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O -gurBhdro F&.ado Gabãai psrdudo outra v& para m sub dourado? 

[OPINIÃo] 

Esquerda, direita, um dois
Muito fre$eneemente, as bichas aio aos-

sadia de alienaçio polftica. Que aio militam, aio 
atuam, aio se copiam, aio Lutam, aio se filiam 
a partidos. Para a chamada Esquerda, de matriz 
prestesna, todos nós sana nojentos, fascistas; 
para a Direita (pedessista e etc.), um tendo 
de comunistas canibais a seirviço de Moiam, 

o diria "ei japcnecitopaulios&'; para a em-
trutas !iberakádm, estima espIhA&l. pela 
Direita e pela Esquerda, tentando comer e ser 
mdc. (afinal, segundo eles, aio fÉ?.no. outra 

Ora, num momento como este que auma 
vivendo no Brasil, um samba-enredo ba-
tizado de "abertura", em destaques como a 
anistia parcial e restrita, com uma Simone fa-
turando em cima de Ganido Vandri, e a 
devida amicrcsahzaçio, capitalista, do "Pra aio 
dizer que aio falei de flores", quando anda no ar 
um leve cheiro a ia (?fl) - demoa'atizaçio e 
preciso que a %4adagem dispa $ fintada e grite 
BASTA!!! 

É, basta! Não podamos aceitar entrar nesse 
jogo, de olhos fechados. Temos que denunciar e 
combater, hoje mala que nunca, os totalitarismos 
neolacistai e noeatahnistu denunciar e combater 
a herdeiros de Hitl&MuaaolinilPranon/Salaw 
e os herdeiros de Stálim toda na fuzilario nó 
paredio, logo que puderem, ou nos expulsarão 
pira as sibérias, eu gulanu da vida. E. também, 
não podemos entrar na dos Ilba'akiides centris-
tas. que vió querer nos encerrar, civilizada e 
democraticamente, nos guetos da pornografia, da 
prostituição e do deboche legal. No fundo, todos 
querem que agente abra aias e 

dê 
peesagem. para 

da chegarem ao poder mais facilmente. Vamos 
nessa! Nem Matas.,. 

De repente, pinta a questão: então, devamos 
estar contra isso ai? Estamos melhor nos tempos 
da l.chada e da abertara? Não, nada disso. 
Hoje, já aio é tio fácil prenderem o povão, tor-
turarem o povio. mataram o povio. "desapa-
receram" o povão. Hoje, já é mais difícil calaram 
nossas bocas, ou nos jogarem do alto dos s.es 
deles. Então, toda estamos ganhando, vetamos 
alguma xiu. subimos outro degrau. Toda, 
mesmo as bichas e os sapatões. É o ser humano 
que está ganhando, e nós sana, de começo, seres 
humanos; homossexuais, negros, mulheres, 
ecologistas, isto é aqueles a quem o sistema 
rotulou de" minoriai'. para poder acreditar que 
é maioria. 

A gente aplaude (e continua apoiando) o 
começo do fim do autoritarismo e da ditadura. 
Porn, a gente quer mais. Não nos basta ema 
água mana e parada, mo aio tripa sasa sal de 
dma. A gente quer é mais. Muito mais. A gente 
quer é a Liberdade de viver, comer, trabalhar, 
descansar, morar, ter saúde, estudar, transar. A 
gente quer que todos sejam realmente iguais, ver-
dadeiramente livres. A gente quer uma sociedade 
Igualitária. sem injustiças. A gente quer é poder 
ser humano. Agora, desse coquetel de clubes 
bifinicos recém-parida, que levam o nome de 
Partidos (eles estio mesmo é quebrados...), qual 
nos garante isso tudo que a gente quer? Não, aio 
é nos programas bonitinhos, não, é na prática 
mesmo. Qual? 

Vão me chamar de radical, tÕ sabendo. Mas, 
não estou nem si. E. depois, sai radical mesmo. 
E dai? Afinal, todo o homossexual é radical

(graças às deuses!), porque desafiam a sociedade 
mascarada e farisaica, porque vive na verdade, 
porque tem a coragem da luta, porque tem a 
ousada valentia da opção sexual diferente. Dai, a 
gente leva porrada na Montenegro, na Bolsa, na 
O alma Ulrich. na Miguel Lemos. A gente é 
caçado pelo EBC/BCD, mas tudo boa, a gente 
dá a volta por cima e vai em frente. Um dia a gen-
te conversa, garotões... Até lã, não vai ser difícil a 
gente se encontrar numa cama, ai?, e tõ sabendo 
quem se vira e pede bis! A gente se esbarra.

Eu acho que a viadagein tem duas saldas dig-
nas: ai fica de fora da jogada partidária, ou entra 
num partido e faz a luta por dentro (sem dar ban-
deira, pra não ser expulse); não pode é entrar 
num partido conservador, como todos esses que 
tio aí, e topar as regras do jogo, as ordens dos 
caudilho.. Não entrar, ou entrare combater lã 
dentro. Não podemos é ficar na janela, como a 
Carolina doChico (e a GenJ - II?), veado o tem-
po correr e a banda passar. 

Claro que corremos riscos, basta ver o que

aconteceu com a bicharada que se assumiu dentro 
da Convergincua, que precisou se mandar, que 
praticamente foi expulse. Mas, quem não quiser 
orer risixa, é melhor seguir o caminho do ex-
guerrilheiro e ex-radical Gabeira. voando para 
um segundo exílio dourado qualquer. Não estou 
condenando o Gab, não senhor, estou apenas 
criticando de, pois a gente confiou no cara e a 
figura se mandou. 

Agora. Existe a verdadeira Esquerda, hoje, no 
Brasil? A bicharada pode militar nela? Como não 
está registrada, oficialmente ela não existe, é 
clandestina; então, 6 crime entrar nela dá para 
entender a armação, a marmelada? Dá. Se os 
poderosos do Poder e os outros (os que ainda não 
estão no Poder) nos querem impedir de lutar por 
nossos direitos de pessoas, e de pessoas honios-
sexuals, $ gente não pode ficar de braços cru-
zados, esperando sei lá o quê. Ao mesmo tempo 
que vamos annbater para atingir a autentica 
democracia, temos que Lutar pela scicntização 
e afirmação da nossa opção homossexual; isso, só 
conseguiremos se houver união, se nos agrupar-
mos, se a gente realizar um trabaho conjunto. É 
para isso que estio pipocando, no Brasil todo, os 
grupos de homossexuais organizados e atuantes: 
o. SOMOS (São Paulo, Rio, Sorocaba), o AUÊ 
(Rio). o BEIJO LIVRE (Brasília). o EROS (São 
Paulo). o LIBERTOS (Guarulhos), o OAAG (D. 
de Caxias), a ATUAÇÃO FEMINISTA (São 
Paulo), e muitos outros se formando. É por isso 
que já é possível um 1 Eacosaro Nadosal da 
Hmaosssxesls (São Paulo. Abril/80). E por isto e 
para isso que o LAMPIÃO está aí, ou seu segun-
do ano, aumentando sempre sua força. 

No estamos formando guetos, não, nem 
fugindo da luta ocenum a todos os seres humanos. 
Somos contra o gueto e somos lutadores. Porém, 
quando recosam o espaço, criamos nosso próprio 
espaço. 

Sem qualquer propaganda, cruz-credo, di-
zemos aqui que só estamos sabendo de uni par-
tido onde as bichas assumidas estio sendo re' 
lativamente aceitas. E o partido do macho Lula, 
pasmem (?). Porém, mesmo ali, a bicharada é 
sutilmente encarnitiEda para uma atuação de 
tipo ardsticzj-cuhur'al, isto é, é auixrrada um 
gueto. Mas, do mal o menor, sempre há ali lugar 
Para os viadoi, desde que sejam cultos e artistas: 
que raio de geração, gente. 

- Agora mesmo, escutando o rádio enquan-
to bato este texto, fiquei sabendo do assassinato 
de mais dois canpanhrcis homossexuais, um 
casal, um caso. Foi lá em Sinta Teresa, na A). 
mirante Alexandrino. Ninguém viu nada, nin-
guém escutou nada, ninguém sabe nada... Como 
sempre, claro, a policia não vai encontrar o ou os 
assassinos ("bicha tem mesmo é que morrei": 
não é o que eles dizem?); e, se encontrar o me-
chLsmo da nossa (?) justiça (sic) se encarregará 
de, como antes, absolver o ou os criminosos. 
Quantos assassinos de bichas estão nas prisões 
destepals? — 

Já chega de encher linguado. A hora é de luta 
e de combate, vamos prá briga. Lutemos dentro 
dos partida que nos aceitarem. conibatamoa os 
partida que nos recusaram. Para a trincheira, 
fora do gueto cano pessoas e como pessoas 
homossexuais. 

Essa tal de "abertura", também é nossa, das 
bichas e do. sapatas. (icão Caraáu Soma/Ri) 
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r ESOUINA 1 

O travesti*, este desconhecido 
O papel do travesti na emancipação feminina 

A coaselentizaçio e conseqüente reivindicação 
doa diretos da mulher está soa poucus, mamo se 
lentamente. modificando a estrutura patriarcal 
que vigorou até agora e que sempre deu ao macho 
a preponderância no sistema social. ooisa em já 
muito sabida e muito falada. Mas isto noa per-
mite entre outras 0(1553, prever para o futuro 
(sebe-se 'lá quando?). uma fcrmaçlo iodo-
familiar (ou algo que venha oorrespcmder a ela), 
dividida em duas faaões um., que se podará 
considerar como integrante de urna sociedade 
ideal, em que o ser humano, elo importando o 
sexo civil mas a sua preferência sexual, macia-
trará a sua forma de viver coletivamente, na li-
gaçáo cem outro (ou outrcs.), para juritos des-
frutarem ca prazeres doa próprios pca. Libe-
rados doa interesses de procriação e da se-
qüente manutenção da espécie. Da mesma forma 
estarão odocados de lado ou interesses eô-
micos que se aproveitam doa sentimentos e das 
atrações sexuaia para impor a sua olidaltzaçlo 
quase irrevuvel. como o casamento, que taxi 
como ccatseqüztas a prior-!. estabdecida, a 
prepoténcia do mais forte, e a obediência e de-
pendência do mais Fraco, que via de regra é a 
mulher. Já se pode prever também. nessa ao-
ciedade ida], que a procriação será planejada. 
pelos que assim a desejarem e totalmente iubven-
danada e mantida pelo Estado, principal 'mter-
sadonda. 

Haverá porém. «ano sempre iaiteca, uma 
segunda facçio compoata de reacionários sexuais,

dots4os de mentalidade nostálgica e académica: 
as herdeiros culturais da sociedade machista 
atual. A estes restarão bem poucas alta-nativas: 
primeiro pesque o conceito ae pecado, do sexo 
proibido que tanto tem sido incentivado pela cul-
tura judaico-cristã, estará exaurido ou caduoz 
segundo parque a mulher-objeto (forma humana 
receptadora do falo e do esperma, aquela que 
tem sido apenas cê veículo do prazer masculino, ou 
ainda a procriação por obrigação), será substi-
tuída pela mulher wnscientizada do seu prazer 
do uso do próprio corpo. 

Qual então o saldo que nessa sociedade futura 
irá satisfazer sexualmente o macho tradicio-
nalista? Ora! elo se mostrem cegos e ignorantes 
perante o óbvio é claro que o *rav.stl! Porque es-
te (conto foi citado no artigo anterior). não reivin-
dica mais que isto ser mulher-obsto. No caso, o 
fator eaxtémicu que faz atualmente do travestis- 
aio uma prcsslo sexual (conforme tambn $ foi 
dito, quem não leu que procure no número an-
terior do apláo será de pouca importância 
parque, nas termos dessa tal sociedade ides.l a 
prostituição. seja masculina ou feminina, não 
mais existirá pela sua mIo econômica e sim, 
apenas, pela solicitaçiodoegode cada um, desde 
que a sua empestaçko psíquica exija esse tipo par-
ticular de sexualidade, que é a de submissão ao 
macho. 

Portanto, nesse mundo futuro, felizmente 
despojado da nossa escala de valores morais. 
(prepotente mas também servil, falsa, inepta,

dependente, preconceituosa, penitente, recheada 
de complexos de culpa, etc., etc.), as pessoas cur-
tirão em plenitudes própria sexualidade, fazendo 
dela a base para a sua individualidade e, a- 
seqüexitemente, a estrutura para a sua for~e atuação social e política. Porém.,. surgirá dentro 
dela (sociedade do futuro) uni quadro bizarro: 
uma facçio tradicionalista procurando sisida 
alimentar os valores machistas de antanho. Serão 
os saudosistas sexuais da mulher objeto e que, por 
força das cârcunstándas, mio servir-se para tal 
fim... dos travestis. 

Assim sendo, o travesti-prcetituto que hoje é 
objeto de escárnio da sociedade tradicional, 
aquele que provoca rubores entre os bem aco-
modados, que é saco de pancada de policia, 
lavador de latrina de xadrez, a Gani em quem os 
boles jogam bota (depois de $ «anerem ou de 
terem sido omitidos por ela), estarão pura o futuro 
como um resquício da feminilidade lalocrátiou 
quase desaparecida, mas ainda cultivada por um 
grupo de nostálgicos sexuais. 

Entenda-se que a mentalidade da mulher-
objeto podará permanecer, mesmo numa ao-
ciedade conscientizada. Porém aparecerá como 
excessio, como unia das muitas formas de livre 
erpressio que, espera-se, mio existir no mundo 
futuro - assim como aqueles homossexuais, 
tanibéni falocratas. que ainda icreditarlo na função ativo-passivo. Idan, ident, continuará 
existindo uma omicestuaçio sexual hoje confun-
dida com a prostituição texnmina, que a socie-

dado machista considera uma doença, deno-
minando-a discriminatcxjamaiie de furor ute-
rino, e que na verdade é unia mera necessidade 
de exacerbação sexual, o que nos homens ganha a 
força de um atributo: garanhica. 

A verdade é que, mesmo aos tropeções ca-
minhamos (ou caminharemos) para uma co-
munidade que por tentar ser- a ideal, aio escapa 
de parecer utópica. Mas vamos minta a esperan-
ça, pelo menos au pensamento, de que nela todos 
os direitos ser-lo igualmente cumpridos e res-
peitados: usaremos a noma mente e o nosso arpo 
ao prazer da nossa própria responsabilidade e na 
mesma proporção em que respeitaremos a in-
tegridade alheia. Dessa Shaa.rILá poderemos 
exigir e obter tudo. 

E obtido isto, ninguém vai segurá-los, podem 
crer! 2 fato conhecido através da historia que as 
amantes dos reis, dou governantes, dos senhores 
do mundo, tiveram atuações podtjcaj, muitas 
vexes, bastante mais importantes que as esposas 
legitimas. A conjuntura sexual sentimental que 
Fez com que as Dianas de Poiticra, Posnpadours 
ou Domitilas tivessem mais acesso ao poder que 
as esposas. não deve ser nenhum enigma para o. 
tmvis. Aa!m é que en louro f	 (se 
gniçadamaite ainda forem necessários governos) 
em vez das tradicionais cucolaa teremos trais 
agindo nos bastidores do sistema. Mas isto ser-á 
da alçada doa futuros senhores do mundo, não da 
minha. (D.rc7P.do) 

A~9~ es t~ das porsasl palavra assassino derivaria de h~ (comedor	 mais 'dc perto o universitário brasileiro: a lep- 
..

- 
ArTIaqu4os as PfáÇd5 portai dos um uni- de haxixe). Os linguistas moderna tendem a lizaçiodoabortoeda maconha. 

(M G	 Altos  deriva-Ia de ssea (seguidores de Hassan, o 	 O tema, já começou a sair das delegacias. No 
Velho da Montanha).	 Japão e na Colômbia, ministros de estado che-

Hoe, as inimigos da maconha sofisticaram ganam a pedir a liberação, aliás no pregrama do Em uma das suas últimas entrevistas desti- 

dunas, Fernando Gaiteira lançou uma bomba 	 sonhos    ,	 ria impotência,
 além de induzir ao crime. Todas estas • vremenle nas bancas. Na Jamaica, os cantores 

sais argumentos. O uso prolongado da erva Partido Radical italiano. Nos Estado. Unido., a nadas a modernizar is nossas esquerdas provin-
provocimpotência, homossexualismo, 	 revista especializada lHgh Tá é vendida li- que está demorando a explodir. 2 a reforma das  

leim sobre o consumo da maconha. Não que o nos-	 ,	 pesquisas, entretanto, basearam-se em experihi- Bob Marley e Peter Tosli engajaram-se na mesma 
50 já saudoso guerrilheiro deu omtumes tenha	 ar a	 das com animais cai voluntários humanos sub- luta, Por outro lido. nos regimes marxistas vem 
ido o primeiro a tocar no assunto. Outras par- 	 metidos a doses de até caos de 30 cigarros acontecendo o contrário e o arrocho aumenta. 
sonalidades (Gilberto Gil, Rita Len) e entidades 	 diários. Ora, a média dos consumidores na- Vide Cuba, Angola, Moçambique, URSS. 
(Libelu) já tinham feito isso, se bem que forçados 	 ____	 ramente ultrapassa 2 ou 3. Assim, o resultado 	 Em 1973, . cidade americana de Portland no pelas circunstâncias. 	 pesquisas mercas tanto crédito quanto es- Estado do Oregon foi escolhida para uma cx- Que planta diabólica é esta, que já chegou a 	 _ •.	 tudos sobre os deitas do álcool a partir de ia-	 a-iésda inédita. Durante um ano, sem nenhuma ser associada tanto À " subversão omnunista" 
«ano à "infiltraçio da CIA" e á nociva influhi-	

dividuo. que consumam um litro de cachaça cada 
24 horas,	 divulgação.suspendeu-se a repressão aos aia- 

cia da lascivia oriental"? 	 A repressão começou apenas a partir da à	 crmheiroa e observou-se o Indica de crmnainaji- 
Seu nome cientifico é Cmabls Sadva.	 . , '	 .	 segunda metade do século dada. Este aio apenas aio aumentou, como até

ulo passado. Ainda em caiu Foi a partir deste resultado que em 1975. II Originária das encostas do Himalaia (único local 	 1840, existia era Paris o Clube doa Coinedores de 
ainda encontrada em catado selvagem), a aia- 	 . ,	 .	 Haxixe, entre cujas	 estados (alguns importantes, como Nova Ycrk e sócios estavam intelectuais Califórnia) descrixninaliz.ram o uso cla Canaab, conha é usada na tadia pelo menos desde asrca de 	 .	 respeitáveis como Baudelaire. Alexandre Dumas fato logo seguido par alguns países da Europa 

/ 

1.300 antes de Cristo no tratamento da asma, do 	 -	 e Theophile Gautiei'. Já em 1884.  o governo inglês fato  (Suécia, Holanda. Dinamarca, etc). 
(vide olivro sagrado Atharva Veda). Ao contrário 
glaucoma, da histeria, assim «ano afrodistaco 	 proibiu seu uso no Egito. 2 possivelmente a 

piumeira Id contra a Canasbh, mesmo que nunca 	 O que vem a ser esta dcscriminalizaç*o? 
da maioria dos vegetais, que é hermafrodita, a 	 tenha sido cumprida. Em 1920 foi a vez da 	 Bem, não é(ainda)a liberação total. 00ulliwjeo 

feminino. Apenas esta última tese rentabilidade 	 (/4Á 	 Á	 i Unido. legislarem a respeito. 	 consideradas para "uso Pessoal". Permanece 

Grécia. Em 1933, da Turquia. E em 38 foi a vez comércio continuam proibidos. Masca livre o fi Cabk é uma variedade sexuada. Ou seja. pos- Gr 
.q	 • -_ do Brasil (em pleno Estado Novo) e das Estados 	 sumo e o porte de até 100 gramas do produto,sul plantas de sexo masculino e outros do sexo 

comercial. Os argumentos de dependência física e pai- portanto ainda válido o veredito da Comissão do 
Dela podem ser extraídos pelo menos rês cológica e os outros já citados acima jamais coe-Cânhamo Indiano cm 1894: "totalms ata a produtos: o Bhaag (comidas ou bebidas feitas 

t
seguiram ser provados cientificamente. Nem pela proibição, dado ao d~o .óa.ro de usuários e a= a planta macho). a Grua). (cigarros feitos 

com as flores secas da planta fêmea) e o Caras	 - .	 , : ,	 1893 pelo governo Colonial rit$nico, nem pelas Ib.CIdade ou  ~a videntes. A prelb1ço 
Comissão do Cânhamo Indiano instituída em pi falta á. provas de quis conduz á macera, à 

mais recentes comissões semelhantes, 	 o as do da Gasija seria peztaaso uma ISt1.iémC nascai Hasta. (resina concentrada que pode ser tanto 
comida como fumada). No Brasil, como em todo 	 '	 4	 \	

Senado americano em 1%7 e 1973. Apesar de ab- liberdades tndlvldnals", 
o continente americano e boa parte da África, a 	 : 
c;. j. é a forma utilizada pelos consumidores. 	 solvida pela maioria dos dentistas, a maconha entre nós  continua proibida. Por qué? AI é que entram os

	

	 começa a articular-se nos
meios estudantis e artísticos uma campanha para Mesmo que adquira nomes regionais como 	 4	 mais diversos interesses, desde o moralismo e a a descriminalizaçio nos moldes americanos e 

cravos negros, que por sua vez a receberam do.	 .	 ,	

rido, passando prÁs oposição dos fabricantes de europeus. Tende a crescer. Uma das acusa~ 
no México, Diamba as Angola e, ai- hipocrisia do sistema até o mdo do deaconhe- 

Inc nós. Manga Rosa ou Maconha.
que certamente sai feita contra esta campanha, A Caanabl. chegou até nós trazida pelos es- cigarros e bebidas alcõolicaa. 

No final doa anca 60,cabip1..oroeoin- é de que beneficiará apenas as classes altas ai-. 
mercadores árabes, que foram buscá-la na Ind!. teresse pelo ca'ientalismo divulgaram a plantinha quanto o prwomoi're de fome, etc, etc... Conversa 
is Pérsia. Aliás, foi através de um fato a~	 peles pelos quatro cantos do mundo. Apenas nos Es- 

tecido neste último pais que ela foi pela primeira "	 tados Unidos, estima-se que cerca de 40 milhões	 Quem pesquisar as biografias de grande parte 
vez associada à criminalidade. Expliquemos. Ba- detentos.de pessoas já provaram a dita cuja, e destas, d nossos detentos. verá que em geral, o negro, o 
ira 1090 e 1272 da era cristã, floresceu nas mon- 

chuita contra seus opressores, os califas de Bagdá.	
)i'.4'	

metade a consome regularmente. Na Jamaica, pau-de-arara e o bola-fria entram em cana pela 
tanhas penas uma guerrilha da seita muçulmana -	 -,	 perto de 65% da população faz uso da Ginja, primara vez pelo porte de quantidades módicas 

	

$	 :.	 Em dezembro do ano pasado, uma pesquisa da Caab. Na prisão é que fazem vestibular 
Durou mais de 200 anca antes de ser extu'mi- 
nada. Sob a inapiraçio da Hassan ibn Sabah, o da cidade de Sio Paulo confessaram 1á ter feito anistiando os condenados por porte e	 sumo, 

 Velho da Mantinha, os sectários entupiam-se de	
.;	 publicada no 18 revelava que 10% dos estudantes pra bandido. Descriminahzando a maconha e 

	

\ j	 uso dela. E quantos deixaram de confessar? estaremos também libertando a policia desta 
haxixe e atacavam o inimigo em comandos 	 Durante as últimas eleições para a UNE, oLibdu chanchada — para que ela possa realmente ter 
suicidas. Como a Historia é sempre escrita pelo 	 ciamou que nenhuma plaLafcxrna dos cuncor, tempo de combater os ladrôeaeassaltantes. (João 
vencedor, desenvolveu-se uma tese de que a 	 - . .	 rentes abordasse os dois assuntos que afligem Carlos RoàIg.es) 
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JA ESTA' NAS BANCAS! 

( ESQUINA ) 

Deus nos livre do "boom gay" 

HOS AY' Au 
S}-OW . S G/ 

Há dois anca, juntamente com o lançamento 
do número Zero de Lamplio, circulou uma Moca 
no Rio e em Silo Paulo de que uma agência inter-
nacional de ncXlciss preparava uma grande 
rqxwtsgcnl sobre a vida homossexual no Brasil. 
concentrando-se no Rio como a "nova meca" doa 
Sueis do mundo inteiro. Que ou saiba, tal matéria 
nunca saiu. Meses mais tarde, porém, apareceu 
na redação de LampiPo um americano muito 
tímido, da Associated Presa, que catava fazendo 
um "levantamento sobre os movimentos hoence-
aezuaá que começavam a surgir", e tomou nosso 
jornal como ponto de partida. Mas, como todo 
americano, mo tímido e tranquilo como o tal 
repórter, ele queria nos arrancar estatlaticas, 
dados científicas, porcentagem da pepulaçio 
homanuamal, caUsa que aio catávamos pre-
parados para fornecer. Mesmo aasua a matéria 
tc* feita e distribuída para todo o mundo pela AP: 
temos as provas; nos chegaram re cortes até do 
Egito-

Nota dias últimos anos quase aio tivemos 
tempo de respirar, nós que fszesnca ot p4io 
Acamiuzu de tudo, caisas boas e más - de par-
ueguiçio policial a uma reaçio absolutamente en-
tusiasmada de leitores de todo o Brasil San 
querer, a gente se transformou para alguns en-
tusiastas do jornal em espécies de giirus, de 
vacas sagradas, cansas que seriam as últimas que 
escolhatamos para set sagradas e, principal-
mente, vacas. Mas essa fase também passou e 
acho que a vencemos desfazendo todos os m1, 
entendidos que pintaram e tentando desmanchar 
o nó que deu na cuca de muita gente que passou a 
pensar que os lampiõsiixa «a homossexuais 
profissionais, misóginos e sexistas. 

Ao coa trino de tudo isso, o que nós quisemos 
e queremos fazer com Lampião é reunir, na 
medida do poasivel, sob uma mesma bandeira, 
todos aqueles que não tiveram vos até agora e que 
sempre foram oprimidos pela sociedade ociden-
tal. Foi para esses pinas que Eapo surgiu e 
seus editores, como homossexuais, aio podiam 
deixar de esclarecer sua posição dentro da luta 
geral e do quadro reivindicatório das várias 
minorias. Nem em Lasspo nem em qualquer 
outro lugar pretendemos impor o nosso ponto de 
vista. Ao coati'ánio, o jornal não só veiculou como 
defendeu todas as causas minoritárias; cujos 
representantes, às vexes depois de muita jade-
cisão, nos procuraram para expor. E não fia raro 
que essas criaturas tio discriminadas quanto nós 
aio consuissem esconder o espanto de encon-
trar pessoas que, afinal de coutas. eram "nor-
mais". 

Tudo Imo á pua pedir que aio nos senham 
quiser cuiper agora por emm vasdadsfro boo m 
gay que má pintando ias paradas. Nada tes. 
vir cívem es "bsezuaIs" que todas as 

se oauIs.sar da péblico nas grandes r.ilstsa 
de Iaçio isdenal saire as técnicas que usam 
psiu atender na cem a sena cénug.s 4e sbes 
os ~os, nem publlcarlaaoa dsdar.çõ.. 4a 
osbd.vs que dirameme atio aslndo para 
atrair emb freguesas. Para .éi, heo tudo"i adua 
da CIA", cao dias. Ca.bir Rocha. Lampião 
.Io está lemrldo — ...bam pro$sto duase tipo. 
aio .ten& promínover quem quer que s, ou 
melhor, encautra-a* castamente na outra face da 

ceda. 
Para Lsapo, o que interessa, são as ma-

nifestações marginais desse chamado bocas &OY e 
aio o bo(*emless fabricado em Ipanenia por 
bichinhas que nunca tiveram coragem de arriar u 
calças no Buraco da Malsa. Sini, nos interessa es-
sa proliferação de espetáculos de travestis que es-
tá ocorrendo nc Rio. E nos interessa porque 
achamos ser esse fenômeno de grande importán-
da para a caxiscientização da comunidade traves-
ti . a mais marginalizada e alienada de quantas se 
possa imaginar entre os grupos estigmatizados. 
Ao conseguirem se organizar em grupos teatrais, 
os travestis estão vencendo antigos e profundos 
preconceitos que aio lhes permitem aparecer as 
televisão ou gravar discos, corno diz muito bem 
Eliana no excelente "0ay Girls". 

No contexto da sociedade ocidental, o travesti 
é uma figura enigmática, para aio dizer im-
própria. No entanto, no Oriente, sabe-se que o 
travestisnio é visto «ano um fato perfeitamente 
natural em muitas tribos e até em países inteiros. 
No teatro japostés e no indiano, os homens re-
presentam geralmente o papei de mulher. Então, 
por que qio ter aqui atores representando papisa 
femininos, quando passamos por uma fase em 
que queremos ter o Oriente cornos nossa matriz? 
Além do mais

'
' a expojção diária na ribalta, a 

análise constante de uma platéia heteróclita au 
muito poderá ajudar o travesti a se entender.

"Lampião" e um jornal que se quer engraçado 
e alegre, mas de também é sisio em matérias fun-
damentais como o direito ao prazer e à alegria de 
vi. Ao encerrar-se março e com o inicio do nos-
so caiteno tropical sentimo-nos exaustos «an as 
trabalheiras de "Lampião". Cada um de nó@ 
cianaçou a fazer planos para um justo recesso, 
que afinal ninguém é de ferro. Para amenizar a 
no~ linha editorial pensamos «a lançar um 
concurso entre nosso, leitores para a escolha da 
"Bichinha do Lampião', tesas que lan sido 
motivo de dúvidas cruéis constantes entre os 
editores. Boiamos também um outro concurso 
bem digerível e n.rdilstico, "O &meai mais 
Bonito do Lampião", mas esse descobrimos logo 
que tinha as cartas marcadas., pesque Darcy Pai-
tendo certamente ganharia. 

Pessoslmente, cada um de nós começou a 
bolar logo algum tipo de mudança na sua rodas 
de vida. Aguinaldo Silva foi  mais audaciosa 
"Vou virar betu'ossezual", gritou ele de repente 
na redação, o se tivesse descoberto o ovo de 
Colombo, sana ninguém o levou a saio. Eu, na 
minha parte, comecei seriamente a pensar em 
ficar louco. pinei mesmo, por algum tempo. Mas 
iria ai agüentar uma barra tio pesada só na base 
dos psicotrópico.? E se eu fundasse o falanstérlo 
das meus sonhos, com um grupo de amigos muito 
amado., para se falar sobre as «asas boas e más 
da vida, sua rancores e ressentimentos? Quanto 
salso, quanta loucura' Logo veio a reunião de 
pauta e todos nos lembramos de que "abril é o 
mais cruel dos meses" e que havia muito trabalho 
pela frente. 

Me propus analisar o bocas gay para este 
número. Só quando me sentei na máquina é que 
comecei a pressentir que havia usas armadilha no 
meio do caminho. Na verdade há dias booass 
ga: o deles e o nosso, o da sociedade machista 
que usa os tais cabeleireiros bissexuais para exibi-
los em seus salões «ano o arte portuguesa exibia 
os Indica levados do Brasil, e na gafieiras de bi-
chas onde mesmo as mais enrustidas sentem de 
repente que estão se assistindo nasces' outra vez, 
totalmente livres, mesmo que seja por algumas 
horas. É a indústria da perasissividade, isto é, de 
algo permitido, tolerado, e a descoberta da 
prática sem restrições do prazer. de um prazer 
que te afirma e te completa. 

No lado positivo do bocum gay quem se diver-
te, naturalmente, não é a chamada alta socie-
dade: esta está do outro lado da moeda. O Rio, 
aos sábados, tem agora uma quantidade regular 
de lugares para se escolher. A Gueifíeina voltou a 
todo vapor. O Cabaré Rifão que ccanaçou triste é 
agora o lugar mais alegre da noite, e o mais 
ecuménico também; lá dança homem com ho-
mem, mulher co:a mulher a até homem com 
mulher. O Cabaré Casanova, depois de um 
período de crise voltou a ter a lotação esgotada 
quase todas na noites. No fim de março abriu urna 
nova casa para a comunidade gay. na Rua Volun-
tária da Pátria, no antigo Schnitt, e a Gafieira 
Elite do Botafogo vai inaugurar por estes dias. 

E uma festa mesmo. Eras está solto, fazendo 
misérias, e a isso Lampião sôpode aplaudir. Com 
Era nos protegendo nunca teremos do que nos 
queixar au matéria de alegria e prazer. E «ano au 
isso não bastasse, há ainda a oportunidade de se 
ver no teatro  shew"Gay Girls", ccxxi um desem-
penho admirável de Maria Leopoldina. artista 
que proponho desde já para o próximo Prémio 
Miahére de Melhor Atriz, embora a critica da 
chamada grande imprensa não tenha se dignado 
a ir ver o espetáculo (da mesma forma que fia, 
para meter o pau, no inesquecível ahow de Ney 
Matogroaso). Essa critica, como diz Hélio Fer-
nanda, só ouve a vos do dono e só escreve o que 
de manda. Por isso, Sr. Joseph Alfin, diretor da 
Air France no Brasil, paço-lhe que vá ver o es-
petáculo "Gay Oir&' para comprovar o grande 
desempenho de Maria Leopoldina, uma atriz 
completa em toda os sentido.. Depois. na época 
oportuna, dê um puxão de orelhas nos seus 
critica de coleira por não terem pelo menos in-
dicado a atriz para oMoliére. 

E outro acontecimento na cidade no que diz 
respeito ao hoca gay do lado positivo da moeda é 
a presença de Da-cy Gonçalves outra vez entre 
nós. E com ela, senhores e senhoras, está tra-
balhando uma das criaturas mais delicadas e in-
teligentes que conheci ultimamente. Chama-se 
Vera Abdhxa, é paulista, Linda, comovente como 
ser humano e ótima atriz. É um travesti. (Fria-
cisco Ritisucomi)

LAMPtÂOÓa uhia 
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Blanco, Michalski, 
Marinho: um Moliere 

para Maria Leopoldina 
URGENTE! 

Maria Leopoldina de Orleani e Bragança ao lado de MOIIeI duas pesions Inc. 
t'erentes 

D o ic 
GRUPODIGNIDADE

ENTRE VISTi

• Conheci EIpldiõ de Lima há dez anos atrás, 
tentando se firmar no Rio de Janeiro (ele é mi-
neiro) cabo cabeleireiro e, com pudão da para, 
ator transformista" Durante todo esse tompo,e 

em todos os lugares que trabalhou Elpidio, ou 
melhor, Mana Leopoldina constituiu-se numa 
atração à parte devido o seu enorme talento e 
criatividade. Não creio que algum outro ator 
valorizasse tanto nosso texto como Leopoldina faz 
agora em "Gay Giris" o que pode ser conferido 
pelos aplausos demorados que recebe diariamente 
e pela opinião não só do pessoal aqui do Lampa 
xxno também por atores famosos =no Marco 
Nanini, lara Amarai, Minam Persia, que a con-
sideram um alor/ atriz simplesmente sensacional. 
A gente aproveita e bate um papo com Elpi-
dio/Lecpoldina no camarim do Teatro Alaska 
onde se apresenta atualmente. (José Fa.ando 
Rastos) 

LAMPIÃO - Vamos contar falando do 
Inicio de sua carreira, amas coisa.... 

MARIA LEOPOLDINA - Eu sempre tive 
vontade de trabalhar, curtir um palco. Embora 
sabendo que o campo de trabalho para o travesti é 
muito pequeno não mudei meus planos e estou 
levando avante, cem muita luta, o meu trabalho 
de ator travesti. E não pretendo parar. 

L - Rogérla me disse uma vez que o Gani 
dlh4menie transe coes travesti, quem goste de 
travesti é o machão aneimio, aquele caretio que 
não se sasame... 

ML - Eu discordo da Rogb'ia. Acima de 
tudo eu sou homossexual. Gosto de Gu O 
Guei transa coo, travesti sim. Comigo mesmo 
nunca tive problemas. 

L - Você redimam sempre que estio sendo 
exploradas, que ganham pouco, mas nesse show 
do TestroAlsaka, oprodutor1oão Paulo Phelro 
paga a vocés bem mais que muitas atrizes ra-
cabem em teatro.. 

ML - Acontece que quando eu meref iro que 
somos mal pagas é porqtse os nossos gastos são 
enormes. AI o ordenado tios pequeno pato do 
que noa gastamos. Mas reconheço que nos pagam 
bem melhor do que em outros lugares. 

L - O público do Gay Gula é constituldo em 
sua maioria de casa, m~ dos qual, idosos. Is-
so significa uma grande abertur* ao mercado de 
trabalho para o travesti! E a televisão? A hora es-
ti chegando? 

ML - Claro que o travesti hoje em dia é 
muito mais aceito inclusive pela honestidade do 
ocaso trabalho. E respeitamos o público, que 
cada vez nos aceita mais. Quanto a fazer Ide-
visão, quando dizem que nós choramos o teles-
pectador eu acho graça. Quem pode chocar são os 
homens que aparecem travestidos, como Os 
Trapalhões, J0 Soares e outros. O travesti, a 
bicha, ainda é vista por muita gente txano um ob-
jeto de consumo, de deboche. Agora, a TV Globo 
eu faria de graça. Emdinha e Marlene ganhava 
pouqulasimn na Rádio Nacional, mas era um 
veículo que propordonava às duas outras fontes 
de renda como .1mw,. apresentações, etc.. Quer 
dizer, a gente faturaria por outros meios. 

L - Se você fosse convidada s lazer uma 
novela que papel gostaria de Interpretar? 

ML - O de Ana Preta. Adoraria fazer o papel 
de Ana Preta. Acho inclusive que foi feito pra 

mim. Tenho certeza que ainda vou fazer uma 
novela. 

L - Esses Investis que batalham na rua 
prejudicam o prolbilonal? 

ML - Claro que prejudicam. O público as-
soda e acha que nós profissionais somos domes-
mo nível dos que vivais batalhando nas calçadas 
do Rio. 

L Você já sala com alguém por dinheiro? Ii 
ler multo michi? 

ML - Nunca. Acredite quero quiser. Não 

Senhorita Gay *

posso viver só da minha arte, mas tenho outra 
profissão, csibeleirriro, que me sustenta. 

L - Quer dizer que o ElpidIo cabeleireiro 
ganha mala que. IAOpoidIna? 

Ml - Muito mais. Acontece que Leopoldina 
gasta muito e é o Elpidio quem paga. Tenho um 
dinheirinho guardado mas quem ganhou foi o 
Elptdio. Aliás, pra falar a verdade, é o Elpidio 
quem sustenta Maria Leopoldina. Maria Leopol-
dma sim, faz michê cem o Elpldio.'O dinheiro 
que Leopoldina ganha em sbow, eu não posso con-
tar com esse dinheiro. Entra como extra. Vivo 
___ o dinheiro que o Elpidio ganha como ca-
beleireiro. 

L - Você não Já se sentiu ofendida coes o que 
Já lhe ofereceram pisa trabalhar? 

ML - Todas as vezes. É uma vergonha o que 
pagam ao travesti brasileiro. A única vez que me 
ofereceram um orden edo foi agora no Gay Giris. 

L - Mas quando você pumos tdi ama 
trabalhando na boate Galante você gnahaiu 
bem... 

ML - Mas você disse bem. Zé, era uma 
boate. Eu tinha setenta por cento da porta e ainda 
pagava aos outros artistas. E quanto eles não 
faturavam? As mesas, as bebidas e os outros trin-
ta por custo. Realmente eu ganhei bem. O áme 
parou por causa do problema do aumento de 
gasolina. 

L - Malie gente acha te scê dsv.is ga-
nhar

 
o Moilére per ame ses tr.bslho no show Gay 

Gim.. Você adsqiussivel? 
ML - Claro que não, Zé. Embora eu faça 

uma coisa difícil. Você sabe que teatro de revista 
é bastante difícil. Meu sonho seria fazer uma 
comédia, uma coisa diferente. Eu não posso com-
petir com Fernanda Montenegro, Dma Sfat. Você 

/	 . * 
*

*

mesmo me disse que o JB. O Globo não podem 
colocar fotos de travesti e nem lazer crqica de 
show de travesti. Eu só não alualo par que ti-
zeram crítica do "Rio de Cabo • Rabo — que é 
teatro de revista também. Será que é porque nós 
não temos Djenane Machado? Mas somos atores 
acima de tudo. O Flávio Marinho, do Globo, veio 
ver o alrnw, inclusive eu agradeço porque ele me 
elogiou muito no jornal, mas não fez ou não pôde 
fazer uma critica construtiva do espetáculo. Eu 
sou sindicalizado como ator, masseca ciltiixa que 
votam nesses prêmios como o Moliére, o Mam-
bembe, não vém assistir ao ogietáado, çomoé que 
podem votar num travesti? Não tivemos na 
platéia nem o lan Michalaki, nem Armindo BIan-
co. O próprio Flávio Marinho, do Globo, veio por 
conta própria e não a mando do jornal. 

L - Você és estrela do Gw Gimna? 
ML - Não. Não ~toque aqui tenha uma 

estrela. Posso ser a mais aplaudida, aba estrela. 
Pela primeira vez estou trabalhando an uma 
produção bem cuidada e pela primeira vez estou 
sendo dirigida, o que é ótimo. 

L - Mia o Cisica BItISCOSaI, aqui do Lim-
pa, vil indicar um noene para oMcJhle'e. -, 

ML - Eu sei, de me disse isso no teatro. Em 
principio eu achei que fosse brincadeira do Cinco, 
mas depois pensando bem, como eu já disse. 
acima de tudo sou um ator, estou trabalhando 
num espetáculo com casas lotadas para o público 
carioca. tasbo dão zie elogiada. E ao que me 
consta os prémios são dados de acordo coes o 
trabalho de caia um. E  público e vocês jornalis-
tas consideram o meu um bom trabalho. 

L - Alguma personalidade Í lhe fez um 
elogio que você tenha considerado gnsllkutu? 

ML - Não é falsa mi n&N Zê, mas 
muita gente. A Joana Fomm disse que no &a au 
que montasse uma peça me chamaria pra tra-
balhar. A Lia Farrel nesse show disse que PUXOU 
aplausos por ver que eu faço um verdadeiro 
trabalho de atriz. A Sônia Mamai, a Leci Bran-
dão, o Emílio Ssntiagodisseram coisas parecidas. 
Isso tudo nos conforta muito. Vocé mesmo me 
prometeu uma coisa que eu quero cobrar aqui 
nesse jornal maravilhoso. Há dois anos atrás você 
levou a Georgia Bengstoin pra participar do slrnw 
Poeira de Estrelas no João Caetano em beneficio 
do Sindicato, indicando ela ao Otávio Augusto, 
na época o presidente. Este ano quero participar. 
Você me convidou, vai ter que cumprir. Pode 
avisar a Valida Lacerda. 

L - Tá pruamddo. Voltando ao ssumto 
prIos. Muitos ator. coeno Raul Cortas. entres 
que seara eso falha a	 6uia Já 
prêmim hapoilitantin vivendo o papel de hamos-
sezuali ao palco ou na ida.. 

ML - Tá vendo? Por isso eu não entendo 
que eu não posso ganhar. Será por causa da 
peruca e da maquiagem? 

L - Pra terminar, Iae~ você pima 
se operar? É Castra essa opemçêo do howanei 
tinir mulher?

ML - Operar não. Pelo menos no momento 
eu não penso. Mas acho que todo inundo é dona 
da própria vida e do próprio destino, por isso não 
poderia nunca condenar essa operação em quem 
quer fazer. 

.............t 

Um Esquadrão

da vida? 
Os coleguinhas da grande lprensi costu-

mam se referir. a qualquer pretexto, a urna coisa 
chamada " ética profissional" . Mas diariamente, 
nas colunas dos jornais para os quais trabalham, 
dão provas de que esquecerem o realsignificado 
da expressão. Dois exemplos recentes: o primeiro 
é  caso do "Mão Branca", : apresentado em roan-
chete, diárias corno uma espécie de relações 
públicas do Esquadrão da Morte. O engodo 
começa quando os jornais dão aos seus leitores a 
impressão de que oEM. ainda que deforma tor-
tuosa. estaria praticando justiça ao matar ban-
didos. Primeiro não existe um Esquadrão da 
Morte, mas vários bandos de facínoras, que 
trabalham sob a proteção de algumas empresas 
ou grupos delas para dar segurança aos seus 
carros de entregas, e que, armados e financiados, 
acabam indo além dessa função, envolvendo-se 
com traficantes de tóxicos, ladrões de automó-
veis. etc.. 

A estes matadores o que menos interesse é a 
justiça: eles matam por qualquer motivo - 
matam principalmente por dinhàox foi um des-
ses grupos que, contratado para isso, executou 
com extremos requintes de crueldade, ano pas-
sado. a diretora de patrimônio do Fluminense 
Futebol Clube (atenção, classe média apavorada: 
da era uma cidade, igualzinha a vocês. . . ); ficou 
bem claro, no ezrrer do inquérito, que da Foi as-
sassinada por um dessa grupos; mas a'grs.ude 
baprama não tocou no assunto nem de leve. 

No caso do "Mio Branca" . otpaehcaiv'elao 
seguinte: um jornalista. em dia de pouco assunto, 
inventou o personagem; e o seu jornal , temeroso 
de que um próximo aumento do seu preço resul-
tasse numa queda de vendagens, adotou-o, levan-
do-o ás manchetes e ~seguindo, em vez de uma 
queda de vendas, um aumento: ante o assunto ex-
tremamente vendável, os outros jornais trataram 
de encampar a figura do "Mão-Branca", igual-
mente adotado pelos matadores: bole existem uns 
40 "Mão Branca' ' telefonando a toda hora para 
os jornais, para as delegacias, pira as emissoras 
de rádio etc. . ampliando uma cirrente doentia e 
sádica que começou numa redução. 

O outro exemplo de como a prsedia bapeuma 
liga pouco para o que chama de "ética profis-
sional" tens a ver com a volta ao Brasil do jogador 
de futebol Roberto. Atacante obtuso, impi po-
pularidade foi fruto, principalmente, da amizade 
que o Almirante Heleno Nunes lhe dedicava, 
Roberto fez na Espanha o que se podia esperar 
dele fora dos limites de São Januírio: absolu-
tamente nada. Fracassou rahmdamente, a tal 
ponto que os espanhóis aprossaram-se em devol-
v-io, como se tosse um bonde. Para evitar que 
Roberto voltasse ao pata desvalorizado, criou-se 
(lorfar seria a palavra certa) toda uma novela; de, 
na verdade, estaria sendo disputado por Vasco e 
Flamengo. e até por hipotético clube inglês. 

Tudo mentira: Roberto ia voltar mesmo era 
para o Vasco ( quem, tio desesperado que 
atava, assinou um contrato em branco), clube 
que tinha a obrigação de aceitar seu bonde de vol-
te. Mas à . Impireena coube transformar 
sua volta num acontecimento triunfal. Para isso, 
bastou que ela aceitasse. sem OX*eaa, as 
bazófias de Mirem Braga. cuja megalomania 
galopante encontrou campo. mais uma vez, para 
se manifestar nesse episódicx e os boatos sobre o 
tal time inglês que —  desejáva Roberto a qualquer 
-', 

No caso do "Mio Branca", , o mínimo que os 
jornalistas podiam exigir d* poãoia, cada vez que 
esta afirma que os mortos não identificados da 
Baixada são "bandidos", é que ela, primeiro, dia' 
sesse quem são os mortos. e segundo. que 
apresentasse a licita criminal de cada um deles, 
provando que são realmente bandidos, e não 
que se baseasse, para fazer a acusação, apenas 
um apariscias dos "presuntos" - geralmente 
negros, desdastados, vestindo roupas que in-
dicam uma situação de extrema pobreza. Talvez 
caiba á imprensa nanica dar um novo valor à ex-
pressão ' '&ica profIssional": vamos convocar as 
pessoas de boa vontade e criar um Esquadrão da 
Vida cujo objetivei seria denunciar o que realmen-
te está acontecendo na Baixada Fluminense - 
um verdadeiro genocidio? O espaço está acabais-
do, mas o assunto é da maior importincia, e eu 
quero voltar a ele, com mais det~ no próximo 
número. (Aulasldo Silva)
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O elenco de "Gay GMs" promove no dia 7 
de abril, às 21h30m, no Teatro Alaiki, a 
delçeo da Senhorita Gay. A vencedora será 
contratada para participar do espícu1o. 
Será apresentado um "show" diferente e 

rt de personalidades (Fike, Led Brandão, 
S&da Mamede, Mfrlam P&aIa, ele.) 

GayGiris	 *	 * 
(Musical de travestis) 

Com Uouãa, Maria Leopoldina, Ana * 
Lupez, fico Montniegro, Veruska, FuJka, 
Sádia e os bailarinos GulIle'ino e Edacui Farr. 

De terça a quinta e domingo, 21h30m- , 
Sextas e sábados, 22h.  
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Cais Cabi kogaIon para LAMPIÃO u dos	 ab ~a do Co.gres,o das Mulkei na USP 

[REPORTAGEM] 
Congresso das Genis,*, esquerda 

joga bosta nas feministas 
"A vanguarda brasileira é moralista mesmo. 

Trocou o convento pela célula poiltisa". 

(Marisma Cb., numa entrevista) 

Foi muito instrutivo o 1 Congresso da Mulher 
Paulista, realizado nos dias Se 9 de março, com a 
presença de mais de três mil mulheres de todas as 
faixas sociais, vindas dos bairros, do centro, de 
cidades do interior de São Paulo e inclusive de 
outros Estados. Para se ter uma idéia de dimen-
são do evento havia 600 crianças abrigadas em 12 
creches e 1 berçário. cozo uma equipe para cuidar 
especialmente desse setor. Os subgrupos For-
mados para discutir oternárioem pauta ultrapas-
savam o número de 80 - só para o tema 'Se-
xualidade havia mais de 23 subgrupos - com 
uma média de 15 a 25 mulheres em cada um. 
Como no primeiro congresso, da homens foram 
gentilmente colocados num grupo separado, 
apesar dos protestos de alguns que se cosisido' 
raram 'discriminados"; no segundo dia de 
trabalho havia uns cem deles discutindo sob 
coordenação de uma feminista que deixou as 
coisas bem deras logo de salda: "Peço que vv 
não nos apoiem; não precisamos de sua proteç]Lo. 
Queremos que vocês assumam seu papei como 
seres culturalmente repressores'. 

Accoteceram casas tio reveladoras nes 
dois dia, de discussão, no TUCA e demais depai-
dências da PUC, que o II Congreeso parece ter se-
tornado  um divisor de tgUu para as feministas e, 
creio, para outros grupos de poiltica alternativa. 

CONGRESSO DE MULHERES OU CON-
GRESSO DA UNE? 

Os conchavos e palavras-de-ordem cam-
peavam como num Congresso da UNE. Parada 
que estávamos todos a um passo do poder - o 
poder que o Figueiredo disse que abriu e nós 
acreditamos. Notava-se uni clima de tensão já nas 
discussões em grupo. Havia tentativas visíveis de 
manipular os debates; certas mulheres preme 
ditadamente tomavam a palavra e faziam ia-
flamados discursos pdilticos, tomando tempo e 
esvaziando as discussões, numa minjedissama 
tática de polí tica estudantil. Eram os coutiugen-
tes do PMDB atacando - acredite quem qual 
Tinham se infiltrado, organizadamente, nos sub-
grupos, para tentar encaminhar as posições ti-
radas pelo partido (ou apenas setores dele, que se 
identificavam sob enormes faixas e com um hino 
que pretendiam impor como o hino do Congres-
so). Às vazes. chegavam a ditar suas posições 
diretamente para as Coordenadores. sequer 
debater coro as demais mulheres do grupo. 

O clima de competição foi explodir na tarde 
do segundo dia de trabalho; não tendoconse-
guido aprovar suas pos~ esses grupos do PM-
DB (e o que todo o Congresso comentava es que 
se tratava do ressuscitado MR-8) tumultuaram de de 
tal modo o plenário que conseguiram dissolve o 
Congresso. só encerrado alguns dias mais tarde, a 
nível apenas deCoordasadoria. 

Depois disso, muita gente disse ,,deui á In-
genuidade. Muita gente descobriu tamb ém seus 
inimigos disfarçados em aliados. Apesar da frus-
tração generalizada no final do Congresso—
feministas chorando desanimadas - pode-se 
tirar dali muita matéria para reflexão sobre os 
descaminhos políticos da esquerda brasileira e 
nós, seus filhos bastardos. Pra amieço de um-  
se. os problemas do Congresso não se restrin-
giram a esses dois dias de realização, ali está-
vamos colhendo os frutos da estruturação ado-
tada nos meses preparatórios (desde dezembro de 
79). A Coordenadorla cs'esom muito: de 9 ei-
tidades promotoras do orgresao anterior, pai» 
sou-se para 53 neste ano - Inclusive nove sin-
dicatos. De salda, isso já dá uma ida do sacode-
gatos onde, evidentemente, os grupos feministas 
(uns 7 ou 8) se tomaram minoria e foram obri-
pdosJ abrir espaço para entidades que resul-
taram ser. freqoetatanaite, Instrumentos de 
manipulação partidária. Com isso. o próprio 
tema inicialmente proposto ("Violência contra a 
mulher") foi esosmoteado, porque segundo os 
grupos de esquerda patriarcal não existe violência 
contra a mulher; o que há é violência ditatorial 
contra homens e mulheres da classe operária. 

Acabou-se caindo então na velha e falsa di-
cotomia: e mulher participante no movimento das 
mtrlheres (tema do primeiro dia) e a mulher par-
ticipando da luta politica (tona do segundo :', i r, ^ 
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Como se a luta das mulheres não fosse em si mes-
ma uma importante luta política e. por isso, uma 
luta já integrada no conjunto das lutas de todos os 
oprimidos, sem falsas prioridades. Artificialmen-
te dividido, o ternário criou uma oxnpartimen-
talização equivocada, na medida que essas for-
mas de luta não se entrechocam; ao contrário, se 
complementam. Não há por que escalonar. 
pi-ioiizar, propor lutas á prestação, em ordem de 
'impa't&nica". 

Os latos lamentáveis ocorridos no II Congres-
so vieram mostrar, em ultima análise, o risco de 
se deixar envolver numa Frente Ampla possível de 
ser utilizada como testa-de-ferro para que certos 
grupos veiculem e imponham suas idéias, ve 
ladamaste. Como o movimento das mulheres 
pretende ser o mais aberto posalvel, ali estavam 
presentes boa parte das tendências poilticas 
brasileiras de esquerda; e isso acabou permitindo. 
com toda ingenuidade. que o Congresso sofresse 
manipulação de grupos alheios e adversários da 
luta das mulheres. Para tanto, bastava que se ai-
chessem ônibus nas favelas, em . promessa de 
um lanche, cio de fato aconteceu. 

Pretendendo ser ampla o suficiente para 
abranger um grande número de posições, essa 
Frente acabou também desgastando as energias 
num embate insolúvel entre diferenças de classe 
que são.irrefutávess, nas atuais ciroinstãnass. VI 
uma mulher da periferia interromper a discussão 
do ternário e explodir em lágrimas: "Não é só o 
Figueiredo e o Maluf que criam problemas para 
uda, mas vocês também (apontando para mu-
lheres mais bem vestidas). que são ricas. Vocês 
pagam 100 cruzeiros por dia de faxina e só dão 
um cafezinho pra gente. E como mulher pobre 
não tem dinheiro, além do mais tem que agüentar 
marido bêbado e briguento. Não é como vocês 
que podem fazer a trouxa quando querem. Como 
a gente não tem dinheiro, não pode ir embora 
quando apanha do marido". 

Assim, também, is discussões em torno do, 
aborto foram ingratas e desgastanta, num em-
bate entre católica (apoiadas pela esquerda 
patriarcal) e feministas: assassinato de inocentes 
X direito da mulher ao seu	 po. As senhoras

católicas da periferia ainda acham que aborto é 
manha de mulher rica. Aliás, foi constrangedor 
ouvir uma dona' decasa gritando ao microfone, 
diante do plenário: "Estio quereno matar nossa 
filhos antes de nascerem". No que foi caloro-
samente aplaudida pela esquerda que sempre 
dava IBOPE altíssimo para qualquer pessoa que 
falasse português errado é evidente que a platéia 
pequeno burguesa autodenominada "progressi.-
ta" estava aplaudindo laivos bastante moralistas 
daquela "mulher do povo". Nesse contexto, pode-
se imaginarcomo transcorreu a discussão sobre 
homossexualismo, que as lésbicas teimosamente 
fizeram aflorar au alguns grupos. Num desses, vi 
que uma senhora católica da periferia estava au 
estado de choque, balbuciando nrizada sem 
conseguir sequer encarar as lésbicas: "Deus do 
Céu, vocês são ainda tio mocinhas e não pensam 
em outra coisa que não seja sexo". 

BRIGA VELHA: ESQUERDA MAIOR 
CONTRA ESQUERDA MENOR 

O que gerou a grande explosão foi ochoque de 
duas posições antigas e consolidadas: luta maior 
X lutas especificas. Há um ano atrás, num con-
corrido debate da USP, onde parcani 
negros, feministas e homossexuais, tivemos uma 
primara demonstração pública e notória do 
autoritarismo centralizador de grande parte das 
esquerdas brasileiras, cem suas posições nada 
dialéticas. Lá houve profissões de fé em favor da 
luta de classes e repúdio às lutas dos grupo. dis-
animados. 

Agora, neste Congresso, as Caias fim 
claras, adores da esquerda evoluíram para a 
manipulação organizada, chegando até mesmo à 
agressão física. Muitas feministas Invarim por' 
radas de verdade dos grupos ligados ao PMDB, 
que acabaram invadindo a Mesa de Trabalhos 
com uma tropa de choque composta por machões 
de ambos os sexos (os masculinos nem procu-
ravam se esconder, porque afinal não se pode dis-
criminar os homens). Aliás, a líder delas portava 
um megafone cano quem carrega uma metra-
lhadora (nostalgia ran&ntica ou é pra gente se 
cuidar mesmo?).

E o que queriam, afinal, esses revolucionários 
de algibeira? Repudiavam a própria existência de 
um Congresso de mulheres porque não aceitam a 
legitimidade de um movimento de mulheres. Para 
eles existe sim o movimento contra a ditadura, 
visando obter as "liberdades democráticas" - 
naturalmente apenas as liherdades consideradas 
democráticas (oportunas) para eles. Portanto, 
nada de "divisões" provocadas pr "lutas me-
nores" izano a das mulheres, dos negra ou 
homossexuais. Para formar uma grande frente 
izaltra a ditadura, o PMDB se propõe: corno 
panaoéia universal: as mulheres devem se filiar e 
lutar como .plss dd." nos Departamentos 
femininos do PMDB e da Sindicatos - onde o 
Partido pretende se apossar das diretorias, como 
já fez com o Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo, cuja representante no II Congresso foi am-
plamente vaiada, aos grita de "pelega". Trocan-
do os nomes, parece que essa tese já foi aplicada 
em certos países. Na União Soviética, por exem-
plo. após mais de 60 anos de revolução, as te-
merosas feministas têm sido mandadas para as 
prisões (por vadiagem) ou manicbnios (reoi-
peTação"idecgica"). 

E são as feministas brasileiras quem, depois 
de toda dedicação au mobilizar as mulheres, 
precisam abrir mão de suas propostas mais caras, 
sob pretexto de que constituem minoria. A ver-
dade é que elas são tornadas minorias exatamente 
por não terem espaço para discutir o feminismo 
de mineira aberta e profunda, caiu as mulheres 
de outros setores. Lamentav'dmente, as (poucas) 
feministas brasileiras sempre tiveram que baixar 
a cabeça e bater no peito, entes de pronunciarem 
esse palavrão para as esquerdas: 'somos feminis-
tas". São acusadas do pecado de serem pequeno-
burguesas que falam uma linguagem elitista e 
apresentam propostas pouco interessantes ao 
povo e à revolução. Esse critério populista (go' 
redor de sentimentos de culpa) acaba sendo a for-
ça maior para se reprimirem as divergências, 
diferenças e especialidades - ainda mais gritan-
tes numa sociedade de classes. Pretende-se, adio 
eu. passar um rolo compressor sobre as cabeças, 
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cujo grito ele coro sove ser. "abaixo a ditadura". 
O método de só permitir genéricas discussões 

num esquema de Frente amplissima é o melhor 
sito de criar condições para bem manipular. pias 
Uns poucos eleitos acabam definindo as necas-
ndades de todos. Assim, a famosa Ditadura da 
Maioria, que dizem ser privilégio das demo-
cracias burguesas, é também sobejamente uti-
lizada pelas esquerdas deste pata, quando lhes 
convém; por isso, um dos alogias desses grupos 
peemedebistas era "UNIDADE". Gritado ali no 
Congresso, o vagulsainio termo "unidade' 
riretesidia significar que 'é politicamente inccir-
reso encaminhar um movimento e

sp
ecífico de 

mulheres, porque o problema não é de homens 
contra mulheres mas de ditadura contra povo". 

Nesse sentido. não acho que foram apenas 
determinados grupos partidários que criaram 
problemas no Congresso No fundo, as facções 
antilemmutas ligadas ao grupo MR-8 apenas 
levaram ás últimas conseqüências um preconceito 
generalizado entre os demais sores esquerdistas. 
Ali no Congresso, cansei de ouvir mulheres de 
diversos ahvs ioda dizerem a mesma coisa: 

não lutamos contra os homens, só queremos 
melhorar a situação, em aliança com eles." Às 
vezes, eram ainda mais incisivas. como nesta afir-
mação ouvida de uma Coordenadora de grupo, 
partidária de um movimento de mulheres au-
tônomo: "não somos feministas porque o feminis-
mo não tem força para modificar nada'; no 
mínimo, não deve ter tido qualquer discussão a 
esse respeito, com as feministas que estavam ali 
ao lado dela 

A baixa consciência sobre a mulher enquanto 
ser especificamente explorado (em ou sem di-
taduras) era gritante no Congresso e na própria 
Coordenadoria que o tinha preparado. E noen-
tanto, ali mesmo se vis a inala eloquente demons-
tração da existência de uma opressão específica à 
mulher: dizendo-se para a da mulher, o II Con-
gresso estava sendo impedido por fora (tropas SS 
do PMDB) e por dentro (baixa consciência fe-
minista de grande parte das participantes) de dis-
cutir sobre a MULHER EM SI. Notava-se ali um 
paradoxo: quanto mais cresce o movimento de 
mulheres.maica se discutais os problemas es-
pedficca da mulher - o 1 Congresso apresenta 
ternário e conclusões muito mais avançados. 

Acho que foi possível descobrir .1 um dado 
muito importante: acatando as esquerdas ma-
cisislas e evitando, em nome de uma luta supos-
Lamente prioritária, discussões mais claramente 
feministas com sais grupos de periferia, as 
mulheres feministas têm atuado contra si pró-
prias e dificultado o avanço de um feminismo 
brasileiro. Talvezsofram de sentimento de culpa 
e façam análises apenas corriqueiras, nivelando 
por baixo para não provocar rupturas. É graças a 
esse motivo que, passados 5 anos de luta, os 
grupos feministas não conseguiram sequer de-
Flagrar uma campanha pela legalização do aborto, 
neste 1980. Graças a esses mesmos argumentos é 
que também foram boicotados no 11 Congresso os 
problemas da mulher negra, da lésbica, das pros-
titutas, mães solteiras e prisioneiras. Como jus-
tificativa, diz-se que a classe operária não está 
preparada para tal discussão. Então devemos es-
perar que se mudem, de manara espont&nea, es-
sas idéias que a Igreja Católica enfiou na cabeça 
das mulheres brasileiras das camadas proletari-
zadas, durante séculos de sermões e ameaças? In-
felizmente, o prioritário para as esquerdas é 
aquilo que nou &reçõ consideram importante, 
en nome de uma hipotética e longínqua revo-
lução. Por exemplo a posição das revv[uaonirias 
do PMDB era evitar que se aprovasse uma cam-
panha pela legalização do aborto, durante o II 
Congresso; evidentemente, para não abalar sua 
aliança (momentaneamente necessária) com a 
Igreja Católica. 

Recaio que, no meio desse carnaval de idéias, 
quem mais sofreu foi justamente as dispu-
tadas mulheres das classes proletárias, que 
saíram profundamente frustradas. Mais alheias 

qda sqá)na

às sutilezas da discussão, elas foram obrigadas a 
assistIr às disputas entre as várias facções da 
pequena-burguesia que, sintomaticamente, 
juravam lutas em nome e a favor da classe 
operária. Por todos os lados, ouvi as senhoras da 
periferia reclamarem que não voltariam mais. E 
um bom número delas realmente se retirou antes 
de terminar o Congresso. Ficou patente que ali 
lhes faltava espaço. Uma faxineira, mãe de 
muitos Filhos, reclamava: "Parece que neste Con-
gresso só tem profissão quem é metalúrgico ou 
professora. No meu grupo, eu queria falar mas 
não podia. Tinha sempre uma metalúrgica falan-
do sem parar." Ao contrário do que muitas es-
querdas pensam, nossas contradições não se es-
gotam na promessa de que' 'a classe operária vai 
ao paraíso", com este ou aquele sistema; de 
repente, os oprimidos também oprimem - e tem 
sempre alguém, mais abaixo. 

E O MACHISMO. SENHORAS, COMO VAI? 

Enquanto o tumulto se apossava do plenário, 
no domingo à tarde, uma senhora da periferia 
tinha sido levada ao microfone para, coes seu 
exótico carisma de " mulher do povo' . tentar 
acalmar os ânimos; ela gritava em vão, quase aos 
prantos: "Mais respeito, em nome de Deus; 
vamos nos reunir sem ódio. Eu tenho 64 anos. E 
sei que mulher é uma coisa preciosa. Estou es-
tranhando essas mulheres todas se desentenden-
do."

Mas não era de estranhar o espetáculo de-
primaste das agressões Físicas. Isso mostrava 
como a práxis política instaurada no Congresso 
girava mais em torno das disputas pelo poder do 
que em cima de discussões realmente feministas 
sobre as mazelas do poder patriarca l/machista de 
todas as cores políticas. Era sobejamente visível 
ali no II Congresso da Mulher o impressionante 
grau de machismo que grassava deslavadamente 
na disputa de lideranças. nos conchavos, na pos-
tura demagógica e nas agressões físicas. Os pa-
sonagens tinham mudado de sexo, mas a maneira 
de atuar politicamente era a mesma de todos os 
machões esquerdistas. E isso é mais uma evidên-
cia de que a discussão feminista ainda está muito 
atrasada neste pais. Se no II Congresso não se viu 
uma real ruptura de padrões de fazer política, é 
de se desejar que isso ocorra daqui por diante. 

O femoinismotem uma contribuição realmente 
original a oferecer à nossa práxis política de 
oposição, ajudando a repensar o conceito de 
poder em cima do qual as esquerdas patriarcais-se 
estruturam. Acredito que o debate feminista en-
caminhará um real pluralismo democrático que 
dê garantias ás diferenças individuais e abra es-
paço ao pensamento heterodoxo. desviante. Sei 
que se trata de um programa complexo. Mas o 
exercício pluralista é realmente uma prática de 
corda bamba, na busca de um equilíbrio nunca 
fácil. Transformado em desvio ideológico por 
militantes da esquerda autoritária, o feminismo  
perigoso justamente porque pode contestar a 
práxis política centralista, baseada em manuais 
de dogmas políticas e na atitude machista de dis-
puta do poder, sem contestar o poder em si. 
Acredito na capacidade questionadora do fe-
minismo. 

Por isso mesmo, o II Congresso mostrou que 
não dá mais pra tapar o sol com a peneira. A luta 
dos grupos considerados mincritários, politi-
camente inexpressivos e, dai, marginalizados é 
uma briga a sei comprada, em nome de uma dis-
cussão politica fora dos padrões permitidos (e 
vigiada) pelos fascistas de direita e de esquerda. 
Em resumo: uma politica alternativa, menos 
comprometida com a mera conquista do poder e 
mais cesn uma crítica acerba ao poder. 

Ou praticamos uma nova política ou o futuro 
estará condenado a um socialismo tão amargo 
quanto o capitalismo dos nossos dias. E quem 
participou do ti Congresso pôde vislumbrar esse 
novo terror policialesco. Sem dúvida, antes de 
mais nada será nossa própria vida quotidiana que 
deverá entrar no vertiginoso processo decontes-
tação, porque o pior b ixmo fasdanojlão está 
presente nas teàrias'que protessamoit,s essas- 
cialmaite em cada g%to jie nassas vias, no nos-
so dia-a-dia — em ricota maneira de frqüentar a 
cozinha (nossa permanente necessidade de 
criadas), nosso ciúme, nossas pequenas ddesas 
desonestas, ticasp , consumismo anti-ecológico e 
depredatório, nsas formas mentais, nossa 'In-
cansável buscado Líder, do Messias, do Herói, da 
Verdade, do Dogma. 

Se teve lances amargos, foi por isso mesmo 
que o Congresso acabou sendo um marco impor-
tante para as mulheres. As feministas, negras, 
lésbicas (e eu incluiria as bichas) ali presentes 
puderam sedimentar uma idéia que germinava 
ixan alguma timidez: nassas lutas são autônomas 
e serão empreendidas eco paridade, sem abrir 
mão daquilo que NOS achamos que é BOM PRA 
NÓS e sais subserviências a uma suposta luta 
masca'. prioritária. Nós proclamamos o que

parece prioritário para NÓS. Graças a esse Con-
gresso também já podemos ter urna prévia do que 
nos espera: fatalmente, o Sistema estará tentando 
cada vez mais recuperar (ou digerir ou absorver) 
essas nossas formas alternativas de práxis po-
lítica, para seu próprio usufruto. E Sistema é 
tudo o que foi institucionalizado, seja à Direita ou 
à Esquerda - porque a esquerda já está gozando 
de sua parcela de poder, dentro das estruturas 
atuais. 

À medida que dermos mais IBOPE. nós 
feministas, negros e homossexuais seremos cada 
vez mais disputados pelos Partidos organizados 
- porque trazemos promessas de rendimento 
político razoável. Tendemos a ser os novos filés 
ideológicos que serão devorados pelos oportunis-
tas de todas as cores. Dizer-se feminista e anti-
racista já está se incorporando às cartilhas do 
bom-mocismo nJ, um maiores problemas. 
Talvez não demore tanto assim para que se torne 
chique transar cxzn goste do mesmo sem É urgen-
te que os setores hoje discriminados politicamente 
pelas esquerdas compreendamos a vantagem que 
essa marginahzação nos traz. E passemos a 
elaborar, sem mesas medidas, uma poiltica alter-
nativa - uma política à margem, de critica aos 
autoritarismo e manuais, contrária ao poder, an-
tidogmático e fundamentalmente baseada no 
direito à diversidade. O encontro entre os vários 
oprimidos é urgente, para se discutir inclusive as 
formas de opressão entra nós meamosi bichas que 
odeiam mulheres que não suportam negras que 
têm pavor de índio. etc. Porque não existe o, 
oprimido que não cçriipa, porque carrasco e 
vitima se revezam dentro de nós, porque não 
podemos mais acreditar que o mundo está di-
vidido em mocinhos e bandidos. Porque temos 
que garantir nossa capacidade de contestar - à 
margem do Sistema. 

LIBERDADES DEMOCRÁTICAS, OU ME-
LHOR, DEMOCRACIA Às PORRADAS 

Acho que entre nós e os setores patriarcais da 
esquerda parece ter se declarado uma guerra. 
Nenhum pretexto será suficientemente forte para 
nos levar a fazer alianças com essas esquerdas e 
ajudá-las a tomar o poder - contra nós. A ver-
dade é que elas não contestam muita coisa e, por-
tanto, nada mudarão. Querem apenas o trono, 
numa troca de reis. E são herdeiras da ditadura e 
do terrorismo fascistas que não admite contes-
tações. Aliás, esses grupos e'azn ia que mais 
gritavam a favor das "liberdades democráticas", 
dentro do Congresso; o que me leva a crer que 
pretendem conquistar e impor a "democracia" às 
porradas, ou seja, pratcando a mesma proposta 
de "democracia a qualquer custo', apregoada 
pelo Augustissimo Figueiredo. Não me surpreen-
do, pois é sabido corno, paranumerosos grupos 
autodenomninadca de esquerda. democracia , é 
sinônimo de coletivização de idéias: o ideal é 
todospensandoa mesma coisa. 

Sensíveis a essas tomadas de posição, as 
Coordenadoras do II Congresso se reuniram al-

guns dias mais tarde, para tirar as bandeiras de 
luta. Por decisão da maioria, ficou estabelecido 
que seriam expulsas as as representações que 
criaram o tumulto e - coisa que eu não sabia - 
Lançaram um documento de repúdio ao II Con-
gresso da Mulher Paulista (com assinatura de en-
tidades como o DCE da USP e Departamento 
Feminino do PMDB). Caso mantenham essas 
mesmas representações, tais entidades serão elas 
próprias convidadas a deixar a Coordenadcria do 
Congresso. Consolidando uma proposta de 
autonomia do movimento, as mulheres ai presen-
tes resolveram inclusive admitir as negras do 
Movimento Negro Unificado, a nível de Coor-
daiadoria, o que é marcante, por já as lésbicas do 
Grupo Somos tinham sido admitidas. De modo 
que o feminismo brasileiro parece começar a ad-
quirir sua maioridade enquanto forma alternativa 
de fazes' política no Brasil. E isso só pode alegrar 
aqueles todos que somos considerados lixo po-
litico. Enquanto os adversários do Congresso 
gritavam com segundas intenções "o povo unido 
jamais será vencido", pude ouvir uma feminista 
contrapondo aos berros, no microfone: "MU-
LHERES UNIDAS JAMAIS SERÃO VENCI-
DAS". Ao que uma feminista do grupo "Soviets 
de Além-Túmulo", cda au bodanar a 
chatice de nossos palavrórios políticos, se apres-
sou em corngir para: "XOXOTAS UNIDAS 
JAMAIS SERÃO VENCIDAS". (João Sllvádo 
Tres4aan) 
PS, Velo beco a calhar que esse Congresso oco-
rresse antes do Encontro Homossexual de abril. A 
experiência certamente foi proveitosa para as 
muitas lésbicas e bichas que participaram dos 
debates e viveram o impasse do II Congresso. 
Para várias delas, tratou-se de um batismo de 
fogo enquanto homossexuais organizados. Para 

as lésbicas, acho que o dialogo foi difícil (até as 
fotos do seu painel "AMOR ENTRE MU-
LHERES" foram retiradas); mas também houve 
o saldo positivo: puderam medir melhor a oli-

dariedade de que dispõem junto a certos grupos 
feministas, que pela primeira vez resolveram 
comprar sua briga, no Brasil; esse Congresso 
parece ter marcado o encontro ainda tímido mas 
definitivo entre feministas homossexuais e he-
terossexuais. Para as bichas. adio que esses dois 
dias deram uma idéia clara de como temos muito 
a ver com as idéias feministas enquanto ins-
trumento de análise e prázis de oposição. Aliás, 
os jornais noticiaram que foi o grupo dos homens 
que, paradoxalmaite, apresentou as conclusões 
mais avançadas de todo o Congresso. Mas não há 
nenhum paradoxo nesse fato. Na verdade, os 
nais deixaram de noticiar que as conclusões do 
grupo dos homens se deveram à presença de 
numerosas bichas feministas que viraram a mesa 
dos atônitos machões, discutiram com garra e 
coerência, rodartm a baiana várias vezes e de-
monstraram que não são assim tão inexperientes 
politicamente. Sem dúvida, sua perspicácia 
critica brilhou ali em moo à mediocridade da es-
querda machista, cuja análise continua vários 
anos atrás - e que o diga a meninada da UNE, 
com posições diametralmente opostas às nossas. 
Confesso que foi bonito e empolgante. Em abril 
teremos mais. Nossa consciência dando flores. 
(JST) 

Não sou mais aquela 

Mala de trg* mil mulheres ramudas ao TUCA, 
om São Paulo, discutiram durante dois dias sua 
própria condição. Sem dúváda, algo bapesi 
Inusitado. Um visual bonito. cuja beleza só foi 
rompida	 empu~ cotoveladas e tapas 
que de repente tomaram conta do plenárIo, no úl-
tbao dia do II Congresso da Malha- Paulista, Não 
101 possível terminar a reuno, as conclusões 
ficarem no ar. 

Slmpksmente nos ret
iramos, dado o adian-

tado da hora. Coas uma profunda sensação de 
frustração. 

Uni acentuam o significado positivo de um 
congresso dessa amplitude. Dhzesu que a unidade 
é fundamental para derrubar u forças InimIgas. 
Parece haver um olánismo atávico aos .dhltan-
tes. Algo com que se nutrem, Tudo Bens, mas o 
que flc*m provido nesse congresso é que essa 
unIdade pode ser facimante 

dai cita, porque alas-
da não tem liasm muito sólidas. Claro. é fantís-
tk'o poder reunir tanta mulher para falarmos de 
nós mesmas. Mas será que foi han mesmo que 
aconteceu? A interferência de grupos externos 
(organlxaçõea e partidos potiticus) foi a canas de 
todo o tumulto. E quase lmpoiaivid convencer os 
militantes desses ~'da ImperIosa ~&i—
dada de autonomia do movimento de mulheres. 
Eles estarão sempre .H, obaibsados, tentaato um-
qulatar espaço, falando lesa de hora. Quanto 
mala crescer o movimento de mulheres, m 
correrá o risco de Infiltrações. O jdioé nas defen-
dermos. leso sIgnifIca caitei a Invasão, Impedi' 
Is, O lulas meio é que bala urna força vinda do 
próprio movbaesito de malhem que, pela sua 
abrangêncla e atlldade, se sobreponha às 
outras. Mas esse movimento parece mais piso-
aspado com a unidade - formal - do que com o 
coateódo om torno do qual se unem as mulhes'es. 

Acho que a qasa*ão sexual permela Igusimesi-
te toda a sociedade, Independente de raça ou 
disse social. Mas se manifesta de forma diferente 
para cada em de nós. Dai a sensação de frua-
tração. Para quem aquele eissgromo acrescentou 
alguma coisa? Algumas mulheres que vivem asa 
periferia de São Paulo &scestfram eniusisi-
madas, gostaram. Não dá pau deixar de coa-
siderar. Inclusive, que para m.kaa delas o coo-
gresso li urna oportunidade de sair de casa, um 
pesado, eb,a Isso poma pare politicamente 
irrelevante. Mas são é, elas passearam, dIsca-
tb'atn sobre a pS'ObIomU e saíram hceroslzadas 
com a quase pancadaria. Suponho que tenha sido 
uma eiperIcis rica para das, ama coisa nova. 

Para má., o que s coogresso ensinou? Sou 
miltante fenilalita há polo menos 4 anos e desde 
então, quase nada medou, na prática. Se o te. 
mário do amgre.o era avançado, sua discussão 
foi uma regressão. Pontos que fazem parte do 
programa de sérIos gvpos ksnbi.s, como a 
luta pela legalização do aborto, a questão da 
sexualidade, simplesmente foram Nados para 
segundo plano. Impossível aprofundar aquele 
teitírlo mm uma composição de participantes 
tão heterogênea. Cada tem urna relação coes seu 
próprio  erwpo, mm o sexo maaaiUno, com sai 
trabalho e mas a vida. Principalmente porque 
par. multas .qufo ei. jjâa ,es. Mo para 
mim, que miou no movimento de mulheres desde 

+ 
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Várias mulheres do Grupo de Mui ço FInlata nu dos debstos do Csgr.so 
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[REPORTAGEM 1 

1976. e conheço essa cosvma, amuo é que fica? 
A questão é complicada, mas elo quero me 

furtar a enfreuti-li. A situação da mulher no 

Brasil é abosubilvel, ela é dI.cylmbiade •0 tra-
balho, pelo marido, pai, filho, Irmão, «c. Quanto 
mal, pobre da for, pior; se for negra ou ho.ios-
sexual a barra pesa ainda iais Imo tem que 
mudar e eu quero fazer alguma coisa para que 
mude. Só que o meu gra, de exlgimcls é diferente 
da maioria das mulhere, que participa== do 

rngromm assim como é Igual ao de maltas 
outras. Sou letrada e vivo ce mid 
Mluh.s angústias panem desse posto. Se eu 
reconheço que a luzerna makwbi das mulbezem 
braiflairu vive multo pior que eu, se a miséria me 
desconcerta, me revolta, eu tampouco pomo 
segar que tenho minhas Inquietada, segurameu-
te diferentes da angústia de quem piam fome e é 
analfabeto. Nem por Isso mmos verdadeiras. No 
fundo, é o grande grilo de você viver ao pólo mais 
moderno de um pais miserável. Dá culpatSllldade. 
O resultado é que • goste acaba debando de falar 
do que nos Interessa, em nome do que é mais 
premente para quem é saIs oprimido, imo é 
rsdosção. Um honor. Política sirs religião, 
wyilclo. Não pomo basear minha mibânda no 
sedeução, nem fazer da &lkánda minha redos-
çlo. Nada mais castrador. Dama forma a militên. 
da são responde Is mhshaa inquietadas, aio mi 
amlaa como ter o gozo da vida cd. morte. 

Ninguém iam que se rsdf.sir de coisa alguma. 
E. são quero renunciar a nada, quero tudo.

Ai,a milténcla feminista pode ter um 
emtldo libertador para mim e para quem assim o 
sentir. Só assim, inclusive, da ganha forças, tas. 
pedindo • biterferbeda externa, porque ela vai 
ser urna luta real e são aposas de prfsdplos uma 
rebelião omitra a reprodução do comportamento 
masbio brutal que se deu ao último dia do 
cougrmso euftm, urna revolta contra o império 
de ordem fáIku, que me obriga a ser mascuibsa, 
agressiva e viril se eu quiser mi Impor em qual-quer nível, s eu quiser ser escutada, simplesmeu. 
te porque sessa ordem é esse modelo bem se-
cedido e eu não tenho outros parêmetrus. 

Espero que a próxima geração de feministas 
são predae reproduzir o modelo opressor, vhó.Io 
até o fim, para cossegufr dar a udia por cima. A 
maior brutalidade é perceber que para descobrir 
minha feaulaWdade livre, eu tumba que passar por 
ama mulher laica, dominadora, autoritÁria em 
luta pelo poder, Para depois mc dar ateia que es-
sa é uma luta vi, que me deserotiza, mim, a 
reprodução daquilo que precisamente eu quero 
combater. (Cynthia Sai-ti) 

O apoio das bichas 

Nós, de grupos homossexuais organizados 
(SOMOS/SP, HbsioaJGUARULHOS, ER-
ROS/SP) apoiamos a realização do 11 congresso 
de mulher paulista, dada a Importância do avan-
ço da luta ispedilca das mulheres a discrimi-
nação sexual, contra a dupla Jornada de inabalho. 
por equiparação salarial e melhora salários, por 
oreebes, peio direito do aborto gratubo e direbo à 
utilização do próprio corpo. 

Ao mo tempos REPUDIAMOS a 
ferbeda dos partidos políticos neste Congresso, 
que tostaram o tampo todo esvaziar o conteúdo 
da lata especifica das mulheres, escamoteando a 
discussão de somas Le, o machlsmo como for-
ma de repressão à mulher, a questão das lésbicas, 
das negras. das pro.tiutas, das presas osmue., a 
necessidade da legalização do aborto e a se 
i.alklade fomiabia de um modo geral.

Se um milto iam grupo * to 
que tor espaço para brigar pela legalização do 
aberto. de maconha, pela difusão de isodom as-
ticoucepelosais, stc., euflrn paza apruiandar o 
que está ele ise diz rmpebo di- Por 
é melhor comoçarmios 10, 20 eu 50 e amo 
poucas conseguira~ uma uuldade real que por. 
mia, por eramplo, lesar adiant, ama osmpaaha 
alusiva p4ãlaguftzaçio do aberto, do que sermos 
3.500 de 2diaa.

Aprosabando, co.iidamoa as estidedss la-
mkhtaa a paflIcarom do 1 ENCONTRO 
BRASILEIRO DE HOMOSSEXUAIS, que 
realizas-se-á no dia 6 de abril. O local ainda mão 
está deimdo, devido à discriminação a que es-
tumor sujaltos, impedindo várias orgaalzações de 
aos oed..om um espaço flues. 

As.. Grupo SOMOS, São Paulu, Grupo 
LIBERTOS, Guerulhos, Grupo Eras, São Paulo 
São Paulo de março de lego.

Contra o autoritarismõ 

Nós, grupos fammstaa que estamos parti-
cipando do 119 Congresso da Mulher Paulista, 
refletimos sobre noma atuação e sobre os conflitos 
que ocorreram no Congresso, e queremos propor 
às companheiras da Coordenação as seguintes 
questões: 

Ficou evidente, desde o inicio da organização 
do Congresso, que existem ti-la grandes tendba-
das com 	 ao movimento de mulheres: 

A primeira considera que as mulheres do povo 
brasileiro viveu problemas especificos e por isso 
devem se organizar numa luta independente dos 
partidos e doa sindicatos, construindo um mo-
vimento amplo, de massas, onde todas as mu-
lheres, ao divisão por partido, cor ou religião, 
possam buscar soluções para problemas comuns: 
a repressão e a violéncia sexual, as diçõea em 
que é feito o aborto, az desigualdades no tra-
balho, na família e na sociedade como um todo. 

Esta posição, que é a nossa, reconhece que es-
tes problemas são vividos diferentemente pelas 
mulheres das diferentes classes sociais, raças s 
situações profissionais. Acreditamos também que 
além da atuação no movimento de mulheres é 
fundamental nossa participação nas entidades de 
classe, nos sindicatos e nos partidos, contribuindo 
no processo de transformação de toda sociedade. 

Uma segunda tendência defende que as 
mulheres devem participar principalmente oca 
movimentos sociais gerais - nas lutas do povo 

Advocacia criminal 

Huiltuo Tostes 
Rua R€púbftca do Lano 61/1112 
Td.: 224.7899

pci- água, esgoto, saúde, eltições diretas, cons-
tituintes, etc. O movimento de mulheres seria os-
tio um canal para a participação das mulheres. 

Finalmente, uma terceira tendência pretende 
negar às mulheres seu direito de sn'gei.iTr-se e 
expressas-se num movimento indepmzdeate, deu-
cesbece que a luta Política não te limita em 
programas partidário, em busca do poder, mas 
que as diferentes situações de opramio si'.idu 
pelo conjunto da soczedade - na família. no - 
diano, no trabalho, na política - exigem de nós 
una participação e organização em tosno dos 

nossos problemas. 
Acreditamos na possibilidade de unificar as 

duas primeiras tendências, num movimento que 
inclua tinto aquelas mulheres que se ci'gamvnm, 
principalmente, em função da melhoria de suas 
condições de vida, quanto as que escolheram 
como bandeira de luta sua opressão especifica de 
mulher - som aep.rá'Ia - repetimos. do proces-
so de transformação da sociedade. 

Repudimos, no entanto, o comportamento in-
digno e os métodos autoritários usados pelas 
representantes daquela tendência que quer des-
truir o movimento de mulheres, construido ao 
longo de silenciosos anca de trabalho. 

Embora a herança de todas nós seja a de uma 
prática política autoritária, alimentada pelos 16 
anos de ditadura que vivemos, queremos afirmar 
que nossa luta é antjau;onitária pci- excelência, 
dando espaço para que todas as mulheres ao-
loquem seus problemas da forma e na medida em 
que são vividos por elas. Organizamos o 19 Con-
gresso da Mulher Paulista. Organizamos o 119 
Congresso da Mulher Paulista. Nossa disposição 
continua a mesma: construir um movimento 
unificado de mulheres. 

P "t-Iiçtória de Amor" da Esquina 
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Menino do 

Rio, pra 

que te 

1
	

quero? 

Em matéria de Menino do Rio não é 
só a Maria Caetana que está bem servida 
- ns também; temos váriqs, todqs 
louquinhos pra aparecer em nqsss 
páginas através da objetiva - muito 
objetiva, alis - de Dimitri Ribeiro. O 
desse número pode ser encontrado, 
tods As tardes, em frente ao Ipanema 
Sol, praticando botton-Iess; ou, quando 
não dá preguiça, na Faculdade onde 
cursa Ciências Sociais (Qual é a Facul-
dade? Não, isso a gente não está au-
torizado a dizer...). Ou ns1s5sõs mais 
quentes do Cine Maridien, onde vai rir 
ds piadas de uma certa senhora 
chamada Lady Francisco. Ou em al-
guma cama ornada com perfumadqs 
lençós, onde deitam petrodólars, ,sim, 
mas never, never um sheik árabe, 
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Ralada Mambaba se autoprodamou 
representante no Brasil para assuntos doBan-
co de Semen (aquele orlado nos Estados 
Unidos com o objetivo de - através da coleta 
de esperma dos ganhadores do Prémio Nobei 
- gerar crianças super-inteligentes); e, cata 
de que os diretores do banco a acatarão como 
tal, já saiu à cata de doadores, apenas um 
detalhe: subversiva como é, decidiu que, nessa 
histórias de produzir bebés i*digmtfrica,as 
bichas de semen retinido também devem ter 

z. A Mambaba jáprganizcu uma lista çoqt-
pleti de ganhadores do Salão Nacional de 
Belas Artes e do Prémio Walmap de Ute-
ratura, de carnavalescosdas asadas do 1 
Grupo e de cabeleireiros premiados na Inter-

• Durante esse incrível Congresso das Mu-
lheres, as lésbicas andaram numa atividade 
teórica... Tiveram até que se defender do es-
quadrão da morte que o PMDB mandou pra 
lá. Mas também ouviram casas muito in-
teressantes. Uma ddas, que estava ajudando 
a cuidar da creche, foi certamente aarede-
rada uma honesta mãe-de-família ao passar 
por dois machões que comentavam oCougres-
so. Por acaso, falavam justamente da par-
ticipação das sapatonas. Um deite estava 
apavorado. O outro, revoltado, dizia que o 
Congresso deveria pelo menos ter providen-
ciado banheiros separados para as lésbicas, 

pra não botar em risco as nc*sas mulhe-
re&'... Ouvindo essa contundente prova de 
virilidade, o Flávio Oiko'iute certamente teria 
um orgasmo imediato: afinal é possivel encon-
trar homens de verdade, diria de suspirando. 
Mas cá entre nós, por que os macibm temem 
tanto as lésbicas? Seria medo de perderam a 
corrido, porque lésbica sabe da tato conto 
transar am mulher? Sabem o que respondeu 
a escabrosa Mambaba? "Homem assim é 
igual Dou Juan: precisa de uma xnota no 
próprio pau, para evitara tentação de um pau 
no próprio cu". Ao que sua desbocsdissims 
amiga Eva Atos adicionou um ditado antiga 
— Medo detguaé sinal de sede. minha filha." 

• Num dos áblissos mémesus de "Vejo" o 
esitico Luis Carlos Madel faz uma análise 
bastante ácida da poça "À Direita do Pra-
sidonte". Quem conhece Macid sabe que eis 
tem um temperamento Uano (1), que aio faz o 
gênero critico de maus boles. A resposta tal-
tez estajo no final da alhais MacId conta 

' que na salda duas --- comentam a pos-
sibildade da Gractado 1 laica ser gay. "Mas 
ele não é", macas MacId ao maior mau 
humor. O que se depreende de tanta omtsza e 
bílis é que o a'itico dem uma cantada aoartis-
ta e 14 repudiado. 

• Bonecas lanipibaicas estão desaumse-
lhadas a frequentar os quatro hotéis do lado 
par da Gomes Freire até que seus donos 
abaixem os preços (Cri 500.00 por casal para 
ficar a noite toda) e dedetizem os quartos para 
matar os chato e pulgas. Alô, alô SUNASI 
Alô, alô Saúde Pública! Como ninguém é de 
ferro, a onda é ir só na rua da Lapa, na 
Morsas e Vale ou 20 de Abril; vale tudo até a 
Senador POmPeu. A Gomas Freire já era até 
segunda ordem. 
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national Coiffure, e vai assediá-los em busca 
do líquido seminal. Mambaba também 
pretende inovar na colheita: os doadores não 
se trancarão num quarto escuro, de vidrinho 
na mão, como fazem nos Estados Unidos: 
aqui, bichinhas enfermeiras de mãos ag& se 
encarregarão do serviço. Na redação do Lam-
pião, onde todos tem QI altíssimo, a lista da 
Mambaba engrossou bastante: vamos todos 

mandando nossos saltitantes espa'-
matozórdes para a matriz norte-americana. 
Quem sabe dessa história toda nk* acaba 
saindo um Lampião em inglês? É só o que nos 
falta para que a l.t.Ilgsatda brasileira nos 
adote definitivamente como sua Bíblia inver-
tida... 

• Apesar de profuade • autilga estima 
pessoal existente entro algum lemplimkos aos 
diretores do Pasquim temna. em ralação á sua 
atual ttab. edhesal, dirergésdai amatuadas 
para citar uma dessas dilereuças básicas, é só 
lembrar o suachimao difuso - dito de esquis. 
da - que é bole ponto de Loura dos sem 
editores a articulistas. Em várias outras coisas 
também aio concordamos, mas ama ponto 
nosso emxestro é totais apr.s.dm' jornais, 
processar )oer.aflataa, tentar miar qualquer 
tipo de oposição - o quando polui. 
cemuate ultrapassando - é prática repalula., 
tio velha quanto o medo de algum homem do 
poder males a verdade - ou paste dela. Não é 
possível calar passivimonte - lafelzmmte a 
posição em que os pasqufnlaaos preferem nos 
ter, para sosao de suas cossddas ás 
"machos" bem postos na vida - ante a 
apreensão do níeseso 559 do jornal, sob 
alegações nebulosas, o a exibição de par-
tes pudendas de homem e =alhures, alám de 
mi charge muito do sem-graça suba o 

psémsfro aniversário da Abertura e do i'uo 
FIgualredo Será ema a Abertura - qual 
batalhou o £)r, Petránio Porteis? Au bichas do 
Lampião se solidarizam cem a macharta (?) 
do Pasquim neme episódio afuso - 1 la-
montásul. (AatmuloChrbsto.o). 

• Atenção, bichas de Sip Paulo que fazem 
pegaçio na região da Av. Paulista: tem um 
tariterninha bonitinho no cine Bristol (Center 
3) que anda achacando gente desprevenida, 
no banheiro. Ele fica espiando, até pegar um 
flagrante. AI começa um papo de malandro, 
ameaçando fazer escândalo, levar pra 
gerência e pra delegacia. Até receber dinheiro 
(e de reclama quando recebe pouco). Não se 
impressionem: ésófalar mais alto, rodar a 
baiana e mandar de espionar os casais hetero 
que se amassam na sala, sem se preocupar 
com olheiros extorquidores. Como o negócio 
dele é respeitar a lei, ele já sabe que extorsão é 
crime e pode dar cadeia. Um lampiémco lhe 
disse isso aos berros e de saiu axn o rabo 
entre as pernas. Aliás, a mesma cosa andou 
acontecendo no cine Paissandu e as bichas 
andaram correndo atrás do Ianttrninha. Se 
elas querem aumentar seu salário, é melhor 
que lutem em seus sindicatos, não é mesmo? 
A gente dá torça pra eles, darei Mas de 
repressão, chega a policia. 

•••••••, su

Domingo para mM, quando pomo, é dia de 
Pé ás mcidmbo, quer diger ás papo pio ar, ai-
gem dacca na vitrola, um ou outro programa ás 
TV. Foi num 'tngo, dias da março. que essa 
tio rara quinto bendita disponibilidade ler cc 
que asdsae, pela TV-S (Sílvio Santos) ma 
programa que há muitos anos, der bona IBOPEs 
mas, hoje perua definitivamente enterrado, 
apmar a tentativa de eru.açlo dominical, 
Trata-se de "O Hom do Sapato Branco" - 
uma aberração em que são apnuenados anca-
mais da todos os tos, aid~ omtrumos; 
senhora engravatados e serhças emperucadas a 
deltarem falatório ps.udo'.orallssa, etc. is bota 
etc. nesse Inl-drco de honor.). 

Duvido que os leitores do LAMPIÃO assistam 
sua coitat por laus. lá vil uma rápida dsucrlçio 
do cima gesali à frente da rámara, um 
chamado Jacinto Figuifra, de temo verde e sa-
patos brancos, faz caras chamada gente sinlat ao 
fundo, entrevistados s aleijões em geral aio mos-
trados de meoniro a uma parede, à mandra dos 
tltals poildals ás Identificação á. criminosos. 
Pois bem ao domingo em que eu pasmava 
preguiçosamente pelos canais à procura áe algo 
anistivei, peval um susto que (quase) meenrago. 
o dia. O "debate" era sobre homossexualismo e 
Ubemçio gnd. 

Pena que só si do meio para o fim, não poden-
do anotar os nomes titia pres. Porém o que vi 
já der para me alertar sobre o perigo de tala 
"debates". Dois homens de terno e gravata, ser-
dbasuddssds bigode (oMalhe éimparlaate. 
como seremos a seguir), dedarnv*m-se o prtmdao 
favorável ao movimento áe libertação guei, "por 
ser coisa lá deles * (o de bigode) e  segundo 
bigode, cem cara áe pregador svangálko) dkla-se 
totalmento contrário a "essa .e.-sugonhkn". 
Entre os dola, esbuavejoado e desmunhecando 
%lolnatamsa*e, duas bicho, defendiam a 'causa". 
Uma das bichas usava óculos s roupas discretaut 
devia ser o latelsetual da dupla. Chamava todo 
mundo ás ".en amor", e ufaguim prestava 
atenção no que teria a dlzsr. A outra, mais agra-
silva, um rapaz louro, alada conseguia se impor, 
quando mmm fome porque gritava mito e corria 

'me em câma dos tala boles que fariam a 
"acasação" e "deis..". Mas asas argumentos é 
que aio ~v~por menosi ao tal qUe - 
denavi os gasta, chamou várias ve, aos berros, 
de" maricoua, marlama, mark"o.a!". Lá pelas 
tantas, nas fundos do estádio, parece que se 
desent~ também cou o pastemo datemos da 
"daass", pois avançou sobro ele querendo tirar-
lhe o bigode a lapa (dai) a importinda de tal 
adorno capilar), sub a alegação de que era pos-
tiço, por se tratar também, em sua exaltada 
opinião, de outra "arkvma". 

Do ponto em que o programa satava, não foi 
possivel distinguir nenhum outro argumento. pois
os quatro gritavam ao mo tempo, de pé, alma 

baratas snlouqueddas, enquanto o apresentador 
Jacinto fada cara ás gente sinta sentsdkda 
maio a tamanho rebuliço. Os dois rapazes que 
dde.dinm publicamerte sua condição de homos-
sexuais pareciam pelo menos slnco. - ~hora 
com sua desmunhecaçio histórica e argumentos 
do tipo "você também é", tam prestados sem 
quitar. um demviço a is ..án má uma vez 
viado foi visto na TV ~o um ser pisado, agres-
sivo e sem maémes argumentem para falar de um 
própria situação existendal. Os dois boles de ter-
no, por sua vez, «um ruado imbede, que aio 
parsdam ter a menor Idida do assunto - hemos-
aeraahsma - sobre o qual gritavam emo parar. 

Indago será Isao a tal abertura dos meios de 
comunicação social a amuStos até agora consi-
derados Intocáveis? 5e tivesse havido, por parte 
do Sr, Jacinto e de sua produção, um mínimo de 
Interesse em promover realmente um debate, 
outros testam sido os escolddos para debata 
dores, pois há mitos homossexuais preparados 
para falar com alguma serenidade sobre a sua 
amdlçitx há defensores péblicos do aivrl de um 

como,_  __ Hort* sm - que 
realmente trazem argumentos palpáveis, raspou-
dMls - e portanto enrlquecsdor. - a uma dia-

cuasio sabre questão tio conirovesulda e cheia de 
uutllezaa. 

Há algum tempo, Fernando Gabeira me dizia 
que todos os homossexuais, negros e mnffiers 
coisdsetes, nunca deveriam perder convites para 
bata-papos páblicos que girassem em torno de ser 
(nosso) modo de viver e pomar. Gabsira gene-
r*Uxi demais, ao pomar que todos emes sacou-
tios são Irr.cuaávela. É evidente que qualquer 
membro de grupo organizado de homossexuais, 
qualquer colaborador de LAMPIÀO, aio dotados 
de um mínimo de ordem de fala e raciocínio, e, 
portanto, estariam melhor qualificados para uma 
"conversa" do tipo que o Sr Jacinto apresentou 
na televisão. Os dois rapazes que lá estiveram 
bom que se esforçaram mas, como toda a . linha 
do programa já era contrária ao que elas tinham. 
dizer, acabaram por participar de um monumen-
tal vexame. De minha parte, já tendo sido a ah 
gumda. encontros aso TV, em faculdades está 
(pasmem!) associações religiosas e de dais., 
cheguei a uma conclusão - precária, porém coo-
dusiun devemos todos pomar multo antas de 
aceitar o convite saber dai intenções de quem em-
ti nos convld*ndoi depois, no. Informar sabre 
quem sitio os outros participante.; finalmente 
nos lembrarmos de que unta afirmação nossa, 
devidamente phtçnda para tora do debate, pode 
adquiri um significado que não lhe quisemos der. 

O que aconteceu ocos os dois rapazes do 
"Homem do Sapato Branco" foi exatamente Issos 
sem nenhum preparo. partiram para a discussão 
e se perderam em meio ao calor da hora, das-
munhecando e xingando a torto e a direita. lazer-
do exatamente o papel que a sociedade machista 
Ibm havia destinado na TV. Ai vexes, por sinal, 
pesados todas as vantagens e perigos de uma Ida à 
televisão, é até melhor que a gente recuse um con-
vite cujos Intenções não estejam perfeitamente 
definidas- Pois uma afirmação, uma xez frita, 
não pode mais ser desmentida. E essa tem sido a 
tática utilizada pela grande Imprensa, principal-
mente em pelam de movimentos libertários fortes, 
como o. Estados Ualdosi manca ouvIram dizer 
que as feministas queimam =dano em praças 
públicas e odeiam os homens em geral? Nunca 
leram que os homossexuais querem odireltode se 
casar legalmente e cosistIuk "famílias" Nunca 
viram um filmete de TV em que o negro é 
apresentado conto um InOmdinrIO que quer matar 
e moer crlaadnhu brancas? Pois é,. Culdadol 

Daqui para frente, sua pretensa aber-
tura em= o evento de~ modismo já claramente 
delineado - o de certa Imprensa machista se ia-
teressar pelo exotismo homossexual que, afinal, 
56W para vender wnalecos e res'Istst*s seu-
sadouslistas, além de dar audfbada a um pro-
grama como o do Sr Jacinto -, todos alia temos 
a obrigação de no. organIzarmos. Sempre que al-
guém for procurado para dar entrevistas, par-
ticipar de debates etc., deve antes pensar muito se 
está preparado para a missão. Em caso de dá-
vida, os grupos organizados estão si mesmo para 
um esclarecedor bate-papo prévio (os endereços 
doe grupos são publicados em todos os aémeros 
deste jornal), oLAMPIÀO também fica às ordens 
de todos - e aqui sempre há um de nós, na parte 
da tarde, paraconversar e trocar Informações 
___ quem se interesse. 

Assim, talvez, a game evite vero que en ti na 
emissora do Sr. Silvio Santosi dois bravos e bem-
Intencionados adegas nossm servirem ao jogo do 
machismo dominante, (Antônio Chyrs&tomo). 

P.S.- Um recado para os dois: se quiserem 
Mostar otje iziute nos z'nt do tal . prcama. 
o LAMPIÃO está aberto para vools. Aqui todos 
são profissionais de comunicação social. Sabemos 
muito bem das manipulações, cassações de 
palavra, processos internos de intimidação que 
homens como o Sr. Jacinto Figueira e similares 
costumam infringir ata seus convidados para ob-
ter o efeito escandaloso que lhes interessa. E 
vocês, apesar do vexame final, não me pareceram 
dois toutxu desvairados, tipo alienação total. Se 
tivessem deixado vocês falarem tenho certeza de 
que  resultado teria sido outro, bem diferente. 

LAMPIÃO da Esquina 

81*xórdia 

Bichas de QI alto 

querem doar sêmen

Nossos 
.	 . 

comerciais, 
por favor 

• Apesar de tudo (vide nota sobre a apreensão do Pasquim), a pequena imprensa se 
avoluma. J  está no ti9 2. em algumas bancas, o nanico Direto, que trata independen-
temente dos problemas do verdadeiro Rio - marginalizado - de Madureira pra lá. O 
editor Stenka do Amaral, é experimentado batalhador das lidas jornabsticas. O nível de 
interesse pode ser medido, por exemplo. na matéria "Cidade de Deus, Meus", assinada 
por Elpídio Morgado. Vale a pena uma lida, nem que seja para saber o que há de vivo e 
atuante na imprensa carioca. 

Recado a todos os madiõiss atualmente preocupados em liberar o seu 
"lado mulhsr"i 96 há em Jeito, bouaast é botar uma puqulnha e em 
sapato alto e Ir batalhar uns mldià na Vieira Souto. 
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Sem dúvida nenhuma, a televisio tomou-se 
parte integrante do dia a dia doa brasileiros. Cer-
ca de 50 milhões de telespectadores sio bombar-
deados diariamente por uma porrada de infor-
maçõcs, cxaiccitca e apelos publicitários que az-
tribuein profundamente para a formação e 
mudança de seus padrões de comportamento. 
Não podemos esquece' que a televisão, assim 
aano qualquer outro grande veiculo de u-
nicação de mana. está intimamente ligada ao Es-
tado e que, como parte deste, assume a função de 
Ai.relbo ldsológko conduzindo de maneira 
devastadora o pensamento do poda dominante e 
desta forma forja opiniões, conceitos e atitudes 
que auxiliem sua dominação. 

Levando em conta que o PatrIarcal Estado 
BrulIdrO é pautado sobre valores e padrões 
machistaa, disaiminat&ios, racistas e repiva-
siw,s, constataremos que parte considerável do 
que é veiculado pela áq.laa de faza bit. 
nas tem estreita ligação com tais valores. 
No é raro vermos em novelas ou 4merciais, a in-
sultuosa discriminação contra os negros, que são 
sempre colocados em papéis que inferiorizam 
suas condições intelectuais e culturais, tais como: 
empregadas domésticas; marginais, varredores de 
rua, etc... Isto ocorre num pais onde a grande 
maioria, cerca de 74,8 milhôcs, é negra ou 
possui raizes negras, e o que é mais absurdo, 
onde quem governa e decide é a minoria branca. 

Quantas e quantas vezes vimos a imbecili-
zação da mulher em detrimento da ufanização do 
poder do macho. Sem perspectiva, vazia e sempre 
disponível, é como os machos caracterizam as 
fneas desde o mais remoo telejornal até a 
novela de maior audiência do horário nobre. 
Somos vitima da doutrinação heterossexual 
durante toda a programação. O mundo hetero 
apresenta-se cosmo sendo a solução para todos os 
dissabores e sofrimentos. Ë raro um final de 
novela não ter mais de uma casamento. E como se 
não bastasse. custem programas que até finais-
dam casamentos, a titulo de verem seus telespec-
tadores felizes e 

Não bastando as ininterruptas agressões, das 
quais n& homossexuais soamos vitimas, ainda 
temos de agüentar as constantes ridicularizaçóes 
sofridas nu viden. Sob a capa do humor, as bi-
chas, bichinhas, e desmunhecadas são alvo da dis-
criminação e do preconceito, através dos sutis e 
subliminares papéis de mordomos, cabelereiros. 
cozinheiros ou sei lá o que. Tais papéis, imputam 
nos telespectadores a discriminação contra os 
homossexuais, a mesma que o sistema perpetua 
sobre nossas cabeças. 

Nas novelas a doutrina heterossexual se faz 
presente ao engrandecer os relacionamentos 
homem/mulher, únicos capazes de tornar as pes-
soas realizadas e felizes, enquanto que o homos-
sexual além de ser apresentado de uma forma foi-
d&ica, sempre termina seus dias sozinho e sem 
nenhuma perspectiva de vida, Renato Pedrosa no 
papel de Everaldo, o solicito e histérico mordomo 
de Yollanda, na novela Dancin'Days não, foi além 
de bicha de madame, que se contentava com 
qualquer miséria de salário (Olha a exploração da 
mão-de-obra barata do homossexual sendo ins-
titucionalizado! !!), cujo principal predicado é ser 
fofoqueiro, submisso feito um cachorrinho, sem 
ninguém, etc... É esta a imagem passada aos 
telespeaadcres. 

Para constatarmos, basta lembrar de outros 
papéis de gênero como o cozinheiro Pierre, inter-
pretado por Nestor de Montensar na novela 
Marrom Glacê, que não foge à regra em nada. Os 
mesma estereótipos são ressaltados: a frescura 
em excesso, a falsidade, o vazio interior... O que 
mais me deixa indignado, é a passividade com 
que tais atores, que na grande maioria são ho-
mossexuais assumidos, aceitam tais papéis que só 
contribuem para estreitar a visão dos telespeo' 
tadores e generalizar um comportamento que na 
realidade difere muito de seus estereótipos. Tais 
homossexuais ao invés de repudiar qualquer ten-
tativa de ridicularização à sua opção sexual, nada 
mais fazem do que serem agentes desta forma 
subliminar de repressão. 

Não bastando os cansativos capitulas das 
novelas, sornas bombardeados por um turbilhão 
de comerciais que se apropriando dos perso-
nagens estigmatizados destas, ampliam a ação da 
repressão e da discriminação. O grotesco anúncio 
do Creme de Leite Paulista, onde o ator Sérgio 
Mamborti interpreta um mordomo afrescalhado 
que segurando um vidro do produto assume uma 
postura esnobe ao ouvir um cera bradando Fras-
col mostra claramente a pobreza da 
criatividade de nosso, publicitária, que neces-
atam abarcar estereótipos medíocres para a 
realização de seus trabalhos. 
LAMPIÃO da Esquina

A vulgarização é reforçada na anúncios das 
Baixelas Meridional onde é ressuscitado oafetado 
mordomo de Dancin'Days. Ou ainda nos anún-
cios da Swift (molho Forno e Fogão) e da Kibcan 
(Mussy). onde Nestor de Montemar prossegue no 
eu famigerado papel de Pierre. 

Seguindo o mesmo caminho, os programas 
humoristicos dão um toque de classe na discri-
minação. No novo Planeta da Homens, Agudo 
Ribeiro consegue arrancar alguns risos raivosos 
crxn seu novo tipo, um vendedor de plantas (por 
sinal, sem nenhuma criatividade) muito nervoso 
que tem acessos e cbfllquhos (mistura de chilique 
com faniquito) ao ver um freguês gostoso em sua 
loja. Até parece que as bichas andam por ai a ter 
desmaia e chiliques. pelo simples fato de verem 
homens gostosos. O que é isso Agildo? 

O supra-sumo da insolência praticada contra 
os homossexuais, concentra-se no progrma Os 
Trapalhões, onde a trcaipe ignóbil de Renato 
Aragão apresenta a única imagem do boinas-
sexual que o sistema admite que seja divulgada: a 
da bicha louca, histérica e doentia. As Carmens 
Mirandas, tão bem interpretadas por esses 
"bobos de ccwt', reforçam o conceito patológico 
de que todos os homossexuais têm uma grande 
fixação em tornarem-se mulheres, uma gene-
ralização muito perigosa. 

Levando-se em conta que Os Trapalhões é as-
sistido por um público quase que exclusivamente 
infantil e adolescente, que desde cedo é forçado a 
assimilar os dogmas da sociedade machista, con-
tribuindo assim para a perpetuação da moral do 
sistema, xmduima que: tal violentação e in-
dução a ptticas homossexuais, de que tanto 
somos acusadas de praticar contra as crianças, 
não passa de um argumento falacioso, pois na 
realidade são os heterossexuais que aliciam e 
violentam as crianças em nome de suas práticas 
ditas" normais". E além da televisão, seis melhor

percussor, cano não poderia deixar de ser, é a tão 
consagrada família, grande responsável pela 
reproduçàoda ideologia dominante. 

No dia 9 de março, às 23h15m, na TVS, um 
grupo de bichas desarvoradas apareceram diante 
das câmaras para esclarecer perante a telespec-
tadores e o repórter (?) Jacinto Figueira Jr., o 
movimento que estão encabeçando em São Paulo. 
Estava dado inicio a mais uma entrevista forjada 
do Homens do Sapato Brasien Pasmem!! O ban-
do de bichas propunham-se a lutar pela criação 
de um banheiro público só para homossexuais. 
Tamanho disparate só poderia aparecer num 
programa onde além de se defender a pena de 
morte e a atuação do Esquadrão da Morte (atual-
mente travestido de Mão Branca), são retratadas 
gloriosas histórias da repressão policial na Gran-
de São Paulo. 

Estavam presentes um advogado e um mó-
dico, que não se identificaram e que iniciaram 
uma discussão idiota e evasiva, onde não faltaram 
afirmações como: "O homossexualismo é uma 
perversão sexual, que deve ser disseminada da 
face da Terra...", até "Devemos criar métodos 
que numa apologia às experiências nazi-fascistas 
praticadas nos campos de concentração alemães, 
na 2a Guerra Mundial. 

O que me intrigou nesta reportagem (?), é que 
justamente em São Paulo, onde a grupos hemos-
sexuais se apresentam mais organizados, venha 
ocorrer uma campanha absurda. Algo não está 
me cheirando bem, estão querendo esvaziar o 
trabalho dos grupos'através da divulgação de uma 
infame e metircaa luta, onde a conquista de um, 
banheiro público para as bichas seja o mais im-
portante para o movimento homossexual. Esta 
música conhecemos de caitrca carnavais.

Chegou a vez dos jurados. O que é mais im-
portante no júri do Cacrtaba, a fama ou a fres-
cura? Você liga o aparelho de TV e lá está o 
Clóvis Bornay falando da Flay-gay e dando sua 
nota desniunhecada pro calouro. Você muda de 
canal, e dá de cara com Silvinho chode balan- 
gandis. escolhendo o melhor não sei o quê no 
programa Silvio Santos. Pelo visto veado dá 
IBOPE. 

O Crime do Castiçal, episódio da série Plantão 
de Palhda, escrito por Aguinaldo Silva e dirigido 
por José Carlos Pieri, certamente vai entrar para a 
história da televisão brasileira. Toda regra tem 
exceções, e no caso, o resultado foi uma grande 
mostra de sensibilidade e seriedade ao se abordar 
o homossexualismo. O telespectador finalmente 
pôde assistir os várias comportamentos homos-
sexuais, do travesti aoenrustido, as alegrias edis-
sabores do cotidiano, que não diferem muito das 
experiências heterossexuais. O Crias, do Castiçal, 
leva-nos a pensar exaustivamente sobre uma 
realidade que se para nós e tão complexa e por 
muitas vezes desconhecida, imagine para quem 
nada sabe sobre o assunto. Um programa onde 
acima de tudo, o homossexual foi visto cosmo um 
sei' humano e não como um palhaço medieval tio 
grosseiramente explorado em outros programas. 

É lamentável que um grande veiculo de co-
municação de massas, cosmo a televisão. seja por-
tador de tão profunda repressão. Lamentável, 
também, que autores e atores, na maioria das 
vezes portadores de unia grande abertura, sirvam 
de porta-voz de discriminação e ridicularizações. 
Diante deste quadro, quem sai cada vez mais ven-
cido sornas nós, que ao invés de unirmos nassas 
forças e lutarmos contra a oçresão machista, nos 
encastelamos em nossos guetos esperando que 
uma fada madrinha venha resolver nomes pro-
blemas. (Atâ.10 Carlos. Mou'ãa)

Página 11 

** 

APPADi  
da parada da clIv('rI(lad('

Centro de Documentação 
Prof. Dr. Luiz Mott 

-

GRUPODIGNIDADE



Reverenda Elder lei Ana Harvsy, urna das pastoral de Igreja gui de Los Angeles. 

1. ENTREVISTA 1 

Uma igreja para o povo guei 9, 
Uma igreja em que 95% dos sacer-

dotes e devotas são homossexuais?. É 
possível, sim: já existe uma igreja desse 
tipo - a Igreja da Comunidade Me-
tropolitana de Los Angeles, surgida - 
é claro — nos Estados Unidos, e agora 
espalhada por vários países. Um dos 
seus reverendos - eles são homens e 
mulheres -, José Moca, está viajando 
pela América Latina, tentando implan-
tar, nos países onde o machismo tam-
bém costuma celebrar missas, a idéia 
de uma igreja guei. Se ele será bem 
sucedido ou não ninguém sabe. E. no 
caso de Lampião, o pessoa] da casa 
acha que não é de Igreja que as bichas 
estão precisando. Mas a gente não 
podia deixar o reverendo Mojica passar 
pelo Rio sem ouvi-to. Leila Míccotis, a 
nossa Sandra Passarinho, transou a ai-
trevista, que Contou com a participação 
de Marquinho e Marcelo, do Grupo 
Auê/Rio, de Clauco Mattoso e Jair, do 
Grupo Somos/ SP, edo Pascoal. 

LEILA - Como a rellglio cristã encara 
o homossexualismo? 

REV. - Através de todos os tempos 
se vbm ensinando por meiz de sermões, 
discursos, seminários e estudos, que a 
Bíblia, e portanto, Deus, condena o 
homossexualismo. A maioria dos re-
ligiosos prega que o homossexualismo é 
um terrível pecado, outros dizem que o 
homossexual é possuído por demônio. 
É uma enfermidade para uns e um vício 
luxurioso para outros. Mas eu pergun-
to: quantas dessas pessoas tiveram o 
trabalho de estudar as Escrituras sem 
pmxncos e sem cxinos machis-
tas? Estou certo de que, se o fizessem, 
mudariam completamente de opinião, e 
veriam o homossexual como um ser tão 
natural e normal quanto o heteros-
sexual. 

LEILA - Mu e aquela história de 
Sodosna e Gomorra? 

REV. - Este é um caso típio de 
como o machismo influenciou a men-
talidade dos estudiosos e das autori-
dades eclesiásticas. Costuma-se inter-
pretar que ambas as cidades foram des-
truídas por causa do homossexualismo. 
Mas qualquer pessoa que leia essa pas-
sagem (Gênesis 18 e 19)não encontrará 
menção alguma ao homossexualismo. 
A condenação é por causa da soberba, 
da ociosidade, da idolatria e da falta de 
caridade. 

ÇLAUCO - Que dizer que a 
Palavra sodomia aio tem nada a ver? 

REV. - O que existe' de verdade 
histórica nisso tudo é que ossodomitas, 
homens e mulheres de Sodoma, assim 
como outras povos vizinhos, se pros-
tituíam em ritos idólatras, inclusive 
com coito anal. Por isso, a palavra 
"sodomita" se converteu em sinónimo 
de homem prostituta. Não é o homos-
sexualismo em si, e sim a prática da 
prostituição nas templos pagãos que é 
condenada em várias partes da Bíblia: 
Deutercsiômio, Reis e até na Epístola 
do apóstulo Paulo. O próprio Jesus 
Cristo, pedra angular de nossa fé, e 
nossa máxima autoridade, não disse 
absolutamente nada sobre o homos-
sexualismo. 

PASCOAL - Mas então, e mmo a 
Igreja começou a discriminar o homos-
sexualismo? 

Página 12

REV. - Uma das autoridades mais 
influentes no início da Igreja foi Santo 
Agostinho. Ele, cujo pensamento se 
baseava na filosofia de Platão, ensinava 
que o corpo era o cárcere da alma, e 
que, martirizando-o, se purificava a al-
ma. Assim, tudo que se fizesse por 
prazer ou para agradar o corpo era 
pecado. Dessa forma é que a mastur-
bação e as relações sexuais que não fos-
sem para a procriação chegaram a ser 
tidas como pecaminosas, delitos graves 
e até crimes. Agora, o que poucos 
sabem é que Santo Agostinho só se fez 
religioso depois da morte de seu aman - 
te, conforme ele mesmo conta em suas 
"confissões". 

(Pánico na sala: Rafada Mambaba, 
ninguém soube depois explicar como, 
surgiu indignada: "cruzes, mas esse 
Agostinho era mesmo um horror, 
hem? .6 porque se arrependeu Iliba 
que " sair falando mal dos ex-
oo&egulnhas? desculpe., reverendo, mas 
Isto á resultante. Re-vol-Ian4ei e de. 
tapo receu rodando sua baiana, de&xan-
do todos nós estupefato., alguns segun-
dos de silêncio e várias engolidas a seco, 
prosaegnimoseom.a entrevista:)

LEILA - Você está no Brasil 
exatamente pra que? 

REV. - Para falar com pessoas in-
teressadas em implantar uma Igreja 
Gay aqui no Brasil. Eu não quero fun-
dá4a, quero que vocês, brasileiros, o 
façam. Meu interesse é que toda a gente 
gay - homens e mulheres juntos - sir-
vam a Jesus Crista. A nossa Igreja quer 
que toda a gente, principalmente a gen-
te gay, se una, e aqui estou para dizer 
que ksus ama os homossexuais , como 
ama a todos, que nós não somos di-
ferentes de outra gente, nem é pro-
blema ser homossexual. 

LEILA - Qual seria a sua principal 
mensagem? 

REV. - De libertação a todos, para 
ser o que somos. Se vocé é homossexual 
tem de ser livre para viver a sua vida e 
estar em paz com Deus, consigo mesmo 
e com os outros. Ser gay é sua forma de 
vida, de ser. Deus ama você assim. 

PASCOAL - Você é homossexual? 
REV. - Cem por cento, e até mais 

que cem por cento.., 
MARCELO - Esta Igreja .6 seor-

ganhou na América? 
REV. — Não, não só na América.

Temos 170 Igrejas espalhadas em todo 
o mundo, 8 na Africa, 7 no Canadá, 
além da Austrália, Grã-Bretanha, 
Dinamarca, Espanha, e quase todos os 
Estados dos Estados Unidos. 

MARCELO - E como hmdo.a a 
vida noma Igreja? 

REV. - Nossa Igreja é ecumência, 
gente de diferentes religiões: católicos, 
evangélicos, luteranos, anglicanas, 
todos juntos. Os serviços religiosos são 
diferentes, cada um tem o seu, segundo 
a cultura das pessoas. A Igreja Hispana 
em Nova York é muito parecida com a 
católica romana, e um culto que toda 
Igreja tem é a comunhão de vinho e pão 
aos domingos. Nossa Igreja acredita na 
Trindade, mas não adora santos e 
outras pessoas. 

MARCELO - Então o culto é leão 
conforme a religlio das pessoas? 

REV. - Há um culto ecuménico, 
no sentido de que dele participa gente 
de diferentes religiões. Mas não pode 
ser só católico ou só protestante não, 
tem de combinar os dois. 

MARQUINJ-1O - Sua lormaç*o 
qual é? 

REV. - Mista. Católica e protes-
tante. A do fundador é que é pentecos-
tal.

GLAUCO - Você poderia resumir 
o histórico da Igreja? 

REV. - A polícia de Los Angeles 
perseguia a gente gay. Os homosse-
xuais, por serem gays, não podiam ir à 
Igreja. 

PASCOAL— Em que ano foi Isso? 
REV. - Em 67, 68. Então, o 

Reverendo Troy Perry, em outubro de 
68, após assumir sua homossexualidade 
e se incompatibilizar com sua con-
gregação, fundou a Igreja da Comu-
nidade Metropolitana em Los Angeles, 
lutando pelos direitos da gente gay, 
pelo nosso direito de servirmos a Deus. 
Esse foi o princípio da Igreja de Los 
Angeles, mas não foi o de todas as 
outras começadas depois de Troy Perry: 
a de Miami, a de San Diego. 

GLAUCO - Mas o que mantinha a 
unidade dessas novas Igrejas que se for. 
mavim? Quem controlava essa uni-
dade? 

REV. - A Conferência Geral da 
Fraternidade. 

GLAUCO - Então houve em início 
de organização ed&ástica desde o 
começo? O próprio Pers-y se encarregou 
delas? 

REV. - Sim, ele com mais duas 
pessoas da Igreja de Los Angeles. Dois 
anos depois, se realizava a primeira 
Conferénda Geral com representantes 
de diversas igrejas da Comunidade. E 
assim, conseguimos percorrer o mun-
do; por exemplo, na África, temos 8 
Igrejas. Dessas, 7 não são gay, e, em-
boca nossa Igreja seja especialmente 
para eles, também serve às demais pes-
soas. 

GLAUCO— Qual éaproporçãode 
homossexuais e hdeo.aeivals? Quanto 
por cento? 

REV. —95% gays e 5% não-gays. 
MARQUINHO - E como é a 

reaçio desses 5% de heterossexuais? 
REV. - Esses 5% não-gays estão 

de acordo com os gays, amam os gays, 
querem direitos para os gays, se sentem - 
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ENTREVISTA 

Quem está bem 
com Deus, luta pelqs 
seus direitos e 
atrai forças para 
lutar pelos direitos 
dos outros. Muitos 
homossexuais querem 
servir a Deus	 9 

bem com eles, não gostam de estar em 
outra Igreja, pr iferem estar na Igreja 
Gay, porque ela é muito mais liberta, 
confortável, muito melhor para eles. Na 
Fraternidade, nós chamamos nossa 
Igreja Gay de Igreja Cristã, para os fiéis 
e para toda a gente. 

GLAUCO - E entre os sacerdotes, 
os ministros são todos homossexuais? 

REV. - Não todos. Há uns três ou 
quatro que não são. 

PASCOAL - E como é morga-
ulzaçio edeslütica hierárquica? 

REV. - Não é hierárquica, é 
democrática. A Conferência Geral é a 
principal. Temos a junta diretiva-
administrativa, com 9 pessoas: 5 ho-
mens e 4 mulheres. O número de de-
legados de cada Igreja varia com a 
quantidade de seus fiéis. Temos uma 
Conferência Geral Internacional a cada 
dois anos, e tudo o que se passa na 
Geral é Lei. O corpo diretivo pode 
praticar atos entre as Conferências, 
mas são das que mandam. 

MARCELO - E mo é a orga-
nização Interna? 

REV. - Somos uma igreja do tipo 
congregacional, e por isso os assuntos 
administrativos são tanto daincumbi-

cia da congregação quanto do pastor. 
Além disso nossos serviços são tão 
variados como variadas são as pessoas 
que formam a congregação. E por i ão 
sermos uma igreja homogênea, cada um 
tem liberdade de orar a seu modo, por-
que qiieranos que todos se sintam livres 
para adorar a Deus como desejarem. 

LEILA - Màn do culto pro. 
priameite dito, a Igreja iam algum tipo 
de atividade externa? 

REV. - Sim, de todos os tipos que 
a congregação quiser, reuniões, festas, 
etc. Na Califórnia, o Reverendo Perry 
liderou diversas passeatas pelos direitos 
gays e, inclusive fundamos o 19 Es-
critório Guei de Informações em 
Washington. Mas não nos envolvemos 
em política partidária: nossa Ação 
Social Cristã deve voltar-se somente 
para os direitos humanos, especialmen-
te a favor dos gays ,mas também contra 
o racismo e o machismo. 

PASCOAL - E os ministros? 

REV. - Temos três classes: es-
tudante - a pessoa que sente que Deus 
a chamou para ser ministro (Ou minis-
tra) e está estudando, trabalhando para 
ser -, licenciado - mais acima, tendo 
que cumprir certo tempo administran-
do -, e o ordenado. Não temos bispo 
nem mais nada. Sós os ministros profis-
sionais e os leigos. 

RIR - É a primeira vez que você 
vem ao Brasil? 

REV. - Ao Brasil só não, à 
América Latina. 

JAIR - Daqui vo vai para onde? 
REV. - Para Costa Rica e Buenos 

Aires. 
GLAUCO - Como pode sua Igreja 

atuar, um pises recosheddaeite 
bumólobes, como a Argentina, ande a 
própria rdlglio é urna das leites se-
prosPeras?

REV. - Aopressão pode se conver-
ter num fator positivo, num trabalho de 
união para a libertação. Deus quer que 
as pessoas se aceitem, e quem se aceita 
ajuda na libertação dos outros. Na 
Africa do Sul, onde o regime é muito 
repressivo, nós não possuímos templo, 
mas a Reverenda (lá é uma mulher) faz 
as reuniões da congregação em sua 
própria casa, e assim a comunidade gay 
se fortalece, 

LEILA - Há multas molheres na 
Igreja Gay? 

REV. - Sim, desde 73 temos 
muitas ministras mulheres. Na Igreja 
Hispana do Arizona há mais mulheres 
do que homens. No nosso próprio corpo 
administrativo existem quatro. Nas 
tarefas da congregação não há distinçdo 
entre homem ou mulher. 

LEILA - Como poderiam as pes-
soas interessadas testar foriur.r a Igreja 
no Brasil? 

REV. - Primeiro o grupo tem de 
ter interesse em formar a Igreja Gay, 
depois entrar em contato com a Fra-
ternidade ou comigo para receberem 
instruções e regulamentos. As pessoas 
precisam querer ajudar os gays a se 
unirem para servir a Deus e á comu-
nidade gay. Ë necessário também al-
guém caiu noções religiosas e funda-
mentos teológicos. Então nós de Los 
Angeles entraremos em contato, e 
ajudaremos no que puder. Mas, repito, 
Mo queremos estrangeiros para fun-
darem em terras brasileiras uma coisa 
que no é deles. Eu, por exemplo, não 
falo Português, nio conheço sua cul-
twi, não posso formar uma igreja gay 
aqui: são vocft que tem de fazer isso. 

MARCELO - Az pessoas que 
lerem Lampião e ficarem interessadas 
podem escrever para voce em portu-
guês? 

REV. -Sim, ler eu Ido bem.

LEILA - Mais alguma cola, 
reverendo? 

REV. - Sim, muito homossexual 
quer servir a Deus, mas alo pode, por-
que a Igreja não o recebe, o condena, o 
alija. Mas quem está bem com Deus; 
luta pelos seus direitos e atrai.4orças 
para lutar pelo direito dos outros. 

Embora seja um assunto 'multo 
Polêmico, ja que midios consldeiam 

uma igreja pura homossexuais mais um 

Inter de acomoda ço, retardando a 

transformaçeo social e agindo, portan-

to, como força reacionária, há de se 

salientar que, por outro lado, ela pode 

ajudar na libera çdo da culpa e dos con-
flitos no-resolvidos, proveniente de 

nona sociedade repressiva'. Uma Igreja 

com olhos voltados para a liberta çlo, 

Para o movimento libertário, pode ser 

um grande passo na consdeutlzaçao de 

muitos homossexuais, dando a opor-

tunidade dde optaram, livremente, 

Por seu tipo de atuaço. A roligigo, 

queridinhos, nem aumpre é o ópio do 
povo. (Leila Miccolis) 

IGREJA DA COMUNIDADE ME-
TROPOLITANA 

(Reverendo José Mopca) 
5300 Santa Mônica Blvd., Suíte 304 
Los Angeles, Califórnia 90029 
U.S.A.

o 

Troca 
D3 00q 

• ESTRANGEIRO. 30 anos, 1,75m, flkg. 
dese ja amigos masculinos em todo o Brasil, de 
Preferência navios ou mulatos, idade de 20.40 
anos, sinceros, para amizade, encontro e vida 
feliz. Dr. Btj. Caixa Postal 188, Passo Fundo. 
CEP 99IOO, RS. 

SULISTA. 23 asio., 1,72m de altura, deseja 
conhecer "gente". Fradique Menezes. Caixa 
Postal 895, CEP 90 10010, Pra'toAkvre, RS. 

JOVEM, 21 anos, deseja trocar correspon-
dência caun Pessoas sem preconceitos, de qual-
quer idade e de qualquer parte do mundo, gueis 
ou não. Nilson dos Santos, CSLIS Postal 40056, 
CEP 20440, Rio de Janeiro, RJ. 

DESEJO correspondência aun jovens que 
queiram dar e receber amor sincero. Se possível 
foto na primeira carta. Tenho 36 anos e sou 
simpático. Marcos. Caixa Postal 1121. CEP 
01000, São Paulo, SP. 

PROFESSOR, solteiro, 32 ano., 75 kg, 
1.78m, pokm8s, deseja ter amigos de todo o 
Brasil, qualquer raça. idade ou gosto. Responde 
a todo.. Rcguije. A/c de BF. Caixa Postal 188, 
CEP 99100. Passo Fundo, RS. 

PAULISTA, 19 anua, sestibulanda de jor-
nalismo, negra, deseja se corresponder em 
mulheres de todas as idades. gueis, que gostem 
de música e estejam a fim de urna boa amizade. 
Rita. Rua Alican te, 20, CEP0M54, São Paulo, 
SP.

AMERICANO que viveu no Brasil procura 
correspondência com jovens gucis para troca de 
ideias e posicionamentos da classe. Gary Peter-
suo. P0. Boa 1010, Rádio City Siation, New 
Yoork, N.Y. 10019, USA. Cartas em pca-tugues.

BRASILEIRO quer se corresponder a 
dinamarqueses, não importa a língua, ou qual-
quer traço pessoal. Roberto Campos. Avenida 
Paes Leme, 549, StoPaulo. 

SENHOR, 40 anos, boa situação financeira, 
deseja se corresponder com rapazes simpáticos, 
sem distinção de raça, bem dotados. Pcsibi-
lidade de viajarem junto. à Europa. Foto na 
primeira carta. Roberto, Caixa Postal 1814, 
CEPO 1000, São Paulo, SP. 

MOÇA de 27 anos, separada, bonita, in-
teligente, sensível, comunicativa, procura 
mulheres da mesma faixa etária ou mais jovens, 
para amizade. Andrea. Caixa Postal 43048, 
CEP 22051, Rio de janeiro. RJ. 

UNIVERSITÁRIO, 26 ano., 1,69m. desejo 
corresponder-me com gueis de todo o Brasil que 
gostem de curtir as coisas boas da vida, prin-
cipalmente o amor. Jose Carlos Silva. Rua 
Padre Lemos, 286, Casa Amarela, CEP 50000, 
Recife, Pernambuco, 

RAPAZ de 40 anua, deseja encontrar jovem 
de aparência máscula. Paulo. Caixa Postal 
16243, Rio de Janeiro, RI. 

GAÚCHO, jovem, culto, divertido, deseja 
manter correspondência com pessoas de qual-
quer idade, sexo e boa formação cultural, para 
uma boa amizade e troca de postais. Moreno 
daro, 22 anos. Gaspar G. Garcia. Caixa Postal 
2315, CEP 90000, Porto Alegre, RS (cartas com 
foto).

DISCRETO, 21 anos, I,SOns, 70 Kg, 
apreciador de praia, som e tudo que a natureza 
nos dá, deseja cm'espcmda'-se coes entendidos, 
não imposta sexo ou cm, basta que seja culto e 
não goste de solidão, Lúcio. Caixa Postal 6020, 
Unicamp, CEP 13100, Campinas, SP. 

SOLITÁRIO, 33 anos, universitário, po-
sição definida, 1,68m. 67 kg, cabelos e olhos 
osstanhos, deseja corresponder-se com rapazes 
discretos e entendidos, para amizade ou algo 
mais. Luis Américo. Caixa Postal 175, Jundial, 
SP.

MORENO claro, 26 ano., formação su-
perior, procuro amizades sinceras. Não tenho 
nenhum preconceito contra travestis, lésbicas, 
etc... Detesto apenas pessoas burras. Respondo 
a todas as cartas. Len, Caixa Postal 1041, CEP 
01000, São Paulo, SP. 

ENTENDIDO, 30 anos, 1,80m, moreno 
claro, paulista, boa aparência, deseja se corres-
ponder com rapazes do Sul, alto, louro, olhos 
claros, que queiram vir morar no Rio, Zey 
Zaubei's. Caixa Posta 26012, Realengo, Rio de 
Janeiro, Ri. 

FEIRENSE, 35 anca, curto cinema, discos 
novos e antigos. Desejo curtir rapazes enten-
didos de qualquer parte do Brasil. Peço foto., 
dados e preferências. Hilkias Carvalhos. Praça 
Padre Ovidio, 137 CEP 44100, Feira de San-
tana, Bahia.

RAPAZ atho busca um ves'dadro amor. 
Retrato na primeira carta. 1,76 es 56 kg, 24 
anos. Rua da Quitanda. 20, 49 andar. CEP 
2001 É. Rio de Janeiro. 

ESTOU só e quero amor. RonaIdo. 26 
ano.. 1,69, 58 kg. Rua do Amparo, 735, apto. 
302, CEP 21381. Rlo 	 Ri. 

RAPAZ gises gostaria de trocar cartas em 
rapazes de todo o Brasil que sejam estudantes, 
honestos, trabalhadores, para troca de ideias e 
algo mais. Carlos Cordeiro, 1,82 m, 67 kg. Rua 
Monte Verde, 28. CEP 05329. Jaguaré, São 
Paulo, SP. 

PAULISTANO, 32 anos, gasuniuno, deseja 
falar a gueis emancipados, para contato. au 
geral. Luigi Rocco. Rua Jaceguai, 518, apto. 91, 
CEP O13I5, São Paulo, SP. 

ABERTO, discreto, gostaria de correspon-
der-me com rapazes para troca de idéias. Vinte 
e cato anos, estudante universitário, olhos e 
cabelos castanho.. T. Alm. Caixa Postal 8694. 
CEP 80.000, Curitiba, Paraná. 

GRANDES olhos castanho., pele canela, 
boca sensual de vos abaritonada, 32 anos, 1,77 
m, 80 kg, procura senhor respeitável, que seja 
ativo, forte, religioso, fiel e humano. Para com-
promisso sério. Pede foto. Assinante 3181, 
correio central, CEP 01000. São Paulo, SP. 

RAPAZ, 32 anos, 1,70 es, 72 kg, formado 
au direito, simpático. versátil, procura contato 
com pessoas solitárias, maduras e emocional-
mente estáveis, Walter. Caixa Postal 58004, 
CEPO 1302. São Paulo, SP. 

LOURA, olhos castanhos claros, formada 
em Belas Artes, deseja se corresponder com 
moças que estejam procurando sua alma gê-
mea. Maria Cláudia. Caixa Postal 38.034, CEP 
22.451, RiodeJaneiro. Ri. 
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ATE@ CeL91LIAL 
33 EM Tel.: 245-5527 e 245-5533 

Aracy Balabanian Gracindo Júnior 

ATIVISMO 

Povo guei se reúne em São Paulo 

o

 ó 

O IP Em~ ara~ á. Ho.oisub 
~à realizado aca dias 4, 5 .4 de abdi, — $10 
Paulo, )to um o 19 E.castro de Grapis 
Hooasa.a Orgsahadoi. A aio sara. s.suio 
plMIo, q.e será realizada ao dia 6, à tardo, ao 
T.stro R.Ih Encaixar, das outras sul.. 56 
podirio participar bc..osszia, que silo 
d.,ids_a. awandados MrI,N do. víilos 
VWGN .xio.ia ao -. Ausba, q.ena qub 
p.rddp.r do 1? EBIIO til que aliar — caw 
cago com am disso. pois . p4dk a ladaíu do 
ia a. ao [lata ás •r . ttas daqu. 
vo Qu .10 .udsar rds4aad0 ai liusaga 

l 96 podil partpar da i.lo plenária. 
Dukgaçõiu de unos Lutado8 cpsracslo 

ao o.ro, que icã ma 1áa luaçada por LAM-
PIÃO, O )o,aol oio a rfto lcMI •o 
Ria, qsaado t merJkI Sio Paulo para sida do 
atro .n4.l Ai, a c.&o crgaaiaado.. 
do 19 EJHO ,_ trabalhando 
ida isso., ia.do iha, uáios pro 
bu ao taladva á. obtir em local pua. 
,Içao do aneantro. A parto tocioda. par 
spIo, usÍ r..11iaàa a. Cate do Poitiaideo, o 

tbao áe mea laga lista áe lis tsdos, 
lSos, — «gaalzaáoro.. 

Além das s	 ti b.ai. • do plili4s, para
as quis si pra4 siba discuusio, h wga.isado, 

is puogruis. Iu.d, p.a que o psuosi, 
aos ba.aka, alio una ásbai. . antro. poisas. 
diuussd,.

André Vilion 
(Part. especial) 

Jorge Botelho	 Bento 

À direita do 
Presidente 

De Vk'ate Pereira e Mauro Rasi 

Direç1o:ÁIvaro Guimarães

Cenografia: Colmar Diniz 

Biblioteca Universal Guei 
Estes livros falam de você: suas paixões e 

problemas suas alegrias e tormentos. Leia-os 
COBRA 

Ses'iroSarduy 

142 páginas, Cri 160,01 

A história de Cobra, um travesti docaberé 
Carrossel, contida pelo escritor cubano Severo 
Sarduy, do seu exilio em Paris. Prêmio 
Medicss i melhor romance estrangeiro pu- 
blicado na França) em 1972. Tradução de 
G11.1de Meio Mourão. 

TESSA, A GATA 

C.mndra Rio. 

122 páginas, Cri 140,00 

Uma história de crime, mistério, suspense 
e amor, mas o amor segundo a versão Cassan-
dra Rios. Um romance de suspense, que alter-
na passagens líricas com um realismo cruel, e 
que prende o leitor da primeira à último 
página. 

MACARIA 

Cauandra Rios 
200 páginas, Cri 200,00 

Um novo caminho na obra de Cassandra 
Rios: misticismo, macumba e suspense, 
aliados aos ingredientes habituais: sua mi-
neira muito especial de tratar o sexo, seu liris-
mo. A autora compõe, aqui, mais um retrato 
inesquecível de mulher. 

TERAPIA OCUPACIONAL (MINHAS 
EXPERIÊNCIAS) 

Otadil. Josefa de Milo 
99 páginas. Cri 100,00 

Vivências de uma mulher que desde os 13 
anos de idade dedicou-se ás crianças excep-
cionais e doentes mentais, descobrindo, 
através de sua profissão um mundo mara-
vilhoso de sensibilidade e criação. 

SEXO & PODER 
Vários autores 
218 páginas, Cri 150,00 
Jean-Claude Bernaj'det, Aguinaldo Silva,

Maria Rita Kcbl, Guido Mantega, FI4vto 
Aguiar e muitos outros discutem as relações. 
entre sexo e poder. Dois debates: um sobre 
homossexualidade e repressão, com o pessoal 
do grupo Somos, de São Paulo. 

TEOREMAMBO 
DurcyPoiteado 
108 páginas, Cri 120,00 
Uru Papai Noel muito louco. umabi-

chinha sorveteira, uma bela madrinha dei-
ligada, a história do bofe a prazo fixo: muito 
humor e nua amue no novo livro do autor de 
A Mri* e Creadidi e Espu't*no.. 

Ilustrações do autor. 

A META 
Darcy Penteado 
99 páginas. Cri 120,00 
"Darcy Penteado ilumina detalhes do 

gueto que a maioria gostaria que o homos-
sexual fosse circunscrito" (L& Gilson Ri-
beiro). O livro de estréia de um escritor que é 
também um ativista em favor dos grupos es-
tigmatizados. 

CRESCILDA E ESPARTANOS 
Darcy Pastado 
189 páginas como este, que fala tudo 

aberta e desafian temente, possui a dignidade 
bem mais culturalmente verdadeira de resistir 
aos bárbaros preconceitos" (Paulo Hecker 
Filho). Duas novelas e cinco çosltoa, do total 
noa saie ao realismo poético. 

NO PAIS DAS SOMBRAS 
Aguinildo Silva 
97 páginas, Cri 120,00 
Dois soldados portugueses vivem um gran-

de amor em pleno Brasil colonial; envolvidos 
numa conspiração forjada, acabam na forca. 
A história, reccaoada a partir de 1968, faz um 
levantamento de quatro séculos de repressão. 

REPÚBLICA DOS ASSAS1NOS 
Aguinaldo Silva 
157 páginas. Cri 150 
Bichas, piranhas e pivetes enfrentam o Es-

quadrão da Morte (e vencem!) A inalvel his-
tória de um dos períodos mais conturbados da 

da brasileira, de 1969 a 1975, tendo como 
pano de fundo os cenários do submundo 
carioca.

PRIMEIRA CARTA AOS ANDRO 
GINOS 

Aguinaldo Silva 
134 páginas, Cri 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 mulher". 

MULHERES DA VIDA 
Vário. autoras 
77 páginas, Cri 100,00 
Norma Bengell, Leda Miccolis, Isabel 

Câmara, Socorro Trindad e outros mulheres 
quentíssimas mostram neste livro a nova 
poesia das mulheres que não se conformam 
com a opressão machista e tentam inventar 
sua própria linguagem. A poesia feita nos 
bares, calçadas, ônibus, boates, prisões, 
manicómios e bordéis. 

O CRIME ANTES DA FESTA 
Aguinaldo Silva 
136 páginas, Cri 100,00 
Através da história de Ángela Diniz e 

anis amigos, que de trata ixino se fosse ficção, 
o autor interpreta e esclarece todas as co-
notações de um instante dramático de nossa 
alta sociedade. Um libelo contra o machismo 
e a opressão. 

TESTAMENTO DE JÓNATAS DEI. 
XADADO A DAVI. 

João SIlvurlo Tnevisan 
139 páginas. Cri 120.00 
Uma viagem do autor em busca de si mes-

mo. Anos de estrada, de solidão e fome su-
midos num livro escrito com suor e sangue: 
nestes contos, a historia de uma geração cus 
sonhos foram queimados lentamente em 
praça pública. 

QUEDA DE BRAÇO 
Vários autores 
302 páginas, Cri 150,00 
Uma antologia do conto marginal, reunin-

do os autores que os editores têm medo de 
publicar: Gente finíssima, Benicio Medeiros, 
Fernando Tatagiba, Glauco Matroso, Júlio 
César Monteiro Martin, Nilio Maciel, Luiz 
Fernando Emediato, Paulo Augusto e Reino[- 
do Atem, entre outro.,

OS SOLTEIROES 
Gasparbso Damata 
213 paginas, Cri 140,00 
Um livro que se dispõe a esmiuçar o mun-

do doa homossexuais e tudo o que os tolhe: a 
incompreensão que os cerca, o medo. Escrito 
sem meias palavras, ele vai buscar a lin-
guagem das seus personagens lá onde autor os 
encontrou. 

A TRAGÉDIA DA MINHA VIDA 
Oscar WIlde 

194 paginas, Cri 85.00 
O famoso depoimento de Oscar Wjlde 

sobre a sua vida na prisão, onde cumpriu 
dois anca de pena. 'mdensdo pela justiça 
inglesa pelo crime de HOMOSSEXUALIS-
MO. Um livro em que WIde acusa e se 
defende, envolto pela solidão das prisões e 
marcado pelo sculnmentc. 

SHIRLEY 
Leopoldo Sas'ran 
95 páginas. 110,00 
A história de amor entre um travesti da 

noite paulista e um operário de Cubatão. 
Wadir/Shirley é um personagem que aceita 
enfrentar todas as humilhações para ser fiel ao 
seu desejo. Dois seres humanos, coisiflcados 
pela opressão. brigam pela vida. 

EXTRA/LAMPIÀO 
Entrevistas 
24 páginas, Cri 40,00 
As mais explosivas entrevistas sobre 

política sexual já feitas no Brasil: Fernando 
Gabeira, Ney Matogrosso, Lecy Brandlo e 
Clodovil falam de sexo e política; Abdias 
Nascimento fala de racismo, discriminação e 
azivismo negro; Anselmo Vasconcelos conta 
como criou a " Eloina" do filme 'República 
dos Assassinos"; Antônio Calmos explica o 
seu cinema sado masoquista-entendido, e 
Darlene Glória fala de Deus e do diabo. 

[amiba ou que voei quer ler • laça o is 
pedido pelo reembolso postal à Esqui.. - 
Editora de Urro., Jornal. e Resistiu Ltd.. - 
Caixa Postal 41031, CEP.. 20400, Rio de 
Isailro — Ri. 

Se voei pedir mala de três livrou receberá 
muno brinde, Inteiramente grátis, um ex-
piar de EXTRA/LAMPIÃO 0j 

lágius. IA 
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BELO HORIZONTE 

Eta trem doido)! Aqui vai pr'oc6 um ~lio
incrível dos lugares entendidra da provinciana 
Belo Horizcmte. Pasmem, a capital da Tradi-
cional P.mtha Mineira esta a mil por hora, dando 
rasteiras no Rio e São Paulo. A cidade está 
abarrotada de jovens rapara, sedentos de pra. 
Uai) Que éIsto? Lde deixar qualquer umlouco. 
O Besutiful people mineiro tI que tI. 

Menção muiliaca, Beib é todinha de s. 
TI transbordando de lésbicas por todos os lados. 
Podem badalar a vontade, pesa au opções de taxa 
são imensas, e em todo lugar entendido tI .wm 
de lésbicas, sapatões. tauianqumhos. 
Para cada três lésbicas xe aux,ctra uma bicha e 
meia. E tem mais, o lugar é i maior tranqüilidade 
e a tal onda de violãncia ainda alio pintou por II. 

Para quem gosta de curtir bares fechados. 
nada melhor do que dar um pulinho no Mans 
Qacã que fica na Rua Pium-t (não é brincadeira 
não, esta rua existe mesmo), 190, no bairro 
Cruzeiro. O casarão é uma espécie de bar, casa de 
ygcs (totó. sinuca, fliper) e dhsdeque. Mauu e 
Maninha, ai densa da casa, estio sempre alegres 
batendo aquele papo os früenLsdor, O 
bar funciona de terça a domingo ipsrtir dai 19h, 
e voce não paga otmsumaçio e nem a mesa, e ain-
da toma uma cervejinha ultra gelada, ao indo de 
muita gente nova e denxmtnilda. Atenção mii-
lhem lã é um prato cheio pra 'u. 

Para o pessosl que curte ambientes mais 
requintados, existe o bar M.as que fios na 
Ai. Brasil. 

Dentre os bares aberto.. eis algumas opções: 
11a, do Jiwgd que fica na Rua Magoas, 717. na 

Sawan. O melhor dia para se tomar umas ca-
ninhas e curtir aquele papo é seita-feIra, a partir 
das 20h. A freqilãncia do bar  bem porra-louca e 
pinta muita gente nota;"Miar do I..em", no Ed. 
Mali. na Av. Augusto de Lima, no centro. Tem 
desde a puta ao trai. A cerveja ecu drinhi g 
baratíssimos, mas a ccxn4s é de oste. 
Mas se a grana esii'iu sobrando, vale a pais as-
paimaitar a lasanh, da essa. Só aaelho anão 
Ir ao banheiro apés o reçasto, saio é onogestio 
na certa, pois é a maior pegaçio e lã assim de 
gente no tcálete maaonhno. 11 o 'lar tka"1 que 
fia no memo local. d. Mais, é um bom lugar 
pra se curtir uma pegsçkainha amena ou bater 
um papo em amigo.. O Iaml tem freqücla 
heterogénea, e o pessoal entendido que pinta, é 
bem discreto. 

Para quem esta iniciando ou para quem gosta 
de marinheiros de primeira viagem, nada mdhca 
do que dar uma voltas pelo "Bar Petaidro Na. 
W'. Como o nome rugae, a freqütncia é de pes-

L'AMTÂOa Esquina

soas bem novas (adolescentes) e que real mente es-
tio começando a se descobrir e a fazer a cabeça. 
Pra quem pedófilo, não bê nada melhor. Pil-
melro Passe fica na Rua Santa Catarina, atrás da 
boate 9i1s, 

Quanto às boates de BH. você tem três op-
ções. A "Cas sus", primeira boate entendida de 
Belô. fica na Rua Alagoas, Savassi. A freqüência 
é das mais variadas. Funciona de terça à domin-
go, sendo que os melhore, dias são sexta e domin-
go. Você só paga 70 cruzeiros para entrar e ainda 
tem direito a um dnink. Na laça-feira a entrada é 
franca e você come aquele frango corri rizc*o. 
tudo por conta da casa. 

Na Av. Asna Chateaubriand, 524, no bairro 
Floresta, você encontra a boate"Nosiro Maido", 
que funciona de terça à Domingo a partir das 
21h. A consumação também é de 70 cruzeiros e 
você tem direito a um drink. Na quarto-feira, a 
exemplo da "Chez sua", a entrada é franca e ao 
invés do rizc4o você come um delicioso mexido da 
casa, tudo por conta da boate. Uma cessa tcata. 
se em Belô você não "seguir fazer nenhum 
programo, pelo menos não morre de fome. 

A boate mais !adalati ya, até fins de fevereiro, 
na a "Brle", que fica na Av. Pedro Altares 
Cabra!, 1.200, no bairro de Lurdes. Ela funciona 
apensa às sextas e sábado., sendo sábado o 
melhor dia e você paga 150 cruzeiros deconsu-
mação. com direito a dois drink.. A freqüência da 
BrOle é de pessoas bem novas. E um dos únicos 
lugares ande a presença de mulheres é menor. 

Breve será rernaugurada a boate "La Rue", 
que pegou fogonodia Lia inauguroçào, no final de 
dezembro. Pelo que se comenta, devak ser a 
melhor boate de BeIÔ. 

Para os que preferem gastar as solas do sapato 
ou assinar alguns cheques, aqui vão as dicas. A 
pegação intensiva fica no centro da cidade, 
próximo à Rodoviária nas Avenidas Afonso Pata, 
no trecho da Rodoviária ao Parque Municipal, 
Bahia e Aaguito de Lima em frente ao Ed. Mali. 
(eta lugarzinho danado de bem li!) ou ainda na 
Rua Tupis. Para os que curtem um travesti, êsó 
pintar na OI.gàslo M~ perto do campo do 
Atlético e na Praça Sete esquina q n Av. 
Amazonas e Afonso Pai.. E quem se amarra 
num michê, é só pintar rica pedaços acima, pos 
eles freqüentam todos os locais de pegaçãointen-
siva. Pra quem tem petrodésar e gosta de gastá-
los com rapazes maravilhosos, é só pintar com sua 
charanga em frente à baste IrOis que rapidinho 
descola um programa. 

As saunas de Bdô não são os melhores lu-
gares para se arrumar transações, mas pios mala 
persistentes sempre se consegue algo. Você pode 
dar um pulinho na Sauna SANA, na Rua Ai-
mares ou na Sauna Caiba Tai., na rira São 
Paulo 

Para os mais ousados, nada melhor do que ir 
aos cinemas da cidade. Me falaram que em quase 
todos os cinemas você faz alguma coisa, mau não 
é bem arriscar. Ai vai alguns cinemas onde a 
transação é certa. Na Rua da Bahia temo. o Cl.. 
Metrópole. muito bem cotado, Na Rua Tupis 
temos oClue laques, cotaclisaimo. Pra quem gos-
ta de pessoal ciari mais de40 anos, ésóaparecer 
no Cl.. Brasi, que fica na Praça Sete e esta cain-
do soa pcdaço. Na Av. Manso Pena, próximo à 
Rodoviária, você encontra o Cine Rayal, que 
lembra muito o San José, do Rio. Novidade, ai 
Bdô mulher também faz pegação em cinemas. 
Atenção lésbicas, a saião vai começar. 

Depeirde tanta badalaçio, chega a hora do 
Prazer, mas alguma ceias falta em Belô ou seja, 
locais ande se possa curtir mal. intimamente. Não 
existem Hotéis para Cavalheiros e nem para 
Damas, e você é obrigado a ir nos mc*tis que 
ficam na área de prostituição, pato da praça da 
Uberdade, e que na maioria das vexa são sujos e 
oral conservados. Mas em último caso, o jeito é 
arriaar. 

Existem outros bares e lugares que não tive 
tempo de conhecer, mas basta você usar sus 
criatividade e descobs1-loa. Depois deste roteiro, 
nenhuma hidra ou lésbica pode dizer que Bdô é 
um lugar sem opções. Quem não emrhecc, não 
perca tempo VI. Quem fia e não viu nada, volte e 
aproveite. (Ao Caiba S. Mordia) 

MACEIÓ 

AM Lampiessico., vai ai o naio roteiro gay. 
Maceió, capital das Mago.s, a mais prateada 
mmda do sol, com aras 500 milhões de habitan-
tes tem muitas orísas para serem mostradas e 
curtidas. Cidade Litorloen onde o povo tem o 
coração hospitaleiro o a mente aberta para atar 
a evolução do mundo, Pare maim visitantes 
temos várias opções, além do povo ser alegre e

belo. Bares: Na orla marítima temos o mais cur-
tido "O Beija-Mar" onde pinta o gay universitária 
anti-DCE. "A Cantina do Ginos" com sai coreto 
de pedras e sua gostosa comida Italiana, para 
quem trinas boa música popular brasileira e 
papo. com os intelectuais e artistas da cidade. 
Continuando pela orla chagaremos á praia mais 
bonita do nordeste, Pojuçara, "onde o mar beije 
as areias em seus coqueit'ai, em flores" enasi-
tramas a "Peixada do Farás" e o "Bebaqui". 
Para ncum amiguinhos que gostam de curtir 
povo temo, o "Bar do diopp", considerado o 
Castelo das Bichas, no centro da cidade e também 
a lanchonete "Sankyo" onde a pegação é tran-
sada cm alta escala. No sai final de noite acom-
panhado ou rimibo a polida é lancis' no drive-iif 
"O Gauchio' onde os garçons são finíssimos e 
adoram: ser chamados para curtir um som no 
carro. Praias: Nossa bolsa em frente aos Hotéis 

e Beira-Ma, todos 4 estrela cnde pode 'ser 
encontrada as cartiere, da cidade. Também 
temos a praia de Ponta Verde, vizinha ao Ala-
gomhas-Clube, para quem gasta de curtir gatões 
e a praia da Sauna para momentos rosnãnticos. 
um pouco distante da cidade. Boites: Não temos 
uma gay, mas caretas tipo "Mido Privê" o mais 
requintado disco-club do nordeste freqüentado 
pelo jet-set alagoano é fácil pintar um convite 
para conhecer algumas coberturas com piscinas 
da orla. Teatro. e Cinemas: Pintando peças ou 
shows, as teatros Deodoro e de arco. S .&gioCar-
dcso são pontos de partida para qualquer mocas-
tro proveitoso. Às últimas seções da sexta e 
domingo no São Luis, é uma iaima pedida para 
quem gosta da linha miché o Cine Ideal t a gran-
de opção. Motéis: De: 1 P ciasse, sempre lora da 
cidade, aconselhamos o 'fliaity e o Guaxum.. 
sendo bem discreto.. Na cidade todas as pensões 
periféricas à rodoviária aceitam casais gay. (UV/i 
- U.odos Vindos da Alagues) 

JUIZ DE FORA 

Distante cerca de 200 Km do Rio de Janeiro, e 
com urna cxmcerltraçlo muito grande de egudaw
tes uaivenitáric. Juiz de Fora ainda cexiserva in-
tácteis os padrões morais e repraiho. da Tra-
dicional Família Mineira. Apesar de tudo, um 
número considerável de homossexuais reside na 
cidade e cem muita garra vão conquistando es-
paço. para seu lazer e divertimento. 

E rato entrar-se, pelas ruas de Juiz de 
Fora, com uma bicha pintos.. Todos wumem a 
postura diii exigida pela sociedade machiais e 
quase aenrpre tornam-se pelacas fechadas e de 
W&J abordagem. Lã, a pegação não é muito 
fácil com nos grandes centros, onde voct viu, 
goatou, cantou e transou. Lê, as bichas têm de ser 
criativas e pacientes, saião morrem à míngua. 
Mas apelar dos penares wx* encontra algumas 
opções, e é só ser um pouco mais persistente e 
"cura de pau" pra resolva' os problemas de 
solidão eta alguns momentos de lazer e prazer. 

O bom do"troitoir' aluir de Fora, fia no 
centro da cidade, asa ruas Marechal Daxloro 
rua HalIdd (rua do Calçadão), Batista de Cli-
vá,, entre o cIçadIo e a Marechal Doadora e na 
Av. Rio Branco. da Rodoviária até a rua do Cal-
çadio. Aviso aos navegantes que a partir das 
19hs tá todo mundo na rua e a festa termina à 
meia-noite, quando permanece apermanece 
apenas uma meia dúzia de gatos pingadas. 

Quanto aos bares, irão Odete nenhuma opção 
exclusivamente entendida, ma em alguns dela

há uma freqüência grande de homossexuais, e 
você pode aparecer e fazer aquela festa um se 
preocupar muito com a repressão. AI vai a lista: 
MARRÀKECH. bar fechado que fica na rua Es-
pinto Santo próximo à Av. Rio Branco, onde você 
pode curtir um papo muito denccmtrald*mente e 
se deliciar ciom os quitutes da ccainba Inibe 
acompanhado de uma cerveja gdadinba, apreços 
módioca, e ainda paquerar o besutiful pccple que 
Pinta por lá. 

Para os que curteni uma companhia jovem e 
descontraido e que se amarram num "bagulho", 
nada melhor do que dar um chega no AXTERJ.X, 
que fica na Av. Independência esquina com La-
pinto Santo, e onde pinta muito entendimento. 
Temos ainda o AVALANCU, que fica na Av. Rio 
Branco próximo ao Palácio da Saúde e o SCOR-
P1135 na Brás Bernadhi, no centro, todos com 
uma freqüência jovem e não muito louca. Mas o 
pessoal que transa um. badalação foste fica nos 
bares FLM4ON e PARi,,, ,irboa na parte baixa. 
da rua Halfdd. Os bares costumam ficar abertos 
até as três horas da manL. Aproveite no má-
ximo 

Às saunas de Juiz de Fora estão àespera dos 
que procuram juntar o útil ao agradável. Na rua 
Santa Rita, esquina com Batista de Oliveira você 
encontra a melhor sauna da cidade, KUNG Ftl 
que cobra 120 cruzeiros pela noitada. Na Av. In-
dependência. próximo ao colégio dos Jesuítas, 
fica a sauna CAIÇARAS, que cobra 70 cruzeiros 
pelos banho. .irodislacea. Trinou ainda a sauna 
do Sport Clube Juiz de Fora, na Av. Rio Branco. 
onde você também pode utilizar os serviços de um 
senhor masagista. 

NoCine Central, na rua doca!çactão. além da 
sessão dupla você faz aquela pegação todo dia a 
partir das 18 h. Basta dar um pulo no banheiro e 
boa sorte. 

Para os que gostam de um travesti, o indicado 
é dar uma voltas pelo Largo do Rlachuelo, 
próximo à Rodavi'.ria. Lã as mais assumidas se 
misturam as prositutas e fazem um ótimo trot-
(ou.

Depois da pegação e do to-paxr draga a 
hera de transar e, neste ponto, Juiz de Fora não 
deixa nada a desejar dos grandes centro.. Não 
existem móteis exclusivamente entendidos, mas a 
grande maioria aceita casais homossexuais, e aia 
cobrar além da tabela. Aqui vão algumas dicas. 
Todos ou hotéis da parte baixa da rua Marechal 
Deodoro são mistos. e a freqüência é das boas. Na 
rua do Calçadão você encontra o (Jd e o São 
icisã que são bem mais ceras em relação aos da 
Marechal Dc'udoro. Na rira Florlano Peixoto, es-
quina com Rio Branco você alada encontra o 
Hotel Ampce, que possui ótimos apartamentos 
caiu cama redonda e tudo. Para eu que curtem 
programas soar livre e possuem carro, o quente é 
ir para a estrada da Universidade FOdCTI1 de Juiz 
de Fora, o dificil cai ser arrumar uma vaga, pois 
tã assim de nego observando a natureza. 

Como não podaria deixar de faltar, em todos 
os lugares se encontram os esbeltos profissionais e 
que não fazem por menos, cobram altas midrês. 
Às petroleiras podem preparar o talão de cheque 
e MIM à caça. 

Apesar de todos estes lugares para badaiação. 
Juiz de Fora continua sendo uma Cidade parada. 
Durante a semana as locais perecem verdadeiros 
can3it&ica e as cimas só melhoram um pouco a 
partir das 19 li. da sexta e termina, fatidicamai-
te, por volta das três horas da manhã de domingo. 
Mas de qualquer forma, vale a pena axsheca... 
(Antõebo Csrlos S. Mardia) 
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i ENSMO 1 

O Samba do Governador Doido 
O empate entre três escolas de samba do 

Grupo IA marcou a derrota do Governo Federal 
para o governador do Estado do Rio de Janeiro. 
Chagas Freitas, 

A manipulação política dentro das Escolas de 
Samba ocorre há mais de trinta anos. Em 1946. 
por exemplo. Paulo da Potiela amioôs um samba 
eco homenagem a Carlos Prestes e a Escola de 
Samba desfilou numa festa que o Partido Co-
munista realizou no Campo de São Cristóvão No 
mesmo ano a Escola esleve na sede do Partido em 
Madureira, cantando o samba: "Prestes, Ca-
valheiro da Esperança...". talvei. tudo tenha 
começado ai. Mas nunca as escolas de samba 
foram tão usadas, politicamente, xxno no Car-
naval NO, O Governador Chagas Freitas distiribuiu 
os seus líderes de maneira estratégica e não 
deixou o menor espaço para que qualquer adver-
sário se intrometesse Na área federal o Deputado 
Waidomiro Teixeira atuou mm todo o vigor. O 
esquema estadual foi manipulado pelo Deputado 
Jorge Leite. Quanto aos limites municipais os en-
cargos de atuação foram atribuídos ao vereador 
Edgar de Carvalho. 

Haia ordens expressas do Palácio do Plaaahc 
para uma intervenção na área das Escolas de 
samba, no sentido de controlar a projeção e 
promoção dos dirigentes, misto de comerciantes e 
banqueiros do jogo de bicho. Acionaram-se todos 
os dispositivos de defesa e encontraram na Estação 
Primeira de Msngueira a arma ideal pata o com-
bate. A tradicional escola verde e rosa foi be-
neficiada de diversas maneiras; perdão da divida 
contraída com a Caixa Econômica Federal, na 
construção de sua sede, e auxilio de um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros para a confecção do 
enredo. Cotsaa Nom.,. 

A marginalização do negro brasileiro se ar-
refacia na década de quarenta com a implantação 
do Estado Novo. A atuação do Partido Comunista 
marcava uma nova situação no política brasileira. 
O surto industrial e a legislação trabalhista as-
seguravam ao negro uma posição nova e das-
conhecida. Paulo Benjamim de Oliveira, fun-
dador da Escola de Samba Portei,, que estribava 
sua luta na aproximação do sambista margi-
nalizado com a minoritaria sociedade dominante, 
a aristocracia, encontrou no aosno do Partido 
Comunista um caminho para (nrakcei' tal 
aproximação. As dificuldades dos tempos an-
t'riores e a má vontade das autoridades para com 
os sambistas prejudicavam o desenvolvimento 
natural que Paulo desejava empreender eia sua 
agremiação. Apesar da Abolição da escravatura 
em 188810 negro não adquiriu o mínimo espaço 
politico, social e econômico. O objetivo de Paulo 
da Porteis era o de aproximação, e para apro-
ximar ele concedia. Por exemplo, o fundador da 
PorteI, exigia que os componentes masculinos da 
escola usassem paletó, chapéu, gravata e sapatos 
engraxados. Era uni esforço muito grande para 
um hosnens de baixa renda, mas o compositor 
sabia que a indumeixiái-io ora uni ponto de honra 
no seio da sociedade dominante. O programa do 
Partido Comunista visando conquistar adeptos 
aproximou Paulo da Portela, éra obvio: a maioria 
marginalizada buscava o reconhecimento e am-
paro da potitica progressista e vis-versa. 

A ilegalidade do Partido Comunista afastou o 
Samba do caminhe Político. isoladamente, a par-
tir da década de 40, diversos políticos se apro-
ximaram das escolas de samba. Alguns preten-
deram até dominar a associação das Escolas de 
Samba. Encontramos nos registros e atas da eis-
1 idade que reune as agremiações diversos nomes 
de políticos que investiram nas escolas. A carreira 
de Chagas Freitas, semore andado eia bases 

BIFÃO CABARÉ 
* ** 

Show, arte e cultura: a nova atração 
guel (eles e das) no Centro do Rio de 
Janeiro. 
Rua Sarna Luzia, 760 Tel. 222-9052 

Aberto aos sábados a partir das 
22 horas. Ingresso.: CrS 100,00. 
Com este anúndo o Ingresso custa 
apenas Cr  80, 00.
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populistas, nunca dispensou o Samba e as Es-
colas. Apenas o atual Governador do Estado, não 
encontrou a forma de atuação mais dicaz e 
efetiva. O descrédito em que caiu o Partido do 
Governo Federal, acelerou a ação do Planalto 
tentando a superação da projeção e preelgio que os 
Banqueiros dogode bicho adquiriam. Os bati-
quente apoiaram maciçamente te lideres do 
Governador Chagas Freitas e em troca conquis-
taram mais Liberdade nacontravençào. Aliás, hoje 
é muito difícil se acusar qualquer dos grandes 
banqueiros. no ato da contravenção. Todos são 
homens com firmas comerciais, plenamente 
legalizadas e com um grande prestigio na ixi-
munidade. O crédito público de qualquer grande 
banqueiro ultrapassa o prestigio e a fé do potitico 
mais votado. O sacrifício e a honestidade dã 
banqueiros de bicho que pagm qualquer z.óãss- 
de prêmios sob a apresentação de uma foina de 
bloco, sem timbre legal, desmoronou todo o sis-
tema comercial e bancário do Rio de Janeiro. Es:e 
problema afetou, diretamente, o Governo Federa! 
que dia a dia sente o desprestigio de seus re-
prcsrntantes políticos. Por outro lado, o Gover-
nador Chagas Freitas, ano a ano, acumulará os 
íavorecimentcss daqueles homens marginalizados. 
Sol, o véu da legalidade, o Governador buscou 
apoio financeiro doa banqueiros do bicho e for-
mou o seu quadro político. 

José Natalino Nascimento (Natal da Portels, 
ferroviário aposentado por invalidez,, vendedor de 
angu e peixeiro, se tornou um passador de jogo de 
bicho de prestigio nos bairros de Madureira e 
Oswaldo Cruz. Sua família, precisamente_ sai 
pai, Napoleão Nascimento e seus irmãos, par-
ticipavam da escola de samba desde a fundação. 
Ele, ao contrário, preferia o futebol- Na mesma 
década em que Paulo buscava a aproximação e ,.o 
apoio cio Partido Comunista, Natal ingressava na 
Escola de Samba. Dos caminhos diversos no afã 
de melhorar as condições do samba, o primeiro 
buscava uma solução externa e o segundo se 
apoiava num elemento que se projetara dentro de 
sua própria comunidade, Os choques entre Paulo 
da Portela e Natal lesam inevitáveis e respon-
sáveis pela maior mudança cermômica na es-
trutura das escolas de samba. A morte de Paulo 
da Porteis em janeiro de 1949 acelerou a projeção 
e Natal. Sua liderança natural se expandiu e atas-
giu até outras comunidades. O seu relaciona-
mento no marginalizado mundo dos grandes con-
traventores abriu espaço para que outras agre-
miações adquiressem seus Patronos. O podésio de 
Natal no seio da comunidade extrapolou e se 
difundiu, através da impressas. 

Uma série de vitórias da Porteis fotaleceu o 
prestigio de Natal. Prevendo a sua marte, Natal 
tratou de fortalecer, economicamente, a dirdoria 
de sua escola de samba e escolheu o comerciante 
de secos e molhados, Carlos Teixeira Martins, 
Certinhos Maracani, para dar prosseguimento. 
sua obra. Carimbos que ingressava no mundo da 
me travençio, saia nada conhecer das ateia, do 
samba, não se fez do rogado, arregaçou as man-
gas e se pôs em ação. 

Eram quatro grandes escolas que se reve-
zavam na primeira colocação, Parida. Salgueiros 
Mangueira e império Serrano. Até que no ano de 
76, a Beija-Fios' de Nilópolis se intrometeu no 
quarteto e conquistou a primeira colocação. A

vitórias se repetiram nos carnavais de 77/78. 
colocando-se em segundo lugar no carnaval do 
ano passado. O mundo do samba se surpreendeu 
com a rápida ascensão da escola de samba do 
município de Nilópolis. A Baixada Fluminense 
vibrou com a nova força que surgia. O núcleo da 
Escola, até então de atuação oscilante, foi refor-
çado por diversos elementos de outras agre' 
:aiaçõcs e recebeu apoio, fundamental da asses-
soria de RELAÇÕES PUBLICAS DO GOVER-
NO FEDERAL, segundo consta do histórico de 
apresentação cio carnaval de 7 7, distribuído pela 
agremiação. 

O passado de seus dirigentes máximos, os ir-
mista Nelson e Anisio AbraSo David, remonta aos 
primórdios da Escola. Seus parentes, comercian-
tes da região, sempre auxiliaram a Beija-FIôr de 
Nllopolis. chegando o sogro de um dos irmãos ao 
cargo de prc'vidente. ainda nos tempos, das 
atuações oscilantes entre o Grupo te II. A neces-
sidade de fortalecer o núcleo eleitoral da Baixada 
Fluminense levou o Governo Federal a apoiar, 
através da Assessoria de Relações Publicas, os 
sambistas nilopolitanas. Os primeiros tempos de 
direção dos irmãos Nélson e Anisio forma es-
corados nas experiências de Haroldo Bonifácio, 
veterano cronista de samba e repórter policial, 
Djairna doa Santos, ex-presidente da Mangueira, 
Latia, ex-diretor de harmonia do Salgueiro, e 
João Jorge Trinta, carnavalesco Bicampeão dos 
Acadêmicos do Salgueiro. Entre a prata da casa 
es irmãos dirigentes contavam com a vivência doa 
compositores Anésio, Cabana, WiLson Bombeira 
entre outros e o empenho do diretor de bateria e 
fundador Negão da Coles. A divulgação externa 
ficava por conta dos compositores Bira Quininho. 
falecido antes das três vitórias e Neguinho da 
Vala 'hoje puxador de samba). 

Esta breve apresentação' da Beija-Pior de 
Nilópolis, por corto' esclarecerá as dúvidas do 
leitor mente acostumado com o cotidiano do 
samba e facilitará a expoaIo que se segue, O 
Partido Governamental (Arena), apôs a estru-
turação da escrita miopolitana, se expandiu e deu 
forma ou seu dosninio eleitoral na área. Na la-
ralha dos dirigentes e no saia da própria agre-
miação as contradições partidárias se avolu-
mavam. Membros do legislativo das duas facções 
políticas desfilavam e ainda desfilam na Beija-
Flor. A prosperidade nos negócios e na minta-
sanção mmprotnetas os Abrão Devi na área da 
política estadual. Al o taro político de Chagas 
Freitas se fez presente e se pôs a manobrar junto 
ao samba de Nilópolis. Apesar da participação 
dos filhos do Presidente da República João P1-
gueiredo entre os componentes da eaixda, nota-se. 
tiaramente, que oGoveinador Estadual domina a 
situação, 
A Imperatriz Leopoldinense, escola de samba 
de Ramos, fundada por Amassei Jaio, es-
presidente da Associação das Escola.s de Samba 
do Rio de Janeiro, recentemente falecido, abriga 
um núcleo eleitoral fiei que elege candidatos 
próprios, tanto na Ares federal como na estadual 
ou municipal. A subida de Luiz Pacheco Dru-
mtmd ao cargo de Presidente da Escola regu-
larizou te problemas administrativos e finais-
cerca. Luizanho, banqueiro do jogo de bicho les-
peitado por sua honestidade, se lançou de corpo e 
alma nas misu do samba e tomando lições mina 
velha guarda do Império Serrano, se ter um

dinimico dirigente, Antes do Carnaval da 80, sua 
escola, nos bastidores, era apontada mmoa cam-
p - A aquisição do experiente carnavalesco 
Arlindo Rodrigues, campesmissimo no Acadb-
micos do Salgueiro e vencedor do Carnaval de 79 
na Mocidade Independente de Padre Miguei, es-
truturou os setores de alegorias, fantasias, enfim, 
o enredo da Imperatriz. 

Os der anos sem vitória de Porteis, sobre a 
presidência de Certinhos Maracanã. incomodava 
a todos os Portdeuses e desgastava a maior tor-
cida dentre as escolas de samba. O estimulo das 
três vitórias da Beije-Flor de Nilópolis, sob a 
direção dos irmãos Nélson e Anísio, garantiram o 
crescimento e o fortalecimento comunitário da 
Baixada Fluminense e não mereciam solução de 
continuidade. A necessidade de agrupar a co-
m unidade Leopoldinenseem tornoda Imperatriz, 
sob a direção de Luizinho. só tinha uma solução, 
a vitória. Evidentemente, o Governo Federal es-
tava atento e procurou neutralizar a investida de 
Chagas Freitas se apoiando no imenso núcleo 
comunitário estabelecido no Morro da Man-
gueira. O enredo Coisas Nossas elaborado pelo 
Mangudrense Paulinho atendia as necessidades 
da presidência da República e a Petrobrás foi a 
intermediária no enquilíbrio financeiro. Segundo 
te dirigentes da Estação Primeira, o presidente 
Ed Miranda e o diretor geral Djalma Arruda. a 
escola estava envolvida numa grave crise eco-
nómica-financeira. O reforço de um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros da Petrobrás chegou eia 
hora certa, mas os bastidores do samba-eleitoral 
o estavam. muito bens calçados por Chagas 
Freitas. 

Não cabe aqui. sob o ponto de vista lécoicodo 
samba, uma discussão sobre o resultado que 
classificou Portei,, Beije-Flor e Imperatriz. Em-
patadas ou não, quanto ao samba pelo samba, as 
escolas campeãs tiveram seus medite. Ocorre que 
tio dia 22 de fevereiro, ao abrir os mapas de 
apuração o funcionário da Riotur e renomado 
criminalista Augusto Thompson se atrapalhou ao 
tentar impor o regulamento aprovado pela As-
sociação das Escolas de Samba doRio de Janeiro 
e avalizado p ela empresa de Turismo Municipal, 
quase pondo tudo a perder. Evidentemente quç o 
criminalista Augusto Thompis não sabia dos 
conchavos do Governador Chagas Freitas e 
analisou o regulamento sob a luz da jurisprudên-
cia. A Riotur é regida por diretrizes do Município 
do Rio de Janeiro, mas o Governador Chagas 
Freitas entrara no circuito e decidiria pelo es-
quecisnento do regulamento. partindo para 
aplicação de um acordo de cavalheiros. 

O relacionamento entre a comunidade au bur-
bana e a Baixada Fluminense mm os Bicheiros 
eia geral sempre foi muito amistosa O paulatino 
ingresso dos banqueiros de bicho nas escolas de 
samba, apesar de causar algumas diaccrdknciaa. 
nunL.a afetou e administração e o desenvolvimen-
to natural da manifestação popular. O banqueiro 
de ',icho é um marginalizado na riqueza e o 
nú< .eo da comunidade, também, está margi-
na , Lado. Carlos Teixeira Martins. Assino e Nél-
sc.: Abra*o David e Lula Pacheco Drumotsd, são 
t4omens que contribuem para o fostalaianento e 
crescimento de suas comunidades. São heanena 
créditados pela grande massa marginalizada, 

Apesar de cercados pca' uma minoria que os ex-
plora e impede de usaa ação maior, eles se be' 
neificiam em todos os momentos, a qualquer hora 
do dia. O Governador Chagas Freitas se apro-
veitou da ilegalidade doe negócios destes homens, 
par culpa de uma errada orientação federal, e os 
usou na sua teril sal maquinação política eleitoral. 

Envolvidas na emcição da vitória as 
nidades da Banida Fluminense, das Zonas da 
Leopoldina e da Central, por certo não se aper-
ceberam do maquiavelismo da situação A 
maioria negra destas comunidades, que também 
se constituiu na base das ub eioas de samba 
campeãs discutem, ainda, o rigor ou a libei-uli-
dada dos jurados, quanto

'
pontuação Os di- 

rigentes se emocionam e aceitam bajulações cai 
provocações inadequados ao momento Os per-
dedores buscam a reestruturação de suas agre- 
miações. O Governo Federal pergunta qual a 
solução. A Riotur se debate entre a orientação 
legal da Prefeitura e a intromissão dogovei'aoes-
tadual. Entre a emoção da vlt&ia e o maquia-
veliasno po

lí

tico, surge o aorriso do vencedor: 
GRÊMIO RECREATIVO E ESCOLA DE SAM-
BA UNIDOS DE CHAGAS FREITAS. (Rabi. 
Comute) 

I'FA - LYRJO CABELEIREIROS 
Depilação a cera. «iria, ana, p.dicara, 
tialara, etc,. Reta do Catete, 22, tj 316 - 
Centro da Coenárdo do Cateta, Rio, 

LkMPIAQ,da Esquina. 
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[REPORTAGEM] 

Uma bicha no Podei 
A Dh'.Èa do Presidesi., comédia dramática. 

de Vicente Pereira e Mauro Ran. é o Mui.l cartaz 
do Teatro Glória Rio. A história se psiu em 
8r^ ead.o cabelalrufre F.klo )Graddo Jr.) 

personagem central. O texto aborda o encontro 
de cinco figuras polémicas: um ministro e sua 
amante, uma prostituta, uma marginal traficante 
de tóxicos que namora com o cabeleireiro e um 
motorista particular do ministro. 

O primeiro ato tem apenas dois atam: o 
cabeleireiro es prostituta de- alta disse" aman-
te do ministro. Tudo indica que os autores 
querem mostrar como  diflcil viva numa cidade 
au que a vida rotineira leva as pessoas a sentirem 
um certo tédio e inércia. Preparam os espeeta-
dores para o desfecho dramático e cômico does-
petáculo. Os dota atores que protagonizam o 
primeiro ato (Orsdndolóuior e Arad Balaba-
nian, como prostituta) têm nu mios um texto, 
que affim de ter boa carpintaria teatral, lhes 
íerece grandes oportunidades pua colocarem 
em prática todo o seu cuihecimeato artístico. 
Araci Balabanian infelizmente não consegue 
aproveitar esta cc*1unidade. Em relação a 
GraandoJlmor, temos ai uma grande reveinção, 
num papel difícil que é o do cabdáero. Seus 
gestos, expressão corporal e facial seguramente 
nos remete ao cabdelciro clínico. O leitor po-
deria pensar: imitar bicha é fácil. Ledo engano. 
Deamunhecar é fácil, mas manter toda uma pos-
tura de dar pinta, caminhar se certos trejeitos 
Femininos, caractertsticoa de bicha, e manter 
todas s expressões frescas por duas horas 
aproximadamente de espetáculo, sem ser bicha, é 
muito difícil. O trabalho de ator de Oracindo está 
simplesmente irretocávei. 

Os demais atores pouco acrescentam ao, es-
páculo. salve o veterano e seguríssimo André 
V!Uon, que também Faz parte do time de bons 
atarei brasileiros. O cenário de Colmar Diniz, um 
cenógrafo muito experiente, deixa a desejar na 
sua proposta. Num clima de mudança em que se 
encontrava o cabeleireiro, seu salão está deu -

mimado, porém fica nítido que houve um certo 
desleixo na composição geral. E isto não é típico 
num salão, principalmente de um cabeleireiro 
que vive numa cidade como Brasilia, onde essa 

é bastante procurada, dando assim 
oportunidade de um lucro suficiente para montar 
um salão de "bom gosto". Também é bom lem-
brar que as bichas cabeleireiras se preocupam 
muito com a aparência de seus locaia de trabalho. 
Enfim, é uma peça razoável, na qual a presença 
de Oracindoiónior vale uma ida ao teatro. 

Logo após o espetáculo fomos bater um 
papinho informal com Gracindo Junior e de nos 
fez algumas revelações sobre o seu trabalho em A 
Dãreita do PreaIde, Presente no momento des-
se bate-papo nossa amiga Leci Brandão. 

Com um aspecto de cansado (Ckadndo tinha 
feito dois espetáculos naquele dia), de nos recebe 
em seu camarim, muito sorridente. O clima é de 
alegria e de muitos parabéns pelo trabalho. Mé 
champanhe pintou no local, para todos os pro-
metes. Nossa maior curiosidade era em relação ao 
seu desempenho como homossexual fomos di-
retamente .o assunto. Diz Oracindo: "É a pri-
meira vez que laço o papel de um hcanexual, 
no teatro. Para mim é fascinante. Um ator nor-
malmente deseja trabalhar em todos os papéis 
possíveis. Quanto ao papel de homexual, na 
realidade, as minorias são muito disputadas para 
serem representadas. Agora, além disto, tive uma 
direção muito boa. A principio a peça parece 
muito comercial, mas se a examinarmos bem ela 
se torna contundente. Sua critica é do ponto de 
vista da direita e forma um conjunto complexo. 
Veja bem: existe urna prostituta que está se 
preparando para ir à posse de um presidente, o 
problema de um traficante de tóxicos é abordado, 
tudo isto na vida de um homossexual." 

Num clima de abertura dos dias de hoje o ten-
dência é prestigiar a maioria dos espetáculos 
mostrando situações em que a esquerda é mais 
abordada. Gracindo vê este aspecto com a maior 
amplidão: "Adio que o valor deste espetáculo es-

tã na abordagem da critica em que feita da 
própria direita, e ao rei propriamente dito." 

Fúlvio. ou Gracsndo, nos conta com con-
seguiu liberar dentro de si muita espontaneidade 
para fazer este papel. Continua Graando: "0 
Fúlvio representa todos os homossexuais de sua 
classe. Para conseguir fazer este papel sem 
cair numa figura folclórica eu e a equipe nos vol-
tamos para o mundo real doa cabeleireiros ho-
mossexuais. Tivemos supervisão do cabeleireiro 
Fernando. Além disto sou amigo de Clodovil e do 
Oldy. os quais me ajudaram muito. Mas teve um 
ponto importante neste trabalho que gostaria de 
colocar: não sou homossexual, e tive uma for-
mação machista muito rigida. Quando come-
çamos os ensaios apareceu no Lampião uma en-

trevista com Fernando Clebeira. Li a reportagem 
e fiquei muito envolvido com que ele disse, 
Cheeamas a usar o L.nIin corno o	 no

nosso trabalho. Senti então que precisava liberar 
a mulher que tenho dentro de mim. Fúlvio já 
tinha feito travesti, portanto sua relação está 
muito ligada cxxn a mulher. Precisei despertar es-
te lado meu para que o papel fosse bem feito. A 
partir deste momento senti que não era somente o 
ator que estava envolvido, mas que também uma 
relação mais livre se passa agora dentro de 
mim. 

Neste altura do bate-papo sentimos unia satis-
fação muito grande por saber que Lampião tem 
feito a cabeça não só dos homossexuais, mas tam-
bém dos heta'cn. E para os que nos acusam de 
sectarismo, informo que a na proposta é de 
uma integração mais ampla possível, o que ficou 
confirmado com Gracinda e Gabeira, sem Falar 
nos milhões de cartas que chegam à rut'cção, con-
siderando nosso trabalho uma verdadeira aba'-
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"Miss Campinas" 

, 

,;. 

ir 
AlÔ amigos Lam iilcea, pqui quem escreve é 

a "Mias Copacabana 80". ou Miloca da Esquina, 
agora conhecida como Maryiin Monroe, ccxxi este 
último nosne Fui aclamada no domingo de car-
naval na conhecida e badalada "Bolsa de Vi-
lorca". Realmente, no dia do concurao $ bolsa se 
*Prcientava em alta, pers catavam gradca 
alorci; podíamos entrar com Marlene 

t
rlch. Àngd. Maria, Sônia Braga, Wandar- 

a e outras eatrdas menos conhecidos. E aqui 
i unia reclaniaçio, porque só não vi os filó-

gratos de nosso querido "L.ampi&d', mas vai 
miaha ccxnpreesusáo, pois quem é que gosta de 
trabalhar citei dias? Todos querem é brilhar. 
Aproveito para mandar um beijo especial para o 
Darcy Penteado, que estava assistindo ao 

mo; realmente um grande valor, o qual me deixou 
muito emocloanda em ter conhecido pessoalmen-
te

Agora a MUcos (Msrylln Mouros) tem um 
ano de reinado e de glórias, e espera contar cc o 
apoio de todos os colegas que a prestigiaram no 
ccmcurso a esse pessoal "Maravilha" um beijão. 

A distribuição do jornal aqui em Campinas 
está *ima, fiquei surpresa ao passar por uma 
banca no centro da cidade e ver o tão desejado 
jornal colocado em destaque, aproveitei para in-
formar a todos os amigos que logo adquiriram um 
exemplar, Ocatana muito que voola publicassem 
fotos do concurso da bolsa de valores e do baile 

Encontre um amigo. Visite 

THERMAS 
DANNY

SAUNA E 

MASSAGEM 
Rua Jaguaribe, n° 484 
Fone 66-7101 
Sio Paulo 

Depilação definitiva 
Stela 

Rosto e corpo 
Tratamento. Método: ele-
trocoagulação, com aparelhos 
Importados, os mais moder-
nos dos Estados Unidos. Não 
deixa manchas nem cica-
trizes. Ambos os sexos. 
Rio: Largo do Machado, 
29/808 Fone 265-0130 
São Paulo: Alameda Franca, 
616,s/01 

Pána 18

dos enxutos doa São José onde eu estou com a 
Faixa de" Mias Copacabana 80". 

Miloca da Esquina - Campinas. SP, 

R. - IS, MIo&MarIs. .o dia docao 
da Bolsa toda a açulpe do Lempa estava em .liaa 
Ibaçõca clama Rainda Membaba (aia tinha — 
càldo a pkdaa cem batida de Ibalol). Nosso 
fotógrafo, o Dbaltrl, passes iodo o dia beeno 
nem profunda ms,a flos(dlca em a cabra 
Ztkin Fkzgesald. a a repórtar ..r.Idi para 
oubrfr o «cano, Ld. MiemiS, acabes~ 
4tlem do composiemo sezta dos ss 

puabaires .aaculMos de Joriab teve que prarar 
W)osda ma endiba do cintos. ababos-

se. Assin soado.. Quanto aCacapinas, ~Prime 
o Josual, boaseusi LampIão eseca. 

"Ora, Pombas!" 

Amigos do joraal Lempláo e Grupo Somos. 
Segue junto a cata carta um exemplar do "Ora 
Pombas!", prnal da Casa do Politécnico. Nosso 
jornalz.inho nasceu com a finalidade de estimular 
e enriquecer a vnncia interna da Casa. Nele 
publicam matérias diversas os moradores de nos-
sa casa de estudantes e os amigos próximos/dis-
tantes/desconhecidos. Hoje, no terceiro exem-
plar. já conseguimos ampliar a tiragem( 700 
exemplares) e temos ótimas perspectivas de 
aumentá-la. 

"Ora Pombas!" cita sendo enviado para todas 
as casas de estudantes do Brasil (mais de cem), 
com atenção especial para as casas do Estado de 
São Paulo, Nossa proposta é, numa palavra, ser 
um canal bastante aberto de publicações va-
riadas. (Uma olhada no jornal deve dar prá 
sacar). Publicamos nestes três números lançados 
artigos sobre a disoriminaçio da mulher. Que-
remos continuar dando força nesse sentido e em-
pilar para todos cx movimentos de emancipação 
(homossexuais, negros, mulheres, Indica...) Gos-
taríamos muito que nos enviassem matérias 
ducidativas de suas lutas. Pretendemos assili 
colaborar para divulgar e Fortalecer os movimen-
tos de emancipação. 

Esperamos cclabcwaçâea (individuais cxi em 
nome do Jornal) para o endcreço Jornal "Ora 
Pombas?" Casa do Poiitnico. Vital Pasquartili 
Júnior (Bauru) Rua Afonso Pena, 272 - ap/51 
- Bom Retiro - CEP 01124 - São Paulo 
Abraços e muita força. 

Gayfieira Palace 
Cine Sko José	 Praça Tlradentes, Sexta e 
sábado la23h30es. 

Cheguei. Sou Gay! 
... 

PubuIc raial loas L. Garda e Madrid, 
Com Shlrley Mostenegro e Marlene Casanova. 

'e • .,!(	 r 

............. 
Bar 

e Galeria de Arte 
103 

Rua Marfim Afonso, 103 
São Vicente, São Paulo 
Sexta a domingo, 22 horas

Vital Pasquarsihi Jr. (Bauru) - São Paulo, 
R. - Lemos o "Ora Pombas!" e scitsos, 

Baniu. E omdamamos somos colaboradores.. 
amadar pra vools o mtwW que quisera.. E que 
W o oreal Ir colwfr o Enomiro Na~ de 
Hemosacemis que se tosSia ai •o, ang São 
Paulo, aos bolado, da Semana Santa? MaS 
dstaa aqui escasso, neste adesero do Lampa. 
Abraços pra você temb. 

Um ledo engano 

Dukfsaimo Lampião. Hoje eu serei bem 
rapidinho, pois tenho roupa seca no varal para 
recolher e vem vindo um temporal horroroso. 
Gostaria que vocã transmitisse estes dois roca-

1) Santa Briguilina: a prisão cautelar não é 
um negócio de louco mesmo, e pior é uma 
medida que já tem o endereço certo. Seria in-
teressante a gente começar a fazer alguma coisa 
para que o projeto não seja aprovado. Que tal en-
viarmos telegramas de protesto ao ministro da 
Justa? Quem topar deverá endereçar o tele-
grama para o Ministério da Justiça, Esplanada 
dos Ministérios, Brasília (DF), 70000. 

2) Bichas e lésbicas, pasmem? A revista 
"Rose" deu para discriminar os homossexuais. 
Vejam só - para você colocar o seu anúncio no 
"Gay Conter" da revista, você terá que anexar ao 
anúncio uma fotocópIa da ma sb de Ida.-
tidade. Sevvcã dúvida. veja a"Rose" n908 cicia 
a carta que um leitor de Brasília escreveu, pu-
blicada em "Roa' n° 14/80. Eu fiquei pensan-
do: se as donas-de-casa fundarem, com êxito, o 
bloco do boicote, por que nós não poderíamos 
criar um também? E poderíamos iniciar pedindo 
para que toda a bicha e toda a lésbica não com-
prassem qualquer revista, jornal, etc., que nos 
tratasse de modo discriminatório e precznicei-
tu^ couno"Rosc". por exemplo. Beijos, belis-
ches e cafunés. 

Luiz Carlos Munhor - São Paulo. 
R. - Não, não, Cacá, ledo engano sei: a 

Roee" não faz isso por disa-iminaçioou precon-
ceito, mas sim porque tem muito heterossexual 
que, de pura maldade, manda o nome e o en-
dereço dos inimigos para ser publicados no Gay 
Corno, e isso cria problemas para a revista, é 
daro. Nós, aqui do Lampa, também nos 

cer-camos dos maiores cuidados para evitar esse tipo 
de coisas. O negócio é ler "Rase", que é ótima no 
seu gênero e também ajuda a abrir mentes e 
c—. 

PIlcoter.Fis Existencial - Terapia cog. 
nitho sexual 

lri.srdgeles R,dr,ue - Pskologo CRP. 
05.2512 
Fones 286.9561 e 226.7147 

Rua Baráo de Lucens 28e 28.fi. - Itotafogo 

I4II.THE CL UM 

Um novo lugar na noite
Drinks - música

comidinhas

. 

D,'ariamente, a partir de 
21 horas 
Rua Cristiano Lacorte, 
54 
Copacabana

Mão parda? 

Querido pessoal que compõe o jornal Lam-
pião! Um bajão. O fim desta é para saber se é 
verdadeiro aquele telefonema de que o ar. Mão 
Branca, oczterniinador de bandidos, esteve na 
Galeria A)aska e não escondeu que chegou p ficar 
assustado (pode, oMio Branca assustado?) Claro 
que não, né? ccxxi tamanha promiscuidade; que 
não poderia admitir um ambiente daqueles diante 
de uma delegacia'de polida; e que na Alaska nin-
guém respeita ninguém (Não acho!); a prosti-
tuição, o homossexualismo estão aliados ao 
crime, numa permanente ameaça à família (o gay 
ameaça as famílias?); olha só que frase: "Estou 
decidido vou colocar um fim naquilo tudo, nem 
que tenha que colocar o prédio abaixo..." Cui-
dado bonecas encubadas, assumidas e travestis, o 
Mão Branca mata! Que tenha tamanha inge-
nuidade dar um telefonema pra um jornal como 
Última Hora deste tipo. Nem morta, filho, nem 
morta! Se cuidem bonecas pois veia ai a guerra 
das boneca* mios às armas! 

José Idelfonso— Rio. 

R. - Olha, Idslbooso, Mão Branca não eiS-
te, nom asnos osistiu. Vai Inventado por um por-
calhta Irseponelsai, cujo oess a cede sabe e 
pode divulgar a qualquer ossa.to, De ais on-
tla.ar tentando lotar os sádicos executores que 
pslaiem por ai consisra o, tmavestis (cem os quah, 
por sinal, este .o jornalista omta trancar 
sen horas ortas da ardis...). A grande baprossa 
(Irrespossávai como é) só aasemfa integral 
o Mão Branca intostado pelo tal loraalista por-
que porcoboa que essa .thi la ajsdá- a - 
der amia jorna1 Mas • ge tem ena dossier 

plsto sobre o amo. e am dia alado pe-
bIS..., dando meses a todos os heis (os andam 
jemostos?) 

Muriaé falando 

Como é difidil começar, mas vamos nesta. Es-
tou escrevendo cita para retificar um axnenthrio 
sobre a Bragay que saiu na coluna Bix&dia do n? 
21. Bragay é torcida do Brasão, time de futebol 
de Muriat não de Miral como saiu no Jornal. 
(Muriaé, cidade pequena da Zona da Mata 
mineira. com 110 mil hab., situada às margens da 
BR- 116 - Rio-Bahia, km. 259, e da BR-356 - 
Rio-Canipcx). Não sou da Bragay (não gosto de 
futebol), mas estou tentando entrar eu aztato 
uxa eles para que escrevam para vs. Logo 
quando eu tenho a ~unidade, de ver onoune da 
minha cidade estampada no "nossd' jornal vocês 
trocam o nome? Mas, contudo, e pra tudo, estou 
ocaxi vocês. Apesar de cair num lugar comum, 
quero dizer que vodo são ót1mos continuem 
sempre, vamos conquistar nosso espaço. 

CkudloLslz— Mextaá,MG. 
R.- Talo E~ de Murtaé em corpo 18 no 

titulo, Qó.iSo Lula. Por que você aio manda pra 
goste em arilguinho discado cumo é a vida quel 
aí na ma cidade? A gosta publica. Dizem que a 
Zo.a da MataasIadra é diferente de Relê - quer 
dize, eaos tradão Ismilis e propriedade. 
Será? 

Marco Aiiiâ&o Chagas Gulasarles 
(PaIologo— CRPOS/2550) 
Cousultárlos Praça Saens Peda, 4511502, 
Tijuca. Telefonem 284-6714 - Marcar hora 
das 14 às 17 heras. 

HELIO J. DALEFI -	 oo ho. 
eopata cioko geral. Rua José das 

Novos, 89. Fone 521•099 - planalto 
Marajoara (pela Aemlda Iatnd.gos, até 
frente Calá Salival Do_laIu), São Paulo 

aL 

VICTORIA KUHN ar~ 
Aumide Jurema, 533, apto. 44, Moa - 
SP. Fa.. 521-099 (recados). 

"LAMPI*dtq%Ána 

ti' q 
it 
II! a 

APPAD * . 	I 
(Ii	 ;lri(Ia da (Il,('Tl(I,IdL'

Centro de Documentação 
Prof. Dr. Luiz Mott

o

4 

-

GRUPODIGNIDADE



Canabis sativa? 

Querido LamplAo o jornal realmente fica 
cada dia melhor, não .6 por causa da qualidade 
dascontribuições mas taxnb&n pela preocupação 
demonstrada em ampliar cada vm mais a gama 
doa assuntos tratados e de transfcimarie em um 
verdadeiro porta-vos das causas esquecidas e 
maldita., É por isso que estou estranhando a falta 
de menção a um assunto importantíssimo e que 
afeta uma parcela cada vez maior da populaçio, 
especialmente mais jovem. Trata-se do problema 
da repressão ao consumo da maconha, um hábito 
brasileiro antigulaslmo. hoje difundido por todas 
as camadas da sociedade, desde indica no Ma-
ranhão até as cocotinhas de Ipanema, mas ro-
tináramente apresitado na grande imprensa 
como um flagelo nacional. 

Qualquer pesquisa mais séria sobre o assunto 
invariavelmente acaba por concluir que ca elátca 
da esanabla saika sio menos graves que os do ik 
cool (Se vocês quiserem mais informações sobre o 
assunto, sugiro que perguntem a Rafada, que 
depois de suas Magma pelo Extremo Oriente deve 
estar escdadluima no assunto). Creio que seja a 
mais pura verdade dizer que hoje em dia a maior 
ameaça que paira sobre o maixmheiro 6 a de ser 
pago e de sofrer maltratos, extorsões e humi-
ibações na prisão. Eu lenho uma tecia pessoal 
que a repressão ao fumo serve para manter uma 
grande parte da população amedrontada e re- 
cansa de participar de ràvrndicações públicas 
sobre qualquer assunto, pois uma revista pessoal 
mais detalhada, ou, pior ainda, uma visita á sua 
casa por parte dos agentes da cedem estabelecida 
à procura de material "subversho" pode acabar 
pci' encontrar sementinhas, galhmhos ou bitucas 
cocupresnetedoru. 

E lambem importante ressaltar que nestes 
dias de parana generalizada a respeito de um 
aumento vertiginoso da taxa de violência no nosso 
pais, que está sendo utilizado corno pretexto 
para instiluc imalização ia prisão cautelar e 
outros absurdc., um dcs maiores impulsos à 
criminalidade vem dos lucrou fabulosos advindos 
da cesnercializaçio do produto por parte de g.e 
cegnnizad1ssmaa que mu n as vezes parecem man-
ter Na~ estreitas com os "esquadrões da mor-
te'. Creio que a simples legalização do comércio 
da maconha e sua regulamentação por uma 
hnn0bóa, ou coisa parecida seria extremamente 
eficaz para reduzir a taxa de criminalidade e 
violência e, tal como a revugaçio da lei seca nos 
EUA, saia um duro golpe contra as liange e a 
corrupção policial. 

Bem, o resto da matéria eu deixo por conta de 
vocês, mas a cobrança está feita. Tenho certeza 
que este valente Fustigados da hipocrisia e deferi-
ser da liberdade do indivíduo de usar o seu corpo 
como quiser, não vai deixar a enorme'maiona' 
de macxmheirca do Brasil na lata de lixo em que 
tanto o regime estabelecido quanto as oposições 
insistem em jogá-lo, Dei joes em todos e bons 
sonhos. 

Ecjw*td MacRae - São Paulo. 
IR. - Ed, mm amor, você se ~Waia que 

também á colaborador das. Josual tio dell.-
pador? Porque aio escreve você mama um ar-
tigo siposdo suas IdéIas? A hipocrisia civa que é 
tratada • questão do mo/veada áe ascimba já foi 
discutida maMas vasa em aoseas ruanes mb. 
se que tem ..ka gte iam e b atabelsm 
ganhando dIab*o às castas 4e dandatlaldade 
que caros a dl..h., a que á —a sais qaum usaM 
luta pra ~ter a càsaásedsilds4.i todo o maniaik 
pode usar, aba, dada que pai.a es altos pros (é 
Mao mames preço essa $$*) que a Ilegalidade 
exigia. E haja diabinho piou bobos dos hlpOcaitaa, 
lodo Carlos Rodrtguea, tumb amo odabo-
redor, lá se adiantou, . istá lalasdo sobro elas. 
saie námuro. Agora á aus vos. Chega mala. iará. 
E blgb tímiam pia você também. 

BeIô noturna 

Queridos Lampiémci: Nem é preciso dizer 
que adoro ate jornal, vocês fazem a minha os-
baça. Gosto muito de ler ca roteiros gueis. Da 
maneira aceno, vem descrito, eu diria que a vida 
guei de Paraty. FIOrISISÔPOIU, Juazeiro do Norte 

L u.	 A.. o..g,. ,... a. 

1;--

3 cidade do pais1 Mas como eu não posso sair 
daqui agia, fica tudo no sonho mesmo. Gostei 
muito de Lampião n° 20, apesar do michá não 
saber a definição exata de um Suei, eu gostei 
muito delel Pena que esteja tão longe... Quanto 
ao filme "Os imorais" vocês disseram tarde 
demais que é um filme lampiônico. pois já saiu de 
cartaz. Eu não acredito que este filme volte a ser 
exibido, porque os filmes que têm um pouco da 
vida guei não voltam, O "Midnight Express" me 
deixou na saudade. Espero que esta simples car-
tinha não tenha sido cansativa para vocês. 

Parfait-Amour - Belo Horizonte. 

R. - Já que você silo pod.a.fr de Belo Hodzou-
ta, Amor Perfeitos alão ccatai.-se coa o retelro 
de mam cidade que a gata Publica sal. námero, 
Espero que vo.ê coucorde com ele, à qua acaso 
=dado rupedal passou .pcuaa alguns dias ai na 
capital àsdra, e talvez taba dançado — ai-V~ 

coisas (ele Jura que aio). E se você qaMer 
dar um pulinho — luis de Fora, tambán pu-
hikamos neste náma'o o seteiro da squn4s 
cidade .Iaelrs, da qual, ulre suas psnass 

está o lato de ler sido o berço .atsi do 
querido Fernando G.bclrs. 

Alô, Yonne 

AlhYoune, tudo bom? Parabéns, sua bravura 
foi uma maravilha sobre o problema sexug prin-
cipalmente, quando se trata da mulher gostar de 
outra. Eu nio um, mas acredito que este tipo de 
amor deve ser formidável - bem entendido, se 
for mmcx de verdade o aio apenas desejo de 
sacar a carne ou satisfazer momeútc o:,naide-

rados passageiros. Há quatro anos bati um papo 
com uma lésbica pelo telefone; ás me cantou de 
uma tal icem, que fiques bastante nervosa, 
apesar da educação como a mesma se apresentai 
81 ai isso tudo é porque eu era muito boba nessa 

se não fosse a minha tolice hoje eu estava 
numa boa e não me entrava tio solitária como 
estou no momento. 

Na verdade tenho amigas, mas quase todas 
são casadas. Mesmo assim existe uma carioca que 
me peques.; estudamos no mesmo aégio mas 
em salas separadas mas de vez em quando ela 
pinta na minha sala. Mas é casada, 96 aio tem 
filhos No inicio eu pesilave que fosse .6 amuada, 
mas depois desconfiei devido a maneira amo ela 
dá beijos ao meu rosto, é incalvel, você precisava 
ver, ela é uma coroa de trinta e oito anos, mas é 
aquela logura, eu .6 não levo a sério porque tenho 
medo de haver problemas em relação ao marido 
da própria. 

Volto ao seu unlindcx quero dêser o seguinte, 
será muito dilidi uma mulher partir p/um es-
clarecimento tio cícirajoaci Igual o seu, seria uma 
boa se houvesse alguém para acabar em aaes 
falsos preconcàtoa sobre a mulher, 

Paula - Brasilia. 

Mulheres dançam 

Ah. Cidade Maravilhosa.., lugares mis para 
se curtir... preferências por este ou aquele local... 
Nós os destituídos de tantos preconceitos. Nós 
que somos um povo alegre por excelência. Quan-
tos não ficam sonhando ciii, as noites do Rio. 
doces e satiafatósias pelas surpresas que nos guar-
dam? Chegamos ao Baixo Lebbon, vamos à dia-

axecalbdte curtir. E lá vem discriminação. O 
mo porteiro que nos sorri, no sábado, na hora 
de receber nosso dinheiro, nos barra cem cara 
feia. Primeiro alega que não se interessa por 
fregueses de domingo, coisa impossível de ser 
falada à nós porque o grupo quem morava no 
Rio era freqüentador habitual... e no mais: gente 
amiga de Brasília, que deve estar agora em solo 
candango, curtindo nossa cara. 

Gente, não é pelo dinheiro que seria pago, 
não... É porque a discriminação pintou e pintou 
braba: os rapares, festivos ou não, não eram 
barrados. Agora, chegasse uma menina/mo-
ça/mulher, mesmo que não fosse pintosa, era 
barrada. PÓ, qual era? Não havia nenhum es-
tacótipode mscboali. Estávamosaté, muitolad-
ja, visto que nosso grupinho curte a sua essência 
feminina como casa essencial mesmo, e mais, se 
isto não for convicente, havia a musa lampiônica 
conosco: isso, caros mica, estava presente Rafada 
Mao baba, que havia ido dançar um pouquinho, 
e cano nós acabou dançando em seu intento. 

O Mg-Zag até então me era atado como uma 
discoteca sem preconceitos, inclusive, com um 
dono "Héta'o" but's de cabeça feitissima... e 
agora, Mancal? Gente, não reclamo de pagar, 
não. Apesar de que seja mais que sabido que não 
se paga discoteca acu domingos... reclamo da dia-
a'uninação em alto grau. Reclamo do que vem ser 
um atraso de mentalidade, entre pessoas até eis-

tão coei uma cabeça... se houve grilo com uma 
.iiulher, se alguém fez e acxaiteceu no lugar, 
plesse, barrem quem aprontou cxc vocês, but's 
não generalizem, porque o lance pega móito 
mal... ET: gente amiga do Lasisplio, se a luta é 
nossa, vamos colocar o berro para funcionar... 
conto com a publicação desta. Beijinhos. 

Yonne— Rio de Janeiro.

página 19 

LAMPIÃO é um jornal que não precisa 

de molduras para disfarçar seu conteúdo 
Desejo receber um. assinatura anual de 

Faça de	 LAMPIÃO da Esquina ao preço de Cr$ 300,00 
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A abelha ronda a flor. O sol é das 
cinco horas da tarde de um verão. Um 
Posto de Gasolina está próximo da 
Abelha edaflor mas ele não veaabelha 
e a flor. Um viajante pára o carro no 
Posto, sai no carro, abre a camisa e com 
o peito nu pensa numa abelha e numa 
flor. Ele cheira o ar pesado das ime-
diaç5es da cidade e solta a pensar na 
comunhão entre uma abelha e uma 
flor. A abelha é suavemente sonora e a 
flor tem uma cor amarela. Dá-se a 
cópula. Viajante entra no restaurante 
do Posto e pede uma cerveja gelada. 
Estupidamente gelada o garxi grita. 
Do banheiro dos homens saem alguns 
cidadãos mo estropiados pelas via-
gens. O viajante coça a sua têmpora es-
querda. Um homem sai do banheiro 
abotoando a braguilha e ve um amigo 
na porta do restaurante. A abelha e a 
flor se separam e o calor foi um inferno 
de delícias. Domingo. Chora uma 
criança no restaurante e a mie se im-
pacienta. Ela não comeu nada hoje, diz 
para o marido. Mais carros param no 
Posto. O marido diz que faz cinco anos 
que eles se casaram e que ela devia pen-
sar mais nele do que na filha. A filha 
pára o choro e olha atónita para o pai. 
O viajante toma a cerveja e deixa os 
pingos escorregarem pelo pescoço e 
peito. Dia de Reis. O marido sabe que 
ficará desempregado dali a duas se-
manas mas esconde o fato da mulher. A 
mulher tenta responder para o marido 
que ela gostaria de pensar mais nele do 
que na criança, mas o que sai é uma 
frase tão frugal que  marido não ouve. 
O sol começa a baixar. A abelha a flor 
já não se verão mais. O viajante olha o 
casal e a criança e pensa no filho que 
perdeu. Sente-se só. A sua mulher não 
extrai mais o seu fogo e vive às voltas 
com seus produtos Avn. Vende-os de 
porta em porta pois o marido a entedia. 
Ela tem sangue índio e encontrou um 
homem inoss1inel posto que ex-
tremamente jovem mas perfeito aman-
te. Encontra-se com ele às sextas-feiras 
e passam o dia juntos. No hotel de um 
árabe que os chama batendo na porta 
pontualmente às nove horas da noite. A 
despedida os exata e eles se amam mais 
uma vez uma sofreguidão quase be-
licosa. A cortina do quarto esvoaça e é 
transparente. Nunca saem do quarto 

Aguardem! 
LAMPIÃO n 24: 

Tudo sobre o encontro 

nacional do povo guei 

E mais um encarte

especial,
inteiramente grátis: 

Extra/LAMPIÃO n02.

Em maio, junto

com a festa

Bixórdia n°. 2

antes das dez. O árabe olha os dois com 
uns olhos obscenos e velhos. 

O Viajante não sabe que a mulher 
tem outro. O Viajante pensa que a 
mulher o ama mas que está profun -
damente triste com a morte do filho. O 
casal diante do Viajante esquece um 
pouco a filha que agora dorme. Eles 
comem duas talhadas de melancia. O 
rádio do restaurante toca uni bolero an-
tigo. Lembra? - o marido arrisca. E a 
mulher responde lembro. M4s não 
conseguem . O Mande olha o markk) e 
a mulher diante dele e os qun bem 
dDmoi irmãos. Mas não insiste oolhar e 
disfarça o pensamento pensando na 
viagem. Irá a Sete Espadas, na casa dos 
pais da mulher que o espera depois de 
umas longas feias. Chegando em Sete 
Eiadas tomará uma cachaça no bar do

loiro GftbertoNoll 

"seu" Estevão e depois irá para a casa 
dos sogros onde a mulher o estará es-
perando com as malas em volta. Como 
estará? Menos trist? Levará uma flor 
que encontrar pelo caminho, talvez a 
flor que acabou de receber a abelha. E 
a mulher pegará a flor, sem entusias-
mo. Menos triste? A mulher tem dois 
seios duros, azeitonados, chama-se 
Sdena, e cada palavra sua é uma es-
pécie de recato. Por tudo isso Serena 
excita o Viajante. Ele a ama. Diz eu te 
amo Serena, o nosso filho morreu mas 
eu estou aqui, vamos voltar ao que a 
gente era antes, lembra quando a gente 
fazia amor em cima do tapete? Você 
balbuciava vem, você me fazia convi-
tes, Serena, você é a mulher que eu anio 
Serena, e com quem eu quero viver até 
morrer. Mas isso o Viajante só dizia un 
pensamentos corno agora no restauran-

te enquanto o casal na mesa da frente 
olha o sono da filha e descansa. O 
Viajante gosta do casal asàn de graça, 
corno quem gosta de si mesmo. Mas o 
Viajante acorda do seu devaneio e nota 
que o casal se piepara para ir embora, a 
mulher tenta pegar a filha com um es-
forço humilde, o marido a acode e 
apanha a menina com uma desenvol-
tura frágil. Tudo ali estava num ponto 
de se quebrar como um vidro de alta 
tensão. No entanto o marido paga ao 
garçon e sai com a filha no colo, dei-
xando a mulher tais passos atrás, en-
fiando rápido a mamadeira na sacola. 

O Vijante sente-se só com a partida 
do casal e da filha e dirige o pensamen-
to para a sua viagem, precisa ir, encon-
trar a mulher antes da madrugada pois 
quer pegá-la acordada, pronta para 
partir. O Viajante paga a conta e entra 
no banheiro. A urina pesa na bexiga, 
essa preguiça de minar, Lhe intriga es-
quecer de urinar assim por horas. Abre 
a braguilha, o pênis está quente e le-
vemente inflado, a urina começa a es-
correr sem muito ímpeto, o alívio retar-
dando-se como um prazer. Na sua fren-
te a inscrição ANISTIA, ele pensa nos 
que estão presos nesse momento, como 
estará nessa tarde de calor esta cela que 
ele vê agora em pensamento? Um 
homem jovem sentado na cama do 
exíguo aposento, mexendo nas unhas 
por não ter nada que fazer nesse do-
mingo, escarafunchando nas unhas 
com certa obsessão. A urina continua a 
escorrer meio escasseada, um rapaz 
abre a braguilha ao Lado do Viajante, 
retira o pênis, começa a mijar, o 
Viajante olha sem se mover e sente a 
sua própria mão queimar. Perturba-se 
com a sensação estranhamente quente 
na mão e volta logo o olhar para a ins-
crição ANISTIA quando se dl conta de 
que o rapaz que mija ao lado é o mesmo 
que ainda viu agora au pensamento 
dentro da prisão, e não sabe se deve 
voltar o olhar para ele, talvez seja 
melhor fixar a visão na ANISTIA e 
imaginar a abelha rondando a flor, a 
abelha aproximando-se da flor, tocan-
do a flor, inspecionando o terreno da 
carola, sua jazida do néctar que fa-
bricará o mel - a abelha percebe que 
está num terreno de ricas promessas, 
reage com um fróniito no ar, as asas se 
convulsionaram numa repentina 
alucinação, a flor relampeja o seu 
amarelo e o Viajante ali, olhando a 
Anistia e endurecendo o corpo corno se 
prevendo alguma queda, o rapaz nota 
sem querer que o pónis do Viajante está 
quase totalmente intumescido mas não 
conserva o olhar porque enerva-se 
brutalmente e o seu próprio pênis 
ganha um inesperado influxo, a mão do 
Viajante começa a arder em chamas e 
ele sente que uma náusea o salvaria, a 
alguns segundos os dois pênis já não 
urinam, estão ali, donos de si mesmos 
mas dominados por um impasse que 
não sabem de que, o Viajante e o rapaz 
se aprumam e fecham a braguilha, 
outros conversam e mijam, alguém fala 
que já é de noite. A essa hora a abelha 
já contém o néctar da flor. O Viajante 
assobia e lava as mãos que logo mais 
tentarão o corpo índio da mulher. O 
rapaz sumiu na estrada. Lá vai o seu 
carro. 

Domingo 

sem néctar 
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