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Apesar da idéia ter sido de LAMPIÃO (vide 
n° 14), foi mesmo no PASQUIM que os represen-
tantes das entidades negras pintaram para dis-
cutir os seus problemas, Nós entendemos, mas 
não perdoamos. Foram feitas dois debates, um 
que saiu publicado no Pasca, o outro foi dia 14 
último na sede da ABI, quando do lançamento do 
livro de Samtra Machel, presidente de Meçam-
bique. 

O debate publicado é bem interessante, 
apesar de revelar ao público leigo o entrechocar 
de superegos que continua a dividir e prejudicar o 
movimento negro. Todos pregam mais ou menos 
a mesma coisa, mas se agridem em vez de se 
ajudarem, parecendo achar que democracia é 
sinônimo de unanimidade. 

Já no debate da ABI, as coisas ficaram mais 
claras, se bem que não necessariamente me-
lhores. Pra começo de conversa, não houve de-
bate, mas uma série de pequenos discurso, muitos 
deles que nada tiveram a ver com problemas 
negros, como os dos representantes da OLP. dc 
Comitê Miguel Arraes, etc... Quase todos pre-
garam o predomínio da "luta maior" sobre o 
movimento negro, exatamente o contrário que os 
lideres desta raça vêm dizendo há séculos. Aliás, 
só foram aplaudidos por uma "claque" composta 
quase exclusivamente de bancos. 

O dirigismo dos organizadores chegou a revol-
tar a platéia. Faltou camaradagem logo numa 
reunião onde tantos participantes se chamavam 
de camaradas. Acabou sendo um dos encontros 
mais oportunistas e conservadores que tive odes-
prazer de assistir ultimamente, mesmo contand( 
com 'a participação de gente de valor na mesa de 
debates, digo, discursos. Lá pelas tantas foi in-
sinuado que o padre Jura da PUC representava 
todas as religiões, inclusive o candomblé e a um-

Feminismo 
em 
Porto Alegre 

Au LAMPIÃO: somos um grupo feminista de 
Porto Alegre, existente desde 1976, e que já p55-
sou por diversas fases, mas sempre tratando de 
assuntos de interesse especifico da mulher, visan-
do a sua conscientização cada vez maior de sua 
condição geral de opressão. Nosso objetivo é que a 
mulher alcance sua liberação como ser humano e 
também corno sexo, que carrega nas castas uma 
longa história de sujeição e renúncia, sendo por 
isso ainda mais difícil encontrar o caminho para 
uma existência mais digna e mais Feliz. 

Atualmente nosso grupo é composto por um 
número pequeno de mulheres, que se reúnem 
semanalmente para debater seus problemas como 
mulheres; lemos e discutimos textos, livros, ar-
tigos, mantemos contatos por correspondência 
com Outros grupos, etc... 

Acompanhamos desde o nício a trajetória do 
LAMPIÃO, e foi com alegria e surpresa que 
pudemos nos identificar bastante com sua 
proposta essencial, embora tenhamos algumas 
observações críticas a respeito de alguns pontos 
específicos, que não vamos abordar agora. No 
momento, o importante é dizer que este jornal é 

A primara reunião do Grupo Somos carioca 
realizou-se no dia 15 de setembro. Compareceram 
48 pessoas, sendo Oito mulheres. Lá estava gente 
da Baixada Fluminense, da Cidade de Deus, de 
Copacabana, de Vila Isabel e outros lugares, o 
que garante, de saída, a heterogeneidade do 
grupo (isso é ót'imol), o que vai enriquecer as dis-
cussões internas, fortalecendo-o para a luta con-
tra a repressão sexual. aios interessados, pedimos

banda. Protestos veementes do jornalista Oltmpio 
Santos. A mesa não queria lhe dar a palavra. 
Protestos gerais. Ele começa a falar. Mal passou 
uns minuto, a mesa quis cassar-lhe a palavra sob 
o pretexto de tempo esgotado. Vaias e gritos. O 
velho falou até o fim. O que dizia ele que a mesa 
queria impedir que fosse dito? Que a igreja ca-
tólica não podia representar o candomblé, e que o 
livro de Samora Machel era uma contribuição 
valiosa, mas não podia servir de bíblia para o 
negro brasileiro. Exatamente o contrário da 
maioria dos chatérrimas discursos anteriores. 
Deu pra perceber o pluralismo dcies' 

Essa brigalhada toda serviu, porém, para es-
clarecer posições. O Movimento Negro Unificado, 
por exemplo, parece ser o grupo mais ativo na 
área política. Aceito participar da luta dos outros 
oprimidos, mas resguardando sua independência. 
Seus adversários, entretanto, o acusam de elitis-
mo e vanguardismo e de ter-se apossado da or-
ganização do II Congresso das Culturas Negras 
das Américas, marginalizando as demais enti-
dades. Já do IPCN (Instituto de Pesquisas de Cul-
tura Negro) édito a torto e a direito que nada f az. 
A atual diretoria não parece muito enérgica, es-
peramus que as breves eleições resolvam o pro-
blema. O IPCN chegou a responder ar' apelo de 

LAMPIÃO, mas na hora H tudo deu para trás. 
Outras grupos, como o SINBA Sociedade de lis-
teyeãmblo Hr*aIl-África) e a escola de samba 
Quilombo, ainda não deram tudo o que são eu-
PTzes. O verdadeiro trabalho de base continua 
sendo feito anonimamente, como há séculos, por-
que a massa nãi, tem acesso aos meios de cc 
municaçãu. Por isso recusar portas abertas (unde 
houverem não passa de um ato de arrogância e 
imaturidade política. (Ioào CrIoa Rodrigues) 

quase o único que atualmente vem colocando a 
questão do feminismo de forma mais conseqüente 
e sistemática, mesmo através de simples relatos 
,t Eocuntrc' Nacional de Mulheres (do qual par-
!icIpamus), ou do debate sobre as minorias, por 
exemplo. Achamos que este é um fato importan-
te, uma vez que a luta especifica das mulheres 
não se constitui propriamente no objetivo prin-
cipal de vocês, mas por uutr,., lado deveria sê-lu 
para jornais como Nós Mulheres ou Brasil 
Mulher, que no entanto não vêm cumprindo esta 
tarefa tão bem quanto vocês, pelo menos até o 
momento. 

Gostaríamos de manter contato com vocês 
também para sabermos o que há de feminismo ai 
no Rio, além do CMB - Centro da Mulher 
Brasileira -, que já conhecemos, e se vocês 
podem nos enviar endereços de outros grupos 
feministas ou algo no gênero. 

Por outro lado, uma das atividades do nosso 
grupo atualmente é ampliar c debate sobre fe-
minismo, sexualidade, etc... E uma das formas 
que encontramos é espalhar nossas idéias, para 
ser o que acontece. Assim, gostaríamos de pu-
blicar alguma coisa no jornal de vocês, tal como 
um artigc, ou coisa assim. Aguardamos uma res-
posta, e esperamos continuar mantendo contato 
com vocês. Por aqui, continuamos dando força ao 
LAMPIÃO. (Grupo de Mulheres de Porto 
Alegre.) 

N. da R. - As laudas do LAMPIÃO já se-
guiram pelo correio, porque facilita muito se 
vocês mandarem as colaborações já batidas no 
papel do jornal. O prazo pra recebimento de 
colaborações é até dia 20 de cada mês. A pauta de 
assuntos quem faz são vocês mesmas. 

escrever para a Caixa Postal n0 135. CEP 25.000, 
Duque de Canas, Rio dei aneiro. Esta caixa pos-
tal é de outro pessoal. do Grupo de Atuação e 
Afirmação Gay, que por enquanto - e cosa 

muito boa vontade - vai ficar recebendo as car-
tas endereçadas ao Somos-cariocas. Prometemos 
para breve no LAMPIÃO uma matéria sobre o 
novo grupo.

Aflistia 
para 
as 
mulheres 

Ná., mulheres e fantinistas, rusamos a 
caricatura de anistia concedida pelo goveruo e nos 
unimos a todos os movimentos que reivindicam a 
anistia ampla, geral e tri'sstrka. Como muitos 
outro@ soi'e, oprimido* da sociedade, assu-
mimos nosso. Interesses esprdhlons oprimidos da 
sociedade, assumimos nossos Interesses espe-
cíficos e Iazemos nossas ai luta, pela liberdade 
de oegsnlzaçio, manilsulação e associação, pelo 
direito de greve s todos os trabalhadores e pelo 
direito de professar qualquer credo ou Ideologia. 
A liberdade de organização é essencial paza que 
possamos construir um movimento feminista 
autônomo, nono espaço de luta contra todas as 
formu de opressão que no. atingem. 

Exigimos o fim da legislação repressiva e de 
exceção possa em prática pul, ditadura e também 
denunciamos o caráter repressivo da legislação 
sobre a mulher. Propomos a modificação do 
Código Clvii que desezmlna que é o homem o 
chefe da "sociedade conjugaf' e que aos Impede 
de exs o "pátrio poder" mesmo quando temos 
a guarda de nossos ilibo.; reivindicamos o Uni da 
punição do adultério (inclusive, na pratica só é 
aplicada contra ai mulheres); denunciamos o 
Código Penal que não configura a existência de 
estupro destro do casamento, dando aos maridos 
o direito ao "dábho coojugat', Independente-
mente da vontade da mulher. 

Repudiamos os atos de exceção que permi-
tiram que tantas pessoas fossem discriminadas 
até em seu direito ao trabalho e também a dia-
a'ímlnaçio com relação a esses direitos que atinge 
permanentemente as mulheres. Exigimos a rein-
tegração imediata nu seus empregos de todos os 
atingidos por esses ato, de exceção e reivindi-
camos que a CLT seja cumprida no que tange ao 
princípio de salário Igual a trabalho Igual, Ia-
dependesitemente de sexo ou Idade, que a lei de 
creche (creches no local de trabalho quando a 
empresa emprega mais de 30 mulheres maiores de 
ló anos) seja respeitada, que ai tareias domés-
ticas pelam recmsihedda, como tarefas sociais e 
assumidas por todos e que os direitos da CLT 
sejam estendido, às empregadas domésticas. 

Exigimos o desmantelamesio do aparelho 
repressivo montado pelo regime a partir de M e 
repudiamos também todas as formas de violência 
que se ah.inn especificamente sobre a mulher: 
estupro, espancamento dentro de casa, agressàes 
verbais e slcai na rua, uso do ao.so corpo como 
objeto de consumo, uso Indiscriminado de con-
traceptivos sem o devido cuidado médico, em-
trole autoritário da natalidade. 

Para nós, mulheres, liberdade democrática 
passa também pelo direito de dispor de nossos 
uwpos e de nossa ,ezualldadet pela ezlatênda de 
condlçósu eresu, equipamento, coletivos, 
divisão do trabalho doméstico) para realizarmos 
maia maternidade sem que seja necessário se-
nundar às nossas aspiraçósu pessoais, ou de a 
recusarmos (acesso e informação sobre a coe-
tracepçio e direito ao aborto nu boas udlções 
médicas, como último r.c.rso)l por não termos 
nossas capacidades atrofiadas por uma educação 
dises'lmlnatórla que aos dirige ezdualvameste às 
tradicional, i.açóes de mãe e eaposa enfim, por 
podermos exercer, sem discriminação, todas as 
nossas atlsidades.( Camisalo Violência contra a 
mulher do COLETIVO DE MULHERES DO 
RIO DE JANEIRO). 

- LAMPIÃO da Esquina 
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Sérqio Mamberti, 
no anúncio do 
creme de leite.' 

muito frescor. 

Bichas, mulheres 
e negros no açougue 
do 'marketing'

[REPORTAGEM .] 

Paiguma preocupação minha e de colegas 
do LAMPIÃO, há indícios de que homossexualis-
mo está virando moda - pelo menos para con-
sumidores mais sofisticados. Por enquanjoé cedo 
para análises conclusivas: mas que há indícios, lá 
isso há, 

No final do mês de agosto, por exemplo, 
realizou-se no Centro de Convenções do São 
Paulo Hilton Hotel, o 29 Encontro Nacional de 
Criação Publicitária, promovido pelo Conselho 
Nacional dos Clubes de Criação, associação de 
classe dos profissionais que criam os anúncios que 
vemos em jornais e revistas, os filmetes de 30 
segundos e 1 minuto que tentam nos vender do 
papel higiênico ao pão nosso de cada dia, via TV. 
Qual um dos assuntos em pauta para debate? 
Um doce pra quem advinhou: embora sem as 
honras do' grande plenário" do horário noturno, 
"às 14 horas, nu Salão B", segundo o programa 
oficial, debatia-se 'A propaganda e os grupos 
discriminados: mulher, negro e homossexuais, 
com presença de representantes de movimentos 
organizados destes grupos". 

Pelos negros falou o fotógrafo Januário Garcia 
(que leu o texto anexo); pelas mulheres a pu-
blicitária carioca Maria Célia; a mim coube 
representar os homossexuais, sob convite expres-
so, passagens e estadia pagas, sem que eu saiba 
até agora, a que devo a honra da escolha, já que 
debate não houve: a cada um coube 5 minutos 
para sua exposição de motivos. como se nossas 
imensas dúvidas e pequenas certezas, nossas ten-
tativas de auloconhecimento e localização de 
problemas comuns pudessem ser controladas 
pelo relógio do coordenador. 

Me senti um pouco como a vaca premiada; 
queia que, nas exposições agropastoris pode dar 

leite, ser vista e comentada - mas sem tugir ou 
mugir, bufar ou escoicear, sob pena de ser apar- 
tada do rebanho produtivo. Paranóia? Que nada! 
Foi tudo engraçado, inclusive com os organi-
zadores reconhecendo que o encontro tinha sido 
superficial, "por falta de tempo': havendo o 
convite para um novo bate-papo, no Clube de 
Criação carioca, sem limitação de tempo. Às or-
dens. 

Só não gostei foi quando soubç que Ricardo, 
um dos rapazes do grupo SOMOS de São Paulo 
(cada "minoria, além da vaca de exposição par-
ticipan(e da mesa, tinha direito à presença de três 
representantes na platéia; no nosso caso o re-
ferido Ricardo, Teka e João Silvério Trevisan) 
tinha sido ameaçado de expulsão do recinto por 
um publicitário paulista, ao tentar chegar ao 
microfone para dar a sua opinião. 

Mais: o debate teria cumprido o seu fim se 
tivéssemos podido discutir livremente com os 
publicitários os estereótipos, a discriminação com 
que (mesmo quando também homossexuais) nos 
premiam em seus anúncios e fílmetes. Assim: o 
negi'o é empregado doméstico ou varredor de rua; 
a mulher, um objeto-prêmio para o macho-
vencedor; a bicha, bicha mesmo, bem desmu-
nhecada e ridícula em papéis de mordomo, ca-
belereiro etc. Pode parecer um panorama sim-
plista, mas no caso simplismo é dos criadores

publicitarios, menos criadores do momento que 
não têm sensibilidade ou imaginação para ver es-
tes três grupos pci- ângulos mais realistas e ori-
ginais, 

Houve, é fato, o interesse em nos ver e ouvir. 
Um dos congressistas, Ricardo Guimarães, teve 
até a ousadia de sair do marasmo e indagar di-
retamente o que achávamos de um filmete feito 
por sua agência, a Castelo Branco e Associados, 
CBBA, para o Creme de Leite Paulista, em que o 
ator Sérgio Mamberti (veja a seqüência montada 
com fotos do próprio filme) faz exatamente um 
mordomo [rum, estabelecendo-se, a partir daí, a 
analogia óbvia entre o seu frescos e  do creme de 
leite anunciado. Uma pobreza, claro, acrescida 
da idéia inicial (informou Guimar&es) de usar 
outro atol-, Renato Pedrosa. aquele que nota-
bilizou-se como o afetado mordomo da novela 
Dancin' Das, o que só não foi feito porque 
Pedrosa "estava com a imagem desgastada por 
um outro filmete, das baixelas Meridional". 

Não me parece que tirar personagens de-
munhecados de novelas de 1'V e jogar em filmes 
publicitários seja a solução mais criativa para 
combater ou evitar o(s) preconceito(s) na pu-
blicidade. Pior é que tal filme, segundo relatório 
enviado por Guimarães, foi retirado do ar pelo 
Creme de Leite Paulista por "ter sido atacado 
duramente, durante uma semana inteira, pela 
Rádio Capital (SP), através de Edmundo Mar-
gherito, em seu programa "Capital. Cidade 
Aberta", sob a alegação de que os meninos 
seriam induzidos ao homossexualissso por ver o 
mordomo bicha interpretado por Sérgio Mam-
berti". 

Deus me livre do papel de palmatória da 
humanidade, mas já que me chamaram a São 
Paulo, pediram opiniões, enviaram correspon-
dência posterior pra minha casa, parece que al-
guns publicitários (modismos à parte). tipo Ri-
cardo Guimarães. estão querendo conversar pra 
valer - o que é ótimo, numa área vital na for-
mação de modas e/ou de opinião pública como a 
publicidade. Nesse caso, vale lhes passar a obser-
vação inicial de que o universo homossexual é tão 
contraditório, rico e variado quanto a parcela 
heterossexual da sociedade a que alguns dizem 
pertencer, a que uma presumida maioria perten-
ceria de fato (7), ficando a interrogação por conta 
das infinitas nuanças entre ser e não ser. Eis o al-
cance evidente da verdade: a bicha estereotipada 
só existe nas cabeças medrosas dos que se apa-
voram com a miserável grandeza do ato de viver e 
pensar por conta própria. 

Quanto a Edmundo Margherito, o tal que for-
çou, através de seu programada Rádio Capital, a 
retirada do ar do filmezinho do Creme de Leite 
Paulista, prestou - por burrice - um serviço às 
comunidades homossexuais, aliviadas da pos-
sibilidade de dar de cara, na TV, com tão pe-
ricukaa peça publicitária. Além do mais, pode-se 
levar a sério alguém que se chama Edmundo Mar-
ghento? Vai ver é um pseudônimo paulistano de 
Anita Bryant, aquela caipira americana que 
ganhou certa notoriedade, numa época, por fazer 
a campanha "Salvemos Nossos Filhos dos Ho-
mossexuais". Ou será que Margherito é Mar-
gherita mesmo? (AntânloChrvás*oa.o).

Contra a discriminação umangen^  
Aos senhores dIretores de criaçio, diretoras de 

arte e dIretora de agincl.s de publicidade. No 
esisejo deste encontro, n1n negros brasileiras, 
vimos protestar contra a dlaerfmlnaçlo racial da 
qual somos vitimas desde que os primeiros de 
nos.. raça .qul chegaram contra sua vontade, 

Em iodos os nisel. da nossa sociedade á 
evidente o preconceito racial, e não seria a pu- 
blIcIdade brasileira que Iria fugir a este quadro. 
Sabemos que da aio está Interessada em assumir 
a bandeira de luta de qualquer grupo discri. 
minado, mas também sabesisot que aio somos só 
um pequeno grupo. Pretos e m	 os mulatos somos tod 
negros e correspondemos, em dados levantados 
peie Unesco, a 6$% da população brasileira. 
Mostrado em aàmerm somos 4,M 7 militam de 
cidadania. Fica v1da.sie que somos a maioria na.. 
te pele. Temos certeza de que representamos um 
peso dentro do consumo estimulado pel

os se. os 
aborte e é exatamente por leso que aqui viemos 
trazer nosso protesto. 

Sabemos que. educação oficial deturpou e 
continua s deturpar • história do negro mate pais 
mo ponto de o branco não saber porque dha'ãumna e o negro não saber porque se envrrgonba de ser 
negro. Peço asa senhores que não conhuedana  
situação do negro com situação social Situação 
social deve ser avaliada ao nml do sodalt .1. 
Mação radal deve ser avaliada ao uivei histórico e 
cultural. Pretender que ama sItuação completa a 
outra é não querer questionar o racismo da so 
dedada brasileira. 

LAMPIÃO da Esquina

Ai sItuações de um negro ia.' Impedido de es. irar em boléia, boates e edUlclo. ou mesmo 
na dubsa, da representem no te	 es te contto, Mil. 

Importante é sabemos que nossa cultura estã 
cada vez mais sendo sonegada, e ai humilhações 
por uu sidridu, escondida.. Quando. sociedade 
brasileira levantou sua voz em coro para protestar 
contra ia torturas nesses última. 15 anos da vida 
brasileira, em nenhum momento ocorresi que nós, 
os negro@ brssllelrou, estamos sendo torturados 
por ela há 450 anos, que fomos deilberadamente 
empurrados para as favelas, os cortiços e pa-
lafita, onde losna, marginalizados das decisões da 
comunidade, e somos até hoje tratados como 
marginal., vagabundam, e nossas mulheres, em 
sua marloria, são vistas como prostitutas. Em 
qualquer situação de repressão policial nós somos 
sempre ai vitimas preferidas. Tudo lato é multo 
pior do que em barrado ou Impedido de entrar em 
qualquer local. 

Na área da publicidade esta discriminação se 
apresenta multo maior se comparada a outras 
areia da sociedade brasileira. Não vimos es. 
quecw que o negro está presente em alguns 
comerdala e anmndos, atuando como a sociedade 
o vis empregada, domésticas, garis, plpoqudros, 
etc., e quando é colocado exercendo profissões 
que demonstram uma ascensão social, o negro 
ltraallelro é africanizado ou americanizado, mas 
nunca é mostrado como um negro brasileiro. Na 
propaganda ofIcial, quando os apelos são para as 
situações de umeaça social, o negro está sempre

em primeiro plano, mas quando os apelos aio de 
outra ordem, o negro mais uma vez é dIscrimI- 
nado. Não vamos aqui discutir se quem nasceu 
primeiro foi o ovo ou a galkshi .. se esta dia-
alminaçio parte da agência ou do dente, acon-
tece que as agências e dltastea são dirigidos por 
Pessoas, e estas pomo., dlacrhnlnamo negro. 

Devo lembrar aqui as palavras de um diretor 
de arte de uma grande agência brasileira sobre o 
aproveitamento do negro na publiddadet Na 
verdade, a propaganda pretende falar com um 
determinado tipo de público, que deve se inden. 
tllkur com os personagens que aparecem nos 
anúncios, não pode fugir disso; quando o produto 
é dirigido à população negra, como no caso dos 
allaantea de cabelo, esta regra também é obser-
vada. Acontece, porém, que o negro raramente é 
visto como consumidor Importante a ser atin-
gido." 

Estas palavras mostram à maioria da po- 
pulação brasilelra( que é negra) queda só popde 
ser Indessilficar com garis, empregadas domes-
tIcas, pipoqueiros, e quando da tiver sacençio 
social tem que se portar como um negro africano 
ou americano. 

Os homens que dirigem a publicidade no 
Brasil estabeleceram que o conceito de beleza, 
saúde e ascensão social é branco, dentro de uma 
nação em que o negro é maioria. Nu, negros, 
sabemos que não temos um alto poder aquisitivo, 
mas também sabemos que à maior parte da

População branca também não tem. A publi-
cidade chega a toda população. 

Alertam aos senhores que este preconcejro 
não está dentro das agências e não está dentro dos 
clientes, ele está dentro dos homens que traba-
lham dentro das agências e nos homens que en-
caram os clientes. E hora de acabar com isso, 
Porque somos uma nação que tem o maior con-
tingente de negros foi-a da África; somes uma 
nação que está com o seu desenvolvimento mais 
identificado com os países africanos que com os 
países da Europa e dos Estada. Unidos; somos 
uma nação onde a coltura do negro está presente 
em todos os níveis da sociedade brasileira; enfim, 
somos uma nação de pretos e mulatos, sim: 
soma. 68% brasileiros que aqui habitam, não 
somos racistas, apenas estamos deadidos a 
ocupar espaços que nos foram negados nos úl-
tima. 450 anc, porque o Brasil era um pais do 
futuro e o futuro chegou e encontrou o negro 
adulto e esclarecido, reconhecendo que todos os 
espaços da realidade brasileira também são seus. 

A propaganda, fator importante na mudança 
dos hábitos da população, tem cumprido até 
agora uru papel não apenas alheio à realidade do 
negro; tem cumprido uma missão de preservar a 
história da discriminação do negro. O homem 
que trabalha no e com o social está sempre, quer 
ele queira quer não, defendendo uma ideologia. 
(Januário, Garda Filho), do Movimento Negro 
Unificado Conera a Discriminação Racial). 
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REPORTAGEM 

NA JAULA 
(Á história de um presidiário guei) 

Chrlgtopher Lewmosd é ma prisioneiro da 
Pentiendhrla do Fitado de Novo Mézico, Estados 
Unidos. Ele pediu à Imprensa gud e alternativa 
em geral que publique sus carta e é o que nós es-
temos fazendo agora Peço apoio diretamente a 
vocs e k suas organhzaçJeI. Ele será multo Im-
portante para mim e para todos os enua limbos 
os ma em sltuaç4o As Anua, Bryant deste mun-
do estio em todos os partes e em todos ci nlvds 
burocráticos. E ê aqui, dentro das prliões, que 
esse tipo de gente tem poder para torturar, 
mediar e matar sem temor da apinho páblici." 

A história de Chritopber Leuiiuoud nio * 
agradável mas acreditamos ser neemôrlo pu-
bVc*-la. Cartas de apodo podem ser andadas para 
Chtlstopher cio Lambdas de Santa Fé, Do, 2*22, 
Santa Fe, NM $70I. Carta, de pretesto derarlo 
per remetidas a Claude 1. MaIley, Warden Pe. 
ilisutiery 01 NCW Mesico, Doi IO5, Santa Fe, 
NM 8701, e pari Gcnemor lerry Ap.daca, Siate 
Captiol Bldg., Santa Fe, N  87501. 

No final de julho de 1976 fui c*:mdenado por 
roubo a mão armada. Na manhã do quinto dia 
aqui, fui violado e esfaqueado por cinco pri-
sloo&os. Decidi que seria melhor permanecer 
fechado numa solitária durante o tempo de coa-
desiação, de lO a 50 anos, do que me deixar ser 
usado pelos demais prisioneiros como objeto de 
inasturbaçio. Fui colocado em isolamento numa 
cela de 1 metro e 80 por 2 metros e 70, rodeado 
por homens hostis e furiosos, sempre procurando 
alguém sobre o qual dar vazão ás suas cmoçôes. 
Como sou jovem, guci e bonito (algo de que nin-
guém deve se orgulhar numa prislo), transfoi'-
mei-me no bode expiatório deiscã homens. Nun-
ca tinha encontrado antes um ódio tão cego. 

Os guardas tentaram me convencer de ir para 
a "unidade de proleç&d'. coisa que felizmente 
nio quis. Em setembro, um homem foi assas-
sinado ali por tentar proteger um rapaz de 17 
anca que estava sendo violentado por um grupo. 

Nos ÉrÈs meses seguintes tentaram me 
queimar vivo. Jogaram em mim fezes e urina e fui 
submetido a um verdadeiro tormento verbal. 
Tive de lutar contra isso, das 6 da manhã à meia 
noite, uxlca os dias da semana. Para mim, essa 
luta representava uma questão moral. Nunca 
consegui deixar passar sem resposta um comen-
tário discriminatfx'io. Lutei corno se minha vida 
dependesse de cada uma daquelas batalhas. Há 

portas 

da Lei

algo dentro de ruim que se revolta quando me 
desprezam por ser guei. Me recusei a ser o es-
tereotipo da "bicha de mictório" que os outros 
presos queriam fazer de mim. Isso só serviu para 
que o machismo deles se sentisse ameaçado. 
Quebrar minha vontade tornou-se um desafio 
para eles. A luta ficou ainda mais violenta. 

Depois desses longos e difíceis três meses eu 
desisti e pedi para ser colocado em regime de 
solitgria. Por cerca de dias meses vivi somente de 
comida. A ceia permanece escora todo o tempo. 
Não se tem direito a receber correspondencia, 
livros, jornais, ou cigarras. Ás ID e 30 da noite 
dão um colchão que é retirado às 6 da manhã. 
Certas vezes o cano de esgoto passando pelo lugar 
onde Mo guardados os colchõescomeçava a vazar 
e empatava tudo, a ponto de ou não poder me 
deitar no colchão, tal o mau cheiro. As baratas 
me acordavam passeando no mas rcntoe por den-
tro das minhas roupas. Mas o pior era que eu não 
tinha nada para fazer. 

Passados dois meses eu tinha mudado tanto 
que quase não me reconhecia. Perdi ID quilos 
mas era na minha mente que se deram as maiores 
mudanças. Eu percorria a cela - quatro passos 
até a porta, mesa volta, quatro passos até o fun-
do. Não conseguia mais controlar meus nervos. 
Ria e chorava sem razão. Comecei então a temer 
por minha sanidade mental. Pedi para sair, 
sabendo que só poderia esperar os mesmos 
poblesnas que já tinha enfrentado. 

Em março de 1977 decidi ir para a unidade 
de proteção. Não há ali espaço suficiente para se 
sair da cama. Ela é superlotada e uma das piores 
coisas é que muitos dos presos colocados nesse 
lugar são loucos. 

A superlotação atinge também os hospitais do 
Estado, Os guardas, sabendo que as pessoas na 
unidade de proteção temem por suas vidas, nos 
maltratam de uma maneira inacreditávei.A lin-
guagem dos guardas é muito pior do que em 
qualquer Outra parte da prissão. Além disso, dez 
violam os regulamentos da penitenciária. Eu vi 
um guarda abrir uma cela com o único fim de 
tirar um preso para bater em outro. Às queixas 
eles respondem com um "Cale a boca ou nós o 
mandaremos para as celas comuns", o que sig-
nifica que o preso seria surrado esfaqueado, 
violentado ou morto. 

Eu tive muitos problemas na unidade 
de proteção. Deicobi que o conselho 

Dezenas de leitores, sentinelas lampiõeicas 
espalhadas por todos os pontos do Pais, fazem 
coletas diárias, nos jornais de suas cidades, recor-
tando matérias que possam nos interessar, e que 
eles nos enviam pelos correios. Um serviço ines-
timável, pelo qual seremos eternamente , gratos a 
estas pessoas. No Recife, uma destas sentinelas, 
Jota ElIe, nos mandou na última semana uma 
página do Diário de Pernambuco (edição do dia 
2.9), contendo matéria sob o titulo "Homosse-
xualismo: uma opção ou mal genético irreme-
diável?" O titulo é horrcao, na apresentação da 
matéria o jornalista responsável - Fernando 
Machado - chega a ressuscitar a palavra inver-
tido, mas a matéria em si, tem coisas importan-
tes. Como a entrevista do professor Ruy da Costa 
Antunes, catedrático de Direito Penal na Univer-
sidade de Pernambuco, e que transcrevemos 
aqui, trata-se de um especialista em Direito, que 
defines posição do homossexual perante a lei. 

- O que é homossexual para as tola lira- 
sIleiria? 

- As leis brasileiras não definem o homos-
sexualismo, diferentemente do que acontece em 
outras legislações, à semelhança da alemã (art. 
175). da soviética (art. 121), da tcheca (art. 244), 
da iugoslava (art. 186), da rumena (art. 200), da 
búlgara (art. 176). Os artigos são todos dos res-
pectivos códigos penais destes países. Nessas 
legislações, citadas ao acaso, algumas vezes são 
punidas as relações sexuais entre homens 
(Alemanha. Rússia e Iugoslávia); noutros casca

de livramento condicional discrimina contra 
casos recolhidos à proteção e çontra homos-
sexuais. Os presos em proteção não podem 
ter tratamento psicológico, programas educa-
cionais ou qualquer tipo de programa de rea-
bilitação. Torna-se portanto impossível conseguir 
uma ficha favorável para mostrar ao conselho de 

livramento condicional, Quanto a discriminação 
contra homossexuais, um homem me relatou sua 
entrevista com esse conselho. Sua ficha de cosi-
dota foi discutida por cinco minutos 
e sua sexualidade por uma hora! ' A 
seguir o conselho de livramento condicional lhe 
disse: "Esta prisão é um paraíso para as bichas, 
aios tanto homem à disposição. O tribunal te fez 
um favor te mandando para cá. Achamos que 
precisas de mais tempo para aprender tua lição." 
Não podemos ter rádio ou televisão. Instrumentos 
musicais, não são permitidos. Não podemos ter 
mais de seis livros por ano, nem nos é permitido 
fazer cursos por correspondência. 

Na verdade, eu tive mais sorte do que muitos 
jovens gueis ou hetcros na prissão. Eu vi como é 
que fica uma pessoa depois de ter sido subjugada 
e vendida por um maço de cigarros tantas vezes 
até ninguém mais querer comprá-la. Depois disso 
o preso se transforma em "propriedade da casa". 
A escravidão sexual é comum aqui. Os homos-
sexuais são muitas vezes apostados em lugar de 
dinheiro nas partidas de pôquer. Eles já não 
sabem mais quem são seus proprietárias" ou o 
que é que vai ser feito com eles a seguir. São em-
prestados aos amigos de seus proprietárias, 
surrados e explorados. Sei de um caso em que um 
hqmem foi enforcado porque "não era mais aper-
tado". 

Grupos de prisioneiros conhecidos como 
"Booty Bandits" fazem fila para inspecionar o 
reto de uma vitima pré-selecionada. Quando uma 
pessoa é violada na cela comum, ela pode tomar 
uma decisão entre as seguintes: (1) Ir para a 
unidade de proteção. (2) insistir nas suas acu-
sações aos estuprador ou estupradores, o que 
poderá levá-la à unidade de proteção ou á morte, 
(3) Transformar-se no "menino" ou escravo 
sexual do prisioneiro que tem o poder de tratá-lo 
da forma que achar melhor, para assim ficar 
protegida de maus tratos ainda maiores. (4) Não 
fazer nada, o que significa que ela passa a ser 
"propriedade pública". (5) Conseguir uma faca e 

(Tchecoslováquia, Ruménia e Bulgária), as re-
lações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, isto 
é, tanto homens corno mulheres. 

- Quer dizer que não há, no Brasil, o cilme 
de homossexualIsmo? 

- Não, 
- A lei bra,jeára considera adultério o fato 

de uni homem ou uma mulher cisados manterem 
ralaçbes fora do matrimônio com pessoas domes-
moido? 

- Não, pois o adultério define-se como o 
relacionamento sexual fora do matrimónio com 
pessoa de outro sexo. Do ponto de vista civil, en-
tretanto, a prática homossexual de um dos côn-
juges poderá ensejar a separação judicial (antigo 
desquite), sob o fundamento de injúria grave. 

- Qual sena a injúria grave? 
- E amplíssima. O conceito civil de injúria 

grave abrange toda e qualquer situação que en-
v1vei- descrédito, desprestígio, humilhação ou 
diminuição, para o rastro cônjuge. Evidentemen-
te, a preferéncia de um dos cónjuges por outro 
parceiro vai atingir em cheio a auto-estima do 
preterido, o seu amor próprio. Faculta-lhe, as-
sim, a lei civil, o remédio da separação judicial e, 
posteriormente, odivrao. 

- Existe, no Brasil, proIbição para o exer-
cido de certas profissões pelo homossexual? 

- Não me consta que haja proibição explí-
cita, salvo no caso da profissão militar. O Código 
Penal Militar, no artigo 235, pune axn detenção 
de seis meses a um ano a prática de ato de libi-

matar quem a violou. (6) Conseguir uma faca e se 
matar. 

E inacreditável, mas as autoridades carce-
rárias entravam qualquer esforço para mudar es-
sa situação. A publicidade resultante da ins-
tauração de um processo contra um prisioneiro 
estuprador se reflete negativamente sobre elas. 
Por outro lado, não deixam entrar publicações 
gueis no presidio; elas ajudariam os homosse-
xuais a se organizarem na resisténcia a tal tra-
tamento. E enquanto isso as pessoas vão sendo 

atingidas física e mentalmente. Essas lições de 
total desrespeito ao direito humano básico de 
uma pessoa de poder controlar sua própria vida 
só pode prejudicar a sociedade a longo prazo. E 
os estragos psicológicos nas vitimas são devas-
tadoi'es. 

Com tudo isso, não são criados programas 
para ajudar as vitimas na recuperação de sua 
auto-estima. O que se lhes oferece são segre-
gação, recusa de tratamento psicológico, maiores 
restrições e punições. 

As autoridades chamam a isso "O Problema 
Homossexual", embora muito raramente, talvez 
nunca, os estupt'adores sejam gueis. As autori-
dades carcerárias dizem que a culpa é nossa e 
evidentemente acham que estamos tendo o cas-
tigo merecido. Na realidade, são elas as culpadas. 
Na raiz do problema estão as condições de su-
perlotação, o tratamento desumano de todos os 
presos, a falta de educação dos priosioneiros 
heteros quanto aos seus colegas gueis, a recusa 
em permitir que os homossexuais se unam e a 
auséncia de um processo que permita a todos os 
encarcerados veicular seus inevitáveis sentimentos 
sobre a maneira como são tratados e as condições 
de vida. Promovendo o ódio es violéncaa entre os 
presos as autoridades podem continuar distri-
buindo seu tratamento desumano para todos nós. 

Esta é uma situação de vida e morte para 
muita gente. Enquanto escrevia esta carta um 
homem tirou as tripas para fora e outro cortou a 
garganta. Não sei se morreram. As duas tenta-
tivas de suicídio ocorreram a alguns metros da 
minha cela. Acho que isso vale um seio de correio. 
Por favor, escrevam me apoiando e protestando 
contra toda essa situação que torna possível a 
videntação de nossos irmãos. (Tradução de Fran-
dsco Blttanccsirt) 

dinagem, homossexual ou não, em lugar sujeito 
a administração militar. Os regulamentos mi-
litares, por outro lado, são rigorosos no tocante à 
conduta homossexual, considerada incompatível 
com a disciplina e dignidade da caserna. 

- Ressalvada essa hipótese, em outras profis-
sões, muito embora não haja proibição explicita 
do respectivo exercido por homossexuais, pre-
conceitos milenares, advindos do Velho Testa-
mento. vedam, na prática, o acesso de homos-
sexuais. notadamente do sexo masculino. Por for-
ça de tal marginalização prática, homossexuais 
masculinos --tem-se na contingência de escolher 
certas profissões socialmente reputadas como 
femininas, 

- Extite lei punitiva da extorsão aos "os-
sexuais? 

- O artigo 158 do Código Penal Brasileiro 
pune com reclusão de quatro a dez anos a extor-
são praticada contra qualquer pessoa, homos-
sexual ou não. 
- O senhor, como eldadio, tem algum 

preconceito contra o homossexual? 
- Não. O fato de o homossexual, masculino 

ou feminino, alimentar preferencias, em seu 
relacionamento amoroso, inteiramente distintas 
das minhas, é tão irrelevante, do ponto de vista da 
sua consideração como pessoa humana, corno o 
de qualquer hetercasexual manter preferidas 
diversas das minhas em outros campos da ati-
vidade humana. 
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mais uma recente 
providência para escondi-la: a Comissão de Justiça (11) do Senado 

aprovou um projeto que proíbe a divulgação de memórias de 
criminosos condenados pela Justiça, seja em fino, peça ou filme, pois 
tal divulgação aumentaria "os indicas de erlmlnalldade e pregação da 

violência", com os delinqüentes transformados em heróis. Ora, e o 
salário mininio o desemprego, avlol&ida Instltuclonallzada e 

veiculada até pelas televiôes, Isso não teria relação alguma com os 
crimes? E só por obra do acaso que os prisioneiros pertencem 

majoritariamente às classes menos favorecidas? 
Esses assuntos estio sendo discutido, todas as segundas -feiras às 21 

hora* no Teatro Oficina (Rua Jacegual, 520, Bela Vista, S Paulo), com 
quem estiver interessado. O Adieb Tapuyo até já lançou o cartaz 

Rabea-corpus. Contra o espectro de 1984, estamos reafirmando nosso 
direito de ter nosso corpo e de movimentá-lo em ilberdade, Atéquando 

ainda for possível (João S1véraoTrevisan) 
Página 
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to 

Esquadrão). Por isso, na
Penitenciária de São Paulo estio 
encerradas quase 7.000 pessoas,

num espaço previsto para 2.500. A 
visão dessa realidade étão

perturbadora que  Sistema tomou 

o de Dc 
if- flr.. 1

[ REPORTAGEM ] 

«QUE TU TENHAS TEU CORPO» 
(HA BEAS (OItPIJS

e - 

babe sCORPUS-(lat "que tenhas 
teu corpõ") SM. --Garantia 

coústituciõnil oitocgada em favor 
de quem 

`
sofreou esta na.imin&cia 

de sofrercaçãoouviEndanasua 
Liberdadé deiLocornoção por 

ilegalidade ouabuso de poder. 
•	 (Aureihio) 

e enuio,o que éilegalldade? 
QuemIidOspoderosos está 

autorizado a d?inlr o que é 'abuso
de poder"? Reahuente, que

garantias existem para que os 
Indivíduos se protojem contra as

arbitrariedades dos donos do
poder? A anistia, hoje reivindicada, 

seria de fato a mais ampla possível
ou estaria se restringindo aos filhos
da disse média perseguidos? E os 

diamados presos-comuns, filhos 
das massas Injustiçadas cujos 
crimes na verdade são atos de 

teg lusa-defesa ou última opção de 
sobrevlvãoda? Por que foram 

relegados ao esquecimento nas 
cartilhas do progresssmo

nacional? Quem sabe o que andará
acontecendo com eles, detrás das

grades deste pala?
Essas e multas outras perguntas

difíceis começam a ser formuladas
em certos setores. Vários grupos e 

indivíduos Interessados ou ligados â 
questão tâneu encontrado em São 

Paulo para desvendar o mundo 
das prisõesa o Movimento Negro 

centra aDbcrfmlnaçio Racial, ex-



presidiários, advogados o Somos_ Grupo de Afirmação 
Hoinossezual, oNúdeo de Psicologia Social, o Acheb-



Tapuyo, etc. A Idéia é fazer um primeiro levantamento 
quanto à situação das pdsôes, provocar discussões dentro : e
fora das grades, oferecer assessoria aos preso., familiares e 
ex-presidiários, além de editar um jornal o quanto possível 

de, para e sobre os preso..
Além de grupos religiosos (católicos e crentes), só o

Movimento Negro vem tendo há multo tempo um contacto 
com a realidade carcerárla, fazendo visitas, discutindo e 

oferecendo alguma amassaria jurídica. Evidentemente, os
negros têm especial Interesse na questão: mais ou menos 

80% dos prisioneiros comuns aio negros —o que jáéeaisi 
mesmo altamente significativo. Esses homens e mulheres 

que vivem enfiados em verdiidelros campos de concentração 
perderam seus direitos fundamentais como cidadãos e

encontram-se totalmente à mercê do aparelho estatal. Não 
têm meios de contratar advogados, sua relação cem a

sociedade é inteiramente boicotada, sua vida pessoal e sua 
sexualidade sistematicamente violentadas. Não raro, 

acabam cumprindo penas maiores do que as prescritas, 
porque caem no esquecimento. E quando saem, quem dá

emprego a uma pessoa que carrega o estigma de ex-preso? 
Forma-se o cirçulo vicioso: a única alternativa é voltar à 
• atividade caJlderads criminosa e, geralmente, acabar 

outra vez dcadda (quando não nas gutras fatais do 
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FLORIANOPOLIS 

Pequena porém (m) decente. Essa seria a 
melhor definição para Florianópolis. Das me-
nores capitais, é, sem dúvida das mais gostosas. 
Quase no extremo sul, nada tem de germânica. 
bem diferente das biumenais. jranriles e itaais. 
Pelo contrário, Louros. mulatóes, negàes mis-
turam-se calçadões afora. O banheiro da praça 
principal, aquela que fica em Frente a uma pa-
róquia da santa madre igreja, cercada de predica 
centenária e públicos, parece mais um arco-leis. 
De alemão mesmo só o istanreiger, meio apor-
tuguesado, da melhor qualidade. Daqueles que 
dá vontade de trepar. 

Para tomá-lo, sugiro dois lugares: os bote-
quins da Praia da Joaquina, onde deve dividi-lo 
com as suculentas batidas e os deliciosos os-
marões, daqueles que impolam, e o bar dos 
veados, em uma ruazinha lateral à mesma pa-
róquia da santa madre. De dia s* a Joaquina. E a 
mais próxima do centro e para onde vai o povão 
mesmo. Li se pode ver os surfistas com os quais 
se dormirá * noite. Isso se fores exigentes. Se não 
precisares de colchão podes descolar lugar por ali 
mesmo. Porque Florianópolis é pródiga em can-
tões e amor se Faz em qualquer lugar. Sempre 
com a excelente hospitalidade local. 

À noite a cidade é um convste. Vá ao bar doa 
veados de passagem. Ou melhor: muitas pas-
sagens, se tiveres preparo risico porque as pessoas 
mudam a toda hora e * sempre bom ver caras 
novas (e que caras) . Fora isso, vá pelos cami-
nhos. A cidade é segura e ninguém vai te atacar. 
A não ser se quiseres. (E experimente, porque os 
ataques são ótimo.). O melhor passeio. acom-
panhado ou não, é no barranco. Um local rou-
bado ao mar, no qual se pretende construir um 
aterro. Só que o Estado é pobre e o aterro jamais 
fica pronto. E isso é que dá mais saudade do velho 
Rio. Ah. se o Aterro do Flamengo fosse sempre 
um convidativo barranco(. 

Para os mais fino, também não faltam 
programas. Há bates funcionando, mas a pe' 
gação é mais trabalhosa e pode cansar um pouco. 
Um exercicio de tudo inútil porque pode se con-
seguir alguém melhor e com mais facilidade, já 
que os meninos (da burguesia local) são muito 
lentos e um pouco reprimidos. 

Bom mesmo são os moleques das calçadas. 
Aliás. Florianópolis parece mais uma cinelindia 
em tamanho maior. Sem a mesmos risca, é 
claro, porque lá ainda se acredita na paixão. 
Em Florianópolis é mesmo difícil se pensar em 
outra coisa. Toda os lugares são lugares de 
amor, como definiu-me um (lonanopolitano (ou 
scsi florianopolitense?). No restaurante, no táxi, 
no correio, no jornaleiro. Em qualquer lugar as 
pessoas estão á sua espera es recepção é sempre a 
mesma. 

E os hotéis! Excetuando-se o Floph, o mais 
tino (sic) da cidade, todo, têm ótima funcio-
nários. O único problema é que, às vezes, 
apaixonam-se e começam a fiscalizar com quem 
estás a entrar, embora gerência e proprietária 
com isso não se preocupem. E não pense que os 
preços (dos hotéis, é claro) são muito altos. 
Novamente tenho de excetuar o Floph porque a 
outros têm praça bem acesalveis. Eu sugiro o 
Center Plaza, mas cuidado com um dos em-

pregada da cozinha. Agarra e se apaixona. A 
vantagem do Center Piara e que fica ao lado da 
praça da santa madre igreja perto do banheiro 
público, do fliper (bom para a que gostam de 
adolescentes) e do bar da veados. Fica na Felipe 
Schmidt. 

Mas há problemas na cidade Jamais marque 
um encontro. Duvido que consigas chegar a al-
gum antes de sucumbires ante um sorriso gostoso 
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e matreiro de um Florianopolitano (ou será fio-
rianopolitensc?). Que toda os problemas fossem 
esse O maior ocorre no serão, que seria o melhor 
período da cidade se a cucarachas - argentinos, 
paraguaia e uruguaia - não a tomassem de as-
salto, com seus carros (horrorosa, por sinal) e. 
caretice. Mas Florianópolis resiste. Os habitantes 
travam verdadeira batalha para preservar a ci-
dade, armados de pedras que têm sempre destino 
certo: os automóveis. (E paulistas, gaúchos e. 
sobretudo, paranaenses não se julguem livres' 
porque a cidade também os detesta. Quase 
odeia. Porém a cada ano, favorecidos pelos 
preços convidativos, eles aumentam cm número e 
inconveniência, apoiados, como sempre cem todo 
lugar, pelo turismo oficial, e estragam a festa. 

Por isso vá sempre antes ou depois do car-
naval. ' quando a frequência de turistas oficiais 
diminui bastante. No chamado ifiduo momesco 
que nome terrível), a vida em Florianópolis não é 

legal. A cidade não rem boa estrutura para re-
ceber muita gente e a concorrência aumenta. 
Florianópolis vira verdadeiro congresso. No úl-
timo carnaval havia até representantes de Nova 
Iorque e Rondônia. Sem esquecer, é claro, aquele 
famoso industrial amazonense (será que existe is-
so por lá ?), que aderiu, na ausência da mulher, 
que preferiu o carnaval carioca, à Fantasia mais 
comum na cidade - a saia e blusa, berrante 
maquilagem, a sand.alinha tipo caça soldado - e 
Lira Mmclii. Mas ela não viu nada, enfurnado 
que ficou na casa de um compositor local. 

E por falar ao soldado, a PM local é ótima 
para quem curte o gênero. Dizem que foi esco-
lhida por uma certa autoridade. Escolha a dedo, 
que confirma o bom gato da arenaa peça. Além 
disso, são educados e estão sempre disponíveis, 
como aquele que foi ao barranco e, quando se 
pensava que iria dar o flagrante e, talvez, arran-
car algum dinheiro para aumentar o magro e 
suado orçamento, pediu desculpas e aderiu, 
solicito e feliz, à festa. E ainda gritou: "Que viva 
Floripa ". iAkeste Pinheiro). 

SAO LUIZ 

Bar da Pedrlla. Imcíi nu hqirrodu Anil, mi final 
da rua de Santo Antõnio. De facil acesso e bem 
conhecido, ,, ambiente t exclusivamente suei, 
com predominância de mulheres entendidas. As 
testas e sabailos a casa fica lotadissima. Serve 
bebidas variadas. hei-gostos, rckições. etc.. Tem 
musica e se pode dançar junto. trocar beijinhos e 
namorar à vontade. Não existe repressão, tudo é 
feito cum naturalidade. O bar é simples, porém, 
bem acolhedor. Às vezes a barra pesa, mas tock, o 
mundo enfrenta o perigo e vai curtir assim mes-
mo. Pra quem gosta de luxo e requinte, não 
recomendo este bar. 

Bar Cadquc fica localizadt, na Avenida 
GeIúl., Vargas, nos fundos e laterais do posto de 
gasolina do mesmo nome. F. o mais novo cia ci-
dade. O ainbienle é bastante guei (presença, lam-
bem, de muitos heteros), com predominância de 
gente joveni e descontraída. Tem roda de samba 
nos fins de semana e pude-se paquerar à vontade. 

Serve também bebidas variadas e tira-gostos lar-  
[tis. E Ótimo! 

Bar Apoio: (junto com outro, que fica anexo a 
ele, e cujo nome não me lembro). Fica na Avenida 
Beira Mar, bem no centro da cidade. Ambiente 
bem louco, com cadeiras na calçada, onde os 
freqüentadores (atores, artistas plasticos, poetas, 
compositores, malucos, entendidos e entendidas, 
honecas,etc.) bebem, comem e paqueram à von-
tade. Sempre tem gente cxlii violão, animando 
mais o ambiente. Funciona todos os dias, até al-
tas madrugadas. Para quem gosta de badalação o 
ambiente é Ótimo. Apelido do bar: "Baixo Le-
hl('n". 

Gaivota: na praia de Ponta d'Areia, é o mais 
entendido dos bares dessa praia, que fica bem 
proximo ao centro da cidade. Música exclusi-
vamente brasileira e freqüentadores. na  maioria, 
entendidos. Ambiente rústico e simples, porém 
acolhedor. Serve frutos do mar e bebida farta 
Quando o ambiente e a ocasião permitem I.prin- 
cipalmente à noite), pude-se namorar à vontade. 
Até os garçons são treinados para "não meu-
mudar" os clientes. Recomendável. Existem lam-
bem, nesta praia, outros bares bastante Frequen-
tados por hansa e heteros, como o Ardo, Ci-
nsráo, Vagão eCaateliho. 

Quanto aos cinemas, apenas os crises Eden e 
Passeio são recomendáveis para a pegação. O 
primeiro apresenta as sextas-feiras sessões de ar-

tes, mas o que se vê, nelas, e a arte di, namoro: 
filme mesmo, ninguém assiste. Já o segundo é 
unia coisa louca: tem um murinhc, nos fundos, 
onde o pessoal fica encostado esperando, espe-
rando . - Ambos ficam na Rua Grande, principal 
rua de comércio da cidade. 

Para finaliz.ar, temos as praças Deudoro e 
João Lisboa - onde as "caçadas" acontecem a 
qualquer hora do dia ou da noite, mas tudo em 
termos e em proporção ao tamanho da nossa 
cidade, que, a exemplo da maioria das cidades 
brasileiras de tamanho médio (somos pouco mais 
de 40)) mil habitantes. E ainda cheia de tabus e 
preconceitos. (Toei, de São Luiz 

Quem vem ao Recife e quer se entrosar na 
vida guri da cidade, não precisa de guia ou ci-
cerone. pois tudo aqui Funciona às claras, sem 
camuflagens. Nosso movimento guri está cada dia 
melhor e mais aberto. O pessoal está nas ruas, aos 
bandos, em revoadas nas noites de sexta e sábado 
pelas ruas centrais. E só observá-los bem, pois 
seus movimentos levam sempre às boates e bares 
onde eles dominam. Como diz um dos nossos jor-
nalistas: "A população já sé acostumou a vê-los 
desfilar pelas ruas, descontraídos, mais soltos do 
que pensamento de anistiado, e tão perdidos 
quanto o rumo do Skylab". 

Temos boates e bares exclusivamente guris, 
como também recantos, restaurantes e bares onde 
não há exclusividade, mas existe grande percen-
tagem de pessoas entendidas e assumidas, muito 
aceitas e curlindi, as suas. Aqui, a arte da pesca 
também é muito praticada, principalmente às 
margens d ' Riu Capibaribe. onde existe u famoso 
'quem-me-quer". um cais de ambas as margens 

Rua do Sol e Rua da Aurora, sendo que nesta 
última, em frente ao Cine São Lui,, a pesca acon-
tece ao contrário - quer dizer. são os peixes que 
iPtançam à pescaria. 

Sem sair do Centro, ha três c 'pções, em 
matéria de hoates-discuteques. exclusivamente 
gueis. A mais nova e requintada é a Mlstr fica 
na Rua dc' Ricachuelo, em frente à Faculdade de 
Direito. Vogue e Stock ficam juntas. no pri- 
meiro andar do edifício Novo Recife, à Rua da 
União, por trás do Cine Sào Luis. Ambientes 
pequenos. mas muito agradáveis, com muita gen-
te disponível. 

Mas para quem prefere algo diferente - com 
drinques e salgadinhos, muita conversa em am-
biente de pouca luz e, ao mesmo tempo, um 
tremendo ihow de bonecas. coro atrações que vão 
da dublagem e do atrlp-teaae à devastadora 
critica social e política. (o endereço é Vlvendal 
Dlveralonta, Fica no Complexo de Salgadinho 
)cruzes! Este, nem Freud imaginou...), entre 
Recife e Olinda, e é atualmente a sensação do 
Recife: movimento intenso de 21 às 3 horas da 
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manhã, hetercjs e hcnsca disputando aos tapas os 
raros lugares vagos, pois ninguém, seja guri ou 
papai-com-mamãe, quer deixar de passar por lá 
Pelo menos uma vez. 

Um bar grande espaçoso, ao ar livre, na 
avenida principal da cidade - Conde da Boa Vis-
ta -, lotado de guris de ambas os sexos aos 
sábados, e domingos. com namoros e pegações a 
bandeiras despregadas, é o Mu,tang. A paquera 
motorizada é intensa. 

Em Olinda, dois bares à beira-mar, Atlântico 
e Barravento, Furam a coqueluche do ano pas-
sado. Haja em dia andam mais vazios, porque o 
pessoal, sempre à procura de novidades, des-
locou em outras direções. Uma delas foi o Forô 
Cheiro de Povo lølinda, Praça dci Carmo): am-
biente dançante, com música ao vivo, de pre-
dominância hetero. mas onde se faz o gênero 

confraternização". 
Ainda em Olinda, bom mesmo é o Cantinho 

da Bá mezinhas e cadeiras ao luar. com a pai-
sagem colonial da Sé e da Catedral a garantir os 
bons eflúvios, violões plangentes, pouca luz, 
muita gente homu na maior felicidade, ah! 

Pra quem gosta de pegação de rua, não há 
corno a famosa rua Nova e suas transversais, da 
Palma e do Sol. Há de tudo; desde travesti 
btblicca, passando por tudo que ha no meio, até 
os mldnlghe cowboa, que geralmente não dis-
pensam o assalto após a "operação". 

Falamos ais travestis bíblias? Pois procurem 
ver o que se apresenta num lugar chamado Can -
tinho da Dalva, na avenida Bebes-ibe, lá pras 
bandas dc, Cajueiro (é um bairro, gente); o can-

tinho em questão nês'é o dele, já que o rapaz 
atende pelo nome de Etza, 

Hotéis: D'Ouro, na rua Tobias Barreto; 
Pérola, na rua das Flores, ContInental, na Im-
birubeira. e Aquarlo, na rua Antônio Falcão, ciii 
Boa Viagem 

Aliás, em Sua Viagem também existem dois 
lugares utimos: o bar San Reino, onde qualquer 
boneca que se julgue com pendures artísticos 
poderá cantar, acompanhada pelo violão de 
Canhoto: e o Bar 88* lou oito sezs três?), ambos 
na avenida Conselheiro Aguiar. 

Saunas temos muitas. Mas com aquela da-
nação toda as saunas cariocas e paulistas, só as 
Ter:iia', Recife avenida Mari&, Melo. 126, Cen-
tro).	 - 

Agora, se você quiser fugir dos esquemas 
tradicionais, não se acanhe: em Recife, asno já 
dissemos. os climas pintam a qualquer hora, em 
qualquer lugar: se alguém olhar demais pra você, 
não fique pensando que é porque um pombo fez 
ct,na sua cabeça: ataque! 1 .lota F]Ie 
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ESOUINA 1 

Passagem de fluxo 
"A dance-flooi' shoutd he round and in the 

midstofawos1" (l) 

Alegria. Quantas pessoas precisam com-
preender ( quem dera). ! ' me,-e que nossas so-
ciedades inventaram mutt.. ::i"Iasmas e que as 
pC.ssis se mosimentam g ' I'.s'a' elas prescrições 
fixas. , terrorismo dessas .Tlelttiras. Existem 
crençás. que se mostram tão cristalizadas e en-
volvidas de po que tomam a face de uma tradição, 
máxima. objeto moral, merecedor de toda re-
verência. Quando descobrimos. por exemplo, em 
tantos jovens, as palavras velhas das pessoas an 
ligas; ou quando ouvimos hinos muito antigos eu-
toados por bocas que poderiam ser tão novas; ou 
quando vemos as pessoas entregando'se à pratica 
enrijecida de defraldar bandeiras. Situações fáceis 
de achar pela rua, e nelas sempre a muita tristeza 
de um passado ia incapaz de gesto - enquanto 
que suo que existe é a temperatura do presente, e 
50 a esse nis'el acontecem coisas, muda, cpts 
se e decompóe-se a trama. 

Pensa-se segundo pare', de oposição os mais 
rijos e determinados. Por exemplo, o político e o 
prtsad,. ou um outro fantasma também muito 
aterrador a oposição que julgam irremediável 
entre alegria e revolução. A militància política 
surge então investida de uma seriedade to or-
ganizada quanto o organograma de uma em-
presa. Ha que ter, segundo essa crença. a fi-
sionomia contraida. o cenho franzido por uma 
pretenxa preocupação social; há que ser sóbrio e 
pessoa consequente. ação dirigida para bem 
definido alvo (e é proibido assobiar leãuzinho na 
sala de reunião). 

Ja e tempo de as pessoas instaurarem o novo 
num 1055, espaço, que esse ja esta por demais 
cheio de herots e de brasões. E de repente tão 
simples perceber que tua vida está exposta, nua. 

Vamos todos 

fazer um 

Troca-Troca? 

Gente, não deu, nós pretendíamos 
encaminhar as cartas que chegassem 
em resposta Às que publicamos nesta 
seção, como anunciamos no o.° an-
terior, mas o resultado disso é que 
quase nos afogamos num mar de epís-
tolas; só para o felizardo E.D., de 
Sumaré, São Pau/o, chegaram umas. 
quarenta! De repente, nossa redação 
parecia uma agência dos correios, car-
tinhas pra todo . 0 lado. 

Agora, deixar vocês na mão é que a 
gente não vai, não é? Daí, resolvemos 
criar esta seção, que, a partir do 
oróximo número, atenderá pelo mi -
moso nome de Troca-Troca: vocês 
mandam seus anúncios, e a gente 
oublica inteiramente grátis. Só com 
um detalhe: tem que ser bem sucinto 
- nome, endereço, assuntos pre-
feridos, etc. -, e não pode conter o 
que o Jornal do Brasil chamaria pu-
dicamente de "expressões incon-
venientes" (vocês sabem.' estão de 
olho na gente...). 

Só pra dar um exemplo, a gente já 
publica hoje, no Troca- Troca, o anún-
cio de "Amiga", que nos chegou há 
alguns dias. Claro, a seção será editada 
num corpo bem menor, sai neste 
número com estas letras enormes só 
,rira chamar a atenção de vocês. Por-
tanto, quem quiser trocar correspon-
dência, mande seu anúncio pro Troca-
Troca: é grátis. 

"AMIGA — com mente e coração 
abertos, aguarda amigas pela Caixa 
Postal 6785. CEP 8000/Curitiba/Pa-
raná." 
LAMPIÃO da Esquina

na historia; que a trama que se engendra sendo 
homem, mulher, filho, estudante, escritor, é feita 
de história tal como acontecimentos do legislativo 
ou a morte de um ditador — e assim imbuidos de 
uma potência de mudança. de uma especificidade 
e autonomia de fato. 

Desta forma, tornar-se revolucionário envol-
ve movimentar-se de uma maneira nova o 
próprio corpo na própria vida (que não tem nada 
de pessoal, de Intimo ou de recôndito). Isso é al-
tamente político. Quando vão parar com isso de 
delegar a enfermidade à sociedade, ao fora, para 
mais além da janela, enquanto permanecem 
reacionários e confortáveis em sua sala de jantar? 
Será que a mudança está só  cargo dos soldados. 
dos presidentes, doa líderes de multidões? Em 
Dob na Cama..., da Wertmuller, o homem se 
aterroriza porque sua mulher se preocupa com 
baving a gxd time enquanto pessoas são vítimas 
da guerra ou de uma má distribuição de renda. 

Como se houvesse alguma oposição entre os 
fatos de guerra e a prática que se trama a nivei de 
casal. O campo minado em que os soldados se 
batem é uma ampla área política de múltiplos 
acontecimentos Não há só duas partes, dois con-
tendores. mas milhares de momentâneas lutas, 
episódios (cair de uma bomba, recuo de um sol-
dado, conexão repentina de duas frentes que 
avançam), corpos em jogo, forças que se defron-
tam. Os avanços e recuos não se medem em mas-
sa, a partir de cada um dos lados (litigio único e 
irremediável) mas portada a extensão do campo 
de batalha dão-se conspirações provisórias, as 
coligações inesperadas, perdas locais, ganhos e 
fracassos. 

Na guerra há também um fluxo. Lá é possível 
fazer coisas, como também o é entre duas pessoas 
que estão juntas. Não há nenhum impasse entre o 

Dizem as 
pessoas que a 
Costumam 
transitar pe-
los corredo-
res mais es-
curos das 
emissoras de  
tevê que José 
Rodrix, o ra-
paz aí da fo-
to, é proprie-
tário de uma 
das maiores 
bagagens do 
Brasil. Se ís. 
so é verdade, 
não sabe-
mos; mas é 
Possível que 
brevemente 
mais este 
mistério seja 
desvendado 
Pelos ativos 
s h e rio que s 
d e L A M-
PIAO: Zé já 
bateu à 
nossa porta 
pra cantar "EU Quero S e r 
Um Homem Objeto", sua úl-
tima musica, e a gente até que 
gostou de sua interpretação. 
Tanto que, mal ele acabou de 
cantar, foi produzida a foto que 
vocês estão vendo aí. Pena que 

ela não seja a cores, senão vo-
cês comprovariam como é ro-

sada a planta do pé do menino 
Uma graça! A arara que o ob

soldado e o amante, o regente de Estado e o 
poeta. Vamos acabar com esse dualismo que es- 
maga uma e outra luta, Trata-sede fazer as duas, 
sem despojar nenhuma de sua existência como 
fato-história. 

E é preciso querer sim, desejar um good time. 
Como se pode acreditar ainda que é possível 
revolucionar sem alegria e prazer? A vida deve sei' 
vista como intensidade, movimento contínuo em 
que as pessoas e os fatos são múltiplos, de muitos 
e vários tipos, que não cabem em definições e 
classificações neutralizadoras. São as pessoas vis-
tas como brilloa, em constante mudança e ex-
plosão. E a alegria é um tipo de movimentação 
muito forte que acontece nesse meio, altamente 
revolucionária. 

Gil fez seu disco R1ce intensamente alegre. 
A beleza aparece sem nenhum maio, porque é 
preciso mostrar todas as cores, Ritmo (de canto, 
som e palavra) que produz prazer e incita o corpo 
a um movimento de vida. E música que não se 
quer eterna, que se faz com a explosão de sai 
momento. A alegria é um movimento corpóreo de 
revoluteio. E um acontecimento depuro presente, 
que se faz como passagem mesmo e se anuncia 
como composição súbita e transitória; nenhum 
sonho de permanência, só a intensidade do seu 
instante. E dai sua potência de deslocar forças e 
mudar sempre a rena, em todas as direções, prin-
cípio ativo que realimenta a vida. Abandonar 
definitivamente o fantasma da tristeza, a se-
riedade das nucas contraídas, tudo issó que opera 
subtrações ais nosso corpo, elimina o que temos 
de mais forte, que é o movimento para o prazer. 
"Rebento é tudo que brota, que vinga, que 
medra". Com a duração e o ritmo novo de um 
fluxo-feito-desvios, fato de passagem. (I) Brauer. 
(Janice Cal.fa) 

serva com um ar lúbrico é bas-
tante suspeita — aqui ria casa, 

dizem que ela é guei. O abacaxi 
foi um daqueles que o Dr. Fal-
cão nos mandou de presente, e 
que a gente passa a vida inteira 

tentando descascar. Mas tudo 
bem. O importante é que o Z 
Rodrix é o mais novo astro ca-
noro a penetrar na nossa inti 
midade.

Machões 
entram 
em 
pânico 

Leio na Folha de São Paulo que mais um ban-
do de menores fugiu ,a Unidade da FE8EM 
- Fundação de Bem.star do Menor tleia-se 
"prisão de menores— ) em Moji-Mirim, resultados 
com os maus-tratos diários que sofrem. A noticia 
acrescenta que ocorrem lá dentro "fatos muito 
mais graves— . Em que consistiria essa gravidade 
superlativa? Para o redator da noticia, muito pior 
do que torturas, má alimentação e o aprendizado 
dv, enfie é o fato de que — são inúmeros os me-
notes que têm apresentado sintomas de homos-
sexualismo—. Ainda segundo ele, — até o momento 
nada foi investigado suficientemente. apesar dos 
menores continuarem tomando os famosos com-
primidos 'amarelo-abobora', denunciados esmo 
estimuladores do homossexualismo. Veja-se o 
caso do menor conhecido como Reis-Hur que em 
Moji tem seita e usa regularmente os medis'amen. 
tos.' 'Já falei a respeito da fábrica de heterosse-
xuais que é nossa sociedade (LAMPIÃO 15 P. Mas 
como se trata de um diálogo difícil. solto pacien-
temente a repetir que não existe pílula no mundo 
que fabrique ou estimule homossexualismo, por si 
mesma. Caracteres femininos provocados em 
rapazes podem sim estimular a sanha machista 
dos estupradores 1 virtuais ou aão). 

Mais grave do que esses fatos todos parece- ole 
a maneira conto são noticiados. Apontar a exis-
tência de homossexuais como um flagelo pior do 
que a tortura e a fome denota uma fobia as ttível 
da neurose pânica. Além de quedenunciise 
sanha machista através de uma análise igualmen-
te machista. Tanto para os funcionários que dis-
tribuem as P íl u l as (se isso realmente for verdade, 
quanto para o jornalista que noticia o fato, e 
multo feio ser siado - Hitler achava a mesma 
coisa e. sem usar de eufemismo mandou homos-
sexuais para os campos de concentraçãsI. E 
depois, hs'ms 'ssexuais não tem si', dentro da 
FEREM; imaginem que em Cuba leve até gue- - 
rrilheirs, bicha!!! Credo 

E isso ai: apesar da boa-vontade, tem muito 
suposto progres.sista vendendo o peixe errado. 
Antes de denunciar com tanta ênfase a presença 
de hs'niossexuais entre os menores abandonados, 
os jornais deveriam deixar em paz a sexualidade 
desse, menino', ie meninas, pois já estão vendo 
lambem lesbianismo nas unidades femininas... 
Afinal pra que tanta fobia de bicha? Medo de ser 
atacado? Ou defesa antecipada de unta doença 
que pega lãs ' fácil bastaria para tanti, uns com-
primidos de cor herraniei? O pánies ' machista 
sena apenas cómico se flã(, fosse demasiado ir-
ritante. por sua reincidência e burrice. Antes de 
curar os menores, o medtco, cura-Te ali mesn),, 
João Silverii, 'rrevisan) 

THECLUI 

E W(:M _, 
Um novo lugar na noite

Drinks - música 

comidinhas has 
r 

Diariamente, a partir de 
21 horas 
Rua Cristiano Lacorre, 
54 
Copacabana
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Erri São Paulo, a história 
de'C/áudia Lessin 
Rodrigues se repete de 
)r/aneira ainda mais 
Violenta.' o corpo de 
Rgina, a vítima, foi 
metido dentro de um 
bueiro e incendiado. Só 
que àvítima, dessa vez,

não êra uma mocinha da 
classe média, mas sim, 
uma prostituta das ruas de 
São Paulo. Por isso, a 
reação foi bem diferente; 
'os jornais só se 
ptebcuparam em ouvira 
versão do criminoso, Dan 
Martin BIum, filho de um

joalheiro milionário, 
ressaltando o fato de que 
ele sofre de disritmia 
cerebral"; ninguém ficou 
chocado com o crime, a 
Ião ser as companheiras 

de Regina. Mas a opinião 
de/as não conta, não é? 

Nas lotos ao lados Roady, 
a amiga da murta, e 
ocriminoso, Usa Mania 
Blum. (Os autores des-
sa matéria iao Paula Ti-
ni, Mané Perca ejurema) 

o

minúsculo  quitinete de 
Rcaely, na Av. Amaral Gur-
gel. 468, há dez dias transformou-se 

em um verdadeiro caos. A qualquer hora do 
dia ou da noite o vaivém das pessoas torna 
seu espaço ainda mais exíguo. Todas as 
faces denunciam um misto de tristeza e 
apreensão. as vozes se astreuzam: rema 
um dima de alvoreço. Ali aparecem as mais 
diversas pessoas: desde amigos e amigas, 
que vTn trazer a sua solidariedade, às mais 
estranhaspessoas, nunca antes vistas no 
pedaço. É o jornalista, ou pseudo-jornalista, 
por exemplo, que vem propor-lhe a idéia de 
um livro sobre a morte de Regina. que, 
garante, imediatamente se transformaria au 
um beatadie! E já pensou até no melhor 
local para comercializar o seu produto: a 
"boca do luxo", ou quem sabe, a baste 
'dinossauro's, que Regina e Rosely freqüen-
tavam. 

O telefone não pára de tocar. Quem o 
atende sempre é Mônica. amiga presente au 
todos esses momentos difíceis e que, além de 
ajuda e apoio. consegue ainda dar um pouco 
de ordem a todo esse tumulto. É ela ainda 
quem atende à porta, quando a campainha 
toca. Duas cilanças, filhas de uma amtga, 
alheias a todo esse alvoroço. conseguiram na 
sala um cantinho para brincar. Os adultos 
porém não conseguem falar em outra coisa 
que não seja o desaparecimento e morte de 
Regina. 

Esse assunto é discutido sob os mais 
diversos ângulos, as mais diversas perspee' 
tivas. RO*IV, totalmente perdida em meio a 
esse tumulto, sem saber sequer concatenar 
as suas ideias, perde-se entre uma frase e 
outra, entre uma e outra observação. En-
contra-se totalmente transtornada. Não só 
pela perda de sua amiga Regina - com 
quem vivia há três anca - . mas também 
pelas pressões que ultimamente tem sofrido. 
De sua familia. cujo pai ameaça suicidar-se 
por ser seu nome exposto de maneira - 
segundo ele - tão abjeta, de pessoas 
anônimas, que insistentemente telefonam 
para a sua casa, fazendo-lhe as mais grotes-
cas e assustadoras propostas. E até os fa-
miliares e amig ia de Dan, assassino da 
Regina. telefonam também para sua casa, 
tentando convencê-la a não desmentir o 
depoimento por ele prestado. E osr. Werner 
Martin Rlum, pai de Dan. proprietário de 
uma grande joalheria na rua 24 de Maior, 
em pleno centro comercial de São Paulo, foi 
mais além: propôs a Renely a quantia que 
ela quisesse para que nem ela nem suas 
amigas adiantassem algo mais sobre o caso. 

Contudo Rosely continua Firme em seu 
propósito de seguir em frente. Está convicta 
de que a versão oferecida por Dan à polícia. 
sobre a morte de Regina. não ta verdadeira. 
Sabia da existência de Dan na vida de sua 
amiga, que se referia às vezes a um estudan-
te de veterinária, com quem sala. De outras 
amigas possuia mais algumas referências: 
Dan era habitual frequentador da Rua 
Major Sertõrio e suas adjacências, sendo por 
elas descrito com um excêntrico "boy acos-
tumado a ver suas vontades satisfeitas". A 
uma garota, amiga de Regista, chegou a 
propor 1.500 cruzeiros "apenas para dar-lhe 
uns tapas". 

Aparecia a qualquer hora e queria ser

imediatamente servido", conforme afirma 
Mônica, amiga da Regina. Pelas suas cons-
tantes andanças, não tanto na casa de 
Regista mas pela "boca do luxo", é que 
Rosely nada viu de anormal na sua chegada, 
no dia 5 de setembro à tarde, uma quarta-
feira. Chegou a vê-lo, e, pela conversa que 
ouviu do recém-chegado com Regina, soube 
tratar-se de Dan, pois em algum momento 
da conversa referiram-se a uma 'dlntca 
veterinária.(Foi exatamente esse dado .que 
lesou Rosely e a polícia à pista de Dan. Ela o 
identificou entre 7 mil fichas de estudantes 
de veterinária da 1 ISP). Rosely não se 
"grilou": tratava-se de um cliente a mais e 
fazia parte da rotina de vida e trabalho, que 
era a mesma na vida de ambas. No dia an-
terior (terça, 04'0l. haviam ido juntas à 
feira e feito mais algumas compras. 

No dia seguinte Rosely cexnaou a 
preocupar-se. pois Regina não havia voltado 
e nem sequer telefonado. Não fazia parte de 
seus hábitos. Quando surgia algum im-
preveisto que a obrigasse a atrasar-se uma 
hora que fosse, Regina telefonava avisando-
lhe Desde que se conheceram, há três anos 
atrás, "cada uma de nós era a famíli para a 
outra: estávamos acostumadas a saber tudo 
uma da outra. Tudo era dito, discutido, e 
juntas procurávamos a solução. Havia muita 
amizade entre nós duas e eu tinha todos as 
motivos para angustiar-me com a falta de 
noticia dela". Rosely conta que conheceu 
Regina. apresentada por uma amiga. Diz 
que gostou dela 'pelo olhar triste, a calma, 
o jeitinho". Após sete mesd, passaram a 
morar juntas "e, a partir dai, muita coisa 
mudou em suas vidas: modo de encarar a 
vida, atitude perante às coisas". 

Certa de que alguma coisa havia acon-
tecido. Rosely foi à policia. E logo sua vida 
começou a virar um inferno. À angustia com 
a ausência de Regina somaram-se os tele-
fonemas anônimos que ainda hoje perdu-
ram. O próprio Dan telefonou-lhe, dizendo 
que não se preocupasse, pois Regina viajara 
ao Rio, par visitar um primo. Isto nãoa con- 
venceu. Uma outra pessoa ligou, avisando 
que Regina havia sido raptada. Houve até 
um telefonema, recebido após o dia de sua 
morte (segundo a versão de Dan). que, 
segundo Rcxsely era da própria Regina 
pedindo socorro. (Todos esses telefonemas 
estão gravados por sugestão de um amigo). 

Em meio a todo isso, prosseguiam as bus-
cas que culminaram com a identificação e 
prisão de Dan Martin Blum, de 25 anos, es-
tudante de veterinário, da (ISP. e pro-
prietário de uma clinica veterinária au 
Campos do Jordão. Preto, Dan prestou o 
seguinte depoimento: assassinou Maria 
Regista Rezende, no dia 5 de setembro, 
depois de ter com ela mantido relações

sexuais. Regina havia cheirado clorofórmio 
e, como passou a sentir náuseas e tonturas, 
ele, com a intenção de socorrê-la, resolveu 
injetar- lhe "Plasil". "Estava preparando a 
dose quando viu um frasco de T-61 (usado 
para matar animais) e não resisti. Mudei o 
remédio e a matei, movido por uma vontade 
incontrolável". Ainda segundo o seu de-
poimento, após o crime colocou ocadáva- no 
Fiat amarelo de Regina, conduziu-o até a 
av. Brig. Faria Lima - movimentadissirna 
- onde o deixou por três dias. Nesse pe-
ríodo, viajou com a sua noiva para Campos 
do Jordão e, na volta, percebeu que o carro 
se encontrava ainda no mesmo local, como o 
havia deixado. Movido pelo temor de vir a 
ser descoberto pelas impressões digitais 
deixadas no carro, decidiu eliminar as 
provas, ocultando o carro e o cadáver. Sue-
giu-Lhea ideia de colocar o corpo em um dos 
boeiros da Cidade Universitária. Mas, vol-
tando ao local, percebeu que o corpo de 
Regina era visível por quem por ali passasse. 
Resolveu então destruí-lo. Retornou de 
madrugada, munido de gasolina, e queimou 
o corpo. Em seguida, fez o mesmo com o 
Fiat. 

Rosely levanta dúvidas quando a esta ver' 
são: o telefonema recebido de Regina, 
depois do dia 5: o fato de o carro ter sido 
abandonado em uma movimentada avenida, 
sem que ninguém o notasse: a posição au 
que o cadáver foi encontrado (braços levan-
tados e dedos fechadas); o sangue nas jóias 
que Regina usava. E a pressão recebida por 
parte de algumas pessoas, que não se iden-
tificam. o que a levas supor que haja outras 
pessoas envolvidas com o crime 

Enfim o caso ganha as manchetes dos 
jornais, mais pela sua violência e pela po-
sição social do jovem assassino, do que pela 
própria vitima. Afinal, tratava-se de uma 
prostituta. A maioria das jornais outra coisa 
não fez senão repetir a versão de 
Dan, tomando subrepticiamente o st par-
tido, ao ressaltarem seus problemas psi-
cológicos, traumas e disritmia cerebral. Há 
um esforço em retratá-lo como alguém irres-
ponsável perante às leis. O comportamento 
da imprensa desta vez não pôde pautar-se 
pelas principias que a nortearam em casca 
semelhantes (Caso Cláudia Lessin Rodri-
gues, por exemplo). Afinal, a favor de Maria 
Regista Rezende, não se levantaram as vozes 
da tradicional família brasileira que, com o 
objetivo de preservar os seus valores, cla-
mariam por justiça se outra fosse sua po-
sição social. Ninguém se preocupou com 
Regina, falou de sua vida, de suas dificul-
dades. Ela se confina no nauta de prosti-
tuta, e isto basta. 

O que significa ser prostituta? Como a 
sociedade brasileira encara essa "catego-

ria"? Mesmo em fase de transformação, 
quando as pessoas mais conscientes tentam 
pensá-la em sua totalidade, quando as 
minorias começam a se organizar e reivin-
dicar as seus direitas, a prostituição con-
tinua ainda a ser uma realidade não-
pensada pelas setores mais conscientes do 
pais. Conhece-se o papel que as prostitutas 
desempenham na formação sexual dos nos-
sas jovens. sabc-se de sua exploração e mar-  
~idade, dos fatores sócio-econômicas 
que levam jovens a prostituir-se. Quando 
muito se aventa a hipótese de que, um dia, 
corno advento de uma nova sociedade, não 
mais existirá lugar para a prostituição. Ela 
será enterrada no passado, juntamente com 
todas as outras formas de exploração. 

E, quando um fato corno esse ocorre, só 
se consegue pensara prostituição como uma 
fatídica realidade. Nassas mentes formadas 
em cima dos velhos preconceitos só cais-
seguem reproduzi-[os Como é o caso da 
grande imprensa, por exemplo. Como é o 
caso de todos os que concebem a prosti-
tuição como um grande mal e vêem como 
único remédio a sua extinção. Mesmo tendo 
pontos de identificação com outras minorias 
marginalizadas, no aspecto da repressão, a 
prostituição continua sendo a mais estig-
matizada. 

Apesar disso, no caso de Maria Regina 
Rezende, foram as prostitutas as únicas pes-
soas a clamarem por justiça. Organizaram-
se na sexta-feira, passada, dia 21, em pas-
seata, e foram ao DEIC, com cartazes e 
faixas, pedindo às autoridades que fizessem 
justiça. De lá se dirigiram à casa do juiz 
corregedor e à residência do secretário da 
Segurança Pública, Octavio Gonzaga Jú-
nior, exigindo a imediata condenação doas-
sassino. Dizia uma das manifestantes: "Pes-
soal, pelo menos uma vez na vida vamos 
levar à frente uma coisa necessária, que é o 
propósito de vermos na cadeia um monstro 
que, de forma alguma, pode continuar 
vivendo entre pessoas normais. Se nunca 
fizemos algo de bom, certo, façamos agora. 
Esta é a oportunidade pra mostrarmos à 
sociedade que somas gente". Elas temem, e 
com razão, que o jovem veterinário Dan 
Martin utilize o seu passaporte para ir en-
contrar-se coam sua mãe na India ou com seu 
irmão na Europa. Será que este caso virá a 
ser totalmente desvendado, ou o filho do Sr. 
Werner Martin Blum será considerado "in-
capaz" pelas nassa autoridades, mesmo ten-
do-se revelado capaz em todos as empreen-
dimentos que até hoje realizou? Será que o 
argumento de que oseu milionário cérebro é 
portador de disnitmia cerebral e deixará im-
pune perante às leis, quando da mesma 
doença padece a maioria da população 
brasileira? 
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REPORTAGEM 

ARRAES TA1 
Desde o momento em que desembarquei no 

Aeroporto de Gaararapcs pude notar o clima de 
euforia que existia em toda a cidade. Eu eslava 
chegando no Recife uma hora antes de Miguel 
Arras., que desceria de um teco-teco no aerodub 
local, a pouca distância diu. Na minha santa 
egolatria, quando olhei o povaréu que se espremia 
no aeroporto e acenava para o pulo de manobras, 
cheguei a pensar que toda aquela gente eram as 
bonecas pernambucanas esperando o represen-
tante do" Lampa" ao comício do governador que 
voltava, velam vocês. Esse defino de auto-
referência só durou um segundo, claro. li sóbrio, 
me encaminhei em direção à massa disposto a 
descobrir seus démgnloe, enquanto repetia men-
talmente a Esfinges "Decifras-me ou devoro-te". 
Mas não tive tempo de realizar meu plano. De 
outro avião recém-pousado, descia a causa de 
tanto alvoroço - Lula, o Metalúrgico. Ele tam-
bém vinna para a festa de Ansea. Da condição de 
viajante solitário passei Imediatamente à de mas-
sa; foi uma integração instantânea, na qual me 
mantive durante os quaro dias Inesquecíveis que 
passei entre Recife e Olinda. 

Mas, voltemos ao Lula, que merece um pa-
rágrafo inteiro. i Por favor, hldtlnhaa do SOMOS, 
não me crucifiquem nem movam uma guerra san-
ta contra mim depois de lerem este trecho, lá?). 
Pois é Isso aí, o Luis é um pio, do que já das-
confiava pelas tolos da "Veja" e da "Isto é". 
Além do mais tem um vozeirão e uma presença 
Impressionantes. £ tipicamente o que as bichas 
antigas chamam de "bole". No mesmo avião dele 
viajavam um senador e vários deputados. Todos 
tiraram casquinha no magnetismo de Lula, que 
foi quem falou primeiro à Imprensa e que disse as 
palavras mais coerentes. À noite, no comido, de 
repetiu praticamente a mesma coisa. O discurso 
dele é absurdamente simples, nestes tempos tão 
complicados: "ele quer um espaço justo para o 
operário, um tratamento decente para àquelas 
que produzem a riqueza do pais. E ele não pede 
Isso como uns favor, mas exige e repete que não se

curvará e que seus companheiros não se curvarão 
diante dos obstáculos criados pelo esquema de 
poder ou pelos políticos. 

Ah, Lula, desse jeito tu chega lá, nego, talvez 
até com os votos das minorias, sobre quem até 
agora não te decidiste a abrir o bico. Faz isso, eis 
nesse ponto também te revelares não reacionário, 
todo mundo se une para te fazer presidente. 

Depois de escutar o Lula e o senador gaúcho 
(o príncipe e o mascate). Iniciei um passeio pelo 
aeroporto, para um primeiro exame rápido do 
material humano (os recifenses nunca decep-
cionam a gente). Sabem quem encontrei seu-
tadlnho num canto, esperando a chamada de em-
barque? Nada mais nada menos do que D. Helder 
Câmara. Ele está que é um caju de gaveta, de tio 
murchinho e encarquilhado, mas fica brilhando 
lá no canto dele, com um sorriso que não se es-
quece mais. Uma velha que passava ao meu lado, 
ao vê-lo, parou gritandos "Olha lá o santo do D. 
Helder. Eu já tinha visto, de longe. Nesse mesmo 
dia, quando perguntei para onde ele tinha Ido, 
um maldoso respondeu: "Foi aos Estado. 
Unidos, lutar pelo Prêmio Nobel que lhe pro-
meteram". Pode ser, mas descobri depois que foi 
também para se encontrar com o Dalal Lama. 
Não é um barato? Sê o D. Helder mesmo. 

Me hospedei em Olinda, no Seminário, uma 
construção seiscentista. O mesmo maldoso citado 
acima me perguntou se eu ta tomar o hábito. 
Diante daquela paisagem arrebatadora, em que 
as Inúmeras edificações coloniais parecem mi-
niaturas Incrustadas, diante daquele mar In-
crivelmente verde e daquele silêncio, pensei: por 
que não? Why nos? Eu seria o mncubo de Olinda. 
o Fradim do Henfli Mas me recompus logo, 
abandonando todo pensamento pecaminoso, para 
me preparar para o comício de Arrses. 

Cheguei em Santo Amaro às 5horas da tarde. 
A lesta estava marcada para as sete, mas o largo 
já tinha multa gente, jornalistas as pencas, 
mulheres cuidadosamente despenteadas e cal-
canhares sujos fingindo-se de fotógrafas, todo

mundo trepado no palanque. Na rua propria-
mente dita, a plebe ignora e, como não podia 
deixar de ser, os rapazelhos da Convergência 
Socialista, carregando consigo a palidez dos 
onanistas inveterados. Fui em frente, até mono-
uar um lugar propício para poder ver em paz Toda 
a testa. Encostei-me numa camionete de cima da 
qual o ator Jose Wllker mais bonito do que nun-
ca, queimado de praia e saudavelmente gordi-
nho), com o fotógrafo Lauro Escorei, Iriam filmar 
todo o comício. Dali eu não sairia mais nem que 
quisesse. Em pouco tempo o local estava tão cheio 
que não diva para ninguém mudar de posição. 
Teve um momento em que eu ergui o braço e as-
sim tive de ficar, como a Estatua da Liberdade, 
porque estava sendo literalmente espremido. 

Às sete em ponto começou a função. Primeiro 
foi um teatro popular, com um mimo espetáculo 
sobre um personagem chamado "Salário Mí-
nimo", depois começaram os discursos, tudo num 
clima de alegria, de agitação sadia. Não 'vi um 
desentendimento, uma briga na multidão. A Im-
prensa conservadora deu várias estimativas. Dis-
seram 20 mil, 30 mil até (zO mil pessoas. Não sei, 
francamente, lá que não podia sequer olhar para 
trás. Havia gente com faixas de vários locais do 
Brasil e do senão pernambucano. Havia muita 
gente jovens, o que me pareceu mais fantástico, 
porque quando Arrasa foi obrigado • deixar o 
país asse pessoal devia ser criança. Falaram 
deputados de vários Estado., masos discursos 
que mais me Impressionaram pela emoção e 
veemência foram os dos cassados pernambu-
canos, como o do ultimo vice-prefeito eleito do 
Recife, Anthur de Lima Cavalcanti. 

Quando Ansas chegou foi aquela apoteose. 
Ele entrou pelo meio do povo e teve de ser car-
regado nos ombros para o palanque. A multidão 
cantava os jingles que o MDII criou para preparar 
a sua 'volta. Jarbat Vasconcelos, o presidente 
do MDII regional e candidato a senador nas úl-
timas eleições i dizem que ele ganhou as eleições,

mas não tomou posse) esteve sempre à frente de 
tudo. A, bichas do Recife devem todas ter 'votado 
neles é um pão, além de bnilhantásimo. Em dado 
momento ele pediu que desocupassem um pouco 
o coreto, que já estava balançando, mas o pessoal 
Instalado lá em cima não arredou pé. A multidão, 
então começou a gritar: "Não tenham piado que o 
povo não mordei" Uma mulher parecida com a 
Heionelda Studart era a mais firme em não Ir 
restar pé, agarrada à balaustrada do palanque, 
sorrindo para os fotógrafos e tentando ficar ao 
lado do Lula e de Ames, até que Jarbas Vascon-
celos a arrancou para o fundo do estrado, de onde 
ela não mais surgiu. Não sei se era a deputada 
carioca Helonelda Studa gi, porque seu nome não 
foi anunciado uma única vez entre os das per-
sonalidades presentes,). 

Os discurso., Inclusive ode Miguel Arnaet, se 
vocês não forem uns alienados, devem ter lido nos 
jornais. Alguns foram memoráveis. Segundo um 
jornal do Recife, há vinte anos a cidade não via 
uma lesta com tanta gente e tão transbordante de 
alegria e emoção. Eu só posso dizer que o que vi 
foi formidável. E houve um detalhe extraordi-
nários caiu de repente um pé d'água fortíssimo e o 
pessoal começou a cantar na chuva, todo mundo 
juntos "Ansas vai chegar, a chuva vai passar". 
Pois não é que Arraes chegou mesmo e a chuva 
passai na hora?	 - 

Depois do discurso de Arraes sal correndo, 
para pegar um táxi. Nunca tinha suportado por 
tanto tempo unia posição tão Incômoda e estava 
morrendo de fome. Pedi ao motorista que me 
levasse a um restaurante. Rodamos quase toda a 
cidade, não havia um restaurante decente abertos 
até o Buraco da Otilha estasa fechado, e eu louco 
por comer uma galinha a cabidela. Fui parar 
numa pli.zarla Infecta e pretensiosa. O mutoritta, 
dizendo-se um conhecedorprofundo dos cos- 
tumes recifenses declames "£ o Anaas que tal. Tá 
todo mundo no contido." Era verdade. tas todo 
mundo lá. i Francisco Biticnc,sirt 

Estes livros falam de você 
Suas paixões e problemas, suas alegrias e tormentos. Leia-os 

TEOREMAMBO 
Darcy Penteado 

I08páginas.Cr11 12000 
Um Papai Noel muito louco, uma bi-

chinha sorveteira, uma fada madrinha 
desligada, a história do bofe a prazo fixo: 
muito humor e non amas no novo livro do 
auk 'r de A Meta e Cresdida e Espartano.. 
Ilustrações do autor. 

A META 
Darcy Penteado 
99 páginas, Cr$ 120,00 

Darcy Penteado ilumina detalhes do 
gueto que a maioria gostaria que o homos-
sexualfosse drcunscrito' (Léo Gilson 
Ribeiro). O livro de estreia de um escritor 
que é também uns ativista em favor dos 
grupos estigmatizados. 

CRESCI LDA E ESPARTANOS 
Darcy Penteado 

189 páginas. Cr$ 160.00 
"Um livro como este, que fala tudo aber-

ta e desafian temente, possui a dignidade 
bem mais culturalmente verdadeira de 
resistir aos bárbaros preconceitos" n'aulo 
Hecker Filho). Duas novelas e cinco contos. 
do total neo senso ao realismo poético. 

NO PAIS DAS SOMBRAS 
Aguinaldo Silva 
97 páginas, Cr$ 120,00 
Dois soldados portugueses visem um 

grande amor em pleno Brasil colonial: en-
volvidos numa conspiração forjada, acabam 
na forca. A história, recontada a partir de 
1968, faz um levantamento de quatro só-
colos de repressão.

REPÚBLICA DOS ASSASSINOS 
Aguinaldo Silva 
157 páginas, Cr$ 150,00 
Bichas, piranhas e pivetes enfrentam o 

Esquadrão da Morte (e vencem!) A incrivel 
história de um dos persodos mais contur-
bados da vida brasileira, de 1969 a 1975, 
sendo como pano de fundo os cenários do 
submundo carioca. 

PRIMEIRA CARTA AOS ANDRÓ-
GINOS 

Agulnaldo Silva 
134 páginas, Cr$ 120,00 
"A única maneira de obter a igualdade e 

o progresso nos relacionamentos humanos e 
amorosos consiste na expressão franca da 
natureza bissexual de todo homem e mu-
lher". Um romance que é, também, um es-
tudo sobre a sexualidade. 

O CRIME ANTES DA FESTA 
Agulnaldo Silva 
136 páginas, Cr$ 100.00 
Através da história de Ángela Diniz e 

seus amigos, que ele trata como se fosse fic-
ção, o autor interpreta e esclarece todas as 
conotações de um instante dramático de 
nossa alta sociedade. Um libelo contra o 
machismo es opressão. 

TESTAMENTO DE JÓNATAS 
DEIXADO A DAVI 

João Sivedo Trevlaan 
139 páginas. Cr$ 120.00 
Uma viagem do autor em busca de si 

mesmo. Anos de estrada, de solidão e fome 
resumidos num livro escrito com suor e san-
gue. Nestes contos, a história de uma Re-

ração cujos sonhos foram queimados (co-
tamenteem praça pública 

QUEDA DE BRAÇO 
Vários autores 
302 páginas, Cr$ 150.00 
Uma antologia do conto marginal, 

reunindo os autores que os editores têm 
medo de publicar. Gente finíssima; Benicio 
Medeiros, Fernando Tatagiba. Glauco Mat-
toSo. Júlio César Monteiro Martins, NUto 
Maciel. Luiz Fernando Emediato, Paulo 
Augusto e Reinoldo Atem, entre outros. 

OS SOLTEIRÕES 
Gaspanino Damata 
213 páginas, Cr$ 140.00 
Um livro que se dispõe a esmiuçar o 

mundo dos homossexuais e tudo o que os 
tolhe: a incompreensão que os cerca, o 
medo. Escrito sem meias palavras, ele vai 
buscar a linguagem dos seus personagens lá 
onde o autor os encontrou. 

O FANTASMA DE CANTERVILLE 
Oscar WUde 
De Prolundis e Balada do Cárcere de 

Reading, dois dos mais patéticos depoimen-
tos pessoais da literatura universal, juntos 
num livro que também reúne algumas das 
histórias mais espirituosas e brilhantes do 
autor. Um livro raro. 

SHIRLEY 
Leopoldo Serran 
95páginas, Cii 110,00 
A história de amor entre um travesti da 

noite paulista e um operário de Cubatão.

Waldir..Shirley é um personagem que aceite 
enfrentar todas as humilhações para sem fiel 
ao seu desejo. Dois seres humanos. coisi-
ficados pela opressão, brigam pela vida. 

RELATÓRIO SOBRE A HOMOS-
SEXUALIDADE MASCULINA 

Michel Bois e Antoine d' Are 
381 páginas, Cr$ 400,00 
Mil homossexuais respondem a um 

questionário: são homens que se atraem, se 
amam, se invejam, se unem para o melhor e 
o pior, conhecem as alegrias e os tormentos 
do amor e querem integrar-se numa so- 
ciedade que ainda os difama, lança-os na 
prisão ou os destenha. 

COXAS 

Roberto Piva 
70 páginas. Cr$ 85.00 

Sei liction Ri Delírios de um porta 
louqutrrinso: pornosamba para o Marquês 
de Sade, Bar Cazzo d' Oro, Antino e Adriano 
e outros poemas. As ilustrações são de Maty 
Vjtart. 

- Escolha os que você quer ler e 
faça o seu pedido pelo reembolso 
Postal à Esquina - Editora de 
Livros, Jornais e Revistas Lida. 
Caixa Postal .41031, CEP 20M00, 
Rio de Janeiro - RJ. Vê só 
pagará quando receber o aviso do 
COITCIO. 
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Emanoel, Conceição, Marta e o o'epu 

[REPORTAGEM]

Uma entrevista com Marta Si 

Sexo nas escolas? 

Só' papai-com- 

mamãe, e olhe lá! 

sores? E isso é necessário, pois a maioria deles 
tem medo de dizer "vagina", que é coisa leia.., 
(ruo,) Enfim, eu acho que essas duas posições 
não precisavam ser excludentes. Haveria uma 
cadeira de informação sexual, dada nocursode 
ciências, sobre aparelho reprodutor. E uma 
outra cadeira pra conversar sobre o que os 
jovens estão vivendo naquele montaste, Vão 
surgindo questões e a discussão nasce natural-
mente. 

EMANOEL - Mas eu adio que aiase pra 
ckerie dar eduosçio sexual para os prol..ores, 
Porque éem negócio multo cosnplkudo. Em seu 
de ajudara cilaaça, takex atrapalhe, se ela sal 
receber visões e precuntcs dlfe't. de 's*i4u 
pmacsa. 

MARTA - Olha, eu acho muito difícil um 
Professor` colocar uma idéia inteira na cabeça de 
alguém, numa classe de adolescentes, exata-

Marta Suplicy e Hele'ninha \lalarazzo são 
duas pioneiras, no Brasil, na abordagens de um 
assunto polêmico: a educação sexual nas escolas. 
Há quais seja contra, por ver nas tentativas de 
enquadrar o tema dentro de uni currículo uma 
típica manifestação do sistema, que só pretende 
condicionar as crianças, desde cedo, a um deter-
minado padrão de conduta falocrata e machista. 
E há, também, quem seja contra por ser adepto 
fiel da velha cegonha - ou seja, do preconceito. 
da repressão em relação ao sexo. 

De qualquer modo, o tema está em pauta. 
Ainda recentemente houve um congresso sobre 
educação sexual em São Paulo, com a partici-
pação de pais, psicólogos e professores, no qual as 
coisas andaram bem quentes, a julgar pelo que 
diz Marta nesta entrevista. E é lá, em São Paulo, 
que vem sendo desenvolvido um programa de 
educação sexual ais algumas escolas - uma es-
pécie de programa piloto que sena, depois, esten-
dicloa todo  Brasil. 

Assuntos polêmico è com LAMPIÃO. Por isso 
mobilizamos uma das nossas equipes, para en-
trevistar Marta Suplici. Psicóloga, especializada 
em sexologia, ela nus faia sobre educação sexual. 
Participaram da entrevista, entre outras pessoas 
cujas perguntas acabaram dançando na edição, o 
deputado João Batista Breda. do MDB paulista, 
Darcy Penteado, João Silvérki Trevisan, e três 
representantes do Grupo Somos: Emanoel, Mar-
aks

 
e Conceição. As fotos são de Dimas Schitini. 

TIEV1SAN - Agente não sabe muito bem 
donde vem teu Interesse pela «lucaçio sexual. 

MARTA - O meu interesse é mais em se-
xokgia, área de patologia e disfunção sexual, 
coisas como impotência. frigidez, disfunção ur-
gásmica, ejaculação retardada ou precoce. 
Trabalhando com patologia, você acaba enten-
dendo da parte profilática, que seria a educação 
sexual, e o que deveria mudar pra não haver 
disfunçórs. Quando se começou a pensar em 
educação sexual - e nisso eu acho que todo 
trabalho se deve à Heleninha Matarazzci - não 
existiam pessoas que entendessem disso pra for-
mar um grupo e começar a pensar sobre o que

se poderia fazer. O grupo a quem a Helemnha 
recorreu não era um grupo que entendia de 
educação e sim de patologia, inclusive eu. O 
primeiro congresso sobre educação sexual, no 
ano passado, e o segundo, neste ano, acho que 
se devem a esse trabalho pioneiro da Hdeninha, 
que não pertence a nenhuma instituição, nem 
tem apoio do governo. Ela arrumou uma firma 
para organizar esses congressos. E isso está con-
seguindo levar a coisa adiante. Mas só agora es-
tá se pensando em fundar uma instituição de 
educação sexual. 

Quanto a Heleninha, trata-se de uma es-
pecialista no assunto, com estudos em educação 
sexual realizados nos Estados Unidos, Quando 
chegou aqui, ninguém falava sobre isso, Mas ela 
voltou com uma idéia fixa e agitou tanto que até 
L) governo do Estado de São Paulo começou a 
fazer uni programa piloto de educação sexual 
em três escolas. Foi o Hilário Torloni que co-
meçou esse programa, quando era secretário da 
educação do município de São Paulo. Mas não 
se consultou nenhum especialista no assunto. 
Depois que o projeto estava pronto, eles per-
ceberam os furos. 

TREVI SAN - Como era o programa nessas 
escolas que você mencionou? 

MARTA -Basicamente, têm medo de falar 
sobre qualquer coisa que vã além da mera infor-
mação biológica. A coisa se resume em pergun-
tar: se ensinam o aparelho digestivo na escola, 
porque nãose pode ensinar o aparelho re-
produtor? Ë um absurdo que aqui ninguém es-
tudou o aparelho reprodutor mas todos estu-
daram o aparelho respiratório. Qual a diferença 
entre um e outro? O tabu, o preconceito. Claro, 
essa informação e importante. Mas trata-se ain-
da de um nível muito elementar de 'educação 
sexual. A coisa se torna muito mais complicada 
na medida que você ensina sexo. As crianças 
por sua vez preferem discutir suas angústias e 
dificuldades. Se eu ficar menstruada, corno é 
que vai ser, o menino da esquina vai perceber. 
Ou no caso da ejaculação noturna, o menino 
quer saber o que acontece, se vai ficar mais forte 
ou mais fraco... 

TREVISAN - Ou se uso é sintoma de ciii-
eu.

MARTA - Pois são essas justamente as 
preocupações que os professores não querem 
discutir. Limitam-se a contar que o óvulo sai 
por aqui, desce por ali. Ninguém está querendo 
saber disso, que aliás não tem nenhuma impor- 
tãncia nessa idade. 

EMANOEL - Pra que faixa de Idade o 
programa é dado? 

MARTA - Acredito que é iniciado na 
quinta série, correspondendo mais ao período 
de mudança hormonal. Parece que em vários 
outros países é também nessa idade que se 
começa. Mas se você pensar numa criança 
saudável, ai primeiras perguntas aparecem com 
três, quatro, cinco anos - dentro da família. 
Quer dizer. se a criança tiver um lar normal, 
onde possa inclusive observar ocorpo dopai, da 
mãe e as diferenças com seu corpo, a pergunta 
vem espontaneamente: Por que eu faço xixi em 
pé e você faz sentada? Por que você tem pêlo e

eu não? Por que o seu é grande e o meu pe-
queno? Por que você tem peito e eu não? Bom, 
isso tudo se a Familia permite. A criança per-
cebe logo o que pode ser perguntado. Ou seja, 
depois de duas ou três podadas, não irá mais 
perguntar pra mãe ou pro pai e sim pra quem 
lhe permite fazer perguntas. Mas acontece que 
tudo isso está na rua, a criança está vendo o 
cachorro cruzar, lá vendo todo mundo se 
beijando na televisão. E ela tem uma curiosi-
dade natural. Se não está perguntando nada, é 
Porque algo dentro da família está podando as 
perguntas. 

TREVISAN - Como seria euão uma 
educação sexual nu escoias? 

MARTA - O que eu posso apresentar são 
hipóteses, coisas decorrentes de um certo 
trabalho de clinica. Não sou autoridade nisso. 
Mas com esa experiência deu pra perceber que 
as crianças não querem só informações de como 
'fçnciona o sexo. Obviamente, isso é mentor do 
que nada. Melhor saber que masturbação não 
dá loucura, nem espinha, nem faz ficar im-
potente aos vinte anos, Mas, para uma vida 
sexual saudável, seria mais importante saber 
lidar com as angústias que o adolescente tem 
nessa idade, a respeito de sua própria sexua-
lidade, 

DARCY - E você acha que, em caráter 
oik,laI. Ii.o poderia ser adotado ou pelo menos 
passado? 

MARTA - Acho que deve ser, pois queren-
do ou não a educação sexual ocorre. Só que não 
num clima sadio: ocorre no banheiro, nos trafit-
tis, detrás das portas, nas escadas, sempre com 
a conotação de feio sujo porcaria e pecado. Ao 
contrário, se você puser educação sexual nas es-
colas. vão dizer que você está pervertendo nos-
sas criancinhas. 

DARCY - A minha preoaspaçio é que 
Posta ocorrss' um tipo de educação atual di-
rigida num sentido olicial. Ha$erí prablemu 
não só em relação à hosicsstuualidade.,, 

MARTA - E muito bom você colocar essa 
questão, pois dá sempre muita briga e eu tam-
bém não tenho uma idéia fechada a respeito. 
importante urna menina saber como enravida; e 
o rapaz sabei' como ele engravida uma meça 
mesmo que a proicssoa diga isso tremendo, 
fique vermelha e titubeie. Mas seria bom tam-
bém que um dia o pai explicasse que relações 
com pessoas do mesmo sexo nãoimpõe ne 
nhuma característica anormal. E importante 
saber disso. Secada um pensar corno soube des-
sas coisas, vai ver como sofreu sem precisar. 
Mas eu avio dificílimo arrumar gente com-
petente pra assinar tudo isso.. 

TREVISAN - Exatamente. Quem sal dar es-
se. aulas, que professores? 

MARTA - Existe muita discussão a respeito. 
Alguns acham que deve haver uma matéria es-
pecial sobre o sexo. Outros acham que não, que 
o sexo faz parte da vida natural de todo dia, en-
tão desde o professor de educação física até ode 
ciências deveriam saber como lidar com esses 
problemas, quando ocorressem em suas classes. 
Mas é preciso ser realista: quem vai arranjar 
dinheiro pra dar aula pra todos esses profes-

mente por essa divergência. Eu acho que só a 
exposição de idéias diferentes já faz o adoles-
centes pensar no assunto, o que é melhor do que 
ter medo de falar disso. Sevocêquisa- entrar no 
problema do homossexualismo, também ajuda 
muito. Porque é importante tanto pro menino 
quanto pra menina ouvir o outro dizer: Olha, 
quando vou beijar eu fico com medo de fazer 
errado. Então, mesmo que o professor tenha al-
gum tipo de preconceito, a troca de informação 
me parece que cria uma abertura e vai levar os 
adolescentes a discutir com mais gente fora da 
sala de aula, com outros colegas, pai, mãe, tios, 
vizinhos. 

BREDA - Eu adio estio que. alia deveria 
amaçar cem ou pais. 

MARTA - Em qualquer escola onde se pensa 
dar um curso de educação sexual primeiro se dá 
o curso para os pais. Lógico, senão você faz na 
escola e os pais desfazem em casa... Nessas es-
colas-piloto, dizem que os pais concordaram e 
foi muito produtivo.
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j Breda, durante a entrevista. 

plicy sobre educação sexual 
MARCOS - Mas atualmente á proibido 

educação sexual nas escolas. Se a escola dá e 
os pala forem denunciar, qual o tipo de pe-
nalidade existente? 

MARTA - Olha, o que eu sei é que as escolas 
com educação sexual primeiro fizeram assem-
bléias com os pais e pediram autorização. Mas o 
tipo de penalidade eu desconheço. Parece que 
não faz muito tempo um ginásio aqui de São 
Paulo fechou ocursopor denúncia desse tipo. 

MARCOS - Induilre, eu sei de urna escala 

onde se podia falar disso. Mas quando houve 
um trabalho de ciências, uma menina colocou 
no cartaz a palavra "masluibaçio'. Então o 
cartaz teve que ser retirado da sala de aula. A 
diretora não aprovo.. 

TREVISAN . Tem um usunto mais aspi. 
uhoso Canso é que  educação sexual colocaria 
o problema da eliminada fazer seio? 

MARTA - A opinião dos sexótogos ameri-
canos, a respeito, é que os adolescentes nunca 
deveriam ter uma relação completa. A minha 
Posição é um pouco diferente. Acho que uma 
relação sexual não deveria nunca ser proibida. 
Ela só deve ser "proibida" enquanto a moça 
ainda não está preparada fisicamente para 
tomar anti-concepcionais, por exemplo. Até os 
15 anos, a menina ainda não amadureceu fi-
sicamente. Mas existem também os pré-
requisitos emocionais e psíquicos. Pode ter pes-
soas de 17 anos prontas pra isso, como pode ter 
gente de 20 anos que não têm condições. Nesse 
sentido, um pré-requisito emocional seria ter 
consciência do que é ser explorado, Como flO 
caso da moça cujo namorado lhe diz:"Se você 
não der pra mim, vocênão me ama". Se a 
mocinha cede, então não me parece que teso 
maturidade pra enfrentar uma relação sexual. 
Tudo isso pode ser ensinado numa sala de 
educação sexual não-informativa. Assim tam-
bém. o rapaz não pode simplesmente desvir-
ginar uma moça só porque ela estava a fim de 

LAMPIÃO da Esquina

dar; tem que haver uma responsabilidade 
mútua, nascida de uma batalha de consejen-
tização. 

TREVISAN - Eu tenho multas dúvidas sobre 
a educação sexual nas escolas exatamente por-
que a necessidade dessa educação Já significa a 
existência de um buraco anterior que não foi 
provocado pela criança. Talvez pelos pais, mas 
foi a sociedade que formou esses pais. Então, 
essa sociedade que reprimiu os pala é a mesma 
que agora vai educar sexualmente essas crian-
as. Como podemos ler certeza de que o erro 
são vai se perpetuar? Por exemplo, lixa-se um. 
Idade para se ter prazer sexual, não apenas para 
o colido. Em resumos você vai usar um aparelho 
repressor para realizar um suposto trabalho de 
liberação. Como á que fica? 

MARTA - Isso é um pouco complicado na 
medida que a educação sexual sempre vai pas-
sar julgamentos e conceitos de vetor. Mas eu 
acho justamente que a educação sexual deve 
passar a idéia da sexualidade como prazer e 
não apenas como reprodução. Claro, o prazer 
ligado ao respeito e à responsabilidade, Mas se 
você me pergunta como colocar isso na cabeça 
dos professores e dentro das escolas, eu não sei 
responder. Os programas-piloto por enquanto 
estão se limitando a dar informações científicas. 
Como poderiam dar uma formação correta? 
Não sem antes informar, 

TREVISAN - Mas existe na sociedade o mito 
de que dar informação sexual resolveria os 
problemas sexuais - uma espécie de saber é 
poder. Então, falar sobre sexualidade iria, na 
realidade, diminuir • vida sexual. Isso para 
mim é perpetuação da repressão, dentro de uma 
estrutura supostamente progressista, chamada 
'educação sexual'. 

MARTA Mas por isso mesmo é necessário 
provocar a discussão, mesmo com todos os 
preconceitos existentes, Ou seria melhor não 
Locar no assunto sexualidade. dentro das es-
xilas? Eu acho que, havendo debate, a coisa vai 
mudando. porque vão se quebrando os tabus, e 
. assunto vai saindo das quatro paredes. Exis-
tindo um nível mínimo de liberdade pra dis-
utir. cada qual irá se colocar. 

TREVISAN - Mas se todas as outras (situe-
inações são dadas num único bloco dentro da 
aula de Ciências, por que se deve passar a lnfor-
nação sexual separadamente? O fato de tornar 
e educação sexual uma disciplina especifica Já 
significa um elemento de repressão. 

MARTA - verdade. Os melhores papos 
sobre sexualidade não ocorrem nas aulas es-
pecificas. Existem inclusive matérias que per-
mitem tranquilamente uma discussão, caso o 
assunto surja. Existe a cadeira de Estudos 
Sociais, por exemplo, onde haveria possibili-
lade de discutir a questão sexual dentro de um 
x,ntexto. Mas se o professor de matemática for 
aberto pra Isso, o assunto poderia ser discutido 
mesmo na aula de matemática. Não se deve 
fugir à situação, quando ocorrem as perguntas. 

EMANOEL - Mas esses assuntos não surgem 
na classe. Por exemplo, numa disse com 40 
adolescentes deve ter alguns homossexuais ou 
potendalusente homossexuais. E deveriam 
gtr questões relativas a Isso, mas não surgem. E 
a coisa fica ainda mala complicada. 

MARTA - Olha, a coisa é tão complicada que 
nesse Congresso último, os pais e os educadores 
ficaram com tanto ódio de mim que soltavam 
chispas. Um deles se levantou e falou: "Então, a 
senhora quer dizer que se eu vejo um adolescen-
te homossexual, eu não prato fazer nada?" 
(risca) Eu respondi: "O senhor pode; pode 
aceitar e tentar mudar a sociedade para ajudá-
lo a ser aceito." Ai foi um escândalo, não é? 

EMANOEL - Mia qualquer atitude de apoio 
ou mesmo simpatia pela homossexualidade é 
vista com estranheza dentro da escola. Eu sou 
professor e homossexual, mas não posso falar 
abertamente com os meus alunos sobre a ques-
tão, Isto Iria despertar neles uma desconfiança 
e, levando para um extremo, talvez até abalasse 
a minha autoridade diante deles ou ameaçasse o 
meu emprego. Talvez até eu fosse despedido por 
Isto. O máximo que eu posso fazer é tocar em

tema, próximos; por exemplo, o feminismo, 
POIS a escola Já está suficientemente aberta para 
que se toque neste assunto. Porém, mesmo as-
sim, eles acham estranho que um homem 
defenda radicalmente o feminismo. Os alunos 
reproduzem todos os valores que se encontram 
fora da escola, e esperam que eu laça o mesmo. 

MARTA - Você só pode falar em feminis- 
mc, hoje, dentro da escola, por que fora dela 
aconteceu um movimento organizado de 
mulheres, que tem provocado uma mudança na 
sociedade. Há dez anos atrás, ninguém tocaria 
neste assunto. Ai eu vejo o grupo de vocês como 
unta coisa muito importante. De qualquer 
modo, as coisas começam a mudar fora da es-
cola e isto se reflete dentro dela. 

TREVI SAN - Ao se falar de educação sexual, 
me parece que exista uma questão delicada que 
é a setualidade Infantil. Sexo na infinda iam 
que ser leito aos subterrâneos, porque se dia 
que criança aio á sexual. Ao se reservar uma 
Idade a partir da qual o adolescente á consi-
derado sexualmente maduro, acho automa-
ticamente se afirma que até ai existis apenas um 
asi lo. Então a sdac.ção sexual aparem o 
um esforço para desneurotizar a criança que até 
esse momento não teve direito de viver sua 
sexualidade. E multo cosstradltôrlo, pois daí 
nascem todos os esquemas de proteção ao 
menor e à sexualidade do menor. Ao criar o 
conceito da criança sem sexo, a sociedade Já 
começa a reprimir. 

MARTA - Eu concordo com você, acho que 
isso acontece realmente. Mesmo porque a base 
de traiu erotismo saudável vai estar nos pri-
meiros dois anos e meio de vida, no contacto 
pele-pele que a criança tem com a mãe, ou com 
quem lhe está dando o seio, o leite e trocando 
sua roupa. 

EDWARD - Então não seria uma coisa 
positiva se Isso acontecesse 5510 só com a mie, 
usas se o pai também tivesse esse tipo de presen-
s erujelca na vida da criança? 

MARTA - Existem algumas pesquisas que 
mostraram um vmnculc, fortíssimo entre opai e a 
criança, se é o pai que dá de mamar ao nenê, 
desde o começo. 

TREVI SAN . Marta, essas experiências - 
piloto têm sido feitas em escolas de vários níveis 
sociais? 

MARTA - O qu eu sei é que no Congressp 
houve uma preocupação muito grande de 
professores da periferia, dos bairros mais 
pobres sobre como ensinar a sexualidade nas 
suas classes. Este é realmente um problema 
sério. Como falar de uma sexualidade saudável 
se num mesmo quarto dormemcinco pessoas 
que nem têm o que comer? E muito difícil. 
Quando eu fui para a China, ficava fustigando 
os chineses para me responderem sobre casos de 
impotência e frigidez. Ora, segundo eles, na 
China não existem esses problemas. Vocês 
acreditam nisso? Mas eles não eram débeis 
mentais. Tratava-se de um outro contexto onde 
eu é que parecia a débil mental, fazendo per-
guntas desse gênero. Eu perguntei de norte a 
sul: O que você faz coso sua energia sexual até 
cc 28 anca? (Na China, não é permitido ter 
relação sexual antes dessa idade). Eles me res-
pondiam simplesmente: "Nós usamos nossa 
energia sexual para a construção do socialis- 
mo". (Risadas gerais .). Então, se eles não estão 
nem trepando, pra poderem produzir mais, não 
tem sentido perguntar sobre impotência e 
frigidez. Eu encontrei um brasileiro que mota lá 
e que me disse que algumas pessoas mantêm 
relações sexuais antes dos 28 anos, mas isso é 
feito debaixo do pano pano e com muito medo, por-
que existe punição. Um professor chinês me 
disse um dia: —Mito- nos ensinou que quan-
do a cabeça está suja, a gente lava". Mesmo as-
sim eu perguntei sobre homossexualismo: Como 
vocês fazem, aceitam, como é que é? Eles me 
responderam: "Nós não temos isso na China". 
Risos). 

TREVISAN - Voltando a este país que ca-
minha a passos largou para o socialismo, qual é 
a reação dos pais brasIleiros perante a possi-
bilidade de um filho saber coisas que eles não 
gostariam que o filho soubesse? Sobre homos-
sexualismo, por exemplo?

MARTA - A minha experiência é mínima 
com os pais, mas posso falar do que vejo oco-
rrendo em volta, e da experiência coto esse úl-
timo Congresso. Esse pavor que as pessoas têm 
em serem homossexuais me parece que tem dos 
Pais que criam os filhos machos quer dizer, 
parece que isso mexe com a masculinidade do 
pai o fato de ter gerado um filho homossexual. 

Quanto aos educadores, eles também entram 
em pânico, pois acham que se trata de uma 
doença; então, não querem saber como ajudar e 
sim como podem curar. Quando eu disse no 
Congresso que o comportamento homossexual é 
um comportamento alternativo como ser destro 
ou canhoto, os pais e educadores não aceitaram 
e ficaram revoltados. 

EMANOEL - lá existe um programa de 
educação sexual onde se tocaria no tema ho-
mossexualidade? 

MARTA - Imagine, Nunca... Mas num pais 
como este, há psicólogos que nem sabem que 
existe o clitis-is, não sabem como é o hímen. Se 
você está criticando a falta de informação sobre 
o homossexual, posso lhe garantir que a mes-
míssima coisa acontece até mesmo entre a classe 
de psicólogos, 

EMANOEL - Sim, eu entendo o problema 
deles. Esses vão ser profissionais que Irão tratar 
tanto do homossexual quanto do heterossexual. 
Só que em fico de cabelo mi pé Imaginando o 

- aue vão dizer sobre o homossexual. 

MARTA - Pois fique de cabelo em pé mais 
ainda, com relação ao heterossexual também. 
Se você enquanto terapeuta vai ter medo da 
sexualidade, o medo será tanto da homo quanto 
da hetero. 

EMANOEL - Mas em não pouso colocar as 
duas coisas na mesma balança, porque a balan-
ça nunca vai se equlilbrsr.
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Winston Leviand, editor do Gay Sunshine, a'hores e intelectuais que estejam Interessados 

esta de volta ao Brasil, trazendo consigo exem• em colaborar com o seu jornal, editado em San 1 
1 

piares da antologia "Now, the v'olcano". que Francisco. nos EUA. Quem quiser falar com 
reune autores gueis latirei- americanos, entre eles 
vários brasileiros. O editor, que começou seu Leyland, é só chamar pelo telefone: 255-6905, 

tour brasileiro em Fortaleza, e já passou por exceto na hora em que todo o mundo vai à 

Salvador, no Rio espera manter contato com es- praia. 
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n quanto  no Brasil, o tema "educação 
sexual' iinda e multo delicado, na 
matriz onde surgem todos os mo- 
dismos que a gente adota com muitos 

anos de atraso, os Estados Unidos, as 

mudanças neste campo chegaram este ano ao 
ponto Ideal: com as modificações feitas no cor-
riculo, Ia não há mais assuntos proibidos, nas 
aulas de educação social nos EUA. E isso. segun-
do os educadores, não tem nada a ver com per-
missi'.idade, mas sim. com a adaptação a uma 
realidade que não pode ser desconhecida. 

Falamos em realidade? Vejam só o que dli o 
PI -14 - Planned Parenthood Federation of 
American Federação Americana de Planejamen-
to da Familia: nos Estados Unidos, uma entre 
cada cinco meninas de 13/14 anos esta tendo 
relações sexuais. E, por falta de Informação 
e autoproseção, metade dos casos de gravi-
dez pré-marital entre adolescentes ocor-
re nos primeiros meses de atividades sexusis. 
Ainda segundo o PFFA. de 21 milhões de jovens 
entre 15 e 19 anos, cerca de sete milhões de ra-
pazes e quatro milhões de moças, mais da me-
tade, já tiveram pelo menos uma relação sexual. 
Cada ano, nos Estados Unidos, mais de um 
milhão de meninas entre 15 e 19 anos ficam 
grávidas. E mais de 30 mil com menos de IS anos 
também. E isso não à só entre os negros e chi-
canos dos guetos e lavelas, como muita gente vai 
pensar. os cindidos rebentos da dasse média 
americana também se Incluem nessas estatísticas. 

Entre cates jovens, que se entregam tão cedo às 
relações sexuais, a liberação é apenas aparente, 
conforme demonstra uma pesquisa feita pela 
Comissão Seleta de População, do Congresso nor-
te-americano a maioria, ouvida, na pesquisa, 
revelou uma santa ignorância em relação ao 
sexo. Por exemplo moças de 14 anos diziam não 
acreditar que pudessem ficar gravida logo na 
primeira relação sexual; outras adiavam, lam-
bem, que a gravidez poderia ser evitada se tives-
sem relações sexuais diariamente, 'pois era assim 
que as prostitutas faziam — . Entre os rapazes, 
temas como masturbação, homossexualismo, 
eram verdadeiros elefantes brancos que eles não 
se aventuravam a discutir. 

Foi por isso que o Board of Education, junta 
encarregada de decidir sobre os currículos a 
serem programados para as escolas do país, 
decidiu modificar radicalmente o currículo de 
educação sexual nas escolas norte-americanas, 
imutavel desde 1969, autorizando os professores a 
[alarem explicitamente sobre assuntos antes 
proibidos, como controle da natalidade, homos-
sexualismo e aborto, e encorajando-os não a en-
sinar, mas sim, a provocar a discussão destes 
lemas, em classe, pelos alunos. Md Warren, 
diretor assistente do Departamento de Saúde do 
Board ol Education, explicou recentemente, 
numa entrevista, estas mudanças: 

- Os tempos estão mudando e os estilos de vida 
também. Nós não estamos encorajando atividades 
sexuals prematuras. Já que isto é um fato, 
achamos que o mais sábio seria cooperar com o 
fato. O que queremos é estabelecer um Íoruin ou-
de as questões possam ser levantadas sem medo 
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ou vergonha, e as dúvidas pouam ser discutidas 
de maneira inteligente. O que um jovem imagina 
ser seu problema pessoal pode ser o problema de 
muitos outros. O que uma menina pensa ser sua 
ignorância pode ser a dúvida de várias outras 
Seria até possível que o conhecimento malar das 
consequências das atividades sexuais prematuras 
diminuísse a sus incidência de erros. 

Damos, a seguir, resumos do tratamento re-
comendado pelo novo currkuio de educação 
sexual das escolas norte-americanas a deter-
minados assuntos: 

Homossexualt,mo o antigo currículo' abolia o 
assunto com uma simples frase dirigida aos 
professores: "Convide um médico da cbnics de 
saúde mental ligada à escola para discutir pes-
soalmente com o estudante'. Já o novo programa 
insiste num debate aberto sobre "o que é o ho-
mossexuaiisnio -, Incentivando cada um a de-
monstrar seus sentimentos pessoais. Os estudan-
tes são questionados sobre a necessidade ou não 
de movimentos de iø,esaçlo para os homosse-
xuais, se esses movimentos os estão ajudando, e 
que direitos eles tisn na sociedade. Faz parte do 
programa do ano letivo de 1980 a conversa franca 
na classe de ginásio, incluindo o fato, sempre 
negado pelos adolescentes, de que muitos 1 deles 
passam por uma fase de comportamento hosnos-
sexual antes de se firmarem como heeerosaexuaia. 
Também para o próximo ano estão previstas dis-
cussões sobre o medo que os heterossexuais sen-
tem dos hemos. 

Masturbação: o antigo currículo deixava o as-
sunto em suspenso, dizendo aos professores:. 
"Desde que as atitudes diante da masturbação 
variam, é aconselhável que qualquer pergunta 
sobre o assunto seja encaminhada aos pala da 
criança ou adolescente, ou a especialistas no 
campo médico, psicológico ou derlcaf'. O novo 
currículo desarma todo esse esquema sem medo, 
adiantando que a masturbação "não causa danos 
biológicos. Na maioria das circunstâncias tam-
bém não danifica psicologicamente, e deve ser 
considerada problema apenas se for praticada a 
uns nível que Interfira com outras atividades e 
desenvolvimento humanos".	 - 

Sexo pré-marital: o antigo curricuio prevenia 
sumariamente contra os perigos de "relações 
sexuais fora do casamento e consequências da 
gravidez— . O novo aconselha o professor a "ter 
com os estudantes uma conversa aberta, da qual 
possa extrair variadas denições sobre o que é 
uma relação sexual completa — . e incentivar a 
classe a debater o que compreende por "côdigo 
sexual básico de sua conduta na escola, e até que 
ponto isso não entra em choque com o sistema de 
valores pessoais de cada um e os ensinamentos da 
familia e da religião". 

Aborto e mie-soltelra:O antigo currículo mal 
mencionava a possibilidade e passava o problema 
adiante, aconselhando as leis que regem ti aborto 
em cada cada Estado americano, O novo programa 
sugere que a es,tudante laça pesquisas em turno 
dos tipos de aborto disponíveis para determinados 
estágios da goi'.idez, avaliando as consequências 
de cada um. Au mesmo tempo, a menina explora

sua própria necessidade, ou não, de abortar, sua 
independência para decidir sozinha, ou com 
ajuda de terapia, 

Estupro: Embora o currículo atual ainda 
tenha pouco a dizer sobre o estupro, a proposta 
para o próximo ano pede debates em classe, no 
final do primário, com tópicos simples: — Se uma 
mulher (ou menína)ê estuprada há 50% dechan-
ccv de que Li atacante seja alguém que ela co-
nhece". O mesmo se aplica aos meninos, entre 
oito e dez anos, também vitimas de estupro, 
geralmente desavisados de que isso é mais comum 
do que se sabe pelos jornais. Outro tópico para 
um debate no final do ginásio: "Um estudo re-
cente mostrou que o estuprador convicto e confes-

Jean Seberg se suicidou ou foi assassinada? 
Ficou provado que sua morte foi causado por um 
excesso de barbitúriccis, tomados pela atriz no 
auge de uma crise de depressão iniciada em 1970. 
quando o FBI espalhou na imprensa americana 
que ela estava grávida de um líder dos Panteras 
Negras, embora estivesse casada na época com o 
escritor francês Romain Gary. 

A história é a seguinte: Jean Sebn'g vivia então 
entre a França e os Estados Unidos, fazendo 
proselitismo para a causa dos Panteras Negras. O 
fato despertou a ira dei, Edgar Houver, que era o 
ditador do FBI e que ficou famoso pelos crimes 
que cometeu contra a humanidade. Houver 
mandou um dos seus agentes distribuir entre 
colunistas de aluguei a história do romance da 
atriz com um negro, e que os amantes esperavam

so nau se distingue do homem comum nos testes 
psicológicos. Alguns mostraram uma pequena 
tendência a expressar raiva mais depressa que os 
outros, mas, sexualmente, elas pertencem à 
media mais comum". 

Controle da sat,aitdade anticoncepcional era 
outro tema proibido no antigo curriculo. O novo 
programa encoraja a discussão dos vários mi' 
iodos de escolha: pilula. DIU, diafragma, ritmo, 
interrupção da ejaculação, "protetores" artifi-
ciais - as populares camisas de vênus - - esc... 

Além de abordar temas específicos, o novo 
currículo propõe questões bastantes delicadas, 
expostas através de perguntas diretas feitas aos 
adolescentes, como esta: "o amor é necessário 
numa relação sexual?" 

um filho. Seberg, ao ler a fofoca começou a pas-
sar mal e três dias mais tarde abortou uma crian-
ça branca de sete meses. 

O filho era do marido, Gary, que declarou após 
sua morte: "As falsas acusações e a cunsequcifie 
morte do filho transformaram iran numa psi-
cótica. Todos os anos, na data em que abonara, 
ela tentava se matar." 

Jean Seberg foi lançada em 1957 num filme 
chato de Preminger. "Santa Joana", mas logo 
depois foi para a França e se transformou num 
dos mitos da Nouveile Vague. Quem a viu em 
"Acossado" ou em "Bom dia tristeza" jamais 
poderá esquecê-la. Em tempo: O FBI em um 
documento oficial assumiu a culpa das calúnias 
contra iran Seberg e disseque na época difamou 
outras personalidades, também consideradas ex-
tremistas. (Francisco Bittencourt) 

Sexo nas escolas?... 

NOS 
ESTADOS 
UNIDOS, 
FRANQUEZA 
E MUITA 
DISCUSSAO 

************ ****,* 

Bom dia - mais unia vez -, tristeza 
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[LITERATURA] 

O misterioso poeta Pereléchin
O poeta russo-sino-

brasileiro VA L FRIO 
ERELECH/N é uma figura 

/ncqmun. Foi apresentado 
ao LAMPIÃO por um 
amigo, que nos enviou seus 

rirniros poemas em 
Dortuguês. Pereléchin, que 
só escrevia em russo, 
nermanece ignorado entre 
nós, embora esteja radicado 
nb Rio há 25 anos. Foi um 
dos expatriados que 
fugiram da revolução de 
1.917 para a Mandchú ria. 
Seu amigo completa a

tcha: "Ex-monge 
ortodoxo, monarquista, 
cõlecionador de se/os, 
"pbeta maldito" pelo 
regime comunista, 

rincipaImen (e por sua 
dc/arada condição 
homossexual, Pereléchin 
Vive quase isolado em seu 
apartamento (com sua 
nbbremãe), não fosse a 
intensa  correspondência 
com o exterior." 

Pereléch/n trabalha o 
soneto que, nesta temática

e em português, é tão 
inusitado que soa como se 
fo.se uma forma nova. Já o 
mineiro JOSE RENA TO 
P4MEN TEL, recém-radicado 
no Rio, nos envia um 
Poema inédito que cumpre 
a função sin té tica (e 
in tática) do soneto, 

embora telegraficamente 
moderno. Pimentel, que 
também é artista gráfico e 
plástico, já publicou cinco 
livros de poesia. (Glauco 
Mattoso)

ao seu amigo 

Um sacrilégio
	

o canibal
	

distante 

Tem dezessete: a idade de colégio 
VéncJida a um desonroso botequim, 
Más, uma flor cercada de capim,

Ostenta o nome abrasonado: Régio. 

Cometendo um indigno sacrilégio,	 Chéga? Mas não, que a morte seja hones-
Não versifico em clássico latim 	 tal

Ve (Que não entenderá). Talvez, assim Vemcá, Francisco, não te eximirei, 
Goste do meu rimado florilégio. 	 Que és também redondo como um frei 

Que almoça bem e dorme bem na sesta. 

Dsdecriança um franco monarquista, 	 Ehá mais um que se chama de Livanos, Sou para os reis uma fácil conquista. 	 Magro para os seus vinte e tantos anos_ Tentei Juro, que não resistirei:	 Doce na sobremesa, eu o pressinto! 

Uin fidalgo ante a Sua Majestade	 Três carnes, três tamanhos, três sabores, 
Não merece uma nova dignidade 	 Pregusto-os com o meu olhar faminto, 
Dás tenras mãos de tanto amado Rei?	 Quando se afastam pelos corredores.

Se seu amigo distan-
te mora no Rio, São 
Paulo, Belo Horizonte, 
Curitiba, Florianópolis, 
Porto Alegre, Brasília, 
Vitória, Salvador, Recife 
e Manaus, tubo bem: ele 
Pode comprar LAM-
PIÃO, todos os meses, 
nas bancas ou livrarias. 

Nas outras cidades, 
no entanto, o jornal ain-
da não chega, e seu 
amigo distante talvez 
nem o conheça. Divida 
com ele a alegria que 
você sente todos os 
meses ao ler LAMPIÃO: 
dê a ele uma assinatura 
de presente. 

Sou canibal. Começarei a festa
Por Paulo que parece um jovem rei: 

Cortando o seu corpo, eu me vingarei 
Desse, que me despreza e mais detesta

Envie cheque ou vale 
Postal para a Esquina - 
Editora de Livros, Jor-
nais e Revistas Ltda., no 
valor de Cr$ 250,00 , com 
o nome e o endereço do 
seu amigo distante. Ele 
vai adorar o presente. 

1 kiriisi 
L1I] 

modelo

Dê um presente exótico 

no próximo Natal 

Uma assinatura de LAMPIÃO Tenho- te em mim espada e túnel
modelo e forma

carne- cor
válida para o ano inteiro 
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Vejo- te em mim ave e peixe 
espelho e sol

e os pelos do teu sexo 

Guardar ainda 
nossos braços entrelaçados 

sobre esteira e renda 
e ressurgirmos do sonho

erectos erectos. 

José Renato Pimentel

Se você é leitor assíduo deste jornal, escolha, entre 
os seus amigos, aqueles com quem gostaria de dividir 
o prazer desta leitura; dê a eles uma assinatura do 
LAMPIÃO de presente. Mande os nomes e respec-
tivos endereços para a Esquina - Editora de Livros, 
Jornais e Revistas lida. (Caixa Postal 41031, CEP 
20000, Rio de Janeiro RJ) junto com o primeiro 
exemplar da assinatura, será enviado um cartão es-
pedal contendo o nome daquele que mandou o 
presente. Preço de cada assinatura: CrS 250,00. Para 
quem mandar quatro assinaturas de presente, um 
brinde especial: um livro lainplônico. 

*. 
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ENSAIO j
No (luilombor o samba é pra valer 

As unccntraçi populacionais negras bra-
sileiras se deram na medida em que os escravos se 
alturriavam, na medida em que fugiam de seus 
senhores e. lambem. na medida em que os des-
cendentes desatisadus da escravidão buscavam 
entre os seus u convívio comunitário. Este con-
1%ju, guardado na memória genética de cada 

homem negro, aqui se aflorou e se desenvolveu, 
ptlicica, ecmauica e socialmente nos Quilom-
bos. Se o mais famoso Quilombo foi o de Pal-
mares, primeiro estado livre brasileiro, milhares 
de outros por todo o pais, ao longo da história, 
foram solidificados e até hoje ainda são respon-
sáveis pela aglomeração de milhões de brasileiros. 

"O samba veio do africano e a minha familia, 
precisamente meus avos, eram africanos." 
Declarou numa entrevista eia 1975 o entào 
presidente da Mangueira. Sinhôzinho. Tinha 
toda a razão o sambista. Talvez ele desconhecesse 
a razão histórica de seu nascimento no morro e da 
sua fami lia ter ajudado a escola de samba desde a 
fundação. A maioria dos primeiros habitantes do 
morro de Mangueira eram escravos, serviçais do 
Paço Imperial de São Cristóvão e dos nobres 
vizinhos do palácio. Fradativamente, na medida 
em que se libertasam pelas três maneiras citadas 
no paragrak anterior, eles engrossavam a po-
pulação do murro. Cada um trazia um pouco da 
cultura europeia, aprendida na casa de SeUS 
senhores, estabelecendo uma síntese com a cul-
tura de seus países de origem. A evangelização 
dos negros nas nobres casas influiu decisivamente 
no novo modelo poético, melódico e ritmico da 
sua manifestação itrtlstics musical: 

'O samba não linha nada com a percussão 
pesada que encontramos nas escolas e bkicus, 
atualmente. Os primeiros grupos de samba pos-
suiam uma base harni.nica que se assentava, 
principalmente, nos violões, bandolins e cava-
quinhos. Fnquanto que a guia ritmica ficava por 
conta Lia culca, um instrumento descendente da 
nangoni pult de origem Baniu. Eu não perten -
cia u laniffiar do morro, .. miha t Urmti era 
de arruaii e valentia Os Arcngueirost" - De-
clariu Cartola num depoimento que me foi pres-
tado um pouco antes do carnaval de 1975. na 
Radio Roque(e Pinto. 

O quadro apresentado cini base nos de-
poimentos de Sinhicinho e Cartola, fundadores 
da E:siaçâu Primeira de Mangueira, era muito 
semelhante em tiaja a cidade. Em OwtilJu Cruz. 

Estacii, no morro do Salgueiro. no morro do 
Borel Tijuca) na Serrinha, em 
de os escras-os e seus. dixndentt formaram suas 
comunidades, o panorama era idêntico. O pleno 
desenss.lsimento e aprimoramento da manifes-
tação artistico-niusical se dava através do samba, 
vens maiores alardes publicitários da imprensa 
Ver por outra o cronista João do Rio, de forma 
pejorativa, se referia às comunidades negras e, 
mesmo assim, às comunidades localizadas nas 
arcas centrais da cidade. 

Somente em 112$ itisi cronista suburbano, de 
sobrenome Spinclli, promoveu em Engenho de 
Dentro, o primeiro confronto de grupos de sam-
ba. Aliás, por tradição. até bem pouco tempo a 
Mangueira desfilava naquele bairro na segunda-
feira de carnaval. A tõnica daqueles desfiles era 
comum entre todos os grupos desfilantes. As 
principais bases da comunidade formavam o Cor-
po da Escola. A decadência dos Ranchos car-
navalescos, em 1932, estimulou a ascensão das 
escolas de samba. que ganharam espaço nas 
colunas dos jornais da época. Por volta de 1975 
aqueles grupos instituiam a entidade represen-
tativa (União das Escolas de Samba). Uma [a-
renha luta política se estabeleceu, e encontramos 
entre os membros da diretoria da agremiação 
nomes de pihticus e militares de renome na ci-
dade: era a primeira in vestida que se [azia contra 
osamba de maneira formal. 

No Morro de Mangueira, no mesmo ano de 
1935. uma tentativa de afirmação se prenunciava, 
;oh a liderança do então promissor poeta Carlos 
Cachaça. Financiado por um senhor português, 
Manos, dono de uma sacaria, um grupo de sam-
bistas fundou e publicou A VOZ DO MORRO, 
um jornal do sambista para ti sambista. O pe-
riódico não se sustentou por culpa do compositor 
Gradins. Prernido pelas necessidades, não 
apresentou cintas da arrecadação de 50 exem-
plares que lhe coube vender. Como a idéia do 
dono da vacaria de Mangueira era tornar a 
publicação autifinanciável, o episódio pioneiro 
baqueou. 

Este fato de humorística simplicidade, 
aparentemente possui uni dado sucititigieo da 
maior imporlãncia, que o minoria dominante 
sempre aproveitou para espoliar o negro brasi-
leiro: a desigualdade de direitos nunca permitiu 

LAMPIÃO da Esquina

que os descendentes de escravos usassem o jogo 
financeiro com habilidade. Pouco foram os 
negros privilegiados que souberam, mesmo no 
cativeiro, Se comportar economicamente. O es-
tado de fome e miséria não permitiu que aqueles 
Imigrantes fc'rçadus e seus descendentes soubes-
sem usar o dinheiro. O episódio que envolveu o 
financiador vaqueiro, os idealizadores de A VOZ 
DO MORRO e o poeta Gradim é uma constante 
que se acentua com variantes em toda a parti-
cipação do negro na história do Brasil. 

A situação do sambista, apesar do progressivo 
prestigio da escola de samba, não se alterou 
Muito quanto ao painel sócio ,-eesnsnico. Jogados 
à margem da lei desde 13 de maio de 1888 só res-
tou aos negros o sub emprego, estimulado pelas 
facilidades que o concedeu aos imigrantes eu-
ropeus. A fraude e a violação dos direitos de posse 
podem ser constatados nos cartórios e nos regis' 
tria das igrejas católicas. Pois assim como o 
vaqueiro mangueirense Manos financiou a 
publicação de  VOZ DO MORRO, antes muitos 
portugueses doaram terra. a ex-escravos e (utria, 
através da alforria, conquistaram seus espaços à 
custa de um sistemí de poupança económica lon-
ga e penosa. Se nos reportarmos à Vila Rica ob-
servamos que até o bem sucedido nobre alforriado 
do Congo, Chico Rei. teve sua herança fragmen-
tada após sua morte. Aos seus herdeiros pouco ou 
nada restou do ouro e das terras duramente con-
quist

a

das. 
Voltemos aos sambistas cariocas que a partir 

do final do século XIX constituíram diversas 
comunidades na cidade e nos subúrbios peri-
féricos; entre os homens as profissões de lustrador 
de moveis, carregador de armazém, cais do porto 
ou de feira. remendão de sapatos, funcionários 
públicos de baixo nível e outras ocupações menos 
rendosa, até sem classificação, eram o meio de 
sida da maioria. Quanto às mulheres buscavam 
no escravidão do emprego doméstico a suslen-
tação para si e membros de sua família. 

"Que diabos! Com toda esta chuva, não me 
aparece por aqui uni negro para comprar meus 
charutos nu botequim da esquina". Isiu eu ouvi 
de um idoso senhor ariano que se abrigava do 
temporal sob a marquise de uma rua em C.' 
acahana.O desabafo do acomodado senhor me 

chuciu; por outro ladi ' . me serviu para traçar um 
paralelo com o servilismo a que ii negro sempre 
esteve exposto nesta cidade. Servia arhiiraria-
mente, sem qualquer vinculo de dignidade hu-
mana, e era perseguido em todos os momentos 
pelas autoridades policiais. Aliás, quanto à per-
seguição policial, atualmente a atitude apenas se 
ampliou: tudo habitante de favela ou de bairro 
humilde sofre uma constante e violenta repressão. 
Se bem que os negros sofram mais por se e-ins-
tituirem na maioria de moradores destes agiu,.- - 
merados. 

Foi naquelas comunidades que o samba se for-
tificou. O tão decantado samba urbano que a elite 
da crónica musical reivindica para os descenden-
tes da minoria burguesa dominante é uma baleia 
histórica. Aliás, esta verificação se pode fazet ao 
nível da comparação melódica e harmónica entre 
o samba tradicional e o bem refinado samba ur-
bano. Enquanto o primeiro possui um fio me-
ludico que possibilita a plena expressão dra-
mática, o segundo se limita no espaço do pen-
tragrama europeu codificado. Muitos sambistas 
tradicionais foram, nos primeiros tempos da 
divulgação ampla do samba, responsáveis pela 
difusão deste nas ruas centrais da cidade e. até 
por questões de subexistência, venderam a baixo 
preço suas obras. Outras. por ingenuidade, se 
deixaram roubar. Mas o samba não nasceu fluas' 
falto e tem as suas bases no dois por quatro, cum-
passo rítmico de milenar domínio Bantu. 

A exposição acima se fazia necessária para 
que o nosso discurso ficasse bastante c i mo quanto 
à apropriação indébita que o sambista sire:, ao 
longo da trajetória histórica e musical d' um 
gênero mundialmente reconhecido que é o sam-
ba. A situação subumana em que o negro se 
viu investido lia 5' cedade brasileira lhe retirou 
todas as possibilidades de defesa de sua própria 
cultura. Do primeiro desfile de 192$ até o ano de 
1955 as escolas de samba não sofreram nus suas 
bases maiores transformações. Apesar do pau-
latino enriquecimento cenográfico, apesar de um 
maior requinte quanto ás fantasias de seus com-
ponentes e apesar de unia injeção nas carentes 
finanças de algumas poucas. 

Quanto ao último item, não se pude deixar de 
ressaltar a admissão nos quadros administrativos 
di» gerente de pinto de bicho José Natalino, na 
Pirtela e do presidente do Sindicato dos Arru-
madores do Cais do Porto, Eki Antero Dias, no 
Império Serrano. Observem que estes dois ne-

gros, bem sucedidos financeiramente, surgiram 
dos quadros marginalizados do subemprego. 
Apesar do prestígio e do dinheiro de Natal da 
Portela e Mano Eloi, os dois negros descendiam 
da maioria inferiorizada da população carioca. 

Naqueles tempos despontava uma falsa elite 
negra no Rio de Janeiro, que buscava os modelos 
Europeus a solução para a discriminação racial. 
Aquela elite fundava associações culturais, co-
piando grotescamente a alta sociedade da cidade. 
Noites líteros musicais, com declamação de 
poemas empolados e peças do clássico musical 
mal executadas em pianos desafinados era a asia' 
iante daquelas pessoas. que buscavam a afir-
mação social numa cultura que não possuia ti 
mentir vinculo cm a de seus descendentes. 
Aquelas agremiações elitistas tinham pelo samba 
uma aversão comparável a das autoridades 
Policiais. Por vezes procurei alertar aqueles 
grupos para i.. valor cultural, social, econômico, 
politico, enfim. comunitário do samba e das es-
salas de samba. O repúdio era a resposta. 

Se a pequena massa negra. elitista, bran-
queada, não atentou para o valor cultural das es-
citas de samba, um alto comerciante do pescado 
do Rio de Janeiro teve a claravidência. Em 1955 
Nélson de Andrade. ti mais alto comerciante de 
peixe da cidade, tomava posse na Escola de Sam-
ba Acadêmicos do Salgueiro. Devido ao seu pres-
tigio comercial e na ânsia de aprimorar, o nossi 
presidente salgueirense convidou os cenógralos d. 
teatro Municipal. Arlindo Rodrigues, e Fernando 
Pamplona. Estes dois profissionai'- ..srritslarani 
para o seio dia sambistas da T'iucn is seus 
melhores alunos de cenografia. 

Dai, a classe média, que empunhaud. a h.in-
deira dii nacionalismo, subiu ao mirro. A Man-
gueira, que- v'-',a adi rmecida nos braços de vii.i 
veteranice, ,o.' tem se viu atacada. AI e ii lin . ii - 

gu a P ri eta e . 1 ri peru. Serrano foram nu in 5 itIiit. is 

ivelis rapazes e m.s'as hr. n ?.eadas 3.i itit ri 1 ad.. 
d. tonel. Entraram verti a menor ..-eriniiui; 
limaram cervejas, batidas de limão e Cai II,iç,L 

pura, e alteraram a cenografia e a coreirafia tI.is 
de samba. Iludiram is comositires i'.m 

o falso diminui da zona sul vibre a zona norte, 
se afirmando depositaria da cultura iiaciinal. A 
marginalidade. bem sucedida financeiramerii' 
sentiu na avalanche do sucesso da escola de s:ini-
b'a uni pinto de apoio para vi deseuivilv'inieuuiv, da 
vald4de embotada e para o faturamentidi» fleces-
san' prestígio social e político. As j.i%ens mu-
lheres negras foram desnudadas pelos figurinistas 
esc tornaram objetos sexuais. mercadejadas pelo-. 
poderosos senhores da marginâlia. A adminis-
tração das escolas, por não esperar tal insas;ti 
despreparada. se tornou presa fácil das desones. 
tidadcs financeiras. 

— —Por estas e outras razões aqui questionadas 
achamos justo que o dinheiro que hoje circula 
pelas Escola de Samba através dos ensaios e fes-
tividades sociais. seja dirigido para os interesses 
dos prpriia sambistas: que se possa levar es-
colaridade a essa gente, que se piava ajudar 
aqueles sambistas com reais dificuldades, que sua 
distribuição recaia a favor dos interesses di 
nativo, do neseessitado e tão vilmente explorado 
sambista, que até os nossos dias, apesar de re-
conhecido seu valor, não deixou de ser persi 
guidi.. "( Página 74 do livro ESCOLA DE SAM-
BA - ARVORE QUE ESQUECEU A RAIZ, itt' 

autoria dê 
Candeia e Isnard Araújo). 

A exposição desenvolvida (até aqui) dá conta 
de toda a situação que vivia o samba e as escolas 
de samba, até o segundo semestre de 1976: no dia 
8 de dezembro. oficialmente. Candeia (vitorioso e 
inconformado compositor portelense) e um grupo 
de amigos fundava o GREMIO RECREATIVO 
DE ARTE NEGRA E ESCOLA DE SAMBA 
QUILOMBO. A celeuma se estabeleceu na ci-
dade. Para a Associação das Escolas de Samba da 
Cidade do Rio de Janeiro a criação da nova escola 
era a rebeldia dos sambistas malcriados. Para os 
bronzeados filofos das praias da Zona Sul a 
fundação da escola era como um movimento de 
separação racial. Para a minoria dominante da 
direção da Portela a nova escola era uma cisão de 
sai corpo associativo. Mas os sambistas cons-
cientes e líderes de suas comunidades compreen-
deram o fato histórico e se tornaram solidários ao 
empreendimento. 

Três anos de desfiles se sucederam e a escola 
se firmou no conceito de SeUS simpatizantes. Os 
críticos se calaram em vista da realidade. Candeia 
não teve a glória de participar do carnaval deste, 
NOVENTA ANOS DE ABOLIÇÃO, que ela-
borara cuidadosamente. Sua morte, ocorrida em 
novembro de 1978, fortaleceu ainda mais a fi-
losofia do samba quiktmbola.. Tanto assim que a

ala de compositores Antônio Candeia Filho vem 
desenvolvendo um saio trabalho na favela do 
Parque Acari. Marcando a sol1dificação desta 
obra de cunho artístico, social e econômico, a es-
cola de samba promoveu no dia 29 de setembro a 
FESTA DA CRIANÇA QLJILOMBOt À. 

Mas a consciência dos samhistag quílom1xJa 
não se firmou apenas naquele dia de festa. .Ln 
posto de assistência médica e outro de assistenla 
jurídica implantado pelos sambistas se encontra 
em plena atividade na comunidade. A assistência 
a mais de 50 famílias carentes é, também, dada 
através de uma bolsa alimentícia. A proteção 
contra os excessos policiais é uma outra forma de 
assistência que a consciência Quilonibola encon-
trou para assegurar o direito de ir e vir da co-
munidade. A arte de compor belos sambas, 
banidas das 44 escolas vinculadas à associação 
das escolas de samba, é plenamente desenvolvida 
sem disputas mesquinhas, pelos compositores. 
Ate membros das antigas agremiações minori-
tárias elitistas negras das décadas passadas e seus 
descendentes colaboram, conscientemente, cosi, a 
comunidade básica da escola de samba. 

No momento político au que se da a anistia, o 
favelado ainda é o grande ausente deste beneficio, 
e o negro se constitui na maioria da população 
habitacional das (aveias. Na retomada da co' 
munidade desagregada pela Igreja Católica. pelo 
Poder Público e pelas mais diversas facções 
políticas, o Quilombo alerta que está intramen-
te consciente da realidade do samba e dos sam-
bistas. IRUBEM CONFETE) 

Oscar Wilde 

O fantasma
de Canteryjlle 

Uma seleção de con-
tos, e mais as cartas de 
amor que o grande es- 
critor enviou, do cárcere, 
para Lord A/fred Dou-
glas. Peça pelo Reembol-
so Postal à Esquina - 
Editora de Livros, Jprna/s 
e Revistas L tda, (Caixa 
Postal 41031, CEP, 
20000, Rio de Janeiro 
RJ). Cada exemplar cus-
ta Cr$ 110,00.
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Tela do austríaco Franz von Bayros, um mestre na arte erótica 

Mas o que é Arte Erótica? 

— .'*f * * Altos rebucetejos na Gueifidra 
Palace, deLuizinhoGarcia, num fim-de-
semana carioca. Dia 22, lançamento de 
Shirley, o livro de Leopoldo Serran, 
editado pelo Pasquim. Dia 23, gravação 
no local de cena do seriado Plantio de 
Polida - nome da história: "O come do 
Castiçal" -, no qual o divine Cláudio 
Marro dá à sua colaboração à causa 
guei. representando um "attendido'. 
Quanto à primeira promcção, muita 
notada a ausência de representantes do 
vetusto hebdomadário da Rua Saint 
Roman no evento. Depois que 7iraldo, 
num debate de - e sobre - negros, na 
ABI. bradou aos quatro ventos que era 
negro, esperava-se que ele, no mirtimo, 
comparecesse à Gueificira pra pro-
clamar sua adesão a mais uma minoria. 
Nas duas ocasiôes, Joamir (foto), ornes-
Ire de cerimônias da casa. não perdeu 
tempo e ter o comercial do seu, do nosso 
LAMPIÃO.

	

A,s pussiveis tendências underground do	 Iv..0 Lesas, meu bem, não adianta ficar 

	

concurso Boneca Pop, que faziam as delicias 	 Hdo. Nás somos bichas, bichaldai, 

	

de muita gente, foram soterradas este ano 	 bichona*, bichinhas, bkhonlldas, bI-

	

desido ao elitismo e ao conservadorismo dos	 chérrimai bidiolas, bidalqultas, bicha-

	

• promotores e participantes. Porque por	 roces, bichatorracas, bldtéllu, bichonas e 

	

200.00 cruzeiros só podem assistir o concur- 	 bklliaL E você, quando finalmente raol-

	

ao os grã-finos em busca de exotismo. Oque	 ver se migar todo, qual dessas paliwlnhas 

	

nós queremos deixar claro aos navegantes, ë 	 sal escolher para usar no seu cartão de 

	

que o Lampo não entra mesmo nesse barco	 Vísitas, hens sobrinho dileto da velha Tia 
•

	

	 71lta? Você já está perdendo a esporilsa, furado. cheio de bichas tentando ganhar um
~Idinho? Pois olha, nosso, tiros, por ew 

	

status burguês ede Falsa aceitação social que 	 quanto, foram todos de festim - daqueles 

	

este jornal surgiu justamente para com- 	 que, geme dispara diretaracese da casinha 
bater.	 simusa dlreçioi pumJ 
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Bixórdia' 
Bom mesmo é carne de homem 

a..

Toda a leteUlgtala brasileira hor-
rorizado com as noticias de que Bokassa, o 
imperador africano deposto, comia carne 
humana. Sei não, mas em tudo o que li até 
agora escrito sobre de, reconheci o velho 
ssibcesto é como se as pessoas quisessem 
dizer - "Vejam só a audácia desse crioula 
querendo ser parecido com Napoleàd" Pois 
é, gente: Stroessner, ou o brucutu desco-
nhecido lá do Uruguai, não são matos cruéis 
que Rokassa e Idi Amin: mas são brancos, 
nê. e falam de coisas que dizem respeito à 
nossa "branquitude". Vejam só a diferença 
entre os tratamentos que a UM e a AP dis-
pensaram aos dois da África e aos dois d 

"HOMEM - Boa ap.rhada, alio, bas-



tante forte, para tomar ca de pequeno
1.. apto. de solteiro, fazer serviços de limpeza,

etc... De prderncla que imita trabalhado
em serviços de segurança e que possa servir
de umpuelsia e morar com o proprletârlo. 
Documentos e referências. Rua Tat', etc.,

• etc., etc.. Não meus anjos: o .uúnck
• idosa aio nos foi ens'do por um leio, 

solhórlo, em busca de um orgão «pec-



IIz.do para veicular esse tipo de coaserdaL 
Ele saiu, mo todas as letras, aos clugal.
cndos do vetusto Jornal do BrasIL E Isso alt 
embora cfrasle pelos sem corredores uma 
proibição expressa a qualquer rulerda a 
bomosaesu.Uamo em lusa páginas, o IR, 
quando is traie de anúudo aio tem pi'li-
dpia. tio rígidos assim. Pagon leves 
Quanto à bonamna que pagos o 
um recado pra dai que desespero, meu bem! 
Recomendamos doses maciças de IAM. 
PlÃO pra voct..

Cone Sul. Claro, não há multinacionais 
vitalmente interessadas no Uruguai e 
Paraguai, mas em Uganda e lá na terra de 
Bkasa, sim. E finalmente: comer carne 
humana pode ser chocante pra gente, mas 
lá, faz parte da cultura: do ponto de vista 
deles, é uma coisa banal. Ditador, gente, é 
tudo igual: e a loucura de Amin e Bokassa 
consiste, unicamente, em querer ser a ca-
ricatura dos ditadores que o mundo colo-
nialista - do qual eles tentavam pular fora 

Fabricando ao longo dos séculos. 
Menos preconceito camuflado, tá bem? E 
viva a antropofagia! 

Adão Acosta, nosso enviado especial 
para concursos de travestis e quejandos - 
ele foi a Juiz de Fora, Vitória, e agora, ao 
Miss Boneca-Pop, no Rio -, notou um 
detalhe: nos três, o primeiro lugar foi sem-
pre para travestis que nada tinham a ver 
com as bonecas de plástico que atualmente 
se encontram por ai, cobertas de silicones 
dos pés à cabeça. "As vencedoras", diz 
Adão, "nos três casos tinham quadris mas-
culinos e rostos tipicamence de homens, em-
boca bem maquilados e bonitos". E aquelas 
que se apresentavam com enormes peitou 
bíblicos, lembrando os fartos anos de 
Abraào, não despertavam o menor nitusias-
moda platéia. Mudam os gostos, ou muda o 
quê? Outra coisa queAdào notou na platéia 
destes concursos: a ausência de mulheres 
gueis (heteros, havia muitas, que se diver-
tiam adoidado). Por onde andam elas? Que 
tipo de divertimento elas preferem? Aten-
ção, meninas do grupo lésbico-feminista: 
qual é?

£5

Corpos nus de mulheres, homens e adolescen-
tes sempre foram evidentemente um prato irresis-
tível para outros homens, mulheres e adolescen-
tes. E em arte isso não é menos verdadeiro. Mes-
mo em épocas bem anteriores a nossa era de pie. 
mhsh4dade (se é que ela pode mesmo ser cha-
mada assim, os artistas descobriam suas Fór-
mulas e truques para burlar os Fariseus. O Renas-
cimento, em especial, sob o pretexto de cenas 
mitológicas, foi pródigo em retratar despidas 
senhoras de formas muito roliças e rosadas (era e 
gosto da época), jovens imberbes, co rapazes e 
cavalheiros musculosos e potentes. Pura falta de 
vergonha? Nem de longe. Ninguém duvida que o 
erotismo sempre foi um dos campos legítimos da 
arte, tanto quanto paisagens co naturezas-
mortas, por exemplo. Tudo é uma questão de 
cada coisa a seu tempo. 

Mas qual será, na verdade, a arte erótica? A 
que desvenda o corpo, revela detalhes, descreve 
cruamente a beleza física do ser humano? A que 
apenas insinua situações e bota caraminholas ria 
cabeça de quem a está contemplando? Outra 
dúvida: será que podemos considerar erótica uma 
arte que não teve intenção de despertar a se-
xualidade e à continuidade da espécie? Afinal, is-
to ocorre em boa parte da arte doa orientais - e 
em quase toda a doe povos primitivos. 

Esse tipo de pergunta andou na boca de muita 
gente, em São Paulo, há algumas semanas, quan- 
" a galeria "e ApU

4_1. 
 ica se dedicou, cora- 

mente, a urna exposição com mais de 100 
sa sob o titulo geral de Arte Erética. A idéia 
da criativa arquiteta Sabina de Libman. dona 
galeria, que sempre evita cair no ramerrão. 

ilicou-se Sabina: "Quis mostrar que o erotis-
é uma coisa com a qual podem conviver 

davelmente as pessoas", Foi mais longe. Fez 
stão de que todas as obras estivessem à venda 
a de coleções particulares emprestadas), para 
os visitantes percebessem que podiam com-
livremente e por em sua casa qaulquer um 

objetos expostos. E entre eles havia de tudo. 
de as engraçadas montanges do argentino 

Jorge Acha, que, utilizando sapatos de salto alto. 
tu las e enfeites, criou objetos que sugeriam órgãos 

'-

sexuais femininos (o da "prostituta", vermelho e 
florido, o da "viúva", envolto em véus nros, e 
assim por diante), até requintadas cerimicas pré- 
colombianas provenientes do Peru, destinadas a 
túmulos, mas cheias de pênis em tamanho na- 
tural. E a vedete da coleção: uma preciosa (preço: 
600 mil cruzeiros) coleçãode bronzes do Império 
Romano, com amuletos fálicos de três a seis tzn- 
ti metros. provenientes das ruínas dePompéia. 

Mas não só de órgãos à mostra vive o erotis- 
mo. Por exemplo, nas aquarelas do austriaco 
Franz von Bayros (um artista da passagem do 
século, mais ai menos rio estilo arf-isouveau) 
também expostas ria "Arte Aplicada", o erotismo 
se limita a dúbias atitudes de meças bem- 
comportadas, sorrindo maliciosas. brincando sob 
árvores, ou subindo em troncos. Nas obras de 
outros artistas, o erotismo provinha de analogias 
e sugestões. E a "Arte Aplicada" lavrou um tento 
ao revelar o lado erótico até da pintura abstrata 
da grande nipo-brasileira Tomie Ohtake. Suas 
cores densas e curvas sinuosas acabam se rela- 
cionando a formas orgánicas. E urna de. suas 
gravuras (embora concebida abstratamente, isto 
é, sem nenhuma intenção de se parecer com qual- 
quer elemento da realidade) lebram um falo 
ereto. O erotismo, no caso, depende evidente- 
mente de uma proteção. E da associação de idéias 
que se suceder. 

Da mostra da Arte Erótica ficai, afinal, uma 
importante e oportuna lição: a de que realmente a 
beleza independe da moral, no sentido cotidiano 
deste termo. Na verdade, a beleza possibilita ao 
artista até mesmo transcendê-la. O melhor exem- 
plo na "Arte Aplicada" era sem dúvida uma 
aquarela do mestre Ismael Néri (1900/1934). que 
sob o ponto de vista do tema não escondia coisa 
alguma: homens e mulheres exibindo partes In- 
timas em agressivo estilo. Mas as demais qua- 
lidades do trabalho - do desenho impecável ao 
sensível colorido, em tons de carne clara e azuis 
- tornavam o assunto um elemento acessório. 
Ninguém, com a cabeça no lugar, poderia con- 
siderar "impróprio" o delismdotrabalho deNéri. 
Como boa obra de arte, ele fica acima do bem e 
do mal convencionais. (OlvioTasares de Araújo) 
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Cinco aspectos da 
cukura afros-bmileira
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Clementina de Jesus.' a grande mãe negra 

A produção cultural feita por negros, quando 
não é considerada folclore, é em geral esnobada 
pela imprensa ou analisada em ccenpertimentoe 
estanques, sem um enfoque global. Abaixo, 
falamos de uma peça de teatro, um disco, um 
grupo de dança, uma novela e um jornal - todos 
feitos por negros brasileiros. 

UMA PEÇA DE TEATRO:  SOR-
TILÉGIO" DE ABDIAS NASCIMEN-
TO 

A primeira condição de Sortilégio' para ser 
valida como expressão artística de um problema 
hriillefrn está na base de lua autenticidade. A 
peça nutre-se de toda a experlioda vital do autor. 
t... Eis a grandeza do peraosagems - a exas-
perada solidão. E que grande e quase intolerável 
poder de vida tem 'Sortilégio'! Ni ias firme e 
harmoniosa estrutura dramática., na sua poesia 
violenta, na sua dramaitc*d.de lninles'rupta, da 
também constitui uma grande experiência as-
Idica e vital para o esp.rtador, ( ... ) Nada im-
pedirá que o mbo&lo negro mire para a escassa 
história do drama brasdelro." 

Esse é um trecho da apresentação de Nélson 
Rodrigues para a peça teatral de Abdias Nas-
cimento, que acaba de ser reeditada pela Paz e 
Terra. Escrita em 1951. foi proibida pela censura. 
Só fui encenada em 1957 pelo Teatro Experimen-
tal do Negro e publicada em 1960. Hoje, ao lê-la, 
entendemos o porque de tanta maldição. 

A peça, ou mistério, como a chama o autor, 
lembra na sua estética exacerbada e alucinante as 
primeiras peças de Nelson Rodrigues, em especial 
O Anjo Negro, que o próprio Abdias interpretou 
em 1946. Mas Sortilégio é única na dramaturgia 
nacional.., 
em 1946. Mas Sortilégio é única na dramaturgia 
nacional... 

A ação se passa no alto de um morro deserto, 
onde vai parar um fugitivo da policia. É o doutor 

Mostrando 
a outra 

face 
A exposição já catará encerrada quando es-

te número de LAMPIÃO estiver nas bancas, 
Uma perda para os que não a tenham vistoria 
Galeria do Sesc de São Paulo (Av. Paulista, 
119). porque Paulo Pasna é um exemplo de 
sensibilidade, agindo com discernimento e 
bom equilíbrio de valores plásticos na arte que 
cria. Os guaches. diluídos e complementados
com efeitos a pastel, são o veículo desses 
desenhos em que espaços existem em função 
dos elementos-corpos: figuras, pedras e prin-
cipalmente folhas de jornal - a sua temática 
constante - amassados no chio ou flutuando 
no ar. "As noticias voam" é o titulo de um doa 
seus quadros: como a imaginação da gente 
seguindo pela praia este jovem nu e esperando 
que, ao ser chamado, ele nos mostre também 
a sua outra face (DarcyPentasdc. 

LAMPIÃO da Esquina

manue1, negro educado que despesa as "supera' 
tições" dos seus semelhantes, acusado de assas-
sinar a esposa branca que se recusava a ter filhos 
seus. Paralelamente, desenrola-se ao fundo um 
despacho de macumba e a mãe de santo e suas 
filhas interferem na ação da peça. Representam 
as tradições africanas e criticam o protagonista 
por tudo que cedeu ao mundo dos brancos. 
Emanuel, perturbado, evoca o passado, a esposa 
murta e também Ifigênia, ex-companheira negra 
que se prostituiu. Pouco a pouco ele vai sendo 
possuido pela africanidade que tanto desprezava. 
Numa cena de grande força, ele declara: Agora 
me libertei. Sou um negro Iflerto da bondade. 
Liberto do medo. Liberto da caridade e da com-
paixão de vocêa. Levem também esses trapos 
civilutados, brancos (enquanto fala, tira a camisa, 
.a calçai fica só de tanga. Vai atirando tudo pela 
ribanceira abaixo). Desçd um filho de lace bem 
negra. Escuridão de noite profunda... olhos 
parecendo um universo sem estrela... Cabelos 
duros, IndomáveIs... Pensas talhadas em bron-
ze... punhos de aço... para esmagar a hipocrisia 
do mundo branco..." Emanuel assume seu crime. 
Tarde demais. Ë morto pelos orixás e substituído 
por Ifigenia - que se transforma em Ogum. 

Como podemos notar, não é uma peça linear, 
realista ou de fácil compreensão, mas obra de alto 
teor simbólico. Por isso nos espanta ainda niais o 
silêncio da critica e da classe teatrais nesses vinte 
e oito anos. Naquele tempo, endeusavam o TBC, 
suas atrizes empostadas e seu repertório distante 
da realidade nacional. Mas, e agora? 

UM DISCO DE SAMBA CLEMEN-
TINA DE JESUS 

Ao lado de Aniceto do Império, Xangô da 
Mangueira, do falecido Candeia e poucos outros, 
Clementina representa um tipo de samba hoje 
raro, aparentado do jongo, do partido alio e

outros ritmos ainda mais próximos das suas 
origens africanas. Esse gênero musical difere tan-
todo samba amaxixado de Donga e Pixinguinha, 
como do samba chorado de Cartola e Nelson 
Cavaquinho e mesmo do samba puladinho do 
bairro do Estácio, de Ismael Silva. 

Acaba de ser lançado o quinto Ip solo desta 
cantora divina. l melhor do que o anterior, mes-
mo que não tenha a unidade doa primeiros, que 
eram mais bem produzidos. Clementina canta 
sozinha em quatro faixas e nas outras é acom-
panhada alternadamente por Martinho da Vila. 
dona Ivone Lara, Roberto Ribeiro, Adoniran 
Barbosa, Clara Nunca, João Bosco, Carimbos 
Vergueiro e Cristina Buarque de Holanda. Al-
guns atrapalham em vez de ajudar. No belo 
repertório que inclui obras de sambistas do 
quilate de Candeia. Paulo da Portela e Nelson 
Sargento, tão adequadas ao estilo da intérprete-
aparecem inadequações como as músicas de João 
Bosco e iAdoniran, Clementina acaba cantando 
bem essas também, mas está bem mais à vontade, 
por exemplo, ao lado de Martinho, dona Ivone ou 
Roberto Ribeiro. Na música do primeiro, ines-
peradamente, ela chega a fazer um discurso discurso 
Polít ic

o
: "Oh ZambL/ Vê se manda parar com 

aquelas bllta lá no morro/ Quando os borne 
áegaj Chutando ai portal Revirando tudo/ 
Todo mundo fica assustado/ A criançada cosi 
aqueles olhos arregalados! O coração saindo pela 
boca! A tal lei de invasão de dornldllo/ Lá no 
morro não vaie nada! Ninguém quer essa vida as-
sim não, Zambr'. Duvido que as rádios incluam 
na sua programação. 

UM GRUPO DE DANÇAi OLORUN 
BABA MIN 

Esteve em cartaz por três semanas no teatro 
Dulcina no Rio o grupo de dança afro Olorun 
Baba Mín, coreografado e dirigido por Isaura de 
Assis. Desde que surgiu há alguns anos atrás, as

pessoas informadas ficaram de olho nele. 
A principal critica a ser feita é o fato do grupo 

apresentar rigorosamente o mesmo espetáculo de 
.quatro anos atrás e não uma criação original. Há 
três momentos principais: a aparição dos orixás, 
um texto declamado sobre a África e a morta de 
Zumbi no final. O balé doa orixás continua sendo 
o ponto alto da peça e manteve sua beleza através 
dos anos. As intervenções faladas de Carlos 
Negreiros lucraram bastante ao diminuirem um 
grau de superrepresent ação que afastava o espec-
tador ao invés de envolê-Io. Já o final empobreceu 
muito, pois quando no teatro João Caetano em 
1975. contava com a envolvente contribuição de 
dezenas de participantes do Afoxé dos Filhos de 
Gandhi, que então tinha uma sede atrás da Cen-
tral do Brasil. 

A grande imprensa (em especil o JB), tão 
prolífica em cobrir os quebra-nozes da vida e 
promover Bejart e cia, fingiu que não viu. Os 
críticos. embora sejam pagos para isso, não 
criticaram. Não fosse o balé do Okirun Baba Mm 
um espetáculo. A diretora Isaura de Assis fica 
desde já nos devendo uma obra original, que 
transforme em gestos e sons não apenas as formas 
de cultura afru ainda ausentes deste espetáculo 
(como o samba, a gafieira, o jongu, o cungado, o 
maracatul mas também o cotidiano do negro 
brasileiro contemporâneo. Ela e os outros par- 
ticipantes do grupo tem talento para tanto. só 
botá-lo para funcionar. 

UMA NOVELA A DESCOBERTA DO 
FRIO DE OSVALDO DE CAMAR-
GO. 

De certa maneira, uma obra de ficção cien-
tifica. Numa cidade hipotética do Brasil, onde os 
negros se reúnem debaixo de uma estátua de 
Zumbi, surge uma estranha doença que só mata 
negros. E o frio. As tentativas dos personagens 
em averiguar tudo e comunicar ao mundo, 
acabam frustradas porque sua existência não 
consegue ser provada. Doença abstrata e invi-
sível. 

Interessante. Mas com excessivas matáforas, 
porque afinal a cidade não  assim tão hipotética, 
e o frio representa exatamente a forma brasileira 
do racismo, invisivel, mas não menos presente. O 
autor poderia ter sido mais agressivo nas suas 
acusações, dando nome aos bois e não se em-
barafustando tanto num simbolismo complicado, 
mesmo que original e não isento de talento. Com 
mais dureza de estilo, acredito, teria obtido resul-
tados mais satisfatórios. Eliminar a autupiedade 
censo raça e corno indivíduo a realidade de frente 
são as primeiras condições para uma literatura 
afro-brasileira mais conseqüente. 

CM JORNAL: O SINBA. 

Chegou às minhas mãos através de um amigo 
porta-voz da Sociedade de Intercâmbio Brasil-
África. E bom, mas ainda pode'mdhorar. No 
editorial, coisas estimulantes como "um jornal 
negro deve se dIrigir à massa negra Inlormando, e 
não estar somente voltado pari a sociedade bran-
ca, reivindicando." Para assiná-lo basta remeter 
uns vale postal no valor de Cr$ 120,00 em nome 
da sociedade, Caixa Postal 627 - ZC 00 - Rio 
de Janeiro. E a imprensa negra que renasce. Axé! 
(João Casio. Rodrigues)
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Mulher não entra? 
Querido Lamplior Eu, como mulher e corno 

homossexual. venho juntar-me à luta de vcês e 
espero a partir desta carta, iniciar um bate-papo 
bom para todos nós. Vocês estão abrindo um es-
paço vital, urgente e necessário. Força Total. 
Como já loi dito neste jornal, as mulheres ito-
mosseauais não tem muita opção em termos de 
lugares etc... Não é questão de "exigir o gueto", 
mas às vezes é gostoso ter um lugar para gente ir 
que tenha mais a ver conosco. Eu. a minha na-
morada e mais duas amigas Fornos ao 266, aqui 
em São Paulo, E como nenhuma de nós faz o 
gênero sapatão - não é de nossa perso-
nalidade (e acho que cada um Faz o que quer) -, 
os rapazes do 266 olhavam para gente como se 
f?asemos todas de outro planeta. Quer dizer que 
não é só em ambiente hetero que as mulheres são 
"mal-vistas— quando "desacompanhadas" de 
homens. 

Eu, alias, estava muito bem acompanhada. 
Com a mulher que eu amo. Qual é. moçada do 
266, vamos unir as forças, lá? Eu acho que a gen-
te não precisa se comportar dentro de um "pa-
drão homossexual feminino" para ser aceita e 
respeitada por outros homossexuais. Aliás, esse 
padrão t exigido pelo próprio sistema, não te-
nham dúvidas disso. E não somos nós os inimigos 
de vocês. Um abraço pro pessoal do Lampião 
apertado, do Fundo do coração. 

P.S.: Recado para Renata Pallotini: o teu 
Poema abriu um pouco mais a minha cabaça. 
Obrigada. Recado pro Fernando Wide: Eu te 
sino. 
Regia. L. - São Paulo, 

R.- Você tocou ao puto, muit ueí1gko da 
acesa dliajujo, I(iglnar o usadlamo das bichas. 
No grupo Somos já houve um pega-pra-capar par 
raula disso, o.im as molharm formando um grupi-
kstten-Iemlnlst. para não sarem auuladsa pdo 
mio compres~ utaclilata que as chamava de 
rach.dai' e outra, omissa lujuriosai. Bicha 

madilst. • lalocr.tis é horrível rsmhrnê4o, mas 
Isso arMi. Muda vimos falar mais sabre biso. 

Fala, lfrtôria 
ÁJb, gente. comouitAo? Li dois número. 

doas. Primeira confissão: foi-me dificil chegar a 
uma banca, latino que scsi. Fi-lo, entretanto, e 
eis-me a escrever-lhes. Lemo-lo (minha mulher e 
os) e agora fazemos isso sistematicamente. 
Depcss de lido, ele é colocado no corro para 
duas amigas homossexuais que temos em Oco'. 
Valadares (MG) nossa terra, uma vez que ojornal 
mão chega lá. Por sinal, elas e outros amigos guàs 
e não que temos por lá reclamaram disso. Dá 
procês fazerem algo nesse sentido? 

Seguinte: como imprensa alternativa, ótimo, 
Como defensor de (+) uma minoria oprimida, 
idem (parabéns por  encamparem  o negro). 
Agora gostaria de colocar o seguinte: Será que 
vocês vilo conseguir se impor usando certo. 
posicionamento.? Exemplo: a entrevista com o jogador de Futebol (Pompílio); há um trecho em 
que ele fala de uma carona etc., e que transou 
com quatro caras. Pergunto-me: o mm (nosso?) 
mundo ocidental cristão não aceitaria isso, ainda 
que viesse de uma mulher, quanto mais de um 
homossexual. Pergunto-lhes: precisavam ter 
publicado aquele trecho? Pareceu-me uma agres-
são desnecessária, além de crematória à imagem 
de vocês, que se propõem a uma briga séria. Não 
sei se vão me achar preconceituoso, mas acre-
iii em que a minha preocupação é legitima e sim-
pática (Pelo menos para mim mesmo, nt?) O 
problema é que, uma vez que temos vários amigos 
homossexuais assumidos e sérios, sei que vocês 
não são necessária nem acimelh.velniente cheio. 
de "faniquitos". Ora, pó, então pra que esses 
negócios? Tem tanto homossexual sério por ai, 
merda! A par da seriedade de vocês, acho que às 
vezes pisam na bola e caem desajeitadamente. 

Mudando de pau para cavaco Isem entreli-
nhas): escrevo. Gosto. Escrevo e gosto e escrevo. 
E Tenho um livro de poemas prontinho. Leio 
poesia de gente séria. Leciono (às vezes) literatura 
brasileira. E nunca consegui publicá-los, assim 
como uma porrada de outros brasileiro.. Muito 
bem, pergunto: alguma sugestão docãs? Tenho 
plena consciência (narcisos á parte) de que o 
negócio tem seu valor. 

Gostaria d'alguma dica sobre isso. Aproveito 
p/mandar uma cópia dum Conto. Dêem uma 
olhada, por favor e se puderem publicar. 1 a O 
prcês. Quanto à minha critica, moralista ou não, 
careta ou não, tem intenção de ajudar. De que 
jeito. não sei. 
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Quando receberem este troço, já deverá ter 
nascido um (a) sujeito (a) lá em casa. E teremos 
feito um brinde e vocês. Ainda que sequer res-
pondam. Tudo bem, o importante é o todo. Um 
abraço afetuoso. 

N.B.: Geralmente, escrevo não hieroglili-
camente, embora não tenha também caligrafia, 
no seu sentido eirnológico. Escrevi isto "a so-
papo", na hora do serviço. Já traduziram até 
aqui? Falando em revisão, uma pau na docês: na 
pág. 8 edição 15, os poemas (por sinal bonitos) 
"Canto das minorias" e "Distância" tão c'os 
títulos trocados. Tchau. 

Tavares Dias - Vitória - ES 

R. -, Vsmo. por part..i se o pessoal de 
Governador Valadarea mandar o eudersço de um 
distribuidor de lá (pode ser até uma lfvaria), s 
gente traias para que o jornal apareça na cidade 
(temos ln1orsçes seguras de que ela é quesilus-alm

a - há pelo menos um lamplânlco que já an-
dou por lá e sabe disto). Quanto  declaração do 
Pemplllos w., Tavares, então você adie que a 
gente lã censurar o rapaz? Ele disse aquilo, e nó. 
Publicamos - lá encerrado o assunto. E dq,oli, 
porque tramar o.as quatro pessoa é uma colaa tão 
terrível? Vamos ..tender essa discussão ao@ 
demais leltare, que é que vocês adiam disso. 
menino& e meninas? Coatlnuandrn claro que a 
gente pisa na bola (melhor aludas nas bolsa) e cal, 
de vez em quando mas quem não cal? 56  Dr. 
FaIcàol O teu conto está sendo lido o.im olho. 
critico. (dizem que eles são cego.). A gente volta a 
te falar sobre Isso. Claro que a gente sabe que 
você não esse esculhambando com a gente, quan-
do no@ critica, mas sim, demonstrando seu lá-
Ierssae pelo jornal. Tudo bem. Quanto ao sujeito 
(a) que já deve ler nascido em sua casa, trate de 
dizer a ele (a) logo cedo que o machismo e a 
alacrada não estão com nada. Que ele cresça em 

paz com suas preferência., e que não lenha grilo..

A gente, aqui, também brinda por vocês. Quanto 
à revisão, • gente promete melhorar, Tavaresi Os 
homen, da redação mandam abraços pra você e 
beijos para rua mulher (as mulheres, é claro, 
fazem o contrário). Tudo bem, Como dizem o9 
madsóe, depois de fazer "aquIlo', desculpe o 
mau jeito... 

Jundial pintando 
Tai, eu conheço o Lampião creio que desde o 

número 9 ou lO, mas só de ouvir falar. O primeiro 
que comprei foi a edição de aniversário, o número 
doze. Pintou aquele grilo de como chegar na ban-
ca e pedir, mas só por um instante, Agora, é cos-
tum. A gente sempre se licostuma (credo) 
baixou Saint Exupery)) 

Tudo bem, acredito que as coisas que se 
poderia falar são todas supérfluas e não é preciso 
elogiar. O negócio é dar força, já que tanta vocês 
nos dão. Ixe, até a Igreja insina que é bom dar: 
Mas, tem a tal coisa, a gente compra o Lampião e 
sempre tem aquelas "amigas" que, ou por medo 
ou enrustição, não o compram e o levam da gente. 
Só [ou com u 14 aqui, inda porque terminei de ler 
agora há pouco. Vou dar um tempo e logo-logo 
encomendar a coleção toda. 

Bem , aqui, nesta p°% de cidade provin-
ciana, só tem mesmo o Lampião na Livraria Dom 
Quixote, que. por sinal, é do irmão (?) do João 
Silvérk, Tresan, que por sinal, eu não conheço 
ainda, mas pretendo, que ..... ta. chega. Mas eu 
acho que ele sempre recebe atrasado, ou (ou eis-
ganado? Esses dias passei lá e nem tinha ainda o 
14. Cês precisam dar um jeito. 

Olha gente, junto tou mandando alguns 
poemas meus, tou doido pra poder publicar um 
livro, gostaria que vocês pudessem fazer qualquer 
coisa. Tou sabendo que há uma editora no Rio 
que se deu a lançar poetas, mas perdi o nome

dela. E sei também que vucês publicam. Pintou 
essa de escrever faz tempo, desde dez anus atrás. 
Inclusive cheguei a escrever criticas (argh) 
musicais nos jornais daqui, mas cansei. Criticar 
não é uma boa, haja saco) E vi que não ia levar a 
nada. Depois dos poemas, chegaram os contos, 
alumas peças teatrais, 'sas coisa, Mas, Junclial 
não dá mesmo. Tai o João Silvério para dizer, 
perguntem a ele. Claro que existem as rodinhas, 
os guetus, mas e praticamente impossível se sol-
(ar.

Bem. tai. Abração procês. Gostando, avisem. 
Eu já os amo. 

José Gentil—Jundiaí, S. P. 
E. - Olha, Gentil, ralas amigas que não 

compram o jornal, preferem ler emprestado, 
amigas nossas é que não são são nossas Inimigas, 
Poli fazem economia às custas do, amigos e de 
LAMPIÃO. Da prósimi vez que uma delas lhe 
pedir o jornal emprestado, manda ela Ir à Livraria 
Dom Quliota, que lá tem pra vender. Que Idade 
você tem? Talvez senha conhtcldo Trevlsan quais-
do criança. As brincadeiras Infantis... Sem 
poemas foram encaminhadas • Glauco Manoso, 
nosso editor de poesia; ele é quem opina sobre o 
assunto. A gente ia querendo publicar livro,, mas 
por enquanto, a vina lá curta. Mas nós che-

'gamo, lá Aguarde. 

É isso ai, gente agora vocês chegaram no 
finalzinho do jornal, devem estar de nariz torcido. 
e pensando: " Humm, que Fracasso... Dessa vez só 
publicaram uma entrevista!" Pois é. Em compen-
sação, para o próximo número a gente já tem 
duas mini-entrevistas quenlrrriinas. A primeira 
com Leopoldo Serran, o pai da talentosa menina 
intitulada "Shirley", quefazpontodianledoHil-  
ton Hotel, em São Paulo, e ama um operário do 
Lula. A outra é com Jdfcrson Barros, que es-
creveu um livro ótimo, intitulado Oficial da 
Noite, mais uma história sobre o Brasil recente e 
de triste memória. Como vocês estão vendo, au 
matéria de enirevistas, no próximo número o-
tamos, de saida, bem servidos. 
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CARTAS 
NA MESA 

Viva Corumbá 
Prezados Irmãos Lampinicsa. Somente hoje 

consegui enviar o cheque pedindo nova assina-
tura. pois estava impossibilitado de enviar mais 
cedo devido a uma enfermidade que me prendia 
ao leito. Mesmo assim lia com avidez todos os 
números que chegavam, que me atualizavam com 
a lula do povo guei. Espero que a situação tenha 
melhorado para o nosso Jornal, que luta contra a 
míope e caduca censura. Gostei muito das repor-
tagens do Darcy sobre o movimento guri na 
Europa, isto prova que não estamos sozinhos, 
pois há milhares de gente igual a nós lutando 
pelos seus direitos. Por que sucés não lançam a 
idéia de uma pátria guei, onde o citado posu 
tivesse um lugar de descanso? No mundo atual 
todos lutam por uma terra livre. Porque os gueis 
não lutariam lambem para ter a sua prçria 
pátria longe das perseguições machistas? Sem 
mais. dezpbo-me com um forte abraço, e que 
vut.ês desculpem a demora. 

MM. —Coçumb, MS 
R. - Esperamos que você já coteja em forma 

outra vez, M., livre da doença. Nossa situação 
quanto sO Inquérito continua estacionária, mas a 
gente sabe que, na fase de Justiça, tudo vai 
acabar bem. Este nagôdo de pátria livre pra todos 
os oprimidos dá uma contusão! Há 30 anos atrai 
foi Israel, que armou uma qulzuaba geral; 
agora, por causa dos palestinos, é israel, já 
devidamente esiabeleddo, quem engrossa o caldo 
de outra quizumba. ii pensou, a gente dando 
uma de Eiodus? Milhares de bk9maa cruzando a 
Lago, do Absrté em busca da Terra Prometida 
- A Ilha de itaparica, na Bahia? Não, a Idéia 
não é boa, Maria 8ethla Is adiar que era 
apenas mais uma solerte isatailvi de relacioná-la, 
de algum modo, com o público homossexual. 
(Bethi - ou talvez nem seia da, mas a corte que 
a rodela - acha que uma coisa dessas sierita 
prejudicial à sua .rrelra, veja só' Como se cxl.-
tisseen outras pessoas suficientemente loucas nes-
te pais, além dos boatos, pra comprar aqueles 
discos de dor de corno da moça baiana...) 

Recife sangrenta 
Equipe Lampião. Acompanha esta carta 

trecho do Diário (pinga sangue) da noite do dia 22 
de agosto de 1979. Lembrando várias denúncias 
do nosso Lampa sobre a violência contra o mundo 
humo, venho acrescentar mais um triste acto-
tectmentu.f necessário um debate constante e 
amplo sobre este assunto. Recordando inúmeras 
reportagens sobre o tema, cheguei à conclusão 
que a culpa é muito nossa, do nosso medo, até 
certo puniu, compreensível de um escândalo. Mas 
até que ponto este medo irá continuar a deixar 
que outros José. continuem matando e ferindo 
pessoas inocentes. Vale lembrar que vários nomes 
importantes na política, na indústria e comércio, 
nas artes. etc. da região freqüentam a referida 
sauna. O que fazer? Abrir o jogo e alimentar com 
os eventuais escândalos jornalecus como o Diário 
da Noite? Ou calar e pelo silêncio concordar com 
o crime? 

Estou terrivelmente abalado com o aconte-
cido, As Termas Recife, apesar de mal cuidada e 
decadente, era um local (único entendido) diver-
tido e gostoso em todos os sentidos. Além daquele 
algo mais, haviam pessoas interessantes ou in-
teligentes para conversar. Fofocas políticas eram 
comentadas, negócios mil eram fechados, festas e 
encontros eram mardados entre as quatro paredes 
azulejadas do banho turco. De hoje em diante 
dificilmente alguem se sentirá seguro ali ou em 
qualquer outro ambiente guei da cidade. Um 
abraço. 

João L,S. —Recife. 
R.—O recorte em questão (Diário da Noite, 

do Recife, 22.8.79) esma como foi o suelto às 
Termas Recite, Invadida por um rapaz que es, 
laqueou e roubou vários dientes, fugindo depol.. 
O ladrão, •0 mesmo dia, voltou ao local do crime, 
sendo então preso. Mas a polida teve que soltá-lo, 
pois nenhuma das pessoas que estavam na sauna 
as ocasião (Induzira as que foram esfaqueadas ou 
roubadas) quis scrvlr de testemunha contra ele. 
As bichas (ou "frangos", como são chamados os 
homossexuais em Pernambuco) preferiram sues-
dar ma medo de escândalo. Mas essa providan-
da foi Inócua, pois no dia seguinte sem nomes es-
tavam lá, ao Diário da Noite, com todos os "eles" 
e os "orres" e mais um agravante: a notícia foi 
redigida de tal maneira que ficava bem daro que 
aquelas pessoas, além de "frango.", eram covar-
des. Burrice total, não é? A partir de agora, elas 
estarão sempre sob ameaça de extorsão, chan-
tagem, etc.. Mas o pior, mesmo, é que estas pes-
soas não deixarão de I, à sauna; continuarão 
levando sua vidinha supostamente seesa, e pan-

LAMPIÃo da Esquina

*ando que assim á que deve ser. Ah, que pobreza! 
Estas pessoas pare reafirmar o lema destes 
tarados que matam um homossexual com 25 
facadas pra depois roubar um rádio de pilha e 250 
cruzeiros: "bicha teu mais é que morrer".. .Só 
que nem todo mundo é assim, né, João? Você por 
exemplo, que nos manda o recorte e pergunta, do 
fundo de sus indlgn.çàoi o que fazer? Pois é, 
vamos pensar seriamente sobre Isso. 

Curitiba, alone 
Prezados Lantpiônicos. Sou leitor do LAM-

PIÃO DA ESQUINA desde  númerodois, que foi 
o primeiro a pintar por aqui. Embora não seja as-
sinante, cumpro-o nas bancas logo que chega e 
leio todas as seções com interesse, acho os artigos 
ótimos, bem redigidos e que abordam assuntos 
variados e ao gosto de todos. Ê realmente o jornal 
de que estávamos precisando. Meus Parabéns! 
Aproveito a oportunidade para dar-lhes o meu 
voto de solidariedade no momento, augurando 
que o êxito sorria para vocês ao término do 
processo que estão enfrentando. 

O motivo principal que me leva a escrever é 
que no exemplar de agosto eu li a carta enviada 
por um rapaz daqui, que se subscreve Carlos N., e 
que prendeu minha atenção. O que ele diz é ver-
dade, embora Curitiba já seja uma metrópole, 
ainda há muito preconceito, principalmente por 
parte das pessoas mais velhas. A gente enfrenta 
uma barra pesada e por isso é difícil assumir 
numa boa. É repressão pelos familiares, no em-
prego e nos meios que agente freqüenta. 

Vocês responderam ao rapaz que as pessoas 
aqui estão a mil e que ele vá a luta e que se não 
der, ele fuja daqui. Porém, pensem bem, conto 
ele diz que é timido, será muito difícil seguir a 
sugestão. E fugir para onde? De nada adiantará, 
a sua situação será a mesma de agora. 

Eu gostaria de entrar ao contato coto esse 
rapaz já que moramos na mesma cidade, mas 
como não sei o seu endereço, tomo a liberdade de 
solicitar a vocês que remetam a ele a carta anexa e 
que já vai devidamente selada. Se vocês me pres-
tarem este favor, agradeço desde já. 

Outrossim, faço também uma pequena re- 
clamação. que no Lampião de junho, vocês 
prometeram que no número de julho sairia o 
roteiro Suei do Rio, mas até agora nada. Eu 
pretendo ir ao Rio ao breve e o roteiro seria de 
muita valia para mim. Sem mais, fico aguardan-
do ansiosamene o exemplar de setembro. 
Abraços. 

C.C. - Curitiba. 
- li ai outra resposta pro Cario. N.. de 

Curitiba. Encaminhamos sua carta, Cscê, tal 
como você pediu. Esperamos que, a essa altura, 
você e Carlos já tenham se conhecido. Curitiba, 
realmente, nos parece ser uma cidade assim, ia-
sim; tanto que LAMPIÃO, lá, vende menos que 
eu outras cidades do mesmo tamanho. Que tal. 
Cecê, Carllnbo. N. e outros mlsslvltasn sumos 
fazer uma campanha pra tornar o jornal mais 
conhecido ai na terra dos Coxas Brancas? (e bota 
coxa branca nessa história.,.) 

De um roqueiro 
Alô "Gang" do Lampa. Venho por meio desta 

fazer um pedido. Queria que abrissem uma 
coluna falando de todos aqueles músicos e grupos 
brasileiros, marginalizados pela indústria do dis-
co, preocupada com a música de consumo "fácil-
instântaneo". O prmeiro número que comprei foi 
mês passado (julho). Gostei muito, pois também 
me ligo nas "minorias oprimidas". E foi por isso 
que pedi a ajuda deste jornal, em auxilio desses 
grupos. O que fazer? Publicidade, promoção (e 
até quem sabe, no futuro, gravações?) Tudo den-
tro do esquema "alternativo". Também seria 
uma boa que entrassem em contato com outros 
jornais da turma "alternativa". Talvez até, um 
convênio com uma rádio, para divulgar o "scan" 
da moçada. E é claro, shows. Teatro. As praças 
estão ai mesmo, os parques, etc... Iríamos dis-
tribuir panfletos e tudo o mais para dar uma 
outra visão do mundo a muitas pessoas. P.S.: Si 
vocês mandassem respostas (positivas) eu entraria 
ao contato com alguns desses grupos. Claro qun 
não conheço todo mundo, são poucos. Bem 
vamos levar a idéia á frente? Desculpe a rasura t 
o otimismo exagerado. (18 anos. De cor. Ro-
queiro fanático, Musiqueiro. Filho de proletário.) 

FrancbLopez...,SP 

R.— Tem uma coisa qualquer nesta sua carta 
que deixou a gente ligado, Frandi acho que é 
ams boa Idéia, mas que não foi colocada multo 
claramente.

 
Escreva de novo, se eapllcando 

melhor. Quem sabe a gente não acaba transando 
alguma coisa? As soluções alternativas para es-
capaz à máquina do consumIsmo estão ai mesmo, 
é só a gente parar e pensar um pouco. Vamos lá.

Um negro-negro 
Querido Lampião. Fiquei te conhecendo hoje. 

3008/79, depois do almoço. Não precisa nem 
dizer que fiquei "pirado" pois o jornal é um 
T....(sem contar o conselho editorial e os cola-
boradores). Sou negro, homossexual, universi-
tário e posso dizer que conheço o Movimento 
Guri daqui de São Paulo, pois periodicamente 

ló bandei'ando na Capital". 
Tombem, aqui em Pinhal até o beijo é proibido! 
Já pensaram? E o fim do mundo mçsmo!). Mas 
deitemos de "frescura" e vamos ao assunto. 
Adorei Lampião. Curti adoidado o artigo sobre os 
negros do o0 1 S. Aqui em São Paulo, os jornais e 
resistas ainda não partiram pra luta. Limitam-se 
a fazer fofocas e a comentar movimentos de 
outros países. Porém, não assumem a realidade 
nossa, reivindicando e indo à luta, corno Faz o 
Lampião. 

Sou da opinião que assumir não significa 
agredir. Deve-se assumir a homossexualidade 
para si próprio e tentar cunscientizar os heteros 
que nos também somos gente com sentimentos, 
gostos e preferéncias como qualquer outro. 
Quanto a Eliane Guerreiro, digam sela que, se ela 
desconhece, também existem homossexuais ne-
gros, E como! (Em alusão a entrevista de Abdias 
Nascimento no artigo - Qual é o lugar deles?). 
Bem. vou terminando por hoje e mandando um 
beijão no "bumbum" de todos da redação... 
Tchau. Um abraço. 

Pedrão- Espirito Santo do Pinhão, SP 
R. - A gente adorou sua carta, Pedrio. Mas 

preferimos não falar dos outro, órgãos de divul-
gação guei; eles têm uma orientação que difere da 
nossa, mas há público leitor pra todo o mundo, 
não é? Abdiss Nascimento é um tremendo axér a 
gente ii com ele muitíssimo, e não abre. Nossos 
pobres butnbuns estio sentados nas duríssimas 
cadeiras da redação há virias horas, coitadinhos. 
Eles agradecem os beijos, e mandam outros 
procê.

Califórnia dream 
Dear Lamp, um amigo do Nordeste volun-

tariamente me enviou uma cópia do seu e nosso 
4ampião, do qual muito gostem. Ainda sinto que a 
rapaziada está bem presa a tabus e outros bichos 
mais. Esta publicação é realmente valida pois 
aempFexIstiu e existirá a turma guri. Dentre 

' itdigentes no n° IS, gostei da carta de 
Crlos N., de Curitiba, se Possível fel Ires and 
glve my adores para ele, que gostaria de manto 
contato por carta. Meu português escrito não é 
dos melhores, pois eu já moro aqui por alguns 
anos e a gente vai perdendo um pouco da língua 
mãe. Eu tenho 30 anos, sou natural do Rio e gosto 
muito da vida na América, onde desfruto de toda 
a liberdade, carinho e amor que este povo tem 
tido para comigo. 

Dear Lamp, se eu puder ser de alguma ajuda 
queira me escrever e farei possível em servi-lo 
para o bem da nossa causa. Estou a uma hora de 
carro de San Francisco onde baixo com muita 
freqüência. Meu endereço poderá ser dado a 
qualquer pessoa que queira manter amizade nas 
terras do Tio Sam. Se você quiser publicar esta 
carta, pode fazê-lo à vontade, e também algum 
anúncio, que estou interessado em corresponder 
com pessoa séria, inteligente e discreta. Roteiros e 
where to go é comigo mesmo, creio que os boyg 
que possam vir até os States poderão e gostarão 
de conhecer um patricio que está por dentro das 
transas na Califórnia. Em Modesto tem dois 
bares, e uma discoteca que é muito boa. Não 
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brigas, escândalos, é só curtir o som, dançar e o 
tradicional alter bolar party, que geralmente é 
muito quente. 

Em Sacramento, Capital do Estado, se 
realizou neste passado wusk and o concurso do 
Mr. Macho, donde se concentrou mais de 5.000 
guys anal gala para eleger o 1° Mi. Macho do Es-
lado. Houve muita dança com uma superdis-
cuteca, comida e outros bichos. Sem esqur de 
lembrar que em junho passado uma organIr.ào 
Suei promoveu o maior encontro guri do Northern 
Calif, no famoso Great Ajnerica Park, em Santa 
Clara. onde 35.000 boys passaram o dia de iwi e 
disco. Quero lembrar que o Great América per-
tenor aos Mormuns, se vocês não sabem. Em San 
Fran, na famosa Castro St., centro de concen-
tração da turma, foi realizado recentemente o dia 
das flores onde todos os comerciantes cooperam 
para o evento. Tudo aconteceu por lá. Como você 
pode ver. Lamp, eu estou por cima dos aconte-
cimentos e quero botar para quebrar. Continue 
com a publicação custe o que custar. Eu estarei 
no Rifo dia 2lde dezembro para um mês de férias 
e quem sabe pensamos conversar pessoalmente. 
Meu forte abraço e bet ol lucky and ny leve to 
ali boys and gira ol thls beaotllull couatry. 
SWAK. 

Ai Monteiro— Modesto, Cal., USA 
R. Please, pessoal, não nos mandem cata-

dupas de cartas pra que as encaminhemos pro AI; 
esperem até o n9 18, quando a gente vai publicar 
o endereço dele na seção Troca-Troca, e estão 
voe., poderão eserever diretamente para a Ca-
iltárnia. Quanto a você Ai (frsdo?), eseresu sem-
pre, mandando dizer quais são as .ovas aí nas 
terras da Tia Sanada. E em dezembro, quando 
vier ao Rio, dê uma passadinha aqui na redação, 
que a gente conversa bastante e atualiza o teu 

roteiro (aposto que você nunca ouviu falar no 
Cabra Macho, um bar que existe aqui no EstÓciO 
é o QG da "wurking class", mas eu te garanto que 
Lula, o Metalúrgico, nem sonha em dar uma pai-
sadlnha por lá ; alô, alô, classe operária: e o 
parilso, nada?) 

De Piracicaba 
Prezada Krisjv. Querida, cnn um exemplar 

deste jornal, o LAMPIÃO, há um artigo seu no 
qual diz que está entre nós. Por Pouco tempo. 
Graças a Deus, e nele também diz que nos vê 
como enrustidos. Tanto os meninos como as 
meninas, e que não assumimos e neto enfren-
tamos a decadente burguesia local como a tal 
"corajosa Madalena". Sinto querida, que você foi 
um tanto precipitada em afirmar tais coisas. Pois 
já que está por pouco tempo entrenfa, ainda não 
nos conhece. Por tal razão reccxnendo.lhe que 
perca sua timidez e trave relacionamenir, om al-
guns de nõe, e verá que não sofremos pressões. A 
carta escrita acima é para ser publicada na coluna 
Cartas na Mesa. E á este o meu pedido à equipe 
deste jornal. Assim medespeçocagradeço. 

Markus - Piracicaba, SP 
R. —Tã vendo só, Krlijy,você foi mexer com 

os brios do pessoal de Piracicaba, siu só no que 
dei? Nós aqui não temos nada a ser coes Isso; .6 
Publicamos sua carta, mas nem por Isso parti-
Isamo. de sua opinião. Entre outras coisas, por-
que em Piracicaba tem o pintado na brasa mais 
gostoso do BrasL E num restauranteque fica lá 
na beira de uma lagoa (ou de um do caos-
choelrado). E dizem que quem em* daqui depl. 
lado passa a funcionar a pleno vapor. Será ver-
dade, Marklnho? 

Em Vitória, todas as 
semanas, a dica é: 

Posição 
Um jornal de jornalistas 
que depende do leito,'. 
Faça a sua assinatura: 
anual, Cr$ 500,00; 
semestral, Cr$ 390 00.

 Mande vale postal ou 
cheque nominal para 
Edições do Leitor 
Ltda. _ Caixa Postal 
1500 _ 29000 
Vitória, Espírito Santo 
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Com seu "Princípio doPrazei uuCarka 
Lacerda prova-nos como é posalvel fazer 
cinema bom e - o que é fundamental num pais 
como o nosso - barato. Quis salientar, mi 
primeiro lugar, este aspecto porque, apesar 
de' política e artisticamente da maior impor-
tância. no pode diretamente ser percebido 
por quem assiste um filme. Aliás, nunca com-
prendi porque o cinema brasileiro não traz 
em sais letreiros depois do nome dos atores, 
técnicos, produtores e diretores, em letras 
garrafais. seus custos de produção. Que o 
cinema dos países ricos não  faça, npreen-
do. Escamoteando seus elevauimos custos 
realça a " magia" e a "superioridade estética" 
dos sais filmes, o que facilita sua circulação 
pelos países menos afortunados. Suas ima-
gens. lavadas pelos foto-dólares, acabam por 
representar aquele branco radiante, provo-
cador de tantos sorrisos alvares de conten-
tamento colonizado. 

Colocar-se nos letreiros os custos de pro-
dução nos permitiria, pelo menos, avaliar "o 
que foi capaz de fazer com quantd' e dai coa-
duir-se com justiça, a real engenhosidade dos 
cineastas e seus "efeitos especiais. Talvez 
descubramos assim um verdadeiro milagre 
brasileiro. Com quantos "Tudo Bem" se faz 
um "Super Homem"? 

E (ader1éncia aos puristas da anel ai-
genhosidade não é, principalmente au ci-
nema. qualidade menor. Pelo contrário. 
Cinema não é como um quadro. aipa custos 
dependem de telas, tintas e pincéis. Cinema 
é indústria e por ele circulam elevadas 
somas de capital. E. naturalmente, quanto 
mais caro For um filme, inala tenderá de a 
alinhar-se do lado do capital que 'fez o filme. 

Luis Carlos Lacerda possui, neste sentido, 
muito a ensinar a todos os cineastas brasi-
leiros. seguramente mais que qualquer outro. 
Sua trajetória rosno diretor de produção de 
diversos filmes, fazendo-se ronheos 
profundo da infra-estrutura material da 
realização fllmlca, poderá ser uma importante 
pista a ser seguida pelos futuros cineastas. 

Paradoxalmente- apesar de filme (e dos 
bons), "Principio do Prazer" é uma pintura. 
Pintura cinética, sem dúvida, porém pintura. 
Suas imagens são como de um quadro, tra-
çadas todas com cuidadosa beleza e gosto. 
Quase vejo nosso cineasta de boina enviesada 
na osbaa, palheta numa das mãos, pintando

fotograma por fotograma, interiores e ex-
teriores desta pictórica Parati. 

Sua temática, presente em todos os seus 
quadros, repetida e sempre repetida - como 
convêm a um pintor de mérito - é a sexuali-
dade. Mas atenção: não confundamos se-
xualidade com eroticidade. "Principio do 
Prazer" não é uma pornochanchada. Não se 
dirige ao gáudio onanista dos partidárias do 
prazer solitário, agora realizado em pú-
blico. Dirige-se, sim, ao gáudio estético dos 
amantes desta interessante forma de cinema 
realizada por Luis Carlos Lacei-da - a pintura 
cinética. Múltiplas são as gamas emocionais 
que pode um filme evocar, Nem só de terrores, 
suspenses, gritos, gargalhadas e sussurros vive 
o homem. Um dos prazeres maiores, existente 
em todas as culturas (fora dos momentos de 
aguda crise social) é o do enlevo estético, da 
contemplação de algo que nos embala sua-
veniesite, através de variadas matizes de sen-
timentos. "Princípio do Prazer" não pro-
vocará ereções, risca incontidos, choras coa-
vulsivos, diabólicos dilemas racionalistas que 
mais parecem charada que cinema. "Prin-
cipio do Prazer' - é o principio do prazer. 
Macio, redondo, bonito. suave, É  pintura. E 
deverá por acaso ser a pintura arte maior? 
(Alguém já viu alguém gargalhar, diorar, 
tremer diante de um quadro?). 

A sexualidade, sai cxxstetsdo central, ê 
tratada pictoricamente. Sua ética, sua trani- - 
gresaividade, sua fascinação, sua estética e 
seus paradoxos. Ao mesmo tempo que produz 
e sustenta as famílias, é ela sai principal ins-
trumento desagregados; ao mesmo tempo que 
produz beleza, harmonia, suavidade, traz 
consigo gritos dissonantes, monstros e terrores 
noturnos (alguém já deiscu de senti-los?). 
mesmo tempo que é presságio de vida, é 
ameaça de morte. 

Porque indiscutível e inexorável, Lacei-da a 
apresenta como a imagem da placidez que 
com nada se inquieta (salvo com as partes 
misteriosas e místicas que ela sempre con-
terá). Sexualidade, fascinação e repúdio, al-
guma coisa que se tentará sempre repudiar e 
banir mas que, plácida e inquebrantável, 
sempre escapará a tempo e reaparecerá 
noutro lugar, carregando consigo, como sua 
bagagem de vida e morte, beleza e feiura, seu 
cortejo de monstros e prazeres. (Eduardo 
Mascarenhas)

Paulo Vi/aça e 
Carlos Alberto 
fiicce/ii, numa 
cena de "O 
Princípio do 
Prazer". Um 
filme do 
lampiôrico 
Luiz Carlos 
Lacerda, do 
qual 
voltaremos a 
falar. 

_'u•	 ' 

Madame Paulo Bovary Francis 
Ojornalista e escritor Paulo Francis é anca-

ia Madame Bovary triunfante. Foi só depois de 
realizar seus onhca metropolitanos, de sair do 
quinta, que ele ingressou na região turbulenta 

da criação artística. Aqui. Francis não cosi-
seguiu passar de grau em uma latelllãeatxM 
cujos únicos atributos são ver subdesasvoivida e 
festiva, e que justamente por isso ele tanto des-
preza. 

Em "Caba de Negrd'. segundo volume de 
uma prometida srilogia. Francis continua la-
zendoa radiografia impiesicas de um período da 
vida brasileira do qual ele teve de participar 

como jornalista, apesar de toda a sua náusea. Se 
este livro é autobiográfico ou è dai, pouco in-
teressa. O importante é notar neles disposição 
cavalar do autor cru dar sua visão particular 
dessa época. E isso ele consegue, com suficiente

indignação moral e brilho de inteligãncsa, ad-
miremos. Mas (há sempre um mas), au certos 
momentos de "Cabeça de Negro" sentimos sur-
gir preconceitos e atitudes pequeno burguesas 
que o autor tanto combate nos outros. O livro 
tem, por exemplo, uma clara divisão entre pee-
sonagens bons e maus, cada um do sai lado da 
cerca. A viúva de Hesse (protagonista de 
"Cabeça de Papel") éuma santa: não bebe, não 
fuma, não trepa; talvez nau faça co. Mas 
claro, essa perfeição toda é porque da pertence 
a uma família que não só é rica, mas também 
tradicional. Para Francis, os bens nascidos têm 
passaporte certo para o céu, além de estarem 
acima das revoluções (de qualquer tipo). O 
direito à alienação para essa gente écomo o dos 
reis ao titulo- de berço. 

Agora, com os noios e arrivistas Francis é 
inexorável. O casal Maria e Maneco são os

canalhas sem salvação, capazes de tudo cor-
romper. merecem morrer e ser esbofeteados 
pelo justiceiro, Ë, porém, nos dois personagens 
homossexuais do livro que Franca concentra a 
maior carga de mal. Os desgraçados estão si-
tuados nas extremidades do espectro político - 
um ministro tecnocrata e faceta, a Gorda, e um 
comunista que passou muitos anos exilado au 
Moscou. As bichonas são mentirosas, covardes, 
traidoras, siodantas, amorais e, como tinha de 
sei-, volúveis. São um verdadeiro breve cocátra 
qualquer sentimento humano ou de dignidade. 

Tudo bem. Existem bichas que cabem nessa 
forma. O que inquieta é que tal demonstração 
de ódio inconsciente à figura do homossexual 
ocorra justamente no livro de um escritor que, 
no sai trabalho de jornalista, muito ajudou no 
combate aos preconceitos de urna sociedade 
hipócrita. Hoje é pacifico queoestigma impos-

tu aos homossexuais está ligado a todos os in-
teresses mais esesisos das sociedades repres-
soras. Ninguém faz o bem ou o mal por ter esta 
ou aquela prefa-éticia sexual. Paulo Franca 
sabe disso, claro A prova é que alguns dos 
momentos mais divertidos e criativos de-—Cabeça de Negro" são os que descrevem  
fiei-te de Hugo Mana, o protagonista, com o 
jovem alienado e tozicC*nano', a cesta altura, 
Mann admira a bunda do jovem, enquantoes*a 
sobe e desce num coito; mi outra cena, o jovem 
ameaça beijar "na boca" o enfastiado peeso-
nagem principal. Assim, ao escolher como alvo 
de seu desprezo e ira dois pes-sotiagens que são 
homossexuais praticantes. Francis cueteu um 
lapso, ou uma ingenuidade digna de Madame 
Bovary, pois com isso deixou claro que conti-
nua, pelo menos cru alguns pontos, com os 
preconceitos dessa sociedade medieval que tan-
to detesta. (Frandaco Blttomirt) 
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