a exemplos 
trágicos de desrespeito da privacidade individual, 
quando uma das entrevistadas declara que os pais

qual o jornal atentaria contra a mora] 
e os bons costumes - , além de 
batido e cansativo, não resiste à 
mais superficial análise. O que de 
fato o governo pretende é calar mais 

uma voz da imprensa independente, 

cujo único crime é procurar refletir 

sobre a dramática realidade em que 
vivem hoje os brasileiros 

Pela lei do frei 
quem administra 
a moral os bons costumes 
está desmoralizado 
e mal acostumado 
pela lei do frei 

Jque é gOStOSO 

é

 
imoral 

• :.	 r',i 

no sabem de sua situação, que ela é uma pessoa 
que não se expõe. que tem medo por viver numa 
cidade do interior, e é identificada com nome 
completo e características prtnc.pais de sua vida. 

A coitelusilo a que se chega, através da maior 
parte dos depoimentos. é de que as homossexuais 
são vazias, fúteis e sobretudo alienadas. Até mes-
ruo Flelineida Sttidari eut no engodo da psica-
nálise ortodoxa, e repete os preconceitos atra'és 
de um cientificismo ultrapassado 

"Se o menino ou a menina consegue .ira%es-
sar bem essa l (de relacionamento com o sexo 
opostoi e se adaptar e crescer, serão adultos 
heterossexuais. Se não superam o conflito, surge 
a problemática homossexual". "... A sociedade 
costunia tratar os homossexuais como pessoas de 
péssimo caráter, marginais. Isso é uma injustiça e 
discriminação reacionária, pois sexualidade não 
tem nada a ser com moralidade. No entanto, não 
aceito que o homossexualismo possa ser uma op-
ção. As pessoas que resolveram seus conflitos 
edipianos não têm qualquer atração de caráter 
erótico por pessoas do mesmo sexo''. (Os grifos 
são nossos) 

Esse mesmo jornal, através da mesma jor-
nalista, está distribuindo um questionário sobre 
homossexualidade feminina, para aumentar a 
"pesquisa", talvez servir de novas matérias para o 
público ávido de leituras "proibidas", e reuni-las, 
quem sabe, em algum livro, para o deleite dos 
''moralistas". 

Ë por estas e outras. Rita Foster . Brother, que 
"as mulheres chegam uma vez, deixam seu cheiro 
e vão embora", como você falou no LAMPIÃO 
passado. De boas intenções o inferno está cheio, 
se bem que não houve nenhuma boa intenção rio 
caso, a rio ser a de vender mais jornais. O lesado 
é sempre o leitor. Pena que tenha havido moita 
chamada para a reportagem, e que se esperasse 
que ela contribuísse para desfazer mito', através 
de uma leal abordagem do assunto. 

Pena, ainda, que um jornal que se propõe a 
ser sério, coerente, questionatis" embarque nes-

- Como cidadão, como or 

na(ista e como parlamentar da 

oposição, sou solidário com LAM-

PIÃO e com seus redatores na luta 

que não é só deles, mas de toda a 

populacão - a luta por ampla 

liberdade de expressão e manifes-
tacão 

é ilegal 
e o que é ilegal 
é o crime que o próprio frei perpetra 
trancado no hanhefro 
com o Sijênco do :4mphce 
e o espelho 
por testemunha 
(De GLAUCO MA -1 OS Li, para dez 

ou onze amigosl 

sa e caia no mesmo jogo repressor que habitual-
mente condena, enfocando a homossexualidade 
com sensacionalismo barato, alienando mais o 
público em vez de conscientizá-lo. e tratando do 
assunto não como um fato real, e sim como uma 
caricatura deprimente. (Leita MIccoli. 1 

Bom: eu conheço o pessoal de O Repórter, e 
sei que ele é da melhor qualidade; estilo enfren-
tando uma barra pesadíssima como nós, e for-
mam. com Outros jornais, uma linha de Frente na 
qual LAMPIÃO também se instala. Agora o 
problema é que. por mais progressistas que se-
lam. os meninos enrolam a língua quando resol' 
sem falar de homossexualismo. Tenho certeza 
que, quando resolveram fazer a matéria sobre as 
lésbicas, eles tinham a melhor das intenções. Mas 
como de boas intenções o mundo está cheio, o 
resultado foi o que se viu. Leila tem razão: multo 
preconceito e muito sensacionalismo, além de 
coisas abstrusas como as declarações de Helo-
neida Studart, que confunde amor com a pro-
dução, a cada nove meses, de sadias ninhadas de 
gatos (saliemoti nossos filhos, não é. Hel? Eu 
conheço esse linguajar,,.). Agora, quanto às 
homossexuais, não vou chegar ao extremo de 
dizer que foi "bem feito para elas": mas é que do 
LAMPIÃO elas vivem fugindo. Agora, quando 
aparece um jornal normal disposto a entrevistá-
las, elas não se furtam: entregam todo o ouro. 
Ficam p. da vida com o pessoal de O Repórter? 
Pois então vamos Fazer o seguinte; que se reúna 
um grupo de mulheres e faça uma matéria sobre 
homossexualismo feminino para o LAMPIÃO. 
Que elas pautem a matéria, façam as entrevistas, 
escrevam, botem tudo, e depois nos mandem. Nós 
publicaremos sem reescrever. sem cortar cossas, 
sem policiar. Tomem vergonha na cara e assu-
mam esse compromisso, meninas: ponham o 
medo de lado e aceitem o Fato de que o jornal é 
nosso, ou seja: também é de vocês

Aguln*IdO Siba 

LAMPIÃO da Esquina 

O rei está nu,

o frei está gordo 

Lesbicas vendem mais jornal? 
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% erushka, a mulher'marasilha da nossa capa, ao se sesle daquela forma nos shosss. No dia a dia é o maqullador Vlcenie, de roupas filo "femininas" quanto as de qualquer garotão (fotos de Dimitr i Ri-hei ru) 

ESOUINA 

Síndico quer Verushka 
usando gravata e paletó

O Edifkio Canindé, na Rua Washington Luis, 
no bairro carioca de látima, é um daqueles 
prédio típicos da área que abrigam em doce con-
vivência as pessoas mais diversas: famílias de 
classe média remediada, rapares solteiros, 
mulheres solitárias de ocupação mais ou menos 
obscura, aposentados militares do terceiro es-
calão ele iodos ocupados demais com a própria 
sobrevivência para pensar nas mazelas do vizi-
nho. A eleição de um novo sindico em janeiro, no 
entanto, veio alterar o precário equilíbrio no qual 
seus moradores conviviam a semear a discórdia 
nos corredores do prédio. 

Géron Correia. sargento da Marinha, solteiro 
e adepto fiel da teoria de que homem, para ser 
homens, tens que falar muito alto e fazer gestos 
largos, tóïiou posse no cargo e imediatamente 
baixou uma série de éditos, alguns arbitrários e 
ilegais. como este, que consta de um papel afi-
xado na portaria: Qualquer morador que quiser 
dar uma festa em sua residência terá que pedir 
auloriração ao Senhor Sindico com 36 horas de 
antecedência. E não ficou só nisso o furor le-
gislativo do Senhor Síndico: a alguns moradores 
dedicou editos especiais, que nem sequer foram 
redigidos. mas sint pronunciados por ele em tom 
enfático, como aquele que destinou a Vicente de 
Fluri, o travesti Verushka, morador do prédio há 
quatro anos: a partir de sua posse como sindico 
ele só poderia continuar usando o elevador social 
do prédio se trocasse suas vestimentas por roupas 
"esirilamenie masculinas. 

Como o prédio só tem uni elevador. Veriishka 
aelsou o desaforo grande demais e resolveu cofia 
ros-id€nccas: através da advogada Alda Vaisherg 
mpetrou uma ação inédita na 14 Vara ('fsèl: 
orna medida cautelar contra o sindiç:k, que, se 
tulgacta de acordo com a lei, firmará a seguinte 
jurisprudência: é incotsstitocissnal querer forçar 
uns cidadão, por qualquer moliso, a usar deter-
minado tipo de sesiifltcisa Aijsda mais que, nu 
caso, as roupas de Verushka não silo ''estrita. 
mc ri te femininas'' -- ele nunca saiu do prédio 
usiitccl saia, por csernplc; a não ser que se 
queira considerar mentora da tinida e guardiã da 
masculinidade a mente tortuosa do síndico. para 
o qual Vicente está vestido de mulher até rriesnio 
quando sai de calça e T'Shlrt,mas usando uma 
prosaica bolsa a tiracolo. 
VIZINHOS 

Gérson. na verdade, é icnho de Verushka 
desde que este Foi morar no Edifício ('anindé 

- Moramos no mesmo andar. Eu no 1.101 e 
ele no 1 .110. Nestes quatro anos, nós nunca nos 
falamos porque eu não sou de circular muito pelo 
prédio em que moro, estou sempre saindo para o 
trabalho, ou então chegando. A gente se cruzava 
no elevador, mas nem se cumprimentava. Eu o 
via sempre em companhia de uma turma de 
marinheiros que mora por lá, mas tudo bem: 
nunca me incomodaram, e eu sempre na minha. 
Problema consigo no prédio, aliás, nunca houve. 
Inclusive, o dono do meu apartamento era o sín-
dico do edifício quando eu fui morar lá. 

Ecu janeiro, no entanto, Gérson Correia foi 
eleito sindico do Edifício Canindé, e as várias 
portarias que aixou deixaram bem claro que ai-
goma coisa ia acontecer, segundo Vicente. Ele 
começou a receber recados do sindico, trans-
mitidos pelo porteiro, para que o procurasse. 
"Eu disse as) porteiro que não ia Fazer isso, por-
que não estava querendo falar com ele. Se ele 
quisesse, que me procurasse, mas no meu apar-
tamento.' A situação ficou neste pé até que um 
dia ele cruzou com o síndico no corredor, e este o 
chamou para ir até o seu apartamento, pois 
precisavam ter 'uma conversinha". 

- Lá, ele me disse que não tinha nada contra 
mim, que me achava uma pessoa de compor. 
lamento exemplar, mas que ia ter que proibir 
minha entrada no prédio pelo elevador social se 
eu não passasse a usar roupa estritamente mas-
culinas. "O que você entende por roupas es-
tritamente masculinas? Ele disse: "São diferen-
tes dessas que você usa' Eu tentei explicar que 
era Veruskha, um artista, que tinha carteira da 
Censura Federal (de n D OX)S), que tinha passado 
por um tratamento de hormônios, e que minha 
figura só seria chocante se, ao contrário, com o 
tipo feminino que eu lenho, passasse a usar paletó 
e gravata. Mas ele não quis ouvir explicaçôes: 
"Quem manda no prédio sou eu, e eu quero 
moralizar isso aqui", gritou. Então eu lhe disse 
que quem ia tratar da questão era a minha ad. 
rogada. 

LAMPIÃO da Esquina

A advogada, no caso, é Alda Vaisherg, relha 
antiga de Vicente. de quem é cliente no salão de 
cabeleleiros New Marlté. Especializada em ad-
vocacia criminal, capaz de invadir distrtos para, 
de alvará em punho soltar clientes injustamente 
piesos, ela confessa que atuar numa causa cível é 
novidade para ela. Mas, rodeada pela mãe e os 
três filhos - que ouvem com atenção a história de 
Veruskha - Alda explica por que não hesitou em 
defender os interesses de Vicente: 

- Em primeiro lugar, porque nós somos 
amigos. Mesmo assim, eu não ficaria com ocaso, 
se não achasse que Vicenie tem ratão. Acontece 
que ele é um cidadào, fiel cumpridor dos seus 
deveres, que paga impostos etc, como é que se 
pode pensar em restringir seus direitos? Um des-
tes, seguramente. é andar vestido com as roupas 
que quiser. Verushka não usa roupas mais fe-
mininas que as de uni garotão de Ipanema, um 
surfista, por exemplo. Alguém já pensou em 
proibir um garotão de Ipanema andar no elevador 
social do prédio em que mora só porque ele usa 
sandálias e canuisetas'! 

O caminho escolhido pela advogada para 
defender os interesses de Vicente foi impetrar 
uma açãojudicial. pedindo uma medida cauielar 
contra atitude proibitória do síndico; caberá ao 
juiz da 141 Vara Cível preeiar o caso e conceder 
Lima liminar, apeis o que a advogada entrará com 
a ação principal. Seria este o caminho mais rá-
pido para garantir os direitos (to morador do 
prédio anteaçado? Alda diz que não. 

- Eu poderia ter ido a ti usa delegacia e dado 
queixa por constrangimento ilegal Mas com isso 
estaria criado o escândalo, e eu quero preservar a 
imagem de Vicente. Além disso, andei pesquisan-
do e descobri o seguinte; esse tipo de ação é 
inédita no Brasil. nunva foi tentada untes. Com 
ela, estará firmada jurisprudéncia, LI que é muito 
importante para as pessoas que costumam sofrer 
esse tipo de perseguição por pane de síndicos, ar-
bit rã rios 

Para Verushkci , inclusive, O ,isi deixou de ser 
puramente pessoal, na medida em que ele tens 
consciência de que há muita gente que passa pela 
mesma situação, e traia de mudar dos prédios em 
que moram, em se/ de defender seus interesses: 
"O pessoal fica curti misedo de escândalo, com 
medo da reação dos vizinhos. com medo que a' 
família saiba, e truta de dar o fora. () que eu 
quero que fique bens claro é si seguinte: se a 
atitude do síndico é ilegal. então a lei nos protege 
dc atitudes como estas, 

A posição da Justiça qtiaricsi ao caso também é 
bens clara. segurulu .'ida; ela andou conversando 
com os juizes. e histi se apenas algumas dúvidas 
sobre o tipo de ação através da qual serão garan-
tidos os direitos de Veruslika. ''uns acham que é 
medida ca o tela r . outros que é interdito proibi - 
tónio. Mas quanto ao direito dele, ninguém 
nega 

Sobre os outros moradores do prédio. Ve-
rushka diz que eles. mesmo não querendo se en-
volver. vêm demonstrando que o apóiam na ques-
tão: "Inclusive a televisão foi lá e ouviu algumas 
pessoas sobre si caso. Um rapaz, que faz parte da 
turma dos botes da esquina, disse que não tinha 
nada contra mim. que eu sempre me comportei 
muito bem etc., e que ek achava que era um 
problema pessoal do sindico contra mim." 

NO PRÉDIO 

Seria realmente esta a posição dos moradores? 
No Edifício Canindé o acesso é vetado pelo por. 
teiro da manhã que, á nossa chegada. meditava, 
imóvel, diante de um maço de cartas que acabara 
de receber do carteiro, ''O síndico não está. e não 
sei a que horas chega", ele respondeu à nossa 
pergunta. E. da porta de entrada, ficou vigiando 
enquanto nós tarjamos perguntas às pessoas que 
saíam: duas mocinhas que, em meio a risadinhas, 
sairam correndo sem nada responder; um garotão 
que se limitou a dizer "estou por fora, xará", e 
uma senhora, falante e sorridente, que comentou; 
"O rapai louro do ll' andar? Eu acho ele uma 
gracinha. Tão quieto, tão bem educado, parece 
uma moça." 

E mesmo na esquina, e não na portaria do 
prédio, que se consegue algumas informações, 
Uni rapa/., que pede para não ter identificado, 
diz que o síndico, antes de ser eleito, "ficava 
rodeado de piranhas no bar da Praça Cruz Ver-
melha". Outro acrescenta que ele gosta mesmo é 
de "ficar conversando com seus companheiros de

Arma, os marinheiros que também moram lá., 
f i m terceiro diz que acha Verushka "uma pessoa 
legal", enquanto outro protesta ...Sem essa, pó; o 
cara é todo cheio de Iricotes.'' 

De tarde, com a mudança de porteiro, a volta 
ao Edifício Canindé; ele não dá nenhuma infor-
mação sobre o síndico, e acrescenta; "A ordem é 
pra não falar com a imprensa." Quase à mesma 
hora uma honecona, de frondosa cabeleira bran-
ca, sai do prédio. Perguntada sobre o caso Ve-
rushka, ela olha para os lados, receosa, mas 
afinal responde; 

- Eu sou contra o travesti, Mas nesse caso ela 
foi muito corajosa, e eu estou torcendo por ela. 
Ele lambéns andou batendo em outras portas, 

Máscaras decorativas 
De inspiração africana. Más-
caras para teatro e dança exe-
cutadas por artista especiali-
zado

aqui no prédio, pra fazer reclamações. Não quer 
tiem que a gente receba visita em casa, imagine! 
Eu acho que a Verushka vai ganhar a questão. Se 
até a imprensa está com ela.,. 

Por solta de i q horas os moradores do Ediflcio 
Canindé começam a chegar em casa. Dá para 
sentir, pelo ar cansado da maioria, que eles estão 
mais preocupados com a barra pesada que en-
frentam para sobreviver do que com problemas 
como este, criado pelo sin,dico. Barra pesada por 
barra pesada, no fundo.'cles estão muito mais 
próximos de Verushka que do sargento Gerson 
Vieira.

Aguinaldo Silva 

ANTIGUIDADES 
Galeria Yplranga	 Molduras 

Feitas com arte, carinho e sensibilidade 

Temos artista de longa experiência que restaura 
quadros a óleo, Imagens, estatuetas e objetos de arte em 
geral. Alta responsabilidade e competência. 

C.-a1era Ypiranga de Decorações Ltda. 

Rua Ipiranga, 46 (Laranjeiras), Rio de Janeiro - 225-0484
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Contra a loucura de ocasião 
(1 (entro \. linco 1k' 1 )CbLteS e Estudos da 

Escola 's o pt' nor dc 1 1 ,icanalise di s rib o Li aos jor-
nais da imprensa ÁLU111,111ka a seguinte nota as-
sinada peILi seu presiLlentC o professor Boaven - 
Itira ('tst'tio Nelto: 

''(onsiderando	 a matéria fartamente pu - 
151 Ica Lia pelos iirgãos tia lntprertsa paulista, o ('Cri  - 
tu Acadêmico de Debates e Es tudo de Nica-

nílise ( AI)FP, entidade cientifica reconhecida 
de Utilidade pública. cumprindo suas luta liii alies 
legais e estatutárias, sem a publico endossar IIS 

providências tomadas por Dom Paulo E.s aristu' 
Anis, através da ('omissão de Justiça e Pai em 
Sán Paulo em favor do es . 11dt'r religioso Apa -
recido  Gaidino Jacinto. que se encontra recolhido 
no Manicômio Judiciário Franco da Rocha. 
vitima de tliscrint i naçã o CICIO ii eu, baseada Ciii 

discutíveis conceitos jisiquiátrtcos. 
• 'A imoralidade de tal ''recolhimento'' se es• 

triba no absurdo diagnóstico seguindo o qual (;al-
dum, por Curar  pessoas desesperadas. a trai es de 
he'trinienIos. seria um "doente mental", quando 
já a Organização Mundial de Saúde determinou 
que o tratamento psiquiem, a medicina caseira, as 
ervas e os tratamentos em geral. empregados por 
'terapeutas, é santajosa e eficiente, pois ficou 
comprovado que nos paises suthclesensolridos a 
assistência médica convencional & dispendiosa e 
inexistente. Mais que isso, a Sociedade Bra-
sileira para o progresso da Ciência, em recente 
congresso, constatou que rezadores, benzedores e

mães e pais de santo são responsáveis por W. 25% 
dl' tratamento das doenças em geral icontra 211% 
dos assistidos pela medicina convencional) em 
Nosa Iguaçu. município superpovoado e carente 
de recursos, como milhares de outras cidades 
brasileiras, onde tal situação deve ser idêntica. 
Aceitar a condenação, pacificamente. de uni dos 
únicos recursos que socorre o desespero das 
populações menos privilegiadas seria negar ao 
Honiem princípios básicos, regidos pelo Magna 
Carta dos Direitos Humanos. 

"Por outro lado, a perpetuação de laudos 
periciais psiquiátricos - deficientes, controver-
udos e incoerentes - torna os profissionais 
médicos, signatários de tais abturdos, infratores 
da Declraçáo de Procedimento Élico Comple-
mentar. promulgada pelo Núcleo de frofissipriais 
da SaUde do ('omilÈ Brasileiro de Anistia, que, 
defendendo princípios humanitários, textua ''O 
médico não deve ser conivente ou parmicipar da 
prática de tortura, ou de outras formas de pro. 
crU i mentos cruéis, desumanos, ou degradantes em 
quaisquer situaçées . inclusive conflito armado ou 
guerra LI' ii. sela qu.l for a infração pela qual a 
%Rima de tais procedimentos seia suspeita. 
acusada ou cul p ada, e sejam quais forem as cren-
ças ou motivos da mesma." O indefinido reco-
lhimento de Aparecido Galutino nu Manicónio 
Judiciário se constitui na mais flagrante prática 
de tortura mental, caracieri,ando um procedi- m

ento cruel, desumano e degradante. que macula 
a dignidade humana de todas os cidadãos bra-
sileiros. como também, diante da História, com-
promete toda a classe médica, 

"Neste sentido, aproveitando a atmosfera es-
piritual de mais um ano que se inicia e a pres-
suposta boa vontade de nossos dignatários. 
Apelamos para todas as autoridades constituídas. 
à pc.pufação brasileira, aos médicos e profissionais 
da Saúde em geral, parapsicólogos e aos nossos 
associados para que cerrem fileiras em favor da 
soltura de Aparecido Gaidino, acusado apenas de 
lutar	 pela	 defesa	 de	 urna justa ques. 
tão social. Apelamos ainda para a imediata re-
visão dos conceitos psiquiátricos, em que a 
Medicina, revestida de toda a aura de cientificis. 
mo . conserte-se em instrumento de repressão, 
tortura psicológica e aniquilamento moral. 

"Que esta tornada de consciência e humanis-
mo, aqui lançada, não beneficie apenas o líder 
religioso Galdino, mas todos os cidadãos bra-
sileiros vitimas de discrintinaçôes sociais, reli-
giosas cientificas ou polilicas.'' 

F isso ai: a nota do CAOEP é muito oportuna. 
Aparecido Galdino foi preso em. Goiás sob a 
acusação de insuflar camponeses à revolta, e en-
quadrado na Lei de Segurança Nacional Mas 
nunca foi a julgamento por isso: ou melhor, quem 
o julgou foram os psiquiatras. decretando a sua 
loucura e decicflndo que ele fosse internado num

manicômio, em São Paulo. Dessa forma. ele não 
será beneficiado nem mesmo pela anistia, que, 
evidentemente. além de restrita --como vem sen-
do prometida -. não será extensiva àquelas pes-
soas que o regime considerou loucas. 

Por mais que a classe médica fuzile através de 
notas oficiais publicadas na grande imprensa os 
que ousam denunciar seus desacertos, casos como 
o de Aparecido estão ai. como dia a nota do 
CADEP. a compromometê'la diante da História: 
os que assinaraiti o laudo decretando a loucura de 
Galditio não são menos suspeitos, por exemplo, 
que o legista Harrv Shihata. que assinou "em 
confiança" o laudo sobre o suposto suicídio de 
Viadimir Herzog. 

Nos seus dois últimos parágrafos. a nota do 
CADEP, transcende o assunto de que trata para 
englobar toda uma situação que interessa mais de 
perto aos leitores de LAMPIÃO: afinal, não é es-
sa aura de cientificisnio da medicina psiquiátrica 
que leva os seus especialistas a emitir conceitos de 
tipo "o homossexual é anormal e neurótico por-
que tenY problemas infantis não-resolvidos"? 
Sim, o prol. Boaventura ('isotto Neito tem razão: 
Lodos. os cidadãos brasileiros, vitimas de dis-
criminações sociais, religiosas, científicas ou 
polfuicas, têm obrigação de se engajar na luta pela 
revisão dos conceitos que lesaram Galdino ao 
manicômio.

Aguinaldo Sus. 

Um bonde chamado prazer	 'BADALO 
A Rua 42 de Nova lorque poderá em brese ter 

seus bondes de seita. Segundo o circunspecto 
''Jornal do Brasil" (que hipocritamente proibiu 
que se fale em homossexualismo em suas páginas 
e. principalmente, sobre este nosso jornaleco), os 
platetadores da prefeitura de Nova Iorque 
pretendem recuperar -a famosa artéria. "que há 
algum tempo poderia ser comparada -à Galeria 
Alaska do Rio". Essa linguagem eulemlstica é 
outra safanagem típica do sistema de desinfor-
mação da chamada grande imprensa. A 42 con- 
tinua como sempre foi, uma zorra total, o ponto 
geobichesco dos States. Ainda no ano passado a 
revista "New 'orker" publicou uma enorme 
matéria de capa sobre a Rua, falando de toda a 
loucura que pinta ali 25 horas por dia. Na ver-
dade. o que pretendem com esse tipo de desvio de 
informação é denunciar e reprimir uma situação 
local com um assunto interposto. Se a Rua 42 foi 
"limpa", no pais mais livre do mundo, por que 
não fazer o mesmo com a Galeria Alaska 9 Eles 

chegam a dizer que, afinal, o que é bom para os 
Estados Unidos é bem para o Brasil. 

Toda a grande cidade tem a sua Rua 42. sua 
Galeria Alaska. Isso incomoda a sociedade 
machista, mexe sei lá em que nervo. Ë um 

rohlema de insegurança, apenas isso, porque os 
locais em que os homossexuais costumam se en-
contrar não prejudicam em nada a vida da ci-
dade, são muito inocentes se comparados com os 
Regine's da vida; no caso da Galeria Alaska, ela 
até tem bem em frente uma delegacia de policia 

4 ue zela cuidadosarui,ue pelo seu bom compor- 
tamento. Mas é como eu sempre digo ao pessoal: 
um tuachista, quando se sente acuado vira bicho 
eu falem blcho),se torna perigoso. Além do mais, 

111155 os selhacos disponíveis no planeta se re-
fugiaram no machismo, que é a última bandeira 
conservadora. Qualquer dia eles vão começar a

elogiar até a Argentina e sua vocaçaO obscuran-
tista de repressão dos homossexuais. OU então a 
hipócrita sociedade islâmica, para a qual os 
homossexuais 	 O nosso jornal do Brasil 
convite á salsa, e nisso os mulçumanos são bem 
simpáticos). 

Nós, porém, que há séculos viemos dando a 
solta por cima sem deixar jamais a peteca cair.' 
devíamos segurar essa causa e torná-la nossa Vão 
botar bondes na Rua 42 para recuperá-la? O que 
é bom para os States é bom para o Brasil? Pois 
que façam o mesmo na Galeria A Prefeitura 
carioca terá toda a colaboração da rapaziada na 
implantação dos trilhos. Seria o bonde da alegria, 
a linha do prazer e iria do Acapuulco. na Avenida 

tIântica, à boate Cues'as, na Miguel Lemos - 
uma linha curta, como se vê -. com paradas no 

El Jerez, no Sótão, no Miguel Angelo e onde nu-ais 
que o pessoal quisesse descer para uma fezinha. A 
inovação, tenho certeza viria como um 'alivio para 
os notisagos que gasoin' sola dc sapato seni des-
canso entre esses lugares e 'faria um bom lucro 
aos cofres do Municipio. Para que o turismo tam-
bém tirasse seu proveito, o bonde seria pintado 
com as cores do arco-iris e os unifurmes,lo motor 
neiro e do cobrador seriam desenhados pelo Gui-
Gui.

E no auge do nosso entusiasmo e suntade de 
homenagear o grande irmão do Norte, a linha de 
bonde que cortaria a Galeria Alaska seria ba-
tizada com o número da rua 42. só que invertido. 
(Desde já avisamos que cobraremos roaltles da 
prefeitura do Rio de Janeiro quando ela. ma-
neiramente, resolver colocar em prática este nosso 
plano)  

Francisco Bittencourt

Desde o o oF de 1, 4MP!A0 q1.'e a gere vem ,-u'cehr-'-oi Gá`lidS Ou leitores pedindo ,ntormaCÕeS 

sobre outras rub/,caC'?c. bem como ende recos no exterior et,, Pos é, pess~ lá fora existem 

,,'orna,s cnr°o Gays News que nada mo, a ver couro seu .Somó,uurno nacional). cuas páginas de 

anúncios soec,a'.'ia.:ios fa,'eri" ,, Jornal do Brasil p'aecer c Diário de Araraquara'', de tão pobre 

Para satisfazer os que nos e.vc'eve°'. criamos esta seção , noroe 8 ser maus pomposo, algo assim 

como ' (,ays arouod tne wor.'d"
ds r'o firo up,'amos por orna coisa maus simples Badalo. corro e 

grosso Não 4 uma seção fix'a, porque a gente não corte multo essas coisas de f'az& r um ,uorrialeco 

sempre muito qual m oas Sairá semo .' C' que houver rio tín,a.s i'nril tópicos sobre o que 0.5 jornais enten 

d'dos oda.'r publ,'carOn 6i fori Ci:,f,'iecs 
Informações etc Ideal para a turma que f.-equentouo 

e que' :f.i' irei 0v" . '.' .''' ,'' 0 . ''	 e 'm'-	 o' ro','., 1-" O ,-u.'utdde 

Quem poderia imaginar que na Colômbia 
zxistiSse um movimenio de conscientitação 
homossexual? Pois existe e tem, inclusive, um 
jornal de aspecto despretensioso mas de boa 
informação e seriedade. EI Otro. este & o seu 
nome, e deve ter a mesma idade de LAM-
PIAO. Recebemos há pouco o número de 
agosto-setembro - com bastante atraso, o 
que é estranho. nessa época a jato -, mas de 
qualquer fornia queremos destacar a coragem 
dos nossos irmãos sul-americanos. aguentan-
do a barra num pai ,, em que a prática com-
prosada de atos homossexuais é ainda ulgada 
e punida ''por luis abusos deshones los. 

siri mm-
portar Ia edad de Ias personas, com pena de 
seis meses a dos anos de prision" O endereço 
de El Otro é Ap. Aereu 625. Medellin, 

ulõmh ia 
Outra puhlicaçào colombiana é a resista 

bimensal Elba y Su Mundo, a qual só co 
nheeernos através de um anúncio em ti Oiro. 
O endereço: Ali. Aéreo 28341. Bogotá. ('ii' 
lómbia. 
• Rohert Alan Roth. de Nova 'tork, mantém 
com o mundo todo um intercâmbio de infor-
maçôes. via direta, por correio, lima vez por 
mês, às vezes dumas, senta à máquina de es-
crever, prepara lima 1-anta com nos idades, faz 
um certo número de xerox, envelopa e manda 
em frente. Através dos seus boletins tomamos 
conhecimento de que lá nos Estados Unidos 
o pessoal foi mobilizado logo soube que nós. 
do LAMPIÃO. estávamos tendo encontros e 
entrevistas com a Policia Federal, A mesma 
coisa aconteceu quando o pessoal da revista 
Isto é teve que comparecer aos mesmos encon-
tros e entrevistas, por causa da matéria Os 
Gaya saem à luz. 

Rohert Alan Roth escresc em inglês. mas 
também fala espanhol. Os interessados em 
manter correspondência com ele poderão ten-
tar mesmo em português: um visionário como 
ele, desinteressado e com tanta boa vontade,

mesmo desconhecendo a nossa língua, fará o 
imposslvel para adivinhá-la. Endereço: 253 
West 2 Street - New York, N..'t' . ltXl23 

• Quand les femmes s'ibmen é a publicação 
do Grtuupe de Leshiennes de [von. Custa cin-
co francos IA, mas para receber aqui deve ser 
mais caro. Em todo caso, quem pode dar a in 
formação certinha são elas mesmas: 13.Rue 
- Gaillot - h9(X)1, L'u'on. France. 
• ALEPH é a sigla do ('entre d'Iruformation 
sutr 1 'Homossesualité. que publica também 
um boletim mensal de informações e Contos 
internacionais. Transmite bem e a sério. Mes-
mo endereço acima. 
• Outras publicações; Lambda - Casella 
Postal 19. 101(X). 'lorino ('entro. Itália. 

Fuori órgão cio Movimento di Lebera,ione 
Omos.sessuale, também de Tonino. ('use lIa 
Postale 14 7 - lOI(), Torino ('entro. Jamaica 
Galiv News - do Gav Freedon Movement: 
P0 Boa 343, Kingston sq , Jamaica (lembra-se 
do calipso'.' Pois é.) Ompo. Mensmle di Po- 
litica. Cultura e Attualitá -. Via Palasenia) 11' 
tr): t004O. Frattocchie di Marino IRoma) 

Itália. 
• O rescrendo José L. Mujica çnão confundir 
com o frade homônimo, es-ator de cinema e 
que já morreu, fundador da Metropolitana 
Conimunil y ('liurch Hispana, anuncia pela 
imprensa guci norte-americana sua vinda ao 
Brasil, para formar uma igreja similar à que 
mantém em Nova York, A finalidade prin-
cipal do M.(..C.H. é harmonizar o homos-
sexual com o cristianismo, do qual ele se sente 
repelido pela discriminação. Étinia igreja 
ecuménica, composta por pessoas de diferen-
tes credos cristãos, e o serviço religioso é com-
posto de rituais católicos-romanos e protes-
tantes. As missas são na "Calvar' Episcopal 
Church", em Pariu Av, & 2 Si. - New York, A 
igreja tem escritório em 152 West & 42 St., 
room q 35. N.Y. 

.....	 ...........	
.'."'.. ........':i....
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Estrelas mil na Galeria Alaska 
O verão carioca acrescentou. aos habituais 

freqüentadores cia Galeria Alaska. uma leva de 
turistas, principalmente argentinos, que lá com-
parecem todos os anos para confirmar - ou não 
- as notícias que circulam pelo mundo, segundo 
as quais aquele é o mais tradicional gueto da 
homossexualidade local, ou o gay paradise de 
Copacabana. Aos turistas a Galeria do Amor 
olereceu as atrações habituais; mas seus freqüen- 
tadores mais tradicioais notaram, neste verão, 
uma sutil mudança de comportamento no local: o 
que estão fazendo por lá aqueles casais de meia 
idade E aqueles rapazes de aborte, a exibir mús-
culos insuspeitados mal cobertos por suas T4hLrts 
do último tipo? E todos aqueles it.ra de alguma 
cinematografia desconhecida. a posar pelos can-
tos para máquinas fotográficas e flashes invisí-
veis? No Miguel Ángelo ainda estão. a pular de 
uma mesa para a outra, os mesmos màchês e as 
mesmas bichas de 45' anos, mas e estas outras 
pessoas, o que estão fazendo na Galeria? 

A verdade é que a inauguração do Teatro 
Alaska - muito apropriadamente como show in-
titulado Feltlçu, a cargo de Ney Matogrosso - e a 
reforma que transformou o Sóto numa incre-
mentada discoteca, acabaram por transformar a 
galeria em mais um reduto da classe média. 
curiosa, essa que acompanha os últimos lan-
çamentos e procura encampá-los, na esteira do 
que ela pensa que seja a moda e o sucesso. Estes 
moços que posam para máquinas fotográficas 
inexistentes estão, visivelmente, fingindo que são 
Ney Matogrosso à saída do show; aqueles rapazes 
de shorti e chaveiro a tiracolo que adentram no 
Sótio. está na cara, fingem que são tonita Sales 
Pinto e António Guerreiro mas esta dupla já é

coisa do passado) ingressando num hlppopo. 
tamul qualquer. 

Mudou a Galeria Alaska? Um frequentador 
habitual, que não quis se identificar, acha que 
não. ou melhor, que mudou a aparência, mas a 
essência continua a mesma: "O pessoal que vai ao 
teatro é gente de família, pessoas diretas ou que 
parecem ser. Quanto a esse pessoal tu estrelas 
que em grupos, ocupam lugares estratégicos da 
galeria, são um bando de exibicionistas: tem 
gente por ai que economiza a semana inteirinha 
só para ir ao Sótio no fim de semana. Muitos não 
têm condições de ser o que desejam, e chegam até 
a alugar roupa só para se exibir na discoteca. Eu 
sou uma pessoa pura e simples, e acho que todos 
deveriam aparentar o que são, deveriam ser 
autênticos. Veja os que fazem parte do círculo de 
amizades de Ne y Matogrosso: querem ser mais 
atar do que ele". 

Como se tivesse ouvido a deixa que o frequen-
tador habitual acabara de pronunciar. Ney sai 
por uma porta lateral do Teatro Alaska. kans. 
bem batidos, cabelos amarrados para trás num 
rabo-de-cavalo, uma discreta bolsinha a tiracolo, 
olhos baixos, ele caminha por entre as pessoas 
vestidas de lamês e brilhos: é a mais humilde das 
criaturas. Ney desaparece no fim da galeria sem 
ser notado, enquanto o Careca, o porteiro do 
Sótio, abre a porta para deixar entrar uma leva 
de gays-machos, vestidos de uma maneira que 
lembra vagamente o handidinho nazista, uma das 
roupas usadas pelo estrelo em seu ihow. 

Essa mudança na galeria. pelo menos como 
ela foi detectada até aqui, seria para pior ? Sil-
vinho. o cabeleireiro, outro frequentador ha-
bitual, acha que não: ele é a favor da mistura

fina, ou seja, da transformação da galeria em 
território neutro, aberto a todas as classes sociais: 

"A galeria não chega a ser uma Via Vendo, É 
muito engraçada no ótimo sentido. Tem muita 
gente interessante, muitos amigos, muitas pes-
soas inteligentes, divertidas, engraçadas, espi-
rituosas. Existe uma mistura de níveis. Você en-
contra pessoas da mais alta classe social até o 
mais baixo nível. Se viesse pessoas de uma só 
classe, acho que seria uma super-masturbação, O 
importante é que venham pessoas de todos os 
níveis. Afinal, a galeria não é definida, não é 
propriedade de urna só classe, Como dizem, é a 
maior reserva biológica do mundo. Acho que não 
tenho críticas a fazer sobre o modo de as pessoas 
serem aqui. Eu, sempre que estou livre, venho 
aqui, porque sei que exitem pessoas interessantes 
para server". 

E a polícia? Existe um distrito policial bem 
em frente à galeria, e sabe-se que a convivência 
entre o pessoal do lado de lá e os policiais nem 
sempre se dá em bom nível. Outra vez um velho 
frequentador (que, naturalmente, não quis se 
identificar)diz que frequentemente pessoas da 
galeria são "convidadas" a atravessar a rua e. na 
delegacia, tudo pode acontecer. Desde a simples 
intimidação verbal até a agressão física. Muitas 
vezes, pessoas que não têm documentos passam a 
noite inteira numa cela escura e fria. 

Agora, com o show de Ne y Matogrosso, isso já 
não acontece, pelo menos, até meia-noite. O 
público eclético do cantor - no qual se incluem, 
como já dissemos, tranqüilos casais de meia 
idade - possivelmente fica até espantado, ao es-
perar na fila a vez de entrar no teatro e ver a 
galeria tão calma - pelo menos sem brigas e

arruaças -, ao contrário do que habitualmente 
dizem dela. Só que, terminada a sessão de teatro, 
a polícia pode entrarem ação a qualquer momen-
to.

Outra coisa que não mudou na galeria foi o 
tipo de relacionamento entre as pessoas: ele é frio, 
interesseiro, inconsequente. não leva a nada, a 
não ser - ás vezes -, ao prazer sexual: tal como 
em ambientes predominantemente heterossexuais 
mas igualmente fúteis, toda aquela movimen-
tação, aquela circulação sem rumo se apóia no 
vazio das pessoas que lá estão: um vazio senti-
mental e um medo de ser invadido em sua inti-
midade por algum estranho, Para dar vez ao 
sociologismo. diríamos que este comportamento é 
produto da violência e da degeneração das re-
lações entre as pessoas da sociedade como um 
todo e, em termos de Rio de Janeiro, esta con-
clusão confirma-se principalmente pela neurose 
urbana existente que isola o indivíduo e corrompe 
o seu comportamento. Sim, porque na Galeria 
Alaska não há grandes novidades: as pessoas sim-
plesmente criam e recriam em cima de padrões 
impostos. E o padrão atual é cada um na sua, ou 
seja: fingindo que é um "disco-star" (Arl..tldes 
Nunes Coelho Neto) 

Leia no próximo número.' 
uma estre'ista-ouriço com 
NEY MATOGROSSO, o 
"estrelo" da Galeria A Ias ka. 

Que homem engraçado, meu Deus! 

Ha riu r, de 23 anos, è um gaúcho de Porto Alegre. Já colaborou no Coojor-
nal e na Zero Hora, dessa cidade, e agora Lampião lança-o como cartunista 
a nível nacional. A relação entre pais e filhos, jovens e adultos é um dos 
seus temas preferidos, além da ecologia, da corrupção etc., etc. etc. Har-
tur nos promete para o próximo número uma charge sobre as bonecas da 
Avenida Independência, de Porto Alegre. Agora, meninos, cuidado, se por 
acaso o encontrarem fazendo pesquisas: Hartur, além de motoca, é faixa 
preta de udô 

Sem essa de amor maldito! 
Oscar WiIde estava certo no seu tempo. Mas as coisas mudaram, e 
estes autores mostram por que. Leia-os e aprenda: o ex-amor mal-
dito agora é uma boa. 
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Bloco "As Donzelas de Jac are paguá" (foto Agência Globo) 

REPORTAGEM 

carnaval, todo mundo sem máscara 
Fazer dez numeros de LAMPIAO foi, para nós, 
um serdadeiro carnasal por isso a gente chegou i 
ultima sem.na de feseretro com um certo tédio. 
"A gente sei ler que fazer cobertura"? - 
Perguniasam-me uni aos outros os enfarado. Iam -
piônkos e nem mesmo o significado ritual da 
palasra cobertura os animasa): resolsemos que 
sim, mis apenas, ena medida do possnel, de 
manifestações carnasalescas que tivessem um sig-
nificado undt'rgrvund: de bailei, os pré- 
carnavalescos de Elite, as normas noites de si. 
b.do do São Joie, ou o monumental Berro do 
Pauilsllnhs no dispensando o maior baile de 
tra

vestis do Brasil - .'rsiu' em Bagdá, no Monte 
LLt5Ofls; do desfile dasescol*s de samba, apensa 
os detalhes que interessassem ao pessoal da Ban-
da de La e da rua, os flagrantes menos acadê-
micos, este que a gente aqui estampa. O pro 
hiema e que multa gente que faz este j9rnatnio 
acredita nessa história de que carnaval é liberação 
dos sentidos, etc., mas sim, que é apenas uma 
festa onde as mazelas do dia a dia silo exacer-
badas lesadas às últimas conseqüências. Dai. 
nossa cobertura carnasalesca acabou refletindo 
tudo isso. 

Embora cada vez mais ameaçado - este ano 
foi detectada a presença de sinos grã-finos, o que 
é o primeira sinal de perigo para qualquer festa 
popular -, o Berro do Pauliatinha continua sen-
do a maior manifestação ander-ground do cai-
naval carioca. A começar pelos seus patroci-
nadores, os banqueirv.s do jogo do bicho Mariola 
e Zinho. donos dos pontos da "zona síria" do 
Centro do Rio IRua da Alfindega e adjacências) 
que. este ano, sem qualquer ajuda da Riolur 
graças • Deus!). gastaram Cr$ 2 milhões na 

promoção cujo ponto alto é o grandioso desfile 
das bonecas. 

Foi o décimo Berro, este ano. Sempre no mes-
mo lugar, diante do Bar Paullstinha, na Rua 
Gomis Freire, detidamente fechada num quar-
teirão inteiro para melhor abrigar a decoraçio, os 
musicos. a passarei., as mesas e o público. Por 
solta de meia-noite da sexta-feira, véspera do car-
naval, aquele trecho de rua estava inteiramente 
tomado pela multidio que consumi, chopes e sal-
gadinhos Idistribuidos gratuitamenteL pulava ao 
soes da banda do Bola Pre g a e confraíernl,asa 
como convém, numa feita realmente popular: 
todo o mundo na sua. 

Aquela hora o colunista Rov Sugar apresentou 
Roginia, a qual, depois de tentar descobrir quem 
era quem cto júri - havia desde Carlos Machado 
a um juiz de I)irelio, passando por Eike mira- 
silha, Eira Soares e Alcione -, deu Inicio *o des-
fie. Este, no entanto, apesar das fantasias in-
criseis, dignas de qualquer passarei., em nenhum 
momento foi mala interessante que a platéia. Era 
possisei anotar coisas como uma bicha de 875 
anos que sambava, vestida de melindrosa, sobre 
uma mesa, revelando, ao falar, o Inevitável so-
taque por1enho via-se um rapaz esquecendo por 
Instantes a namoradinha para olhar de soslaio o 
cabeleireiro Slisinho e lhe fazer gestos fora de 
quaisquer dúvida: ou uni senhor, com a respec-
lisa esposa, cuja mio, a certa altura, caminhou 
como uma pinça certeira em direção a um par de 
selos, masculinos, é certo, mas que deixariam 
Rachei Welch rubra de despeito. 

Detalhes, detalhes: ii duas horas de manhã o 
espírito do deus Raro ainda nio havia baixado na 
Infatigável Rogéria, mas o que acontecia diante 
dele era uma festa bem típica daqueles tempos de 
deliciosa Antiguidade: na mais santa paz, todo o 
mundo se curtia, e enlio já se beirava o delirlto; 
eu. por exemplo, exultei quando si passar diante 
de mim uma carasana de bicheiros, a galopar 
sobre a muilidio como se fossem camelos cruzan-
do a areia do deserto, carregando, cada um deles 
sobre a cabeça, caixas enormes de ulique escocês. 
"by appol*ment of Alfredo Stroessner", do 
Paraguai. 

Quem ganhou o desfile de fantasias? Sei III O 
que eu sei i que o prêmio cri de Cr$ 25 mil e foi 
entregue na hora: uma montanha de notas de Cr$ 
100, possivelmente arrecadadas na tarde anterior 
nos ponto, da "zona síria'. Como foi que a festa 
terminou? Não me perguntem Basta dizer, que, 
suo que sem, estarei ii outra sei, esperando que 
continue exatamente como j: uma feita mar-
ginal, a mais quente do morno e Insosso carnaval 
cabes. (AS)

O 
• Peço licença para falar pela primeira vez 

sobre a Turma do Gargalo - assim chamada 
porque formada pelo pessoal que se comprime, 
em pé, colados, bens colados mesmo, tias aos 

outros, no final da pista de desfile das escolas de, 
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samba. 4crediramos que é o local onde mais tem 
pegaçiio tio carnaval. Tem gente que chega até a 
ficar grácidu no meio de tanta compressO.o e des-
compressiio;formam .se mesmo alguns trenzinhos 
e outras composições ferroviários, além de gu-
loseimas do tipo sanduiche, tudo isso ao som 
repinicado do samba. E um salve-se quem puder 
adoidado. 

Agora, ama coisa que o pessoal da Turma do 
Gargalo rejeita peremptoriamente, ainda que seja 
de graça, é sentar naquelas arquibancadas des-
confortáveis e imunes à pegaçdo. E.a 7urmajá é 
Ido tradicional que se supôe tenha surgido 
exatamente quando houve o primeiro desfile de 
escola de samba. Pzv'curem conferir: aquelas 
comprimidas noites de delicias chegam a deixar 
no chinelo festas académicas como o Baile do Sdo 
José(Cartos Alberto Miranda) 

O 
o Mergulhado até o pescoço na mordomia 

proporcionada pela Prefeitura carioca aos seus 
convidados, em plena noite do detile, ci italiano 
Franco Zefirelli, que [az uns filr.ies muito do 
chatos tipo ''Romeu e Julieta'' (mas é muito pres- 
tigiado pelo jei set internacional; essas mutretas 
de grã-finos...), entrevistado pela televisão, saiu-
se com essa pérola "O Brasil é a última nação 
feliz do mundo. Os dois brasileiros mais prõ. 
cimos dele eram Marcos Tarnoyo e Jorge Amado. 
representantes lídimos e autorizados de Dona 
Felicidade, e que, portanto.nAo ficaram chocados 
com o que Zefireili dizia. Quanto ao resto dos 
brasileiros, bom, eles não entram mesmo na pas-
sarela do samba e por isso não contam 

Aliás, esse negócio dç trazer convidados para 
o carnaval carioca está ficando meio imoral. Este 
ano veio um bando de senhoras em dis ponibi-
lidade: Anita Ekherg, Ursula Andress, uma tal 
Sabine Schneider cuja ocupação ninguém soube 
dizer qual é. As supostas "estrelas" dessa vez 
vieram sozinhas, mas não é que a Riotur tenha 
feito qualquer recomendação neste sentido; é que 
elas andaram descobrindo, no carnaval anterior, 
que os boys dos hotéis onde ficam hospedadas são 
mais ativos e prestimosos que seus mimados 
acompanhantes... Dessa lista de desocupadas (se 
a PM desse uma blltz na avenida ia prender 
muitas por vadiagem  a gente tira o nome de Can. 
dice Bergen, que é uma mulher de respeito, e de 
Lisa Mmdli, que veio a serviço. Todas elas, é 
claro, foram devidamente humilhadas pelo negio 
que atende pelo nome de Eloma, esta sim, a 
mulher mais bonita dentre todas as que puseram 
os pezinhos na Marquês de Sapucal. (AS). 

O 
*Por que tantos homens se vestem de mulher 

tio carnaval? A escritora Garmemn da Silva deu 
uma entrevista na TV-GLOBO sobre o assunto, e 
disse que há vestígios de homossexualidade laten-
te neste ritual em que au:oproclarnudos machões 
saem às ruas vestindo as rua pitihas de esposas, 
noivas, namoradas e irmãs. Peço licença para dis-
cordar em parte de você. querida Carrnemn,há. 
homossexualidade latente, sim, mas há principal-
mente vestígios da discriminação à mulher. No 
carnaval os homens se vestem de mulher conto se 
vestem de macacos. e exageram nos gestos,

frisando a imagem da mulher que os deixa mais 
tranqüilos _ a mulher é para os machões um ser 
fraco. dependente, fvirilefricoteiro, e éassim que 
eles a representam no carnaval. Tanto é verdade 
que a homossexualidade latente rido é o detalhe 
,nau importante nesse ritual carna,'ule.o.o. Car-
mcm, que rido se vê na rua uma só mulher i'vazidu 
de homem. 

Vejam  caso das ' Domtzv/us de Jacarepuguú 
cuja foto ilustra esta página. blocos como este 
proliferam nos subúrbios cariocas mas são Iam-
hérn detectados em todas vis cidades onde há bom 
curnuial. Olinda, Salvador, Recife, etc. No Rio, 
r) mais famoso deles. as Piranhas de Madu. 
reira. este ano teve uma recaída. seus integran-
Ias saíram com máscaras de gorila. e de gravata e• 
paletó. Deram muita bandeira no ano passado. 
hem. rapu:e5' )AS).

O 
• Eu disse lá curas que a Noite em Bagdá t o 

rvvaior baile de travestis do Brasil.1 Pois é. Este 
ano pulavam nos salões do Monte Líbano a ex' — 
Paiti Page i,htt' ','unusa Bardot( Liza e Soruva 
(duas árabes). aJrcsmri'esci que leio do Carrousse'i 
de Paris. (rés brasileiras que também moram na 
França e que, com suas pomme:fes da rigido 
silicone, pareciam caricaturas de Afue Vest, a 
divine E)oinu. a antigamente chamriuda —Peito de 
Pombo (depois que virou mulher ganhou outro 
nome(. Ira Velasquez e uma ,nulridõo de outras 
mornos votadas. Este auolnrico escrete era. viu-
turulmnente. o mais despido do saldo. E. como suas 
prrirv'sv's de silicone colocadas em locais estra-
tégicos, atraíam, para onde quer que fossem. 
uma verdadeira horda de ávidos senhores. Era 
um espetáculo hilariante, ainda mais quando vis-
w através da revê, o das meninas a subverter a os 
demo do baile que, mesmo sem a presença delas já 
é o mais descontraído do Brasil. (AS) 

. 
Meu namora com escolas de samba vem de al-

guns anos atrás, quando eu ainda as assistia das 
arquibancadas. Porém há quatro anos tomei 
coragem e tentei participar diz Império Serrano, 
na qual estavam desfilando alguns amigos. Só 
que não houve tempo para a confecção da roupa 
e precisei desistir, aguardando a outra oportu-
nidade, que surgiu no ano seguinte. Arlindo 
Rodrigues era o figurinista da Vila Isabel e me 
pediu que organizasse um grupo em São Paulo, já 
que eu e meus amigos queríamos participar. 
Desenhei então um figurino à minha vontade. 
referente aos velhos carnavais, como pedia o 
enredo. Optei pelo Pierrá e formei uma pequena 
ala. .4 experiência foi incrível. Como cenógrafo e 
figurinista, montei muitos espetáculos teatrais, 
mas sempre fiquei nos bastidores. Nessa ocasião e 
desfilando na avenida, a coisa tornou-se bem 
diferente, porque eu passava de técnico a per-
sonagem vivo dos meus trajes. 

Foi necessário cara e coragem, confesso. 
Porém a cara (minha e dos outros) compareceu 
quase inrreconhecível, sob a maquilagem branca 
do Pierró criada para todo o grupo por Mário 
Campelo e Roni Brandão, também pintores e 

j.tembém participantes. A coragem veio depois de

alguns uísques e pela impossibilidade de voltar 
atrás depois que se está formado á espera de en-
frentar o asfalto. Mas nem seria o caso. O impac-
to com a iluminação profusa da avenida, o ritmo e 
a animação da multidão das arquibancadas 
causam nu gente uma impressão inesquecível 
porque a emoção vem, vai crescendo e tomando 
conta desde o momento, algumas horas antes, em 
que a gente começa a vestir-se e em que se vê os 
companheiros igualmentefantasiados, ou quando 
se chega ao local de concentração e se fica obser-
vando a preparaçào diz nossa escola e das que irão 
desfilar antes a depois. O ator deve gozar emoção 
semelhante nos momentos que antecedem a aber-
tura do pano de boca doi teatros. 

o Pierró foi o princípio de uma nova expe-
riência na minha vida. Como se vê, nunca é tarde 
para começar e mesmo quando se imagina a 
maturidade como sinônimo de tranquilidade, 
poderá surgir. como aconteceu comigo, uma es' 
colu de samba no nosso caminho. 

.4rlindo Rodrigues deixou Unidos de Vila 
Isabel. nós cv seguimos, v'esridos ano passado em 
traje gaúcho branco e verde e cantando a 
Brasiliana do enredo da Mocidade Indepen 

dente de Padre Miguel. Para estar de acorda com 
o texto do enredo, fomos colocados rio finalzinho 
da escola: a última ala antes do carro com a ai-
lima alegoria. Paciência... Mas nem por uso 
deixamos de receber muitos aplausos pela nossa 
animação. Em compensação, neste 1979 ini-
ciamos o desfile: a primeira ala depois da comis-
são de frente. Fomos os nobres da corte porta 
guesa da época do descobrimento do Brasil. Claro 
que portugueses estilizados e sambistas. 

Este depoimento está sendo terminado pouco 
antes de nossa entrada na avenida, na madruga 
de domingo para a segunda de carnaval. .4 escola 
já está formada. A incrível bateria de Padre 
Miguel está esticando os couros. Mais um pouco e 
estaremos na enorme passarela de asfalto. Não 
importa se lá no fim vamos deixar os nossos trajes 
de nobres, de príncipes, iemanjás, caciques, 
hauy,o,s suntuosas, navegadores e reis, para 
retomar a realidade cotidiana é a ilusão da ri-
queza. do poder, da igualdade, da confiança, da 
liberdade. Uma ilusão que termina logo, mas que 
imporia? O resto é para ser pensado amanhã. 
(Darcy Penteado)

L4 

E as escolas de samba? Para começar, houve a 
decepção da Imperatriz Leopoldinense; scsi 
enredo sobre Oxumsví, a entidade de candomblé 
que é seis meses homem e seis meses mulher, foi 
desperdiçado, pois faltou imaginação ao seu Car-
navalesco. E nem mesmo a famosa ata de ais - 
dróginos aconteceu na Marqués de Sapacaí. De 
qualquer forma, o pessoal guei esteve muito bem 
representado no desfile, participando de todas as 
escolas, menos da Mangueira, que, ao contrário 
do que muitos pensam, flui é uma escola tra-
dicional, mas. sim, conservadora, e n&s admite 
bichas no seu enredo. Se a gente fosse escolher 
uma vencedora para o cansava! de 19 79,  n&, 
haveria dúvidas: seria a Uniu,, da ilha, a única 
que isao confundiu brilharecos com criitividade. 
Pobre, ela ensinou que n&s há limites para a 
ousadia ao colocar na avenida a mais bela de 
todas as alas: aquela cuja fantasia era feita de 
simples bolas de soprar multicores. Seu car-
navalesco, Adalberto Sampaio, por esse caminho 
vai muito longe. Aguardem. Ei'ai também um aló 
para a Unidos de São Carlos, que tinha o maior 
índice demográfico de travestis asa avenida. 
Cruzes!(AdAo Acosta)

LAMPIÃO da Eiqu&na 
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A Riotur acabou com o carnaval do Rio. E 

evidente que o carioca não se diverte mala. Tudo é 
planejado para que o povo se mantenha distante 
de qualquer progrsmaç*o oficial, do preço dos 
Ingressos e bebidas ao rígido sistema de repressão 
montado em todos os ambiente.. Quem brinca 
mesmo é o Prefeito, com seu eterno sorriso alvar, 
e os convidado, que ele mandou trazer do estran• 
gelro com o dinheiro dos impostos que nós pa-
gamos. Aquelas mulatas que aparecem samban-
do no Canecg.o são funcionária, da Riotur. E tudo 
oficial, até os bigode. do Clóvis Bornay e os pelos 
que cobrem o corpo do Silvinho. 

Agora, se algum IoIl.So mals renitente comprar 
no cimbio negro um lugar nu arquibancadas da 
Marques de Sapucai para assistir "a maior festa 
popular do mundo", tem de se contentar em ver 
apenas as alas das escolas que desfilam no lado 
oposto ao local onde se encontra, porque a Riotur 
ergue barricadas que tiram • visÃo de metade da 
P ista, Mas o povo não tem mais é que sofrer? En- 
tão sofre, bicho. Morre de sede e de vontade de 
urinar, e de quebra te submete a ouvir aqueles 
chamado, pelo microfone: "Atenbo, ~Clínico.
lavor consertar o sistema sanitário do camarsite 
a0 Prefeito". E Isso aí. Não ha penico que aglien. 
Iea vazão do "chsmp" ingeriao. 

1. 

;.

1 

1 

LA!tPLdasqnàpa

r

, 

4 'r
r	 , r.. 

r 

E 

-4 - 

** 

APPADk 
assu(iaçãu Para1ler1\r 
d.i 

11 
arada da diverNidade

Centro de Documentação 
Prof. Dr. Luiz Mott

REPORTAGEM 1 

Quem é esse povo que está nas ruas?

A Cineiândia é um dos poucos lugares do Rio 
que ainda resiste a essa institucionalização. Eia 
está agonizando, é verdade, mas resiste. Ali, • 
partir das 11 horas da manhã se reunem o8 
foilões autentico,. Basta alguém começar a bater 
com duas latas de cerveja azias para que eles 
atendam ao chamado. A Cinelândia é o território 
livre de "sujos", travesti,, mendigos, sambista, 
aposentados e casais idosos com seus clezinho. 
fantasiados. O cheiro no ar é de suor mesmo, nio 
de desodorante estrangeiro. E qualquer um pode 
entrar nas roda, que se formam defronte do 
Amarelinho ou nos blocos que fazem curta, ele-
cuiaclsa pela Avenida. 

Para a Cinciándia desceram também este ano 
alguns boémio. de Santa Teresa; era um bioco do 
edifício Equitativa, com seu protesto contra • 
ameaça de leilão do prédio e pedidos de casa 
própria. 1'. para coroar a festa popular, os In-
tegrantes do Caciques de Ramo, colaboraram 
com sua, presenças magnificas, vestido, com . 
fantasia mais sezv já boiada por um carnavalesco. 
Eles usam tanga sumiria de plástico branco, uma 
grega na cabeça, e só. Ah, sim, e sandálias brocam 
também. Quase todos são altos e forte,, uma festa 
Para os olhos. Nenhum travesti, por mais exi-
bicionista ou recatado que seja, resiste ao apelo 
de sair sambando atrás deles, para onde quer que 
vio. 

Os Caciques, no quadro dos blocos que ainda 
saem na Avenida, sbo uma raça 1 parte. E eles 
são muito,, graças a Deus, sempre em grupos que 
parecem brotar do chão. Sua presença este ano 
insuflou mais alegria e vigor nos hsbitués do lugar 
do que toda a presepada boiada pela Riotur com 
sua banda oficial. E é por isso que o pessoal, 
todos nós, estamos decididos a erguer na Clneiin. 
dia uma estátua ao Cacique anônimo, como uma 
homenagem ao entrudo do prazer e da cordia
lidade que então querendo matar. 

Francisco Bittencourt 

Fotos de Jorge da Siha 
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Pialma Santos: nosso 
homem em Vila Kennec(y 

Djalma Santos, 47 anos - "conservados em 
álcool" -. gaúcho de Alegrete, tchê, cidade que' 
ele pretende imortalizarem sua autobiografia em 
processo artista plé.stico, travesti, showperuoa, 
ex-ovelha negra da família, A.A.,filho de Xângo, 
com a cabeça feita por Mie Sara de lansá (de 
Porto Alegre) e atual feliz residente da Vila Ken-
nedy (do Rio). "Mas não morro sem ir a Paris", 
insiste ele, porque esse é o seu único sonho de 
adolescência ainda não cumprido. 

"Da vida, diz Djaima, eu só não aceito o 
ramerrão." £ por ter essa concepção que ele tem 
levado tanta paulada. Exemplo: logo que se for-
mou em Artes Plásticas, foi lecionar numa ci-
dadezinha do interior do Rio Grande, São 
Lourenço do Sul. Os alunos o "adoravam", mas 
os pais, logo que descobriram que o professor era. 
além de negro, bicha, começaram a atacá-lo de 
todas maneiras, Duma, como é de seu feitio, 
resistiu por quase dois anos, fechado no hotel, só 
saindo para a escola, No final, foram tantos os 
"castigos" que leve de desistir do magistério. Ele 
foi até apedrejado em São Lourenço. de acordo 
com o mesmo código mulçumano que ainda vige, 
hoje, em países cornos Arábia Saudita, que previ 
o apedrejamento das adúlteras. (Esse código, 
aliás, é copiado das leis judaico-cristãs. Na Bi-
blia, as prostitutas são apedrejadas) Mas a doce 
vingança de Djalma foi que transou com prati-
camente metade da população masculina da 
hipócrita cidade. E ainda conseguiu ser o pa-
raninfo de uma turma de formandos antes de dar 
no pé. 

Mais tarde, já bem tarimbado. Djalma con 
qustou a glória em muitas ocasiões no interior de 
seu Estado, "Para atingir o nirvana não precisei 
ir ao Tibete nem ler o Kamassutra, bastou-me ai. 
gumas viagens pelos pampas." Ele lembra os car-
navais de Pelotas, freqüentados por caravanas de 
bichas porto-alegrenses. "Num deles arranjei um 
grande amor na cidade. As outras bonecas 
morriam de ódio porque eu conseguia pintar e 
bordar, conquistar e me divertir. Parece até que 
foi praga de uma delas o que me aconteceu então: 
nós estávamos nos beijando numa esquina quan-
do veio um caminhão e me derrubou. Fiquei pés. 
Simo. tive de ir para o hospital, onde me deram 
cinco pontos na cabeça. Foi a maior surpresa pra 
todos quando apareci no baile, à noite, com a 
cabeça enfaixada e com meu maravilhoso vestido 
de noiva, sempre acompanhado do meu amor." 

Anos mais tarde Djalma teria outra opor-
tunidade de comprovar que os gaúchos não são os, 
bichos-papões que se apregoam. Convidado por 
um pai de santo local, ele foi a Uruguaiana par a 
participar de um congresso de umbanda reunindo 
gente da Argentina e do Brasil. Numa semana, 
afirma.conquistou a cidade como Samanta, per-
sonagem sensual e diabólica em que se transfor-
mava ao abandonar o local do Congresso. O pon-
to alto desses dias acontece numa boate. Samanta 
dançava ch.ek to cheek há horas com um latagão 
de botas e bombachas quando este resolveu des-
cobrir que tinha um homem em seus braços. 
Depois de alguns segundos de perplexidade a 
razão triunfou sobre o machismo. As palavras do 
rapaz: "Agora é tarde, vamos em frente." - Ele 
raciocinou exatamente com eu teria raciocinado, 
explica Djalma. - Quando quero comer cvo

pouco me importa se ele é de galinha, de ga lo ou 
de codorna. 

DESCOBERTA DA VILA KENNEDY 

- Como fui parar na Vila Kenu,dy? Depois 
da morte de Décio Escobar perdi meu emprego de 
vitrinista da Sears. Como eu era o maior amigo de 
Décio na ocasião, a policia resolveu que devia ser 
também o principal suspeito. Ë a famosa lógica 
do não tem tu vai tu mesmo. Fiquei preso dois 
dias, levei muito "telefone" para assinar uma 
confissão. Quando eu já estava fraquejando, de 
tanto horror daquelas sessões de tabefes. minha 
tia apareceu com um advogado e conseguiu me 
tirar de lá. 1 E àquela altura eles já estavam 
farejando nh pista certa. Sem emprego e meio 
atordoado comecei a vagar pela cidade. Na Ci. 
nelindia encontrei um gaúcho que morava na 
Vila Kennedy e foi ele quem me levou pra lá. 

A mudança de ambiente fez muito bem a 
Djalrna. Ele passou dois anos na Vila Fennedy e 
logo que chegou começou a trabalhar para o car-
naval, numa boa, ninguém se importando com o 
escândalo do Décio Escobar e com a homosse-
xualidade do novo residente, —Tive até caso com 
uma mulher", conta Djalma. "Era ela e dois ir-
mãos, numa embolada danada. Sou como 
Oxumarê, que é seis meses homem e seis meses 
mulher." 

Antes do caso Décio Escohar, Djalma fre-
qüentava a Zona Sul, o ambiente artístico, gente 
da classe média ou remediada. Tanto em Porto 
Alegre como no Rio ele era mais conhecido por ter 
feito a roupa típica de Yeda Maria Vargas, a 
primeira Mias Universo brasileira. No soçaite, as 
damas começavam a cortejá-lo para que fizesse 
seus retratos. Na Vila Kennedy as coisas eram um 
pouquinho diferentes. "Mas foi só lá que eu 
comecei a curtir o Rio." Esse período terminou 
repentinamente na véspera do carnaval de 1971. 
Djalma foi contratado pelo bloco de frevo dos 
Vassourinhas para.. desenhar e confeccionar suas 
fantasias. Na hora de entregar as roupas, as cos-
tureiras da Vila Kennedy não tinham nada pron-
to. Deu uma briga danada, os Vassourinhas não 
iam poder desfilar, "Eles queriam me bater. 
Minha mulher agiu como o homem da casa, me 
defendeu até quanto pôde. Fiquei com medo e 
fugi para Porto Alegre." 

RECESSO NUNCA! 

Muita gente pensou que Djalma ia enfim se 
aquietar. Mas sua permanência de oito anos em 
Porto Alegre foi das mais agitadas. Entre um 
grande porre e outro ele se dedicou a retratar e a 
fazer exposições no itterior. Sua última mostra se 
realizou na Assembléia Legislativa do Estado. Ele 
já era filho de Mie Sara de lansã. Descalço, 
cabeça raspada, ao som dos atabaques e acom-
panhado de Mãe Sara ele entrou no recinto da ex-
posição invocando Xingo. "Depois disso, pouca 
coisa restava a fazer em Porto Alegre", diz Djal. 
Tna,

A volta ao Rio deu-se há oito meses. Dalma 
foi direto para a Vila Kennedy, onde no momento 
constrói um quarto na casa de Dona Armanda. 
sua "madrinha". Naturalmente, está "enfiado no

carnaval até o pescoço", fazendo as roupas para o 
bloco Alegria de Padre Miguel e ajudando na 
Mangueira, preparando uma exposição intitulada 
"O Mundo do Candomblé", com modelos da 

Vila Kennedy, pintando retratos do pessoal da 
Vila a Cr$ 500,00 cada e se preparando para 
dirigir uma peça no teatro que vai ser inaugurado 
ali, a convite da COAB. Tem ainda pianos de 
montar um ihow, baseado na autobiografia que 
está escrevendo. No novo teatro Faria Lima ele vai 
fazer também uma exposição só de retratos de 
moradores. Titulo: "Voltei para rever amigos." 

- Tantos planos, tanta atividade... Você é 
movido a álcool, como o carro do futuro? 

E vocês queriam que eu estivesse no reces-
so? Isso nunca O importante é fazer planos, e 
tentar realizá-los. Já fui convidado também para 
em março começar a lecionar pintura e desenho 
no Instituto de Pesquisas de Cultura Negra. Meu 
livro está quase pronto, quero editá-lo este ano. 
Estou numa nova fase, muito construtiva, porque 

Senhor homem, 
que terríveis missões me confiaste. 
Que cometi de mal noutra passagem 
para nesta hora 
ser tratado por todos 
como um ser ridículo, anormal? 
Sim, sei, não sou o primeiro 
nem serei o último. 
Mas me sinto cansado... fraco. 
quase sem forças para continuar 
buscando falsos afetos e esperanças inúteis 
nos braços de mercenários sentimentais 
que só se aproximam de mim 
para destruir qualquer ilusão. 
Não há dúvida, Senhor homem,

deixei definitivamente de beber. Só agora me dou 
conta que o álcool estava me matando, que todo 
mundo tinha medo de mim. Desta vez a coisa vai 
ser diferente. 

No livro que Djalma Santos está escrevendo 
sobre sua vida ele conta em detalhes seus amores, 
seus pileques, os ataques de autopiedade e as 
oito tentativas de suicídio. Deve ser um recorde 
tal número e, como não poderia deixar de ser, em 
matéria de exotismo também não fica atrás, Na 
última tentativa ele simplesmente tocou fogo nos 
cabelos. 

- Era uma obsessão. Eu ia acabar morrendo 
mesmo. O que me salvou foi ter encontrado Mãe 
Sara de lansã. A coisa era tão urgente que em um 
mês eu estava com a cabeça feita. Ah. outro plano 
meu é oferecer um churrasco para o pessoal do 
LAMPIÃO na Vila Kennedy. Prometo que vai ter 
carne de sobra pra todo mundo. (Eutresist. à AI-
cesta Pinheiro, AIUIOSIdO Silva e Francisco Bit-
tencourt. Texto final: F.B4 

que sou algo delicado e precioso em tuas mios. 
Sei também 
que os valores com que me gratificaste 
me foram dados para te glorificar. 
Portanto. Senhor homem. 
me proporciona uma visão real da vida 
e o poder de abrir todas as portas de minh'alma, 
de derrubar estas paredes que me sufocam. 
Quero respirar a verdade que vem de ti. Senhor, 
essa verdade que através de séculos 
continua encerrada em templos inacessíveis. 
Senhor. Oxalá, meu Oxalá divino, 
alento, esperança, fé, 
vem em meu socorro. 

Djalnsa S.ntoe 

POEMA DO HOSPÍCIO 

Nietheroy Dancing Gays 
A experiência vinha cercada de expectativa: 

tudo indicava que desta vez Niterói iria deslan-
char e deixar cair de vez. Anunciava-se a primeira 
noite "muito entendida" do Gay Disco Clube, na 
Filadelfia Discotheque, na praia de Piratinin~ 
que é suficientemente bela, discreta e acolhedora 
para acirrar os ânimos da moçada. 'jinha sido 
vendido um número adequado de Convites para o 
tamanho da casa, e todos os demais ingredientes 
que compõem os bailes-shows tipo discoteca es-
tavam bem misturados e distribuídos nos seus 
devidos lugares: para -o pessoal mas nostálgico 
pouquinha coisa, havia' mesinhas dispostas ao 
ar livre, de frente para o mar sol um luar fran-
camente de endoidecer, 

Enfim, havia várias opções, inclusive para 
lazer aquilo em que vocês estão pensando, mas 
faltava o principal: gente em número suficiente. E 
isto dificultava muito tanto a pegação quanto a 
animação, dçante propriamente dita, numa 
casa capaz fle abrigar. tranq uiLo, tranqüilo, umas 
trezentas pessoas, reduzidas nesta noite a pouco 
menos de cinqüenta. E a freqüência era apenas de 
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gente do Rio. t.,ente oe Niterói podia-se contar 
nos dedos. Como sempre acontece nessas oca-
siões, o pessoal dito entendido não prestigia festas 
ou quaisquer acontecimentos gueis feitos na 
cidade. 

Para usar do velho lugar comum,terlamosque 
dizer que eles não se assumem, mas a explicação 
não parece asssim tão fácil. Na verdade, e isto não 
só quanto à fechaçio do pessoal entendido, mas 
em relação a tudo, os niteroienses de há muito se 
acostumaram a tudo ir buscar, ou fazer, no Rio 
- que conserva até hoje, para os interioranos de 
todo o país e não só de Niterói, aquela imagem de 
cidade encantada onde todos os sonhos se rea-
lizam. E assim esta cidade que teima em se man-
ter provinciana e encolhida no seu complexo de 
inferioridade em relação ao Rio continua sendo 
um dos grandes centros "produtores" de homos-
sexuais do país (aqui, no antigo Estado do Rio, 
Campos é outro páreo duro), um pessoal que se 
assume sim, e manda ver adoidado, mas sempre 
do lado de lá da baía, segundo a velha ótica de 
que santo de casa não faz milagres. Quanto ao

pessoal que veio do Rio - e a maioria dos com-
pradores de convites era carioca - compunha-se 
de habituais e já saturados freqüentadores das 
superlotadas boates de entendidos de Copaca-
bana, como o "Sótão", o "266 West", a velha 
"La Cueva" e outras. E o seu comportamento era 
exatamente o mesmo observado nas pistas dessas 
boates - ou seja: o mais solto e livre possível, in-
clusive por parte dos pares de mulheres. 

Mas as expectativas ouriçantes desta que se 
anunciava uma grande noite de badalação re-
caíam especialmente na lista de nomes divulgados 
antecipadamente, pessoas mais ou menos fa-
mosas que não vieram ou se perderam no ca-
minho, porque as indicações para se chegar a 
Piratininga não são de animar a quem não tenha 
faro dê detetive. Contava-se com a presença da 
Rijou Blanche, mulherissimo travesti do elenco 
das "Mimosas até certo ponto", que, tudo indica, 
seria a rainha da festa; e com o Darcy Penteado, 
mais o Amândio, discotecário do Regine's, o 
figurinista Sorensen, o Cauhy Peixoto, a Rogéria 
e o Silvinho. E ainda a presença de nada mais

nada menos que um conde, adequadamente 
chamado Peter Nijinski. que deve ter perdido as 
sapatilhas e cansado a beleza lá dele na busca do 
caminho que conduz à paradislaca mas quase 
inacessível praia de Piralininga. 

A festa marcou a criação do primeiro Gay 
Clube surgido na cidade, destinado a reunir para 
bate-papos hailarinos,disco*ecários e pegação da 
pesada mesm. toda a patota de entendidos do 
Rio e de Niterói, sem distinção de sexos ou Outras 
quaisquer. As reuniões festivas serão sempre na 
primeira quinta-feira de cada mês, no mesmo 
local. A idéia, ainda meio embrionária, é de criar 
um clube, com sócios com carteirinha como outro 
clube qualquer, mas que, em vez de fechado, 
seja, ao contrário, fechativo, estimulando a en-
trada francamente liberal de todos os demais in-
teressados não-associados Noutra palavra: hofes, 
minha gente, que foi o que menos teve e o que 
mais fez falta neste primeiro ensaio do Gay Disco 
Clube. Mas, como diria o Antônio Bivar, o co-
meço é sempre difícil, vamos tentar outra vez. 
Cordélia Brasil (Carlos Alberto Mlrsnda) 

LAMPIÃO da Esquina 
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REPORTAGEM 

Negros, mulheres, homossexuais 
e índios nos debates da USPO 

Felicidade também deve 
ser ampla e irrestrita 
O pessoal da Universidade de São Paulo foi quem quis.' organizaram uma 

semana de minorias e tiveram que suportar, em seu auditório, uma multidão de 
negros, mulheres e homossexuais a apregoar que a felicidade também deve ser 
ampla e irrestrita (os índios, infelizmente ausentes, foram representados pelos 
seus procuradores habituais - os antropólogos da boa escola). LAMPIÃO esteve 
lá todos os dias, conferiu e atesta.' as "minórias" não estão mais a fim de continuar 
sendo o último vagão desse enorme comboio denominado "luta maior".

Mais de 300 pess oas ~pa ram o auditório. A maioria participol do debate. A mesa, no debate sobre homossexuajtsmo. A partir da esquerda: Glauco Mauaso, Alfredo, Tre-
visan, o Prof. Cândido Procópio, do Cebrap, o representante do Diretório da USP. Emanoel e Ricardo 
Pis'a.	 - 

A oportunidade era boa demais para ser des-
perdiçada. Os estudantes da USP queriam saber 
o que os homossexuais, como grupo minoritário e 
discriminado, estvam fazendo para a sua eman-
cipaçio. E assim, durante três horas, cerca de 3(0 
pessoas debateram o assunto com os seis com-
ponentes da mesa: João Silvério Trevisan e Darcy 
Penteado, representando Lsmplào da Esqulsi.; 
três integrantes do grupo Somos provavelmente 
a primeira tentativa de organização dos homos-
sexuais de São Paulo em torno de seus objetivos 
comuns: e ainda o poeta homossexual-proletário 
Roberto Piva, autor de diversos livros. 

Esta reunião foi uma série de surpresas para 
todo mundo: para os homossexuais, houve a 
novidade do convite á participação na discussão, 

que talvez torne essa data de 8 de fevereiro his-
tórica. Afinal, não se tem lembrança de um 
debate tão livre e polémico sobre um assunto que 
as autoridades policiais e grande parte da so-
ciedade brasileira ainda consideram tabu. De-
pois, teve o choque do plenário e até de integran-
tes dos outros grupos minoritários convidados 
(negros, mulheres e índios) que nunca tinham 
ouvido falar dessa nova militjncia guei e pergun-
tavam-st perplexos como podiam estar desinfor-
mados a respeito e os objetivos de tudo isso. 

O mais surpreendente, porém, foi a inten-
sidade do debate (a maior parte do tempo a mesa 
expositora foi simplesmente ignorada, sendo dis-
cussão direcionada pelo pessoal do plenário, 
homossexuais ou não) e a confirmação de que os 
pontos de vista já levantados por Lamplo e o 
grupo Somoa sobre o posicionamento político do 
problema homossexual. estão muito mais difun-
didos do que se pensa. Logo no inicio da discus-
são, quandojá se tentava enquadrar o movimento 
guei na ótica da esquerda, alguém no plenário 
tomou a palavra e disse: "Eu vou dizer agora o 
que metade desse auditório esta sequiosa para 
ouvir. Vocês querem saber seo movimento guei é 
de esquerda, de direita ou de centro não é Pois 
fiquem sabendo que os homossexuais estio. cons-
ciente de que para a direita constituem um aten. 

LAMPIÃO da Esquina

tado à moral e à estabilidade da família, base da 
sociedade. Para os esquerdistas,.. somos um 
resultado da decadência burguesa. Na verdade, o 
objetivo do movimento guei é a busca da felici-
dade e por isso é claro que nós vamos lutar pelas 
liberdades democráticas. Mas isso sem um en-
gajamento especifico, um alinhamento auto-
mático com grupos da chamada vanguarda", 

A partir dai a discussào incendiou-se, mesmo 
porque, durante a apresentação do grupoSomos 

um de seus integrantes. Alfredo. havia afirmado 
que a repressão aos homossexuais existe tanto nas 
ditaduras de direita como nas democracias eu-
ropéias, enquanto nos países de regime socialista 
as poucas informações que existem a respeito 
mostram que o quadro não é muito diferente. A 
opinião foi calorosamente contestada pelo poeta 
Roberto Piva, para quem não existe repressão nos 
países do bloco socialista: "Em Cuba, em, 
Moçambique, nas nações do Leste Europeu existe 
a maior liberdade sexual. O que acontece é que 
esses elementos homossexuais não conseguem as-
censão na hierarquia do partido, o que é até bom 
porque assim eles não se tornam uns burocratas". 

As diversas tendências do movimento estu-
dantil da USP também fizeram questão delavar 
um pouco de roupa suja, resolvendo em público 
as diferenças que dividem Caminhando, Refazen-
do e Liberdade e Luta. Um deles, fazendo ques-
tão de ressaltar a sua não-homossexualidade (em-
bora após a reunião tivesse procurado esse repór-
ter para queixar-se de que os outros estudantes 
dizem que ele "não dá porque é um cara repri-
mido ) exaltou-se quando suas opiniões sobre a 
moral do homem novo que vai surgir após a 
revolução proletária foram contestadas e desa-
bafou: "Se não For para a gente caminharjuntos, 
então eu quero que os homossexuais vão à 
p.q.p" Vaias, apupos e xingos seguiram a obser. 
vaçio. O auditório quase veio abaixo. 

O preconceito que se manifesta na esquerda 
ficou demonstrado pelo depoimento de uma es-
tudante, que informou ao plenário sobre a exis-
tência de um trabalho preparado pela Escola de

Comunicação e Artes da USP (a famosa ECA), 
intitulado "A ausência do homossexualismo na 
classe proletária". A piada foi recebida com o que 
se esperava: muitos risos. E outra estudante foi 
ainda mais clara: "Nós precisamos acabar com 
essa palhaçada. Enquanto a esquerda se divide, a 
direita se fortalece. O importante é a liberdade, 
que inclui o direito de cada um ir para a cama 
com quem quiser. E eu quero aqui trazer a de-
núncia de que as chamadas vanguardas (malditas 
sejam!) fazem o maior patrulhamento sexual na 
faculdade de Filosofia da USP". 

Mas quem verdadeiramente roubou o es-
petáculo Foi aquele rapaz do começo (um dos 
muitos homossexuais que compunham o ple-
nário, desconhecido para a maioria do pessoal), 
tomando a palavra por diversas vezes, criando 
polémicas e definindo claramente suas posições: 
"Não adianta querer envolver a nossa proble-
mática em termos de politica. Trata-se de um 
problema especifico, que atinge a um determi-
nado número de pessoas de características dife-
renciadas. Eu, particularmente, acho que é muito 
mais válido mostièar para aquele pessoal p4nto.o, 
as bonecas da zona boêmia, a sua condição de 
homossexual, a opressão que os atinge direta-
mente, do que chegar até elescom papos culturais 
e politizados sobre os movimentos de emanci-
pação do proletariado. Ê lógico que muitos 
homossexuais já têm uma posição política de-
finida, ejá devem estar engajados nessa luta mais 
ampla. Mas acredito que, nesse momento, a ação 
política mais conseqüente é mostrar à imensa 
maioria dos homossexuais o estado de alienação 
em que eles estão, e mostrar isso como um igual. 
Nunca como um intelectualzinho com o rabo 
cheio de cultura, mas como um ser com o mesmo 
tipo de problema e necessidade de libertação". 

Ele também foi autor de conceitos que po-
deriam ser tranqüilamente encaixados em qual-
quer tratado de filosofia guei, tais como: "O 
problema de qualquer revolução é saber quem vai 
lavar a louça depois"; e sobre a visão moralista da 
religião: "A Igreja também precisa acabar com

esse negócio de ficar jogando água benta no.. *.. 
dos homoâsexuais" - 

De uma forma geral os resultados dessa Mino 
foram aceitos imediatamente, como verdade in-
contestável, Ninguém duvidou dessas colocações, 
o que p rova que setores importantes da sociedade 
já estão conscientizados a respeito. Depois, pela 
descoberta dos homossexuais de que já há um 
grupo onde eles podem trabalhar e organizar-se 
- o grupo Somo., que saiu praticamente da cas-
ca com essa primeira oportunidade de vir à luz. 

Na apresentação do histórico da existência 

desse grupo, Emanuel. um dos seus integrantes 
que fez parte da mesa, explicou o que tem sido 
feito em praticamente um ano de atividades, e as 
possibilidades que se abrem em termos de uma 
atuação cada vez mais profunda junto aos homos-
sexuais, principalmente agora que um núméi-o 
maior de pessoas interessadas está procurando 
participar. Somo, é formado por seis suhgrupos, 
com atribuições especificas, e espera-se que em 
médio prazo consiga solucionar alguns de seus 
problemas básicos, como a ausência de mulheres 
e negros em seus quadros. Na opinião de Ema-
nuel, isso é mais uma prova da situação de opres-
são, pois a barra realmente pesa muito mais para 
as mulheres e negros homossexuais, discrimi-
nados também por características biológicas e de 
cor da pele. 

Apesar das contradições levantadas durante o 
debate - houve até gente dizendo que as bichas 
têm preconceito contra os esquerdistas, que tam-
bém são uma maioria discriminada (sic) - a 
conclusão geral foi de que a marcha pela liber-
dade - social, racial, sexual - é uma só. Cada 
grupo minoritário deverá unir-se, organizar-se 
com seus integrantes, lutando por uma demo-
cracia de fato no Brasil. Só assim se conseguirá a 
tal felicidade, ampla e irrestrita, para todos. 

Eduardo Dantas 
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Um detalhe da mesa: Glauco, Alfredo (do grupo Somos), Trevisan, Cándido Prvxópio e o represen tan-
te do Diretório Acadêmico de Ciências Sociais da USF 

REPORTAGEM 

Quem tem medo das "minorias"? 
"Finalmente a Universidade de São Paulo en-

trou no século XX", gritava alguém com euforia, 
no final de uma semana ondesedehateuO Caráter 
doa Movimento. de Emandp.çio - expressão 
eufemística para designar a luta dos grupos dix-
cnminados no Brasil: negros, mulheres, índios e 
homossexuais, especificamente, Aceitando ou 
nãon meLancóLico atraso de quase oitenta anos, a 
verdade é que a USP foi tomada pela aragem de 
ventos novos. Bem ou mal, os vários grupos dis-
criminados apresentaram ali suas ansiedades, 
desejos, reivindicações. protestos. Mas foi na 
noite de 8 de fevereiro, sem dúvida, que a afir-
mação dos discriminados atingiu seu ápice, 
quando os homossexuais manifestaram publi-
camente sua identidade de grupo social, rompeu-
do a barreira da invisibilidade a que são obri-
gados, Na verdade, pela primeira vez no Brasil as 
lésbicas e as bichas tomaram seu espaço e vo-
mitaram coisas há muito engasgadas; o prazer, 
por exemplo, foi reivindicado entre os direitos da 
pessoa humana, com alusões concretas inclusive 
ao prazer anal corno direito de cada um sobre o 
próprio corpo. 

A semana encerrou-se com uma mesa-
redonda da qual participaram representantes de 
vários grupos. lamentando-m pém, que os índice 
só tenham estado presentes através de antro-
pólogos e de um padre do CIMI. O auditório da 
Faculdade de Ciências Sociais Lotou diariamente, 
apesar do período de férias escolares. Ficou 
evidente já desde o primeiro dia a polarização 
política dos debates: de um lado, grupos de es-
tudantes e profissionais brancos professando sua 
fidelidade à luta de classes, na linha tradicional 
da esquerda oriodoxa, que dá prioridade ao 
fenômeno econômico. E de outro lado, os re-
presentantes de grupos discriminados. afirmando 
a originalidade de sua problemática, de suas 
criticas e suas análises, absolutamente no 
abrangidas na luta de classes mas nem por isso 
menos transformadoras da sociedade. Dois 
métodos de análise se chocaram, com certeza. 

'LUTA MAIOR" 

Os grupos discriminados (ou estigmatizados, ou 
minimizados) conseguiram apresentar seus pon-
tos de vista, recusando-se a aceitar sua luta como 
"secundária" diluída na falsa imposição de uma 
"luta maior". Já de saída, os negrov(resinidos no 
Movimento Negro Unificado contra a Discri-
minaço Racial) exigiram um espaço a si próprios 
e às análises específicas de sua problemática, na 
medida que sua autodeterminação ideológica e 
sua identificação racial/cultural significam 
elementos primordiais no enfrentamento ao racis-
mo. Ao lado dos homossexuais, foram eles os 
críticos mais coesos à esquerda tradicional, bran-
ca e machista, que em nome de ideologias pro-
gressistas acaba acentuando sua descaracteri-
i.açAo cultural e ditando-lhes regras de bem-agir. 

Es-iden me rnensç. os negros receberam insistentes 
acusações de estarem provocando divisionismos. 
Mas nem por isso deixaram de falar; aliãs.jamais 
vi os negros brasileiros falando de si mesmos com 
tamanha consciência. Também é verdade que os 
representantes da esquerda mais ortodoxa foram 
abandonando o sal go à medida que sentiam a 
determinação dos negros em rsáo se enquadrar 
nas análises prontas que pretendiam diluir sua 
lula. Não duvido que a recusa em dialogar com os 
negros enquanto negros já implicava, ali, numa 
atitude discriminatória básica; pode-se dizer que 
houve, ao vivo, testemunhos eloquentes (e inad-
vertidos) de racismo por parte de setores brancos 
esquerdistas.

Alias. no debate sobre feminismo. esses mesmos 
setores evidenciaram, desta vez, uma postura 
machista e patriarcal - é ainda mais fácil es-
camotear os problemas das mulheres . , , A discus-
são tornou-se particularmente espinhosa porque 
havia divisões entre os próprios grupos de mu-
lheres presentes à mesa - as mais ligadas ao 
Movimento do Custo de Vida, p ex: ' desco-
nheciam os critérios feministas e pertenciam a ex-
tratos mais proletários. Diante disso, instalou-se 
urna lamentável dicotomia: a representante do 
jornal Nó* mulheres foi - exatamente por reiviiT. 
dicar autonomia para o feminismo - acusada de 
pequeno-burguesa e condenada ao inferno 
ideológico. 

Também nesse caso, a atitude defensiva de 
certos esquerdistas evidenciou suas fobias diante 
do novo e seu fundamental sentimento de culpa 
enquanto classe - quase todos ali tinham as 
mesmas raízes pequeno-burguesas. Seu populis-
mo digestivo ficou patente quando uma mulher 
da periferia - presente à mesa de trabalho e com 
toda certeza católica pouco receptiva a meses 
feministas como "direito ao aborto' - - deu tes-
temunho público de sua fidelidade incondicional 
ao marido, aos nove filhos e às tarefas caseiras; a 
platéia "progressista" aplaudiu com entusiasmo, 
inconsciente de seu próprio machismo e da pos-
tura essencialmente conformista dessa mulher. 

Enquanto isso, as feministas ali presentes 
afirmavam a condição de dupla exploração da 
mulher proletária, cujo trabalho caseiro é Uti-
lizado gratuitamente pelos patrões, para baratear 
a mão-de-obra masculina, Ë evidente ;amhém 
que problemas como sexualidade. reprodução e 
socialização da educação infantil não se restr'igem 
às mulheres das classes médias - exatamente 
porque trata-se de questões comuns, Dai, as 
feministas reivindicarem autonomia para a luta e 
organização das mulheres, na medida que o não 
reconhecimento dessa autonomia retorça sua 
marginalidade e tende a colocá-las politicamente 
em segundo plano. 

Nesse sentido, um dos maiores equívocos da 
platéia "esquerdista" foi exatamente recusar o 
status de luta política tanto ao feminismo quanto 
aos demais grupos discriminados - falava-se em 
simples "discussão existencial", num evidente 
tom de descaso. As feministas reafirmaram 
corajosamente que, mesmo recebendo a soli-
dariedade dos homens, são as mulheres que 
devem conduzir sua luta, sem esperar o advento 
de uma revolução social; ou seja, sua luta ex-
trapola a mera luta pelo advento de uma socie-
dade socialista (sem classes); seus problemas ul-
trapassam os limítes do capitalismo na medida 
que a estrutura patriarcal não é privilégio dos 
regimes burgueses: hasta, por ex., constatar a 
ausência de mulheres entre as lideranças dos 
países socialistas.

UM AVANÇO 
Acredito que nessa semana, e sobretudo em 8 

de fevereiro, setores da esquerda tradicional 
podem ter sofrido um avanço considerável na 
compreensão da realidade brasileira. Ao mesmo 
tempo, os grupos discriminados avançaram 
politicamente: apossaram-se do seu espaço e 
provocaram uma rediscussão do fechado conceito 
de revolução, abrindo dúvidas sobre a condução 
desse processo. Ficou claro, por exemplo, que as 
maiorias não existem senão enquanto abstrações 
manipuladas pelos detentores do poder, sejam 
eles de direita ou de esquerda. A "maioria" está 
sempre composta de inumeráveis e contraditórias 
minorias cujos problemas reportam-se ás indi-
vidualidades que são sempre - e felizmente - 
particulares e irrepetíveis. Nesse sentido, é falsa a

contraposição maioria/ minoria, geral.-especffico, 
prioritário/secundário. econômico-cultural -na 
medida que as análises e estratégias devem passar 
sempre por esses conceitos, de forma não. 
excludente. 

Por isso, parece-me que a contribuição mais 
original que os grupos discriminados podem 
trazer para uma transformação social é exata-
mente essa afirmação das especificidades in-
dividuais e grupais, contra todas as tentativas de 
mascarar e negar as diferenças. Daí, propõem 
também uma critica ao autoritarismo especu-
lativoe metodológioco, inclusive em relação aos 
etor-es auto-denominados progressistas. 

Se o fator luta de classes não abrange a 
problemática dos grupos equivocadamente 
chamados de "minorias", deve-se acrescentar a 
ele novos instrumentos de análise, Sobretudo na 
questão da sexualidade é que se evidencia a in-
suficiência de certas posturas ortodoxas: como, 
na verdade, explicar a questão sexual através de 
um mero fator econômico, sem minimizá-la? 
Por ser uma questão altamente vigente em nossos 
dias, é urgente examiná-la sem dogmatismo. 
Como diii, no auge dos debates, uma bicha 
"enragé", de mãos nas cadeiras: "Está bem, faz-
se a revolução: e depois, quem vai lavar os 
pratos?" 

A luta dos grupos discriminados é, sem 
dúvida, uma luta da maioria, pois as especifi-
cidades concernem à mairoia. A sociedade como 
um todo tem que ser responsável por cada uma de 
suas partes; entre outras coisas, pelo machismo, 
racismo e sexismo que oprimem os grupos dis-
criminados; em outras palavras, os problemas 
particulares só existem, enquanto problemas, em 
relação áo contexto social que os provocou. Por 
isso também a acusação de separatismo é falsa. 

o que as bichas e lésbicas gritaram em 8 de 
fevereiro: separatista é quem não aceita a par-
ticipação das individualidades, para além das 
fórmulas preestabelecidas, São intimei-os os 
exemplos de recusa sistemática que muitos se-
tores de esquerda têm diante dos homossexuais, 
por es., escamoteando o problema e relegando à 
obscuridade esse dado pessoal de tantos com-
panheiros seus. 

MINORIAS? 
A própria palavra "minoria" mereceu contes-

tação enquanto definição aplicada aos grupos 
discriminados, pois já carrega em si uma idéia de 
coisa SecuncLt ria, não-representativa menos im-
portante. Mesmo porque o critério quantitativo é 
discutível: as mulhere., por ex., compõem mais 
de 50% da humanidade. Depois, as classificações

à base de uma mera enumeração estatística 
Podem resultar insuficientes e inexatas: negro é 
apenas o preto retinto ou os vários tons de mu-
lato? Se a homossexualidade se caracteriza so-
cialmente por sua invisibilidade, como saber 
quantos homossexuais existem no Brasil? 

Acima de tudo, quem consagra as definições 
são os donos do poder; os brancos, machos e 
heterossexuais naturalmente tenderão a defender-
se, chamando a si mesmos de maioria. E. como 
no sonho democrático acaba-se criando a dita-
dura da maioria, associa-se sempre o majoritário 
ao normal. Daí ser feia a negritude, doentia a 
homossexualidade bárbara as culturas indígenas 
e burras as mulheres. Mas, como dizia Gore 
Vidal, se normal e certo for aquilo que a maioria 
lar, então a masturbação seria a mais perfeita 
forma de sexualidade, ganhando de longe à 
atividade heterossexual, entre a população. 

Em resumo: a definição de "minoria" já 
denuncia uma repressão impbcita na própria 
desijnaçAo, que minimiza a importância social 
dos grupos atualmente discriminados. Acredito 
que convém começar pelas bases da opressão: 
destruindo as definições consagradas pelo sis-
tema. 

Os debates ocorridos na USP abriram brechas 
nas velhas posições. Quem presenciou as discus-
sões e participou da explosão de solidariedade 
dentro, por ex., do grupo homossexual sabe que 
as coisas podem começar a tomar novos rumos. 
Estavam eufóricos tanto os negros, bichas, lés-
bicas e feministas quanto os brancos heteros-
sexuais sensíveis que compreenderam a impor-
tância histórica dessas discussões, para ruptura 
das posições dogmáticas. Quem quis e pôde, tirou 
dali uma proposta libertária concreta, os vários 
grupos sociais têm o direito de determinar sua 
própria luta, de baixo para cima, sem centra-
lismos nem imposições hegemônicas que ditem 
o que as múltiplas esquerdas deste país devem 
fazer ou não. Descobrimos saborosamente a 
riqueza da diversidade. Isso, espero, continuará 
sendo tema das discussões no Comitê dos Grupos 
Discriminados, que se formou para interco-
municar suas especificidades e buscar a elabo-
ração de uma possível política conjunta. 

Ou se aceita o potencial contestador dos 
grupos discriminados ou historicamente este país 
estará vivendo mais um equívoco. Não convém a 
gente esperar a revolução para começar a lavar os 
pratos. Isso em si já significa uma aceleração do 
processo transformado1, 

João Silvério Trevisan 

Mulheres: política deve 
começar dentro de casa 

(Este testo serviu de bise 1 exposiçào serbaf feita 
Pela aulora, representante do jornal "Nós Mu-
lheres, durante a semana dedicada ao Caráter dos 
Movimentos de Emandp.çao - daí seu tom 
cooquiai. Ele teve o efeito de uma verdadea 
bomba, suscitando pokmica sobre a contrIbulço 
original dos grupos chamados minorhárk) g á 
transformaçio social.) 

1 enlarei fazer o histórico do jornal Nó. 
Mulheres não factualmente, mas a partir de como 
evoluiu a concepção de feminismo que norteia a 
perspectiva do jornaL. 

1 

' Vígi lo

Quando Nó, Mulheres surgiu, embora 
houvesse muita receptividade expressas nas cartas 
de apoio e no fato de que o jornal vendia bem, 
havia também muito preconceito contra um jor-
nal que se afirmava feminista (estou falando dos 
setores progressistas). Ouvíamos muito: "Essa é 
uma questão secundária"; "é divisionista"; "o 
principal é Lutar pelo socialismo"; além da 
acusação de que "feminismo é coisa de pequena-
burguesia". 

Contávamos, então, com essa apreensão que 
resultou en') uma -atitude de certo riiodci defensiva,

Procurávamos nos explicar, nos justificar. Quase 
— podíamos desculpar por sermos um movimento 

específico e não geral. Afirmávamos sempre a 
vinculação do movimento feminista com a luta 
social mais ampla, dizendo que o,social'ismo era 
condição necessária,, mas não suficiente, para a 
emancipação da mulher - o feminismo como 
parte da luta pelo socialismo, não sendo possível o 
fim da discriminação da mulher sob o capitalis-
mo. Privilegiava-se então a mulher trabalhadora, 
na medida que sobre ela recai uma dupla opres-
são, de ,clase e de sexo. A. questão do trabalho

tornou-se central no jornal, cera colocada através 
de entrevistas, depoimentos de trabalhadoras 
etc... 

As discussões internas do grupo - e principal-
mente os contactos com grupos organizados de 
mulheres do centro e da periferia, nas come. 

orações do Dia Internacional da Mulher (8 de 
março) - foram colocando novas quest&a, que 
nos fizeram perceber uma certa limitação na pci's-
pcctiva em que estava sendo feito o jornal. Ou 
seja:o problema da mulher não se restringe à 
criminação no' trabalho; melhor 'ainda, a dia-
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criminação no trabalho tem a ver com a situação 
geral da mulher na sociedade. N&o que essa idéia 
não estivesse presente no jornal, desde o início. 
Estava; mas na prática, privilegiou-se a questão 
econômica: subordinou-se a perspectiva sexual à 
perspctiva de classe. Falava-se mais da operária 
do que da mulher. Muitas vezes, passamos por 
cima do fato de que somos um movimento es-
pecífico, cuja perspectiva de classe está dada na 
medida que afirmamos - como condição fun- 
lamntaL para a emanctapçlo de qualquer grupo 
social discriminado - que as pessoas devem 
tet o controle de suas próprias condições de cais. 
téncia. 

Questões como a sexualidade, a reprodução 
biológica, a socialização das crianças e tudo o que 
isso engloba, embora consideradas pontos cen-
trais da opressão da mulher, foram deixadas em 
segundo plano. Principalmente porque existia a

falsa idéia de que estas questões eram problemas 
só da mulher de classe média. Várias pesquisas e 
as próprias entrevistas dos dois jornais feministas 

(Br.aU Mulher e NO. Mulbere.) wwarr i que isso 
não é verdade, mas ainda assim surgiu a questão 
se o Jornal deveria voltar-se para a mulher de 
classe média ou para a trabalhadora. 

Tratando-se de feminismo (luta especêflca 
contra a opressão da mulher), eu acredito que a 
questão é falsa, quando assim colocada Não ig-
noramos que cada mulher vivenciará sua espe-
cificidade de acordo com sua situação de classe; 
ao contrário, partimos disso. Mas ' feminismo 
não se define, como pensam muitos, por ser uma 
luta pela igualdade (assim como a de nenhum 
outro grupo discriminado); trata-se de uma luta 
pela afirmação das diferenças, sem que elas sejam 
motivo para desigualdades sociais. Busca-se en-
tão não só a igualdade mdii entre o homem e a

mulher, mas a identidade da mulher enquanto 
mulher, conforme é hoje oprimida. Nesse sentido, 
o feminismo trata das questões que são o de-
nominador comum entre nós: aquilo que é co-
mum à mulher de classe média e à trabalhadora. 
De outro modo, estaríamos negando a própria 
existência de um jornal feminista feito basica-
mente por mulheres de classe média. 

O feminismo impõe-se como uma luta contra 
um tipo de autoritarismo, que vem de uma so-
ciedade há milênios baseada em padrões mas-
culinos. Ou seja, à mulher são relegadas as ta-
refas secundárias. Ao fato natural da reprodução 
biológica, acrescenta-se toda a esfera doméstica e 
a educação das crianças como o universo "na-
turalmente" feminino. Não há mulher que escape 
do estigma de ser "mãe-esposa-dona-de-casa'. 
Questões como a dupla moral sexual (e a pros-
tituição que daí decorre), os métodos anticoncep-

cionais, o aborto, o estupro, etc. são inegavel. 
mente problemas comuns a todas as mulheres, e 
sempre relacionados à sua opressão. 

£ justamente na tentativa de recuperar a 
identidade da mulher que o feminismo se coloca 
essencialmente como uma luta contra o auto-
ritarismo de uma ordem social que discrimina 
não apenas a mulher, mas também outros grupos 
sociais (os negros, os índios, os homossexuais). A 
luta dos grupos discriminados veio trazer nova 
dimensão à militâncja de esquerda; ou seja, a luta 
pelo socialismo implica na luta contra toda e 
qualquer forma de autoritarismo. Estamos 
trazendo a política para dentro de casa, para o 
questionamento das relações interpessoais. E isso 
é uma grande contribuição.

Cynthla Sarti 

Pioneiros do movimento guei, 
as questões científicas e teóricas 

Grande parte cia história dos primeiros 
movimentos de defesa dos direitos dos homos-
sexuais está concentrada em torno dos debates de 
problemas científicos e teóricos. Em todo o século 
XIX ocorreram intensas lutas geradas entre os 
velhos tabus e o desenvolvimento da ciência. Os 
primeiros geôlogos, sociólogos, evolucionistas 
darsaninianos e outros cientistas foram pres-
sionados violentamente por fanáticos defensores 
do cristianismo e da ordem estabelecida, sendo 
rotulados de "hereges", "anormais" etc... 
Todavia, em que pese tal reação, as ciências 
seguiram seu rumo e, desta maneira, desafiaram 
as "eternas verdades morais" da mortalidade 
teológica. 

O primeiro escritor a tratar objetivamente do 
tema da homossexualidade foi Ulrichs. Sua maior 
contribuição foi derrubar o dogma do silêncio. O 
que antes (era "um pecado horrível que não podia 
ao menos ser mencionado entre os cristãos" tor-
nou-se um lema aberto á discussão e avaliação 
livres. 

Muitas das idéias de Ulrichs vão, hoje em dia, 
de pouca atualidade, especialmente sua noção de 
homossexualidade como algo congênito, sua visão 
de que os homossexuais representavam uma 
variedade independente do ser humano("uranis-
tas") e que o homossexual masculino possuía 
"uma alma feminina num corpo masculino". 
Evidentemente que o ponto de vista de Ulricha era 
demasiado idealista. Seu esquema não tinha con-
tato com a realidade (1). 

Mesmo que seus conceitos fossem equivo-
cados, tornaram posalvel o abandono das velhas 
noções de pecado, depravação e morbidez. A 
homossexualidade, para um uranista, era tão 
natural e saudável como a heterosex ual idade para 
sm homem "normal". Sobre esta estrutura era 
possível rebelar-se contra a crueldade das leis que 
perseguiam um tipo de homem pelo simples fato 
dele ser diferente. E, dado que tudo era congê-
nito, não havia a menor ameaça à "normalidade' 
dos heterossexuais. Ainda que as idéias dc 
Ulrichs tenham hoje em dia perdido a relevância 
histórica, dotada de disciplinas mais correspon-
dentes como a antropologia, a biologia, a zoo-
logia, a psicologia, a sociologia e a investigação 
estatística, não podemos deixar de considerá-las, 
mesmo porque marcaram por longo tempo, urna 
penetração - principalmente na literatura 
médica - ideológica e na maneira popular de 
pensar. 

OUTRO IDEALISTA 

Richard von Kraft .Ehíng utilizou muitas das 
idéias de Ulrichs em sua "Psycichopathia Se-
xualis", que foi o primeiro bemit-adimir sobre o 
sexo. Kraft-Ehing considerava a homossexua-
lidade, somada a todos os desvios sexuais, um 
resultado da degeneração hereditária do sistema 
nervoso central. Seu sistema de classificação para 
os homossexuais era elaborado e idealista como o 
de Ulrichs. Como elemento positivo, podemos 
dizer que Kraft-Ehing modificou, posteriormen-
te, seus pontos de vista sobre a homossexualidade 
enquanto enfermidade; tendo apoiado a emenda 
para que o parágrafo 175 (2) fosse abolido. Suas 
histórias clínicas proporcionaram valiosas infor-
mações a psicólogos posteriores, especialmente a 
Sigmund Freud. 

Magnus Hirschfeld desenvolveu o conceito de 
"Zwischenstufen" sexual, ou estados interme-
diários, dividindo com tJlnchs a noção de que a 
homossexualidade representava uma variação 
humana inata. Foi inclusive mais além de Ulricha 
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ao considerar queo corpo dos homossexuais con-
sistia em um ponto actualmente intermediário. 
Por influência das concepções de Hirschfeld, o 
"Anuário do Comitê Científico e Humanitário" 
chamava-se "Anuário Para Tipos Sexuais Inter-
mediários, e Especialmente para Homossexuais'. 

As idéias de Hirschleld. entretanto, não eram 
aceitas por todos os integrantes do movimento 
guei. Em 1907. quando o grupo liderado por 
Benedict Friedlander afastou-se do Comitê Cien-
tlfico e Humanitário, o fez principalmente devido 
às diferenças de caráter cientifico. Frsedlander 
considerava que as teorias de Hirschfeld blo-

queavam o movimento, tendo declarado: 'Temos 
o caminho traçado no sentido de uma avaliação 
do amor homossexual menos dogmática, mais 
aberta e correta". 

A teoria dos "Zwischenstufen" foi duramente 
criticada por Fnedlander como sendo "degradan-
te,dilatorial e humilhat.te... Carente de sim-
patia": Friciflander também ridicularizou o con-
ceito "de uma pobre alma feminina carente de 
um corpo juvenil, e de um terceiro sexo". Insistiu 
para que se realizasse um exame histórico que 
também levasse em conta as evidências antro-
pológicas: e escreveu: "Um simples exame através 
das culturas anteriores ou posteriores ao cris-
tianismo é bastante para mostrar a enorme incon-
sistência dessa teoria (dos "estados interme-
diários". Especialmente na Grécia clássica, 
quase todos os chefes militares, artistas e pen-
sadores, deveriam, a partir de tamanho absurdo, 
ser considerados como "hermafroditas psfquí-
cos". 

BI SSEXUALIDADE 

Friedlander recusou firmemente as distinções 
que certas autoridades idealistas faziam entre 
homossexualidade "verdadeira" e "falsa", dizen- 
do: "Ë incompreensível que possa' haver na 
homossexualidade algo falso", antecipando. ain, 
da, o conceito de Kinsey do contínuo sexual. Con-
siderou que a hissexualidade era a mais elevada 
forma de condição humana. A morte de Friedlan-
der, am 1908. como que eliminou a validade 
revolucionária das suas contribuições. Hirschfeld, 
ao tomar conhecimento dela, no anuário de 1908, 
não manifestou nenhum sentimento, nenhuma 
tristeza, Com receio de que os gueis fossem 
acusados de "doutrinação para o homossexualis-
mo", qualificou injustamente a teoria da bis-
sexualidade de Fniedlsnder como "uma forma de 
fazer o jogo do inimigo". 

De qualquer maneira, a partir de 1910 Hirs-
chfeld foi bem menos sectário, mostrando-se mais 
aberto à perspectiva histórica, tomando-se cada 
vez mais anticlerical, atacando os inimigos "da 
concepção sexual teológica", embora nunca ten-
do chegado a abandonar completamente sua 
noção de homossexualidade como algo congénito. 
Suas propostas, em 1903, foram autênticos esfor-
ços de pioneirismo, po mais antiquadas que pos-
sam parecer . nos, em nível atual das leis estatís. 
ticas e das técnicas de investigação desenvolvidas. 
Além do mais, a importância de Hirschfeld no 
comando do "instituto de (ifncia Sexual" e da 
"Liga Mundial para a Rei rua Sexual", com-
pensa, vantajosamente, qualquer falha ou omis-
são em que tenha incorrido. 

Na Inglaterra é obrigatória a menção de dois 
escritores, O primeiro é Sir Richard Burton, 
tradutor rias "Mil e Uma Noites". Seu "Epílogo" 
13 sobre a pederastia, publicado no volume 10 da 
referida obra, no ano de 1885. constitui poderos, 
defesa do amor homossexual, na qual Burton 
coloca seus vastos conhecimentos históricos e an

tropológicos, além de observações pessoais da 
África. 

A obra básica de Havelock Ellis, "Estudos de 
Psicologia Sexual", alcançou grande êxito, imen-
sa influência mesmo, pela grande quantidade de 
i nformações variadas - históricas, antropolá, 
gicas, casos concretos exemplificados e outros 
dados. Ao ser publicado o volume sobre "A In-
versão Sexual'*, em 1898, Ellàs foi imediatamente 
processado, tendo seu editor pago elevada multa 
(4).

(Este ensaio é  primeiro de uma série sobre ai 
lutas de emancípaçio sexual, destina-se ao 
melhor equacionamento dos movimentos de II' 
bert.çio ampla, e deverá aparecer em forma de 
livro, cm breve, pela. Edições Mundo Uvre, 
Traduzido por Nélson Abrantes, do U p ro "the 
Eírfy Homossexual Rlghts Movement", de John 
Laurltsen e David Thor,tad. Ai notas aio do 
tradutor 1. 

(1) Na vida real, por exemplo, os indivíduos 
podiam ir desde o comportamento hèterossexual 
ao homossexual, e vice-versa; além disso, os 
homossexuais masculinos nem sempre eram de 
aparência feminina, nem as lésbicas de aparência 
masculina. Para resolver tais contradições, 
Ulrichs viu-se obrigado a montar um sistema de 
classificação tremendamente complexo, quase 
metaílsico. Os homens ficavam divididos em três 
categoriar a) o homem normal ou "Dioning", 
chamado uranóide ao adquirir tendências uranis-
tas; h) Uran'istas. e c) Urano-dionings, os nas-
cidos com capacidade pata amar em várias di-
reções. 

2) Parágrafo do código penal alem go, cuja 
característica' exclusiva previa severas punições 
para os homoisexuais. 

3) Da vasta carga de informações contidas no 
"Epílogo" a respeito das formas pelas quais 
outras culturas praticavam e exaltavam o amor 
homossexual, qualquer leitor relativamente in-
teligente poderia captar a justeza e o equilíbrio 
situados ao nível da orientação. O "Epílogo" ter-
minava com um forte ataque aos censores bri-
tinicos. A atitude do próprio ,Burton encontra-se 
refletida em duas frases latina do penúltimo 
parágrafo: "Nas coisas da natureza não há

corrupção" e "Para o puro todas as coisas são 
puras". 

4) A partir de então várias provas vão se acu-
mulando, seja em lermos antropológicos. his-
tóricos, psicológicos. zoológicos, além dos estudos 
de Kinsev - que permitem escrever, sem nenhum 
tipo de duvidas, que a homossexualidade é um 
componente básico do animal humano, Nela 
nada é negativo; não sendo oposta nem indisposta 
à heterossexuslidade. O comportamento homos-
sçxual se manifesta devido ao sadio potencial 
humano - seu ponto de partida -, e não por 
existir hermafroditismo físico ou psíquico, de-
sequilíbrio hormonal, infâncias desgraçadas, 
depravaçAo decadência, social, ou qualquer tipo 
de "explicação" das que somos quase que 
obrigados a ouvir pela palavra dos padres, 
psiquiatras e familiares. 

O . que é necessário explicar não é a homos-
sexualidade, e sim as barreiras existentes para 
combatê-la através de perseguições várias. Es-
truturalmente falando, o preconceito anti -homos-
sexual é parte do código de moralidade sexual 
judeu-cristã C. com exceção do zoroascrsmo 
(religião da antiga Pérsia). a repressão anti-hos-
sexual limitou-se às culturas sob a inIluncia 
direta da judaico -cristandade.
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TENDÊNCIAS 

ao Ir e nAL 
Cinema feminista ou 
novo messianismo? 

Quem sabe da vida de Carmean Miranda é 
Aracy Corte.. As duas se comiam vIvas, na-
turalmente para saber quem era mais Iii do 
que a outra. Aracj, Inclusive tem uma certa 

razão de queixa, pois veio ante. de Carmem e 
praticamente abriu caminho para e)a e pari 
toda@ as cantoras braslleársa que vieram a 
seguir, pois Inaugurou um estio de cantar não 
operatico que não havia na música popular 
brasileira. Simplificando as briga, entre es 

duas, não se pode deixar mi bra~ nu,ena, 
porém, o tato de que a ida dsCarinem para o. 
EUA para se ppresentar na Fdie da Indilatnia 
de Nova beque - a chamada grande chance 
- (01 graças a uma descomunal fofoca de 
Carmem pra cima da Arary, que era amante, 
na Época d. um Ministro comprometido com 
o governo de Wsahkigtoa Lula. Ee foi o ar-

gumento que Carmim moa para tirar Arue 
da Jogada. Tal uni pequeno .edo da per-
sonalidade brrjefra' de Carmim Msnda, 
sempre tio decantada que dó pra desconfiar. 
Aló. Carvuem, se viio fo,e, estaria fazendo 
MM 70 anos. Certamente com o mesmo 
Jogo de mios. 

O Troféu Pinóquio, que a revista 
Isto Ë concede todo mês de dezembro 
à pessoa cujo nariz cresceu mais nos 
doze meses anteriores (em 1978 o 
ganhador foi o futuro governador de 
Minas Gerais, Francelino Pereira) já 
tem, desde, janeiro, seu virtual ven-
cedor para 1979: a cantora Gal Costa. 
Perguntada sobre os boatos de que 
transaria com mulheres. ela excla-
mou, indignada: "Que absurdo!' 
Acho que LAMPIÃO devia instituir o 
troféu Odara e premiar Gal Costa 
como a" heterossexual do ano-... 

Oproblema do penetração emfes-
(as - O melhor carnaval é o que o 
carioca improvisa na rua e em festas 
particulares. antes dos quatro dias 
oficiais. O baile à fantasia (pedia-se 
fantasia infantil, mas houve de tudo: 
rndjo, cigpna, apache) que se realizou 
a 17 de fevereiro num apartamento do 
pacato Bairro Peixoto é bem um 
exemplo. Ferveu até às quatro horas 
da molina e quase fez ruir o prédio da 
Praça Edmundo Bittencourt. O som. 
era unia mistura de sucessos antigos, 
lançamentos carnavalescos e música 
de discothé que. Só houve um inciden-

** 
APPADi r  
da parada da diversidade

Mário Chaves, a Mansa, anun-
ciou pelo telefone, aos brados, sua 
disposição de processar nosso jornal, 
porque nós divulgamos o seu apelido 
Caveira". Segundo ele, isso vai 

prejudicar de modoirreversível sua 
carreira artística. É o tipo de com-
portamento que se espera de Mansa. 
Afinal, como nós dissemos no texto 
sobre ele (vide LAMPIÃO n' 9), 
trata-se de umadivida, de uma es-
trela, e a estas tudo é permitido. 
Mesmo processados continuaremos 
amando você, Mansa. 

te com um penetra, que quis dar uma 
de macho - pnan e foi posto para fora 
aos rapas por um dos donos da casa. O 
infeliz desceu a galope os três lances de 
escada do prédio, com o nosso an-
fitrião (fantasiado de Juquinha) nos 
calcanhares. Os penetras são almas 
Solitárias mas cha gas, sempre 
querendo comera ameixa do pudim 
dos outros. O problema está se to-
nando tão sério no Rio que há festas 
onde praticamente não existem co.n-
vidados, só penetras. Elas depois 
aparecem nas colunas sociais com o 
nome de open house.

A questão feminina já ultrapassou o âmbito 
dos debates intelectuais fechados: atualmente 
atinge desde os sindicatos e grupos partidários até 
os meios de comunicação e os temas quotidianos. 
Sem dúvida, essa discussão vem cada vez mais 
questionando urna prática social baseada em 
padrões masculinos, e milenarmente consagrada 
na história humana. Ê natural. portanto. que 
comecem a surgir, no campo da criaçâo artística e 
ficcional, obras que aproveitem a onda. Têm 
chegado ao Brasil certos filmes que, pelo menos, 
refletem tal tal questão. Ë o caso. por exemplo, de 
1900 e Um dia muito especial. Mas nenhum deles 

. ainda tinha colocado seus personagens como 
agentes da luta feminista. Até que em Duas 
mulheres, dois destinos a diretora Agnév Varda 
apresentou as duns personagens centrais enga-
jadas nessa militmncia especifica. 

Trata-se da história de Suzanne - que sofre 
as agruras do matrimônio. com dois filhos órfãos - 
e de Pauline. mais jovem e inicialmente avessa 
ao compromisso matrimonial. Seus caminhos 
muitas vezes divergem, outras se cruzam. Pauline 
percorre a França. integrando um grupo de can-
toras feministas; Suzane abre um centro de orien-
tação para mulheres. O afeto e a amizade entre 
ambas se mantêm vivos através de uma assídua 
correspondência. que é utilizada para elemento 
estrutural do lilme.buscando apresentar o unier• 
lo feminino como problemática e linguagem 
pí6prias. 

A maternidade, a contracepção, o aborto - 
temas fundamentais para se pensar a questão 
feminina em nossos dias - constituem o núcleo 
do filme. Acabaram, entretanto, esvaziando-se. 
No afâ de realizar uma obra participante, Agnés 
Varda adotou uma postura simplista e perigo-
samente ingênua. Talvez por ser demasiado li-
beral, aquilo que se propõe ser uma abordagem 
subjetiva do universo feminino, visto pela sen-
sibilidade de uma mlher, acabou se transforman-
do na transcrição do óbvio. As canções que 
Pauline compõe e canta são um bom exemplo; 
referem-se sempre à mulher, exaltando aquilo 
que lhe é mais especifico; a maternidade, o óvulo, 
o utero, a gravidez; mas a abordagem vem in-
teiramente despida de sensualidade e emoção. 
Tem-se a impressão de que as canções ilustram 
um manual de medicina infantil sobre o aparelho 
genital feminino. 

Não parece fácil determinar as razões dessa 
simplificação. Por um lado, o tema se debilitou 
porque o universo feminino apresentado se res-
tringiu ao mundo artificial da classe média.,os 
problemas infra-estruturais de Suzane e Pauline 
são resolvidos como no soque de varinha mágica. 
As situações criticas, por outro lado, aparecem de 
tal modo desvinculadas do contexto social que seu 
potencial contestador fica neutralizado, Isoladas. 
essas situações acabam tornando-se compatíveis 
com a ordem estabelecida. 

A partir daí, os personagens perdem a riqueza 
de suas contradições. Cria-se então uma estrutura 
semelhante â da fotonovela: a trama e os perso-
nagens respondem de maneira positiva a es-
quemas predeterminados: Íio caso, a novidade é 
que o pano de fundo se pretende revolucionário, 
graças aos personagens contestadores. Quer 
dizer, muito embora a intenção aparente seja jus-
tamente a ruptura com formas de comportamento 
estereotipado, as situações fluem sobre um leito 
previamente construído; a estrutura do filme trai 
seu propósito inicial, e o que era pano de fundo (a 
militáncia feminista) torna-se a espinha dorsal, 
transformando o meio em mensagem; os per-
sonagens tornam-se meros bonecos que ilustram a 
trajetória pré-estabelecida pela autora. 

O filme se resolve então como uma equação 
matemática. As situações moralmente não. 
convencionais (recusa ao casamento, prática do 
aborto, independência feminina etc.) encerram-
se num mundo fantasioso criado de encomenda e 
evitam as relações de conflito com o mundo ex-
terior. Assim, tem-se uma proposta ingênua que 
lembra muito a "revolução hippie' dos anos ôO.

Em resumo. a questão feminina acaba sendo 
abordada de uma menejra impressionista, re-
duzindo o feminismo a uma, postura voluntansta, 
transformando a militáncia feminista num estilo 
de vida exótico, sobretudo para quem vê de fora e 
não é iniciado. 

Nesse mundo cor-de-rosa das mulheres, os 
personagens masculinos tornam-se também 
adocicados e se reduzem a sombras dentro de um 
pretenso matriarcado; hasta lembrar o marido 
iraniano de Pauline e ojovem pai solitário que o 
grupo de cantoras encontra na estrada. Mesmo os 
eventuais comportamentos machistas não chegam 
a criar situações de conflito que permitam a discus-
são do problema; parecem tão naturais como se 
fossem apêndices do mundo das mulheres; é bem 
o caso do primeiro marido de Suzanne. o que se 
suicida, e o segundo marido, o doce médico. 
Resultado: ao invés de uma afirmação critica do 
que é ser mulher, passa-se a uma exaltação dos 
papéis femininos consagrados, transformando a 
mulher essencialmente numa abelha-rain ha 

Tudo termina num previsível happy-end 

pretensamen(e revolucionário, onde o matriar 
cado instala-se vitorioso e resolve todos os pro-
hiemas num passe de mágica. A última cena do 
filme lembra exatamente uma foto de álbum-
de-família. onde todos cantam uma felicidade que 
parece eterna e imóvel; Suzanne casou-se com o 
qpce médico e Pauiine conseguiu um segundo 
filho, só para si; ambas. felizes para sempre. 
Através disso. o casamento e a maternidade não 
apenas saem ilesos como são inteiramente re-
cuperados, da forma mais romântica. Aquilo que 
poderia ter sido uma importante reflexão sobre o 
significado da maternidade e sobre a relação 
homem-mulher acaba reforçando os papéis 
tradicionais da mulher enquanto mãe e esposa. 

Ë muito comum, entre grupos ditos progres-
sitas. reduzir-se a revolução à transformação 
econômica e política. minimizando a importância 
de uma transformação cultural e da felicidade no 
plano afetivo-sexual. Agnés Varda aparentemen -
te se insurge contra essa postura - e aí estaria o 
grande interesse deste seu filme -, buscando 
juntar o político e o pessoal. Duas mulheres, dela 
destinos pretende afirmar sem medo a legiti-
midade do prazer e da felicidade, enquanto 
elementos ligados a uma busca individual. Seus 
personagens principais não estão preocupados em 
responder a grandes programas político-
dogmáticos, o que é um desafio neste tempo em 
que os atestados ideológicos gozam de tanto pres-
tígio. 

Mas, paradoxalmente, a própria Varda 
acabou por escolher o caminho convencional dos 
filmes supostamente políticos: o universo "po-
sitivo' dos personagens. banhados num otimismo 
subjacente, retira da realidade todas as suas ares-
tas. Ocorre então uma espécie de ideologização 
indireta, pois ao fazer a apologia de um feminis-
mo róseo o filme ressuscita o mito da Paraíso na 
terra. Ou seja: ele cai na vala comum do mes-
sianismo. onde morrem todas as pretensões sub-
versivas dos filmes ditos engajados. 

Duas mulheres, dois destinos é exemplo de 
como qualquer movimento de liberação paga 
tributo ao Sistema a partir do momento em que se 
torna moda. Venha de onde vier, o modismo (for-
ma de dognatismo) conduz ao equivoco con 
sumista. Sem dúvida, não é esse o caminho que 
desejamos aos movimentos ligados a grupos dis-
criminados. Preferíamos que tivessem uma fun-
ção instigadora e fornecessem elementos originais 
para análises do real. E não que se tornassem 
novas cartilhas doutrinárias. cheias de promessa 
messiânicas e demagógicas. 
DUAS MULHERES. DOIS DESTINOS L'une 
cisante, l'autre pas): Produção de 1976, Fran. 
ça. Bélgica..'Curaçao. Roteiro e Direção: Agnés 
Vrda. Elenco: Valéria Mairesse, Thérése 1.so. 
tard. 

Cyn thia Surti e João Silvé rio Trevisan 

LAMPIÃO da Esquina 
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ç	 Bixórdia 
A pequena notável 

(e venenosa) 

A querida Lisa MineUl chegou ao Rio multo sorridente moa pedindo peio amor de Deus que 
as bicha* não a aaaedlaaaeni multo o. Baile do. Enxutos, onde ela pretendia li pari ferver com 
seu novo caso. De 1974 para cã, desde que eia esteve aqui, multa coisa deve ter mudado para a 
querida Lisa, porque a pessoa mala máscula que privou então de sus intimidade foi Lennk Dale.. 
Ou será que agora ela eslava apensa defendendo o seu Marco Gero dos pounch ataques dos en-
xutos? Tudo e poaaivel e eia deve ter razão. porque o Marquinho, apesar de toda a exuberóncla 
de "au sangre latina" não me engana. E eu sou pior do que detector de aeroporto para metal.: 
boto o olho num cristão e digo logo se ele é falso brilhante ou não. 

Quem leu o titulo da nota principal desta coluna - "a pequena no. 
tável (e venenosa)" - e pensou num certo poeta gaúcho, de trânsito fácil 
nos corredores oficiais do Rio e Brasília, errou. Mas errou por pouco. 

Atenção Iva,, Lessa: o teste da goma nós vamos fazer em 
você, l'iU? 
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Antônio Fraga contra os -" quiquiriquis"" 
foto de Sav',o Roppa

Antônio Fraga k Foto 1 é um escritor brasileiro que está a merecer, como o Jean Genet de 
Sumi (,enev, commedi1pi ei martyr, um Jean .Psul Sartre que lhe dedique um estudo de 600 
página.. Ninguém tem dúlda sobre o fato de que sua noela "Desabrigo", publicada em 
1945, é uma das obrei-primas de nossa literatura moderna. Mesmo assim, ela permaneceu 
desconhecida desde entào, sem que nenhum editor se decidisse a relançá-la, até que Nélson 
Abrantes, das Edições Mundo Llre topou a empreitada, ano passado. "Desabrigo" surge 
mau, moderna e chocante que nunca e agora Antônio Fraga, de sua casa no distrito de 
Queimados, em Nova Iguaçu, ameaça os bons modos da nossa literatura com dezenas de 
original. Inédito. - uma obra completa que nm foi escamoteada nestes trinta e poucos anos. 

O mesmo Nélson Abrantes acaba de lançar Moinho e, um poema dramático que Fraga 
perpetrou, e que é de um r1tt.o infernal. Antônio Fraga: cite é - e me desculpem pela es-
pr.ssào tão gaita - nosso erdadelro e único escritor maldito. Quem nio reta pela eu-tinha 

daqueles que João António chama de quiquiriquis têm s obrigação de eonnheçé-Io. Por en-
quanto, o que a gente tem a oferecer sobre ele é este depoimento pessoal de Sérgio Santeiro, 
leitor recente de Desabrigo", Mas ,océa não perdem por esperar: LAMPIÃO e Fraga estio 
para se encontrar há multo tempoAS) 

LÂMI'l.\O da Esquina

O escritor, de certo modo. é o que se põe a 
fazer de conta que conta o mundo que sê. Apenas 
com t'.rn feixe de palasras reproduz a impressão 
que ii mundo lhe causa, permitindo que se tenha. 
concreto, o texto, testemunho da criação possivel 
no tempo em que siseu. A literatura que fica, por 
mais que noS enganemos a respeito. é a que narra 
o tempo que a gera. A que dá conta do eterno 
passar e repassar da vida pelas mesmas esquinas. 
Pode fa,.lo certamente por mil e quinhentos 
nodos e mais quinhentos que surjam a cada Ins-
tante. Ustará no mundo narrado em sua grandeza 
e em sua pequeneza: no mais rebuscado dos 
labirintos e na mais crua evidência direta, ludo é 
possível desde que se faça e desta forma fique 
como referência do que a seu tempo foi possível 
ser feito. ,\ arte é pura forma mas nâo é forma 
pura. (35 elementos tirados do mundo e que a 
compõem geram urna articulação original, um 
cofl!(i entre partes antes distantes agora postas 
em 'unfriniii 

O romance de António Fraga. ''I)i.'sahrigo'', 
ressurge desse seu passado pelas nulos do editor 
Nelson Abrantes. que publica pela Edições Mun-
di L.nrc ciii P ,I _ M a sua segunda edição. A pri-
meira sani pelas Edições Macunairna em 145. 
Os est,icii's novos tão e têm. A c oincidência de 
tempos enseja ii comentário. Há tempos que 
requerem especialmente o abrir das linguagens. 
O fazê-las mais próprias e capazes de revelar-nos 
de novo o mundo encoberto por densas nu-
rens. e por tanto tempo que a função da lin-
guageni tem de ser reaprendida depois de todos os 
puda ri irlos com que se espera esconder o real. 
Até que o real de tàiicuntido explode. as palavras 
esplsdeni e querem significar o mais concreto. o 
mais imediato, is isto é isto e mais isto, de nos o. 

1 amo faz que a evidência da sida não seta o 
que queríamos. Precisamos é dizê-las, a ela. 
Quem quiser o belo, o épico, o nobre que faça um 
mundo à altura. E pra lá se evada. A contundén-
cia da linguagem que diz o que está para ser dito é 
uni dos instrumentos; do artista do texto, como 
António Fraga que o tece eruditamente com 
ponteios e referências, no que hoje se sulgarizou 
no que a cultura acadêmctca chama de metalin. 

uagem. Por mim prefiro a verso cabocla. an-
tropofagica, a métalinguagem, é mais o caso. 
exentps do descalabro que sempre pinta quando 
se ergue a ponta da saia do mundo. 

"Desabrigo" é uma solta ao mundo cm tôrno 
de si ntesmo. Num relance a estória se desfia e o 
fini do fio, certamente como em iodo jogo de ar-
n'ir, é o começo. O fini da literatura é o começo, 
o postar-se o cidadão diante a uma branca folha 
de papel, e trela ditar os contornos do mundo em 
que s enios e s isemos. Mesmo que não vire moda 
ou medalha, a função do autor é permitir que 
mais larde o mundo se rearticuie para nós pelos 
depoimentos e retratos e ganhe assim um sentido 
maior que continue a iluminar as estradas para os 

itt's dos tempos vindouros. 

k'iritr,i hote de ''Desabrigo'' repõe o tijo. 
linho que faltasa na nossa construção. Constitui 
um elo de passagem da modernidade até nossos 
dias, ii til is garantir que o ressurgimento da iin-
,nuagt'm não se fará por alto que se ponha o pé, 
maior o tombo. mas por baixo que se meta a vis-
i,, Não c a literatura esperançosamente grande 
que mexe o mundo, é a pequena. a de todo odia, 
-1 colcha de retalho dos significados da sida. 
rápida, aos saltos, todos misturados. Mas, num 
otirno O autor dubla-se e dribla-se em vários 
momentos do seu curso, pára pra conversar com 
um poste mas.., veja-o lá. é preciso lê-Lo, e des-
cobrir-lhe o gostoso gosto da narrativa satisfeita 
com o gole. 

A sida que narra, o imundo que recria é de sol-
tar a lingua. Poder descrever é tomar todas as 
liberdades. Botar o mundo de fora no de dentro 
- a palavra. E dá-Ia a quem não a teve. "Que 
falem e pontifiquem' - através da arte de An-
nônio Fraga - "os malandros, os analfabetos, as 
prostitutas e a ralé mais baixa". 

Mas isto sem as pretensões do verismoe sem a 
moral dos dominantes, uma visita com um olhar 
expressionista em que se descobre a vida por um 
fio como numa partida de hos. num jogo de 
futebol ou numa peça de teatro. 

Ao fim do relat. a Interessante iniciativa do 
di1or em recolher uns acervo de expressões e gíria 

,csadas pelo autor permite-nos não só o desvendar 
por completo a riquezá coloquial do texto como 
avaliar sua importância na nossa língua falada de 
hoje. pelo que fitou e pelo que deixou de ficar. 
Muito a propósito observava o Fraga recentemen-
te numa entrevista que a palavra popular morre e 
nasce outra logo que lhe bota mos as mãos. 

Sérgio Santeiro 
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CARTAS 
NA MESA

Fabiolo Dorô ataca outra vez 
Lanierninhas iviu como vtês foram rebai-

xados de posto' ?l sem brigas: 
II E)iscordo de que Shere Hite seja to fe- 

nhintsta quanto Kissinger é pacifista. Miss Hite 
fez um trabalho muito sério. profundo, conscien-
te e denso. Talvez, a maior obra do gênero neste 
século. Quanto ás mulheres. desde a criaç1lo dos 
mundos, eu acho que elas tinham sontade de 
berrar ludo o que se delurpas a sobreeias. Chegou 
a vez de enlim pôr-se as coisas em pratos limpos. 
Shere merece respeito: vs estio assumindo a 
mesma posição daquele psiquiatra ç ... 1 que. 
quando S.H. falou ''o orgasmo feminino é um ato 
politico'', leNânitiu e bradou chauvjriis,kamentc 
''n,ln sei em que o orgasmo de minha mulher é uni 
ato piiliiko' lo grifo é meu). Afinai. se v1'és 
forem homens conscientes 1 ... téni de ser que a 
liloça ia certa e est.f 11,1 dcla muno bem. 

1) iscitrilo de	 ',t	 li nguae os res ol LI 
.'iniiarla' qLiantt .1 lLil 1 -.k-L10 de fotos de nus 

'mal Primeiro. 5 i'ês cstát sendo li ri 
iii 'lnL-iOc lnct'rciltes. quem foi que disse que 

Lamp ião não ia titilit,it sem humano algum como 
se.stial . nem se este ser humano fosse mes-

ii- o l'edriitho •-\gutnaga? Fui eu'? Po&s é. Segun-
iilti tv'it nada d' resolucionárjo em transfor. 
li ricos C111 1111 M0s sestiais Copiar os tia 

lv' .liiLifl tr.iit-irlua li TIL i lhe reTil tiro () S.,

apenas colocando o homem no lugar dela, mio 
deixa de ser um forte ressentimento machista. 
aliado a um enorme complexo de culpa. Quanto 
às fotos dos nus de estátuas, esteticamente é lin-
do, mas qual é a do jornal nessa? Cobrir páginas 
que poderiam vir com coisas mais urgentes? Dar 
v'olirios aos masturbadores de banheiro? (Não 
tenho nada contra eles, fique claro.) Foi por isso 
que mio se viu no Ultimo Lampião as poesias e a 
lilera tu ra 

31 O jornal Ultimo estava legal, eu achei in. 
teressante o ângulo com que vocês observaram os 
indios. O que mio gostei. e com isso vocês nada 
têris a ver, foi o modo com que eles (os indios) 
s êem o homossesualisnio. Já repararam que só se 
permitia im só se tia lias tribos homossexualismo 
do tipo bote e rainha? l,)e htirneni pra homem ou 
mtilher pra mulher, muito naturalmente", mio 
saquei. 

AS cartas esiasam t itinlas. Vocês calaram a 
boca S' i i,i a do bailarino. h iii Pois é: no mais. 
socês continuam sendo os adorados do meu 
coração. Bei - tos procês do sempre. 

F- al'iLilo )orõ — Sais ador. 
R - Fabiolo, querido e fiel missivista de 

Lampião: Você ainda 'ai se dar mal com esta sua 
mor.ili,açilo 24 cartas por idilieri. '5 universal

reação (seja neste nó mero a caria de '" alen tino) 

ai) i fi l usto ''gorila'' de que % çwè usei', niou seu e o ig-
niáticui imniáo já tem a esta altura a solidariedade 
de todos os editores do seu mensário (as omito, 
Mas desta se1 soeé exagerou. Para começar pelo 
fim, numa mdci tu ra de nosso material sobre os iii - 
disus s tuc sai podem tiniram que ti que mais sentiram 
vis divutmsiu', ushsers a dores foi exatamente t' caráter 
descomp momissado, a les' me e p mazetrosi c'Oni que 
eles los indios! enc,i ranu a sexualidade. livremente 
sisuda lula unsisiiuc'ia no c'oitiattu fisicun caluurisol 
ate nos instantes de camaradagem pura e simples. 
Veia iodo tu depoimento de Dares Ribeiro, a 
citação de l.es i'Sirauuss sobre os nhanuhiquama e 
seu ''amor mentira '', etc'... 

('tini lierduo pela lireteiusáo, mão vamos tam-
bém negar que seja até certo ponto ''res til ucio - 
ná rio'' rnu'7st ra r no Brasil. hoje, belos corpos mas - 
CLuliflos endereçados, como tais, a olhos mio 
menos masculinos: ou você acha que nós só temos 
o direito de admirá-los nas praias ou em certos 
anúncios enfatuadamente ambíguos? Infelizmen-
te tens Parecido mais seguro a Lampião mostrar 
as belas coxas sem as respectivas cabeças.. por 
uestôes de ''segurança'' tou seria de costumes e 
boa moral'?. Mas ainda que mostrássemos Mr. 
Aguinaga da cabeça aos pés não  esrariamos

fazendo de objeto sexual: além de discutir este 
conceito superdesgastado no contexto de nossa 

cs.dadc le dos homossexuais dentro dela), é 
p reciso lembrar que para a maioria dos leitores de 
Lampião, como para nós, o friuon de ser uma 
bela arquitetura viril só é superado pelo de saber 
que certos valores de uma possível "cultura" 
homossexual brasileira estio sendo estampados 
em jornal s endido nas bancas (e catalogado na 
Censura Federal). Vamos ser mais soltos e curtir 
a nossa" 

Quanto à senhorita Hite, houve uni mal en-
tendido, a matéria de Chiquinho Bittencourt no 
W' '7 

reta: "Fique portanto bem claro aqui que 
nácu critico a posição feminista de Shere HLse - 
guerra é guerra — e que este meu relato pretende 
ser, afies de tudo, urna v isão bem humorada do 
comportamento da socióloga nos seus apareci-
niefflos em público," Ë isso aí: o livro é indispen-
sável, apesar de proibido aqui, mas o pubik' 
relaflons da autora é às vezes to estapafúrdio e 
coiufustonisia quanto a atuação do pai da di-
plomacia aérea. 

Poesia e literatura, ausentes temporariamente 
Pelas rantosis razões infra -estru tu rais. começam 
a soltar nesse número (leia o conto de Joo do 
Rioi. 

Delicias da
	

Um concurso 

Zona Franca	
de beleza? 

Dar lhe-,	 i', i,ir,ihCri-, jit'lt	 lixei _do iornál, 
'tira? ala i'mnv' pelos .iriigos - elogiar os nomes 
que dele fa,eni parte é cair no lugar comum Mas 
é preciso tluer te aqui caio 150 lugar comum de 
que fugi uma linha actni,i 1 que coragem há de 
subra - Fissemo', todos corajosos corno esse grupo 
ai sem cotiiLl çôv's pcj tirai lias 1 1 ingtiérn teria 
coragem de dehov'ha r ou achincalhar quem rolo 
seguisse os 1)aulrt5es ditos n 'rnoiis. resultantes de 
o ' a moral O daicci -v'risol 

1.	 Por LIL I L' vocês fluo faietii uma reportagem

coili Manaus.' Já ouliram falar das hadalaçôes 

desi,i cidade.' Venham ver ''in oco ' , e aqui 

chegando passeiem pelas avenidas Eduardo 

Ribeiro e de se tenib ro - tornem cÍLope chope no Lobos 

liaiui m uiii papo no Bate'Papuu's, choparia e bar. 

rcspv'c i o afluente, curtam o ruia giu ifico Ales ander 
Fciiuu liciti seu João rio Mactv's FIar (térreo uliu Hotel 

A iivaz ri as t. principalmente 015 dias de sábado á 

rinite uNiki é, iniciando lis c'mhalus) Outro fiilfliO 

onde is lia ssage tu. ou permanência. é obrigatória 

é a Praça da Policia. À esceçuinu das ilii,is jsc-
itidus - a abordagem rins outrus e '' gui ri - liS deve 
ser cautelosa. HÁ. ainda. duas disensiecas .'nde se 

Luiz Gonzaga Modesto de Paulo 
Advogado 

Avenida Srnadn,' Quciriii 96/Ifl° - 

T &,t.ones t 2P22i'. 
São Pk1 

Depilação definitiva 
Stela 

Rosto e corpo 
Tratamento. Método: ele-
trocoagulação, com aparelhos 
importados, os mais moder-
nos dos Estados Unidos. Não 
deixa manchas nem cica-
trizes. Ambos os sexos. 

Rio: Largo do Machado, 
29/808 Fone 265-0130 
São Paulo: Alameda Franca, 
616,s/01

pode conseguir belos espécimes, se bem que 
sejam locais mio declaradarnutote ga\s: ('roco-
duos e Boite dos Ingleses. Sim, e finalmente o 
Patricia Bar, cujo nome já diz tudo. sele o único 
perigo suo 55 ocasionais brigas diárias Eniào. 
Matiaus mio s,iiju, 

E. ainda  s oitorei a com .icrar vocês. Por cura 
uni gratitivu beijo em tidos. Especialmeriw no 
'1 res isa ii. 

Siavros — Manaus - 

- Tresisan e toda a galera. efetivamente 

seduzida, agradecem, incluelse pela reportagem 
que socê simultaneamente sugere e ta,. E gostoso 
ter confirmação, de sisa mi, de que os manauen-
ses têm espírito público e disposição dm11 para 

culilsarem carinhosamente tantos lugares de 
lazer em comum: que mossas abordagens sejam 

cada se: mais emocionantemente eautek,sas. 

Quanto a coragem de nosso grupo, Stasros, eia é 

uma alegria justamente porque grupal. e. es-

peramos, cada se, mais. comunal, nacional, 

unisersal: Burra, ao 81, ao Tri, ao Multi-sexy 
-%lias. Siam rum, a partir deste mês LAMPIÃO está 
sendo sendido em iodas as bancas de Manaus. 

PsicoterapIa Eslmienv'IaI — Terapia cog 
nliiso..esual 

4rjvtrie/es Redriuvs - Picóiogo CRP 
05.2512 
Fones 28(i.Q56l e 2267147 

Rua Barão de Lucena 28 e 28-A - Botafogo 

Conheça e curta a 

Plantas Decoratisas com Arte 

Plantas ornamentals envasada., vasos de 
cerámica, terra preparada, complemento 
alimentar e todos os artigos para o cultivo e 
trato de sua. plantas. Visite também o ex-
lusiso "Hospital para Plantas", onde socê 

poderá internar sua, plantas "doente.". 

Rua Rio do Sul, 14 7fundos 
Vale do Sol - Taquara - Jacarepagud 
22, 700 - Rio de )aneis'o. Fome: 342-1062 

ABERTA TAMBÉM NOS FINS DE SE-
MANA

Queridos, é maravilhoso saber' que lemos o 
apoio e a luz de sim jornal to sério, que cumpre 
na íntegra o seu propósito de esclarecer e orientar 
aqueles que ainda não têm a conscientizaçào do 
"poder guel". Não aquela "gueice" desajeitada e 
desajustada que é idealizada pela sociedade es-
'tnagadora, mas essa "gueice" que todos temos 
dentro de nós, 4UC é a nossa própria vida, Um 
Iornulz.lo destes merece cinco estrelas. 

Quanto às reportagens, estão todas excelen-
tes. pnneipalrnente aquelas sobre os crimes 
honiosiiitis, que servem para os mais desa-
visados que aceitam a companhia de qualquer uni 
que se pega nas esquituas, (...) 

Nuo sou ilelsuir de dar meus chiliques aqui. e 
pra começar lá sai sim reeadinho para o irmão do 
F;i bolo, o Luis Dorô 1,_Li um ho - não dê ou vidos 
nem confiança ao Fahiolo. pois o que ele sente é 
meia de n ocê. pois toc'ê tem uma cuca nuari 
ilhosa, e o que é melhor. consegue jogar em 

vários iutuues nesse campeonato da vida e nào só a 
Rafiela Maiuihaha, mas eu também quero co-
n hec- 'lo pessoal mente, til 

E: s nicê. Fabiolo. vê se pára de ficar inuplian 
do com o seu irmão. ilui', ''(jturila ''é sê - 

Bens. crianças 
'

soltamos a nós . Depois de 
minha bronca lá ecuni o haianunho, queri ' dar 

Clínicas-para cães e gatos 
Rebouças e Bandeirantes 

Ai'. Rebouças-861 
Tel.: 282-993!, 282-6176e282-6084 

Ai'. dos Bandeirantes - 2088 

Tel.: 240-4924 - São Paulo 

Celso's Bar

O caminho certo em Curitiba

Onde os amigos

se encontram 

Rua Trajano Reis - 365 

Curitiba - Paraná

curtia', uliquinhas. A primeira é sugerir uns flashes 
sobre a sexualidade do lindíssimo Mikail Bari-
shiuikov i,., 1. Ele é realmente um resào, mio con-
curtiam.' E o que eu queria saheré Se vi ''Misha'' é 
''Bis ha''. - Outra coisa; porque vocês não or 
ganiiaiul sim concurso de beleza guei'? Seria 
ótimo, todos e todas iriam participar sus mais 
honiios, né, é elarol. 1-- .1 

Bem, fofos, espero que me desculpem pelas 
futilidades. e saibam que acima de tudo vocês têm 
um aliado, 1 

.-'sbru,içuis fim? issiinos. 
Valentiriuu - Riu. 

R. -- Obrigado, cara, e continue eseresendo e 
nos dando noticias iaflnal, os leitores de Lampiuo 
e que desem fazer cada se: mais, também, oJor-
nal - que esiste justamente em (unção do que "sal 
pelo mundo"J. Quanto a beleza e à sexualidade: 
as do Barishnikos pertencem a todos enquanto ele 
esta no palco ou em iolosi e somente a ele quan-
do slse is sua sido, não e mesmo? as do pomo 
honiti, de nossa terra estio em cada rua e cada 
praça, e talse, por isso mesmo a idéia de um con-
curso que as homenageie não pareça tão urgente. 
ficando de qualquer forma submetida à apre. 
ciaço geral, Eseresam. 

Aguarde: 

"Histórias de Amor" 

da EsTpihia 

Studyo Twenty Four-O 

Boite - Discothe que 

Show	 3_a 0 6!. e Domingo 

às OOh3Om. 

Sábado Discothe que 

Direção de Renata 

Rua das Palmeiras, 240 

São Paulo 

IillPUXO tks :squina 

LAMPIÃO:	 LAMPIÃO 

1	
oseu jornal	 --	 Asshieagora. 
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CARTAS 
NA MESA 

queima e faz bem 
delirar cair nada. Vejam: este número eu comprei também 
dia cinco e hoje, dia sete, já acabei de ler e deu 
para sentir que o morai de vocês já subiu u m Be ijos0 	 ndiscrim i nados, i 

pouco.
Neli - Rio de Janeiro 

0s01 
FIi,mcnic tornei ,onhecimento de vocês e in-

felizmente só no número cinco, mas deu para sen-
tir o trabalho que vocês vêm realizando na ten-
tato a de conscientizar-nos das coisas e do nosso 
direito de viver a nossa vida à nossa maneira, sem 
interferências e proibições. (...) 

Vocês já viram o Repórter deste mês (feve-
reiro)? Era algo assim que esperava de vocês, mas 
não tem problema, pois foi um dos menores que 
abordou o assunto e está tudo bem. né? Outra 
coisa: se vocês resolverem fazer também turnos aí, 

Só agora entendo o baixo astral de vocês no 
último número, estava todo mundo chateado. 
Mas, como vocês falaram, tá todo mundo jogando 
com vocês, e aliás muito mais e melhor do que 
vocês pensam. E ninguém está pensando em 

A jmpôst .j do u;i'cr r,jrro cio Lampião, cis 
cordo do titulo do ensaio Gay macho, urna tra-
gédia americana ' Não velo nenhuma tragédia no 
fato de um cara ser quer e cultivar uma imagem 
masculina, embora, como vocês mesmos disseram, 
na cama faça o que lhe der na cabeça e portanto 
não sela um rp t)rrrnido sexual 

É urna questão de opinião, mas pra mim muito 
mais doentio e chocante é o cara dar uma de bicha 
touca, que é sempre uma figura que serve de pa• 
beco para os ditos "normais", e que por vezes na 

canos são cheios de bloqueios Não veio por que o

Espero que continuem assim, que ná se 
deixem abalar por críticas, pauladas, pedradas e 
outras porradas quaisquer pois tomaram, um bar-
co e têm que comandá-lo até o fins desta viagem 
que é abrir os olhos e a coca de muita gente que 
não tem nem consciência de si mesma ede seus 
direitos e por isso se esconde sob uma porção de 

véus. Digam para essa gente jogar [ora a peneira 
que esse sol queima e dói mas não mula: que o 
homossexual é gente e como tal precisa viver, mas 

isso ele só conseguirá depois que se aceitar como 
eu me aceito e me respeito acima de tudo e vocês 

cara . ca gostar de borrem, tem guie Jar •jma dc 

boneca, cheio de ai, ai, e chamando todo nsun Jo de 
queridinha Ser uma caricatura grotesca de 
mulher, uma maricorra, sso sim é que é uma ou-
gódial 

Espero que vocês não fiquem putos comigo, 
mas esta é minha opinião sincera a respeito do as-
sunto. Urna boa reportagem sobre os Indios e o 
ensaio ''Bacanal do Esbanjamento" 

Bola pra frente, pessoal Um abração, 
Mauro LuiS - Rio 
R - Olha, Mauro, se chega realmente a ser

R O astral, Neli, depende menos das cir. 
cunstâiwlas do que da nossa maneira da easc.,á. 
las, como você sebe. Por mala que Insistam, a 
geme sabe que não esta cometendo nenhum crime 
contra o que quer que seja: os costumes e e morei 
quem faz é a sociedade viva, refletida em seusJor. 
nuis, inclusive. e não os representantai da lei 
afogados em códigos superados. Pode deixar que 
a peteca 'si fkarnesreo Sol se cuida dederreter 
qualquer peneira. Quanto ao "Repórter" deite 
més, veja nesse numero a opinião de LaOs Mie-
colis. 

uma traqeclia o niurrilo dos rapazes de couro e aço 
dos EI IA, é o que nos nao sabemos inern decre-
tamos): veia a interrogação do titulo. Mas que esse 
culto obssessivo da apaiéricia máscula tem lá seus 
pés de barro parece que ficou evidente no ensaio de 
Seymour Kleimberg que reproduzimos. Quanto aos 
desmu nhecamentos sobrenaturais, Lampião ainda 
vai publicar alguma coisa que tente esmiuçar o 
fenômeno como manifestação psicossocial lou 
Policial, se for o caso), mas sempre se reservando o 
direito de defender até a última lantejoula o projeto 
ou a falta de cada um) de pisar no mundo como 

sabe melhor.

Psicologia ou 
patrulhamento? 
-1 gente teve que invadir o espaço habitual-

mente reservado àscangs pera dar esta noticia
"de última hora": o epwYamen:o de .4ssuntas 
Universitários do Ministério da Educação e Cul-
tura está decidido a modificar o currículo mínimo 
dos cursos de psicologia, para 'evitar que se 
agrave ainda mais um estado de coisas realmente 
inquietantes, notadamente em domínios como 
creme e delinq*ééncia, tóxicos. suicídios, dete-
rioração das relações familiares, abuso de crian' 
ças, alcoolismo, desvios sexuais. desvios ideo-
lógicos e terrorismo, ele .....Quer dizer, o MEC 
está querendo transformar os psicólogos em 
potriMeiros. Ramo espécie de tropa avançada de 
defesa das obsessões do sisvema r Notaram a sutil 
mistura de crime, delinqliéncia e tóxicos com 
"di'jvtos sexuaiv" e "desvios ideológicos"? A As-
sociação de Psicólogos Profissionais do Rio de 
Janeiro não apóia a modificação do cjrrrrkado, e 
em realizar reunião, neste mês de março, para 
decidir de que modo irá combasé-la. 

Classificados 
sem caráter 
VENDO coleção quase completa do 

Pasquim (Faltam cerca de 20 números. 
h'o,postas para a Caixa Postal do L,4M. 
P140, dirigidas a Odilon. 

VENDO uma coleção da resista Senhor, 
primeira fase. Canas com propostas para a 
Caixa Postal desse jornal. 

A tragédia é contestada 

Nós também estamoJaendo HistÓria 

LAMPIÃO discute o único tema que 
ainda é tabu no Brasil: o prazer

Peça pelo reembolso ou 'mande vale 

postal. Número atrasado: CR$ 20,00 

Reserve a sua assinatura 
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COMO TARAHITECAICA  

Desejo receber uma assinatura anual de 

LAMPIÃO da Esquina ao preço de Cr$ 210 
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Os crimes das crianças 
João do Rio 

tão trepadas na calçada, que parecem despejadas 
na rua, estava em plena febre, Os botequins reles. 
as barbearias sujas, as tascas imundas gorgo-
lejavam gente, a essa gente era curiosa - tra-
balhadores em mangas de camisa, carroceiros, 
carregadores, fumando mata-ratos infectos. cus 
pinhando cachaça em altos berros, num dano 
de imprevisto, e rapazes, mulatos, brancos, de 
grandes calças a baIlo, chapéu ao alto, a se arras-
tarem bamboleando o passo, ou em tabernas 
barulhentas. A nossa passagem era acompanhada 
com um olhar de ironia, e bastava parar doas 
segundos defronte de uma taberna, para que de 
dentro todos os olhos se cravassem em nós. 

Eu sentia acentuar-se um mal-estar bizarro. 
Sertóno ria. 

- A vulgaridade da populaça! Há por aqui, 
entre esses marçanos fortes, gente boa. Há tam-
bém ruim. Estio fatalmente destinados ou a 
apanhar ou a dar, desde crianças. É a vida. Al-
guns são perversos: provocam, matam. Vais ver. 
Nasceram aqui de pais trabalhadores. 

Tínhamos chegado à rua Camerino. esquina 
da cia Saúde. Há ali uma venda com um pequeno 
terraço de entrada. O prédio desfaz-se, mas den-
tro redemoinha uma turba estranha: negralhões 
às guinadas, inteiramente bêbados, adolescentes 
ricos de ,súsculos, embarcadiços foguistas. 

Fala-se uma língua habélica, com termos da 

África, expressões portuguesas, frases inglesas. 
Uns cantam, outros rouquejam insultos. Sertório 
aproxima-se de um grupo. Há um mulato de 
tamancos, que parece um harenque ensalmo. 
nado, no meio da roda. O mulato cuspinha: Go 

Mas é assombrosa a proporção do crime nesta 
cidade, e principalmente do crime praticado por 
crianças! Estamos a precisar de uma liga para a 
proteçio das crianças, como a imaginava o velho 
Júlio Vailés.. 

- Que houve demais? indagou Sertóno de 
Azambuja, estirando-se no largo divan forrado de 
brocado cor de ouro velho. 

-- Vê o jornal. Na Saúde, um bandido de 
treze anos acaba de assassinar um garotinho de 
nove. É horrivcl! 

O meu amigo teve um gesto displicente. 
- Crime sem interesse. 
A menos que se dê um caso de genialidade, 

um homem só pode cometer um belo cnme, um 
assassinato digno, depois doa dezesseis anos. 
Uma criança está sempre sujeita aos desatinos da 
idade. Ora, o assassinato só se torna admirável 
quando o assassino fica impune e realiza integral' 
mente a sua obra. Desde Caim nós temos na pele 
o gosto apavorador do assassinato. Não estejas a 
olhar para mim assim assustado. As mais frágeis 
criaturas procuram nos jornais a noticia das cenas 
de sangue. Mio há homem que. durante um 
segundo ao menos, não pense em matar sem ser 
preso. 

E o assassínio é de tal forma a inutilidade 
necessária ao prazer imaginativo da humanidade, 
que ninguém se abala ao ver um homem morto de 
morte natural, mas toda gente corre ao necrotério 
ou ao local do crime para admirar a cabeça 
degolada ou a prova inicial do crime. Dado o grau 
de civilizaçio atual. civilizaçio que temem germe 
todas as decacténcias, o crime tende a aumentar. 
como aumentam os orçamentos das grandes 
poténcias, e com uma percentagem cada vez 
maior de impunidade. 

-- Esse caso da Saúde não tem importância 

nenhuma. É antes um exemplo comum da In-
fluênia do bairro, desse bairro rubro. cuja his-
tóna sombria passa através dos anos encharcada 
de sangue. Nunca toste ao bairro rubro? Queres ir 
lá agora? Sio 8horas. Vamos' 

Descemos. Estava uma noite ameaçadora. No 
céu escuro, carregado de nuvens, relâmpago, 
acendiam clarões fugazes. A atmosfera abafava. 
Uma agonia vaga pairava na luz doa combus' 
tores. 

Sertóno de Azambuja ia de chapéu mole, com 
um lenço de seda a guisa de gravata. Ao chegar ao 
Largo do Machado, chamou um carro, mandou 
tocar para o começo da rua da Imperatriz. 

- Que te parece o nosso passeio? Estamos 
como Dorian Grey, pai tindo para o vicio incon-
fessável. 

Eu via vagamente a iluminação das casas, os 
grandes panos de sombra das ruas pouco ilu-
minadas, a multidio, na escuridão às vezes, às 
vezes queimada na fulguração de uma luz inten-
sa. os risos. os grilos, os barulhos de uma cidade 
que e atravessa. Na rua Marechal Floriano, Ser. 
tório pagou o cocheiro, dizendo: 

- Saltaremos em movimento. Não vale dar na 

vista.. 
O c'jrro conhinuoLi a rodar. O bairro rubro 

não é um distrito, uma freguesia: é uma reunião 
de ruas pertencentes a diversos distritos, mas que 
misteriosamente, para além das forças humanas, 
conseguiu criar a rede tenebrosa, o encadeamento 
!úguhre da miséria e do crime, insaciáveis. A rua 
da Imperatriz ' um dos corredores de entrada. 

O bairro onde o assassinato é natural abraça a 
rua da Saúde, com todos os becos, vielas e pc 

, quenos cais que dela partem, a rua da Harmonia. 
do Propósito. a do Conselheiro Zacarias, que 

Ao paralelas à da Gamboa, a do Santo Cristo. a 
do Lisrament' e a atual rua do Acre. Natural-
ménie as ruas que as limitam ou que nelas ter-
minam -. S. Jorge. Conceição. Cosia, Senador 
Pompeu, América, Vida] de Negreiros e praia do 
Saco - participam do estado de alma dominante. 

Toda essa parte da cidade, uma das mais an 
ligas, ainda çheta de recordações coloniais, tem, a 
cada passo, um traço de hisiria lúgubre. A rua 
da Gamboa é escura, cheia de pó. com um ce

-mitério entre a casaria, a ila Harmonia já se 
hansou do (emilério: a da Saúde, cheia de 

trapiches, irradiando ruelas e becos., trepando 

morro acima os seus tentáculo - caminho do 
desespero a da Prainha, mesmo hoje aberta, coro 
prédios novos, causa à noite uma impressão de 
susto. 

A rua da Imperatriz, às oito e meia, com uma 
porção de casas comerciais velhas e tio juntas,

on... 
todas essas linguas estrangeiras com os 
ingleses. 

Há um venerável ancião, da Colónia do Cabo, 
tão alcoolizado que fio consegue sendo fazer um 
gesto de enjôo; há um copia, apanhado por um 
navio de carga no Mar Vermelho; há dois ne-
grinhos retintos, com os dentes de uma alvura es-
tranha. Todos incondicionalmente abominam o 
Rio: querem partir. 

Dando guinadas com os copos a escorrer o 
liquido sujo do maduro, essa tropa parecia toda 
vacilar com a casa, com as luzes, com os cai-
xeiros. Saí antes, meio tonto. Sertóno livrava-se 
da matilha distribuindo níqueis. 

Segui-o e, de repente, nós demos nos trechos 
silenciosos e lúgubres. Nas ruas, a escuridão era 
quase completa. Um transeunte ao longe anun-
ciava-se pelo ruído dos passes. 

De vez em quando uma rótula aberta e dentro 
uma sombra. Que lugares eram aqueles' O outro 
mundo! A outra cidade! A atmosfera era 
aquecida pelo cheiro penetrante e pesado dos 
grandes trapiches. Em alguns trechos a treva era 
total. Na passagem da estrada de ferro, a luz 
elétrica, muito fraca, espalhava como um sudário 
de angústias. 

Foi então que começamos a encontrar em 
cada esquina, ou sentados nas soleiras das portas, 
ou em plena calçada, uns rapazes, alguns cres-

cidos, outros pequenos. A nossa passagem ca-
lavam-se, riam. Mas nós íamos seguindo, cada 
vez mais curiosos. 

Iodo Paulo Alberto Coelho &irretO ou simpksmente Paulo Brreto, ou. ainda. 
iodo do Rio, nasceu na Cidade Maravilhosa em agosto de 1881. Seu pai. doutor AI 

(n'do. era positivista ortodoxo e professor de astronomia no Colégio Pedro Ii. Sua 

,rnãe, d. F!or'ép,cúj, segundo Gilberto Amado, que o conheceu de perto. era "more-

nona. refolhuda. o!egrona e vivedoura, de um egocentrismo de atriz ' '. Entre a au-

uiridade csenisficu do primeiro e a exuberd'icia da segunda oscilou sua personali-

dade: Puulofoi urna espécie de Oscar Wilde mulato e tupiniquim. 
Aos !limos iniciou -se nojornaitsmo, apadrinhadaporiosé do Parmcinio e Olavo 

Bilac. A partir de 1900 ganhou a admiruçdo de todos ao publicar a série de repor-

tagens depois reunidos no livro 4s rrligMes ao Rio. Nelas trocava de candomblés, 

magia negra, cultos kordecistas e outros assuntos tabus paro a sociedade afruni'esada 

da época. 
Em 1910. aos 29 unc'e, foi eleito parei a Academia Brasileira de Lesrus. Trabalhou 

em vários jornais (Gazeta de Norkigs, O Pais) e fundou A Pátria, onde se opôs feroz' 

mente a Epitácio Pessoa. Morreu em 1921, dentro de uni táxi, de colapso cardíaco. 

.J(xIf) do Rio criou a crónica carioca. espirituosa e sofisticada. sem entretanto 

abandonara critica social e a militôncia política. Abordou todos os temas, de rodas 

literárias e exposições de pintura aos chineses fumadores de ópio, prostitutas e sem' 

hisius. Admirador confesso de Oscar Wilde, foi um dos seus primeiros trudurores 

hrasileiro. Muito pinfo.sa, criou igualmente admiradores fiéis e inimigos implacá' 

ceia 1-frito Broca o descreveu como —criatura particular-mente encantadora, amigo 

dos escritores novos, favorecendo os jovens de talento', Já António Torres o definiu 

assim: "Paulo Barreto foi um dos caráterfs mais baixos uma das larvas mais noj en' 

ias que eu tenho conhec ido —. Mesmo o romancista Lima Barreto, com quem tem 

inegáveis pontos de contato no inconformismo polirico e na observação dos costumes 

cariocas, O satirizou nas páginas de Vida e Morre dei. M. Gonzaga de Sá. Para os in-

teressados nu sua vida trepidante. o ln.ç:iiuto Nacional do Livro acaba de editar sua 

biografia (A Vida Vertiginosa de João do Rio), escrita por Raimundo de Magalhães 

J14 mor. 
Entre seus livros mais fumosos. podemos citar .4.s Religiôe.s do Rio (1904'). Vida 

Vertiginoso (1907í.  Cise,na:ógra/o 11 909), Alma Fncant"dora das Ruas (1 910), O 

Momento Literário 1919). Infelizmente, apenas o primeiro foi reeditado recente-

mente	 (João Carlos Rodrigues) 

Aor.e da redação : o livro (te R. Magalhães Júnio r tem um defeito básico não dá 

ao homosse,v ualismo de iodo do Rio a e'nfase necessária para que seus leitores possam 

entender melhor o ódio e a cun:rovrsia que, em sua época se abateram sobre o es-

cri tor . Como explicar a fúria com que Antônio Torres tJo confundir com o escritor 

c'ontemporáneo) o chamava de "larva nojenta ', de criatura til", sendoatravésdo 

ódio que seus ademanes causavam  Aceitar que aquela boneca pinto-La fosse um es-

critor ido talentoso ti certamente demais pura os machões da época. Ainda mais que 

iodo do Rio, almpi de homossexual, era mulato 	 embora (escreveu Luis Martins 

preocupado em ''embranquecer '' através da ascensão a um —Matas social que .Lt'rmi 

pre ambicionou e acabou por conquistar''. O mesmo Luís Martins disse, o proposhi. 
da preferência sexual de Pau!o Barreto. 'Na verdade. mis só sabemos do homossv' 

.vuah.çnio de Iodo do Rio através de pertidus. ' ;rotins — e ininua 4 õe5 malévolas de 

seus inimigos. .4 meu ser, é pouco depois de Gide, Julien Green, Cocreau e 

Gene:, deveríamos encarar o problema com maior desenvoltura, face u 1~' sss 
ai'' os que realmente curtem .iodo do Rio devt',n vê-lo, inclusive, por este lado, E dessa 

forma que se conhecerá melhor a época em que ele iuveu. tão preconceitucsa e hi-

pócrita quanto a nossa.

c iameniásel. A porta da igreja uma outra roda. 
maior que as outras. confabulava. Aproximamo-
nos'

- Boa noite! 
- Boa noite! respondeu um pretalhio, er-

guendo . se com os tamancos na mio. 
Os outros ficaram hesitantes, desconfiados da 

amabilidade. 
- Que fazem vocês ai' 
- Nós' indagou um rapazola já de buço, gin-

gando o corpo. Contamos histórias. Interessa-lhe 
muito? 

- Histórias! Mas eu gosto de histórias. Quem 
as conta' 

- Isso é costume cá do bairro. Há rapazes 
que sabem contar que até dá gosto. Aqui quem 
estava contando era o José, esse caturrita... 

Era um pequeno, franzino, magro, com uma 
estranha luz nos olhos. 

Talvez matasse amanhã, talvez roubasse! E$. 
tata ingenuamente contando histórias... 

Sertóno insistia, entretanto, para ouvi-lo. Ele 

não se fez de rogado. Tossiu, pós as mios nos 
joelhos... 

- Era um dia. uma princesa, que tinha uma 
estrela de brilhantes na testa... 

A roda caíra de novo num silêncio atento. A 
escuridio parecia aumentar, e involuntariamen-
te, eu e o meu amigo sentimos n'alma a emoção 
ineitarrável que a bondade do que julgamos mau 
sempre nos causa. 4 Do livro CIssemór.i.) 

Um Oscar Wilde mulato e tupiniquim 
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