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1 OPINIÃO 1 

Nós ainda estamos aqui 
Pela primeira vez, em mais de 

dois anos, LAMPIÃO chega às ban-
cas com um peiiueno atraso: quase 
uma semana. Que nos perdoem nos-
sos leitores, entre eles os assinantes 
que se espalham pelos pontos mais 
diferentes deste Brasil - de Boa Vis-
ta. Macapá e Rio Branco a Pelotas, 
esta o nosso ponto mais ao sul —, 
mas o atraso foi proposital: com-
pletamente engolfados pelo momento 
altamente dramático ora vivido pela 
nação, resolvemos dar uma reciclada, 
fazer uma revisão de propósitos. A 
questão que se coloca é a seguinte: 
LAMPIÃO, reconhecidamente um 
dos momentos mais importantes da 
imprensa brasileira nestes últimos 
anos, teria envelhecido? Estaríamos 
nós acomodados, a repetir infindavel-
mente os mesmos chavões, sem 
acompanhar o trem da história, 
atualmente correndo - ainda que em 
trilhos tortuosos - mais depressa que 
nos?

Mais que se entregar às áridas, 
exaustivas discussões de gabinete, a 
gente prefere, numa ocasião como es-
sa, recorrer às mensagens que nos 
mandam nossos leitores. A julgar 
pelas cartas, que recebemos em 
número cada vez maior o jornal con-
tinua sendo uma novidade para a 
maioria dos que o lêem. Mesmo a 
acusação que por vezes nos fazem, de 
sermos um jornal demasiado voltado 
para o gueto, é fartamente rejeitada 
no que nos escrevem muitos desses 
leitores; eles nos acusam, ao con-
trário, de ceder demasiado espaço a 
outras minorias, de nos ocuparmos de 
assuntos que 'nada têm a ver", mes-
mo que procuremos abordar estes as-
suntos de uma perspectiva inteira-
mente nova, porque nossa, dos 
homossexuais. 

Na verdade, o simples trabalho de 
fazer LAMPIÃO chegar às bancas já 
é por demais exaustivo para os seus 
editores, desde que eles resolveram, 
em fins de 1977, lançar o jornal e 
fazê-lo a cada número, em vez de 
discutir uma proposta para ele; eu e 
Francisco Bittencourt. no Rio, e João 
Silrio Trevisan e Darcy Penteado, 
em São Paulo, nos esfalfamos a cada 
mês, para que o jornal chegue aos

leitores com um mínimo de quali-
dade, o mais abrangente possível e 
sempre coerente com a sua proposta 
ar'?. E isso só é possível por 
causa de uma vasta ic 
boradores - desde seu Maurício e 
João, que cuidam, respectivamente, 
da parte burocrática e da circulação, 
até os leitores distantes —alguns até 
anônimos - que nos enviam notícias, 
recortes de jornais, roteiros de suas 
cidades, etc... Isso além do pessoal 
que trabalha ativamente aqui na 
redação, alguns sem receber qualquer 
compensação financeira - mesmo 
simbólica - por isso. 

Foi nessas pessoas todas que nós 
nos apoiamos nestes 28 números. Foi 
o entusiasmo delas, a -dedicação, que 
manteve o jornal até aqui. E foi nelas 
que nós pensamos, nos dias mais 
negros desse terrível mês de agosto, 
quando, ameaçados anonimamente, 
bloqueados nas bancas, e ainda a en-
frentar o fantasma gargalhante da in-
flação delfiniana, chegamos a pensar 
- senão todos, pelo menos alguns de 
nós, lá no íntimo: estaria na hora de 
parar? 

E, finalmente, após tanto choro e 
ranger de dentes (além de, lamentar-
mos como sempre, algumas defec-
ções), aqui estamos nós, mais uma 
vez, nas bancas. Não, caros amigos, 
queridos leitores, não vamos parar. 
Mesmo que precisemos, para pros-
seguir, ignorar a acusação que nos 
fazem - estaríamos "enchendo as 
burras" com este jornaleco -, e 
'apelar, mais uma vez, para toda a 
criatividade dos nossos amigos, 
colaboradores e leitores. LAMPIÃO, 
mais que nunca, precisa de todos 
eles, inclusive para se tornar, mais 
ainda, de todos eles. 

Não podemos negar: estamos em 
crise. A crise, claro, não é um 
privilégio nosso - a nossa e mais um 
reflexo da crise geral, nacional. Ex-
tamos chegando aos nossos leitores a 
um preço cada vez maior - e não 
estamos mais falando de trabalho e 
sim, de custos financeiros. Por suas 
características marginais, o jornal tem 
encontrado grande resistência por 
parte dos anunciantes, os quais 
parecem ignorar a certíssima afir-

mação da revista norte-americana 
Time- que, em matéria de capa sobre 
o homossexualismo, disse há um ano: 
"Os homossexuais usam hoje o que 
será a moda heterossexual daqui a 
três anos." Ou :: homossexuais 
estão mais compromissados com o 
consumismo - não por qualquer 
falha de caráter, mas sim, à falta 
de outros compromissos, como fa-
mília, filhos, etc. - que qualquer 
heterossexual jamais ousaria. Ou seja, 
ainda: anunciar num jornal como 
LAMPIAO, que abrange várias faixas 
de leitores, todos consumidores em 
potencial, é mais negócio do que 
anunciar em qualquer jornal que se 
dirige, apenas. às problemáticas 
famílias deste final de século XX. 

Assim, não podemos contar com 
muito mais, além da venda em ban-
cas. E é aqui que entra o nosso 
apelo. Precisamos aumentar o nú-
mero de assinantes do LAMPIÃO. 
Obter um número cada vez maior de 
assinaturas, sejamos sinceros, é im-
portante para o jornal. Mas é bom, 
também, para os que o assinam - é 
uma maneira, nesta época de inflação 
galopante, de você ler o jornal de 
daqui a um ano pelo preço de agora. 
Por isso, renovamos aqui o nosso 
apelo: assinem LAMPIAO; é uma 
forma de ser solidário com ele; 
presenteiem seus amigos, nesta época 
de Natal que se aproxima, com as-
sinaturas do jornal: será um presente 
renovável a cada mês. 

E mais: dêem uma olhada no 
nosso reembolso; ali estão os livros 
que lhes interessam mais de perto. 
Peça-os, você os receberá em sua casa 
e estará, outra vez, colaborando com 
o jornal. Manter vivo o LAMPIÃO é 
um desafio não apenas para nós, que 
o fazemos, mas, também, para todos 
aqueles que acreditam estar na hora 
de os homossexuais deixarem os 
buracos, as tocas, os disfarces, para 
apregoar livremente a sexualidade. 
Como diria o mestre Abdias Nas-
cimento (negro e heterossexual; nada 
a ver com o gueto. portanto, mas um 
dos nossos gurus), isso aqui não é um 
jornal, mas uma guerrilha: e só com 
a ajuda de um número cada vez 
maior de pessoas poderemos mantê-lo

nas ruas. 
Sim, foi um trágico mês de agosto 

para nós. Não apenas por causa das 
ameaças, algumas concretizadas de 
forma dramática, mas por conta das 
notícias que, aqui, nos cabe destacar: 
Léc e sua mãe barradas 
num prédio no Rio reïí'Tem à Lei 
Afonso Arinos e percebe-se, mais 
uma vez, o quanto esta é inócua, 
baseada que foi, na época, em ob-
jetivos puramente eleitoreiros, e não 
na preocupação com a justiça social: 
mulheres que deixaram de amar seus 
maridos foram mortas por eles, a 
tiros, numa espécie de epidemia que 
começou em Minas e depois grassou 
por vários Estados e o sexto homos-
sexual é morto, de forma violenta, 
nos últimos meses no Recife, pro-
vocando o escândalo inútil e supér-
fluo de sempre, cujo objetivo é, como 
no caso das mulheres mortas, provar 
que as vitimas são os culpados. Sim, 
ainda sob os efeitos da violenta res-
saca do mês de agosto, chegamos às 
bancas cheios de uma certa tristeza 
que nossos fiéis amigos, os leitores, 
certamente notarão. Mas, ao mesmo 
tempo, buscando alento em nossa 
memória recente (e é por essa razão 
que publicamos, também nesse 
número, a comovente entrevista de 
Agildo Guimarães e Anuar Farah, 
dois pioneiros da imprensa guei), 
proclamamos: nós ainda estamos 
aqui. (Aguinaldo Silva) 

"A Bicha Que Ri" 
Atenção, frenéticos devoradores 

do Lampião um dos nossos pr& 
xunos lançamentos será um mimoso 
compndio intitulado: 'A Bicha Que 
Rf', onde a gente pretende publicar 
as melhores piadas - incluindo 
charges, histormnhas, etc.. - sobre 
bichas. E para o grandioso evento, 
precisamos da colaboraào de vocês. 
Mande-nos aquela historinha que 
você ouviu, aquele desenho que 
guardou, aquela charge que mantém 
pregada na porta do guarda-roupa, e 
que sempre mostrou ao bofe, anta do 
embate- Contamos onn vocês tá? 
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Marcos José de Moura

- 

Padre Antônio César 

1 REPORTAGEM 1 

Recife: mais uma bicha executada 
É, realmente parece que os homossexuais per-

nambucanos andam sendo perseguidos por uma 
bruxa má. Ti russo pro povo de Recife. Conti-
nuam soltos e "desconhecidos" ca assassinos de 
Tony e de Bamba, mortos no começo do ano, 
apesar de fraagom e pIibss gritarem que sabem 
quem acabou com a .ida de quem. Só a policia 
continua não sabendo nada... 

Agora, mais um crime de morte, novamente 
no famigerado Edifício Ho&liday, lá no bairro de 
Boa Viagem. E, mais uma vez, cadê o(s) assas-
sino(s). 

Marcos José de Moura, o Marq.ésos, co-
nhecido e respeitado médico ginecologista, de 40 
anos, foi assassinado na manhã de 4 de agosto, 
uma segunda-feira, ca do meio-dia, urna 
cacetada que provocou a morte por fratura de 
crinio. Só foi encontrado na madrugada do dia 7, 
quinta-feira, quando um tal sargento Luiz, seu 
vizinho, sentiu o cheiro do cadáver em putre-
fação. O porteiro Ramiro Salviano chamou a 
delegacia de plantio, arrombaram a porta, que 
estava trancada e cadeado de reforço, e 
depararam com o morto jogado sobre os almo-
fadões da sala. 

Para alguns moradores do prédio, havia dois 
suspeitos principais, amigos de Marqahoui 
Cblqalabo e Fernando (apontado, então, como 
um professor de 25 anos e 1m70cm). Ambos 
sumiram e, eles, sumiu também o fusos do 
médico. 

Marq.lnbos alugara o ap. 415 do Holliday, 
com seu amigo Tlo, há uns eito meses; só o 
usava durante os fins-de-semana. O proprietário 
6 um certo senhor Farias, também funcionário do 
Condomínio do já chamado "Edificlo da Morte". 
O assassinado morava com a família, no mesmo 
bairro, na Bano de Jeqult*ntu.hp.

OS MESMOS 

O caso foi parar ás mica de José Édacai Bar-
bosa, Delegado de Hoinicfdka, o mesmo que 
nada descobriu quanto ás mortes de Tcaiy e Sam-
ba, mas que logo sentenciou: "todos os amigos 
aio suspeitos". E, no mesmo dia 7, intimava, 
para prestar depoimento, Antônio César dos An-
jos, morador do Holliday, apontado como ex-
padre da Igreja Brasileira, conhecido como César 
Laarq.s, considerado "amigo Intimo de Mar-
coa". 

E torne preceito do delegado Barbosa: 
Não tenho pistas para indicar o criminoso. Entre 

homossexuais, os amantes aio os primeiros sus-
peitos. Acredito que o uso e tráfico de tóxico 
tenham tido influencia." Claro, a gente sabe de 
cor essa história... 

Também da Delegada de Homicídios, entram 
no jogo, mais uma vez, os agentes Moura e Bi-
gode: "O(s) autor(s) do crime é Intimo de Marcos, 
tinha livre trAnsito no apartamento, fugiu levando 
o Vo&kswagen-80", mas "não foi latrocínio, nada 
foi roubado." 

QUEM É FERNANDO? 

Ainda no dia 7, alguns moradores do Ho- 
tliclay. que recusam se identificar ou ser foto-
grafados, garantem que "o assassino foi Fernan-
do" e informam que ali moram "mais de duzen-
tos homossexuais". 

Para os informantes, na véspera do crime Fer-
nando teria bebido, num bar próximo, com 
Clqsésbo e Ma,quésos; depois, brigaram. 

Fernando foi visto saindo dó Holliday, no dia 
do assassinato, duas horas após a morte do 
médico. Depois, pasmou pelos bares de Boa 
Viagem; como nunca antes acontecere, estava 
dirigindo o carro de Marqifnos. 

Falando do médico, diz o porteiro Geraldo 
Rosa e Silva: "Alugou o apartamento há eito 
meses, nada sei da vida dele, quase não vinha 
aqui 

No mesmo dia, alguns moradores apontam 
outro suspeito: "Foi o padre César. Fernando foi 
amante dele e Marcos o tomou dele há dias. Faz 
duas semanas, Fernando deixou César e foi morar 
com Marcos, no 415. Aliás, o padre já foi preso 
antes, por cumplicidade 	 ladrões." 

VIZiNHOS E FAMILIA 

Logo ~ira= os vizinhos mais próximos do 
415, numa atitude, no mínimo, estranha. 

E. ao contrário do que geralmente aconteceu 
em semelhantes situações, a família de Mar-
qubibos aparece falando em sua defesa: "Era 
uma pessoa devotada sempre á prática do Win. 
que queria ver todos felizes, um bom amigo ad-
mirado por todos, um homem de boa conduta". 

LAMPIÃO da Esquina

É a vez de também entrar no processo de in-
vestigações o delegado João Batista Acioly So-
ontnho, da 9a Delegacia. Ao mesmo tempo, afir-
ma o delegado Barbosa: "Já tendo um suspeito e 
fornecerei o nome oportunamente", 

ALGUMAS CONTRADIÇOES 

Dia 8, freqüentadores do bar do térreo do 
Holliday informam que "Marcos, Fernando e o 
padre César estiveram aqui, bebendo, no domin-
go. "E a Delegacia de Homicídios diz estar cata 
de que "o assassino foi o estudante Fernando 
Ferreiro da Silva," após o depoimento de Chi-
qulabo (Francisco Morais de Assis). Givaldo e 
António César dos Anjos, o César Lamarque, 
agora apontado como "bispo da Igreja Católica 
Ortodoxa Autocéfala do Mundo Latino, e proles-
sor dos colégios Boa Vista, Porto Carreiro e Pró. 
Acadêmico, de Olinda". E, acrescentam os 
policiais: "Fernando sumiu". 

Fala (3ivaldo: "Eu, Fernando, Marco e An-
tônio passamos o dia de domingo quase todo 
bebendo e brincando em vários bares de Boa 
Viagem, terminando no térr eo do Holliday. Em 
dado momento, Marcos foi em casa buscar di-
nheiro, e ficamos lá no bar, quando o garçon 
pediu a conta. Eu não tinha dinheiro para pagar, 
mas o António prontificou-se a fazer o pagamen-
to, e fomos embora". 

O delegado Barbosa informa: "Givaldo, Ao-
tttnio e Chiquinho não tem qualquer envolvimen-
to no caso". E o padre garante: "Nunca tive caso 
ccxn Fernando e só conheci Marcos naquele fim 
de semana. Nunca pertenci à Igreja Brasileira, 
sou da Igreja Ortodoxa. E nunca fui preso por 
cumplicidade com ladrões". 

HORA E VEZ DA PM 

Aparece então um soldado PM, Augusto 
Pedro dos Reis, prestando curiosas declarações: 

Bebi com Fernando até a madrugada de quarta-
feira, dia 6, em Olinda, mas não sabia ainda que 
ele era o principal suspeito da morte de Marcos. 
Logo que tomei conhecimento desse fato, pro-
curei a polícia para narrar o acontecimento". 

"Conheço Fernando há algum tempo, mas 
nunca soube que ele tivesse se envolvido xn 
qualquer problema, jamais poderia imaginar que 
ele viesse a ser apontado corno suspeito de um 
crime de morte. Durante todo o tempo que passei 
com Fernando, ele se mostrou muito calmo, frio, 
sem deixar transparecer qualquer sinal de ner-
vosismo ou de alguém que tivesse praticado um 
crime. É por isso que estranho essas acusações 
que estio sendo feitas a ele. Mas, hoje em dia 
tudo 6 possível. Resta esperar que de se apresente 
ou que seja detido pela policia para saber se todas 
as acusações aio verdadeiras. Eu mesmo jamais 
poderia imaginar que ele fosse capaz de praticar 
um crime desse". 

"Fernando está desempregado e estranhei 
bastante o fato de ele se encontrar com uma pasta 
007 contendo uma significativa importáncia em

dinheiro. Perguntei a ele como tinha conseguido 
tanto dinheiro. Limitou-se apenas a responder 
que foi parte de um lucro que conseguiu cem uma 
transação que havia realizado. Ele estava também 
dirigindo um Volks, placa AC-5915, que somente 
hoje vim a saber que pertencia ao médico assas-
sinado. Na oportunidade, ele disse que o carro 
havia sido emprestado por um amigo". 

UM DISCIPULO DE RICHE'rrJ? 

Aparentemente pouco preocupado em a des-
coberta do assassino, porém muito interessado 
em outras coisas, o delegado Acioly passa ao 
ataque: "Não haverá mais baderna no edifício 
Holliday, pois já determina um severo policia-
mento a ser exercido naquele prédio. Meus 
policiais estarão agora diariamente percorrendo 
todos os andares do Hoiliday, quando será 
realizado o policiamento preventivo, assim como 
o combate ao tóxico e porte ilegal de arma. Da 
mesma forma, os desocupados que ficam em 
frente daquele edifício serão revistados quantas 
vezes se considerar necessário." 

"Periodicamente, todos os moradores do 
prédio serão chamados à responsabilidade, pois 
somente dessa maneira o problema daquele 
prédio será solucionado. Além dos moradores, 
também os responsáveis pelo prédio serão cha-
mados à responsabilidade, inclusive, relação 
às pessoas que ali residem ou têm apartamentos 
alugados, devendo todos serem cadastrados". 

"Terão os responsáveis pelo edifício a obri-
gação de saber quais as pessoas que freqüentam 
diariamente o imóvel, assim como controlar e 
procurar evitar que atentem contra a moral". 

"O policiamento será efetuado durante os dias 
da semana, e de maneira mais rigorosa nos sá-
bados e domingos, quando a freqüéscia de pes-
soas estranhas é mais intensa". 

BARRA PESADA 

E que pensa o pai de Fernando? "Meu filho 
não vale nada, de só vive metido em confusões, 
esteve inclusive envolvido em vários casos de as-
saltos e outros tipos de desoroena. Só não posso é 
afirmar que de matou ou não o médico. Meu 
filho há mais de três anos que desapareceu de-
casa 

Chega o dia 9 e tudo fica cada vez mais claro. 
O delegado Barbosa diz que "pelas provas en-

contradas até agora, e através do depoimento das 
testemunhas, Fernando é o assassino." 

O padre César fala coisas novas: "Já tive um 
caso com Fernando, mas se de é acusado de 
matar o médico e não aparecer, é porque tem cul-
pa de alguma cessa. Se de fosse mesmo inocente, 
não estaria desaparecido, com toda a policia à sua 
procura". 

AINDA A MORTE DE BAMBA 

Dia 14, na Delegada de Homicídios, Jorge 
Luiz Mafra, ascensorista do Holliday, aponta tu

recém-detidos Marcos Ribeiro e C8io Pereira, 
como possíveis matadores de Bamba, pois es-
tavam no apartamento do músico na hora do as-
sassinato. Sabe-se, então, que Fernando, pro-
vável matador de Marqulubos, fugiu do Recife 
para Natal, logo após o crime, cown ele viajando 
seus amigos Marcos Ribeiro e Celio Pereira. Será 
uma rede criminosa? 

PRISÃO E CONFISSÃO 

Confirmada a prisão, dia 11, em Cangua-
retama (RN), por policiais da DH/Recife, de Fer-
nando Ferrara da Silva, detido na Secretaria de 
Segurança Pública (PE) desde essa data. A 
polícia nada informa, alegando que "o suspeito é 
de menoridade". 

Fernando caif essa ter assassinado Mar-
qulabos, que o andava paquerando, e rxmflrma 
ser caso do padre César. Segundo a própria 
polícia, o assassino "está muito machucado", 
por que? Quem o machucou? 

O jovem afirma ter conhecido Marquiabos au 
São João de Menti, no fim de 79. E diz que, 
depois do crime (várias pancadas, com um por 
-rete, na cabeça da vitima), lavou as mios, 
roubou dinheiro, documentos e talões de cheques, 
fugiu com o carro do médico, e começou seu pas-
seio por Pernambuco, Parelha e Rio Grande do 
Norte, sucessivamente acompanhado por Z, 
Msurllio, Marcos, Célio, Roberto César, Mário 
Aniorim, Mário Zuza e 

DE MÃO EM MÃO 

Ganido Rosa e Silva, administrador do 
Holliday, denuncia afinal Fernando como I$ 
profissional, aponta uma grande amizade com 
ChiqubiLo, axifinma que Fernando estava ul-
timamente morando com Marquiabos, e atesta 
que o assassino confesso saiu do 415 depois do 
crime, 

Finalmente, Penando é entregue ao Juizado 
de Menores, sob responsabilidade do delegado 
Vicente Burgos. por decisão do Nelson Ribeiro, 
Juiz de Menores. As autoridades icontinuam 
recusando mostrar o acusado e prosseguem des-
mentindo que ele tenha recebido maus-tratos, 
como confirma o promotor Reginalcio Vieira, 

E a polícia adianta que Fernando "poderá ter 
qualquer ligação com a morte de Bsmba, ou se' 
mesmo o matador do pianista". 

E CHEGAMOS A MAIS UM IMPASSE 

O Instituto de Medicina Legal noticia que 
Fernando tem 16 anos, idade confirmada por 
Vicente, seu pai. 

De repente, parece que tudo parou, que o 
processo congelou. A policia entregou o caso ao 
Juizado de Menores, e este diz, dia 15, não ter 
ainda recebido os autos do inquérito, além de só 
saber das coisas através da imprensa... 

Será que, mais uma vez, uni assassinato de 
um homossexual vai ser "esquecido"? Será que 
Fernando voltará às ruas em breve? Tudo pode 
acontecer, não?! Afinal, aio dizem tantos ca-
valheiros que bláa t mala iqu. morra? 

Ainda ninguém tinha se recomposto do 
choque causado pela morte de Marqulnhos e já 
outro homossexual era assassinado em Recife: 
Emanuel Dias Ferreira. com um tiro no coração. 
Com o habitual sensacionalismo; a imprensa 
marrou pernambucana logo apontou um cri-
minoso: o medico analista Maurilio Almeida, da 
Paraíba. O carne aconteceu na madrugada de 25 
de agosto, quando a vitima ia entrando em casa. 
Posteriormente, a própria polícia inocentou o 
paraibano, tudo levando a crer que o matador 
teria sido um menor. 

Embora desconhecendo a causa do assassi-
nato, a Delegacia de Horrucídios sugeriu que ele 
tivesse relação com tráfico de drogas, pois o 
matador seria um toxicômano. E lá vem o co-
lunista Nélson Chaves, do Diário drPernambuco, 
dizer que "o homossexualismo é sempre acom-
panhado de tóxicst andam juntos", ao mesmo 
tempo que pede, em nome "da so'iedade e das 
Famílias", que a repressão se abatw sobre nós, 
bichas e Lésbicas; e se se limitasse a falar de 
comida, caro senhor Chaves??? Enquanto não 
provar o que afirma, aí vai nosso rótulo para você: 
MENTIROSO! (João Carudro) 

LAMPIÃO 
Assine agora. 
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a história de sempre 

Lembro-me, a propósito, dos recentes aluies praticados em Minas, Sio Paulo e 
Paraná, em que as vitimas foram esposas infelizes e os assassinos maridos posses-
sivos, de uma orna presenciada por mim, há muitos anos atrás num beco do 
Recife- Uma famosa atriz, hoje ainda famosa. E com mais de 50 anos sendo 
violentamente surrada pelo seu marido de estio, diante de uma platéia de mdi-
ferentes machões. Depois que ela apanhou até desmaiar (o marido deixou-a li 
caída, e foi embora), a únlda reaçio de um deles foi gritar: A boneca loura está 
rolando pelas ruas" E Isso aí: no osso dos crimes supostamente paulonala, a his-
tória é sempre a mesma. Por Isso, em vez de fazer uma nova reportagem sobre os 
casos receastes, eu simplesmente publico, aqui, matéria que fiz no ano de 1978, 
quando outra epidemia machista resultou na morte de 'várias mulheres casadas no 
Rio de laneiro. Leiam e vejam como nada mudou, (Aguinaldo Silva) 

No dia 22 de agosto passado OO., 40 ana 
saiu de au em rai, Niter, ao entarde, 
para ir buscar a filha num cciégio prndmo, mas 
aio chegou a lugar nenhum: seu corpo só sais 
encontrado uma semana depois, ccsu urna marca 
de paulada na cabeça, um bolo de pano enfiado 
na garganta e miras evidentes de torturas, ia-
cluaive pontapés na orgia genitaia. Só de pau-
meios, ela tinha um capuz na cabeça, feito com 
uma das pernas da calça que ~tia. A outra parte 
da calça lhe amarrava a pés, e as mAca estava 
presas por cordas. Méui do rolo de pano enfiado 
na garganta, a legistas entraram uma mor-
daça em sua boca. 

Na primeira vado apresentada pira a sua 
morte, O. teria sido vitima de "maniaca se-
xuais". A fortalecer essa tese a polícia apresen-
tava a seguintes argumenta: o lugar onde estava 
o corpo, um terreno baldio no Morro do Caniço, 
em Niterti, é "ponto de reunião de viciada e 
marginais"; o espaço de tempo entre sua salda de 
casa e a hora da morte foi pequeno - apenas 
dum horas -, o que indicaria que ela foi tu-
--ri-mente atacada. Mas o detalhe mais impor-
tente - se da sofreu ou não vicncia sexual - 
elo chegou a ser levantado, "por causa doadian-
tado estado de putrefaçio do corpo". A possi-
bilidade de um assalto foi totalmente afastada 
porque no dia seguinte ao sen desaparecimento. 
alertada pelo marido, a polida passou a procurar 
O. e encontrou seu carro, um Che'vette, ao qual 
estava tudo o que ela levara consigo ao sair de 
aia, inclusive odinheiro, 

No dia 29 de agato, quando a jornala 00-
maçaram a noticiar a morte de O., da ainda era 
uma vitima. Casada, mie de dois filha, "es-
celeste dona-de-casa", vivendo acunaite pari a 
família". segundo seus amiga - levando, por-
tanto, urna vida estável e tranqüila -, nada 
fizera. nesta primeira versio do caso apresentado 
aos leitores dos jornais, que justificasse uma mor-
te tio brutal. Mas dois dias depois mia história 
inicial já começaria a mudar. Alguns indicios de 
que ela levava unia vida amorai estraconpgal, e 
a paiçio de grande vitima era que se colocou sen 
marido, eram clara indicadores de que, no 
futuro processo em que se transformará o caso, 
R.C.O.,o marido deG., mereceráotratamento 
habitualmente reservado pela justiça aa maridca 
ultrajáda, caso venha a ia ccsisidaado suspeito 
de ligaçio com o crime, por motivo psulcmal. 

"O homicídio pasonsl ou crime por amor. 
como também é conhecido, é um velho eufemis-
mo que vem fazendo vitima - e a fama e a for-
tuna de muitos advogados e promotores que 
trabalham no Júri no Brasil - há muito tempo. A 
ficçÃo jurídica que tem permitidos absolvição dos 
réus em muita desses casos, principalmente 
homens, é a chamada "legitima defesa da boa 
- m". que elo se encontra definida em nenhum 
artigo de nossos códigos penais". (Mansa C4rréa, 
soclóloga). 

Mas será que é uma prática comum do ai-
tesas aplicar, nos casos de crimes passionaia em 
que a vitima é mulher, um tratamento especial ao 
criminoso? Antes de tudo é preesso ver - sempre 
seguindo a leitura dos jornais, o que provoca mie 
tipo de crimes Ainda no m

ê
s de agosto, e no Rio: 

H.P. da S. foi adiada morta de madrugada, num 
ponto de Ónibus pato do conjunto residencial em 
que morava, com um tiro na cabeça. An seu lado, 
uma sacola com todas as suas coisas, inclusive a 
certidio de nascimento e um vidro do perfume 
Toq.. de Amor. Segundo sena vizinhos, na noite 
anterior, da tivera uma briga violenta com o 
amante, quinze anos mais velho (H. tinha vinte 
anos), e aparentemente atira de casa para não 
mais voltar. O amante desapareceu; lA. levou 
uma surra violenta do marido e dois cunhada e 
acabou hospitalizada; o motivo da agressão: eles 
desconfiavam de suas idas semanais a Cujas, ou-
de ia visitar uma irmi, e adiavam que, em ver de 
irmã. havia "outro homem em sua vida" 
A.M.L. foi mantida durante cinco tias em cá-
ame privado pelo amante, depois qe este des-
cobriu que ela 'o traia": foi salva pelos vizinhos, 
que atenderam gritos e a mcxxlt,éraxn faminta, 
temi-histérica e cheia de equimoses. cunseqilés-
cia da surra que ele lhe aplicara antes de trancá-la 
no apartamento em que viviam e desaparecer. 

Note-se, portanto, que em relação à mulher 
adúltera, ou simplesmente suspeita de tal casa, o 
castigo "começa em casa"; o homem com quem 
ela vivia, que se considera seu dono e senhor, e

portanto adia-se no direito - e na obrigado, já 
que este é um poder que lhe é delegado pelo ia-
tema - de controlar até seus sentimentos, à sim-
pIes suspeita convoca os seus pares - é o aio de 
lA. - para aplicar a ptuiiçio exemplar. Esta 
pode ir ao extremo: o assassinato, como acai-
teceu com H. ou. supostamente, com O. Neste 
caso, cunstr(i-se em torno do provável "pecado" 
da mulher toda uma história que constará do 
processo a que o criminoso responderá, e que 
acabará por beneficiá-lo, conforme explica 
Mansa Corréa: 

"Antes de chegar a uma decisão final, o 
processo de um crime percixre longos caminhos 
burocráticos, passando através de um aparelho 
policial e jurídico que serve de tradutor entre a 
atos iniciais e a vedo que será finalmente escrita 
deles, os autos. A escolha dos elementos a Incluir 
ou eliminar de um azo é em parte determinada 
pelo código que regula o comportamento das pes-
soas em nossa sociedade, traçando os limites en-
tre o licito e o ilícito (o Código Penal), e pelo 
código que regula minuciosamente a montagem 
de um processo (o Código de Processo Penal). 
Mas é também determinada pela atividade, ou 
inatividade, de seus operadores, que poderíamos 
chamar de "manipuladores técnicos-, aqueles 
homens que sabem exatamente quais a passas a 
dar para enquadrar um determinado crime numa 
categoria legal especifica, para obter resultado 
desejado. A realidade que um processo se propõe 
a explicar é em primeiro lugar fragmentada, des-
de o momento em que agentes estranhos a ela as-
sumem o seu controle, e em seguida remontada, 
conforme um novo modelo, um novo plano, de 
onde emergirá uma história possível. Os fatos 
originais assim traduzidos pelos encarregadas de 
montar o processo receberão um cunho de se-
melhança coma situações possíveis de 'n ex-
perimentadas pelos julgadores, isto é, suas cren-
ças, valores, usos e costumes. 

Na processa referentes a crimes passionais, 
a história a ser montada de acordo com essa cren-
ça, valores, usos e costumes é aquela destinada a 
reafirmar chavões cano este: a mulher é fraca, 
leviana e sem caráter; o homem, é responsável e 
trabalhador, Ë por isso que, no caso de G.G., a 
simples suspeita de que ela poderia ter sido vitima 
de um crime passional alterou toda a orientação 
até então dada às investigações; a morte em si 
deixou de ter importância, para que se chamasse 

atenção sobre fatos como estes: ela era muito 
vaidosa; ela sais de casa com freqüência. ao 
volante do seu carro; ela recebia, em casa, na 
auséncia do marido, um amigo da famtlia, o des-
pachante H. M., a quem, segundos empregada 
Z. F. R., teia beijado várias veres, sendo numa 
destas flagrada pelo próprio mando, que, indig-
nado, comentou: "Mas vocés não respeitam mais 
nem a minha casa?" (Outro chato:: o lar sa-
a'osanto). Chamou-se a atenção, com ênfase 
demasiada, para o fato de que um vizinho re-
conheceu o seu oxpo seminu quando da ainda 
estava encapuzada (ele aumentou a confusão ao 
dizer à policia que a reconheceu pelos sapatos); 
criou-se, enfim, todo um clima destinado a ex-
plicar previamente o crime passional: se este tiver 
ocorrido. foi apenas porque O. o merecia." 

Temas aí reunidos, portanto, todos os ele-
mentos destinados a orientar a formação de um 
processo, no osso de confirmada a suspeita de 
crime por vingança, de origem passional, para a 
morte de O.: uma mulher que se comportava de 
modo mais ou menos independente em relação ao 
marido; este, um homem responsável, digno de 
respeito das seus pares e capaz de apresentar, em

sua defesa, não apenas o testemunho de cidadãos 
comuns, mas também daqueles que são lidima 
defensores da lei e da ordem; uma testemunha - 
a empregada Z - que não precisava ser rigo-
rosamente clara em suas dedarações - basta 
apenas que, de mudo confuso, lance no ar a 
semente da suspeita; e, finalmente, o outro: uma 
figura que poderá nem mesmo aparecer ao vivo ao 
longo do processo, 'á que o importante não é o 
adultério eu si; nestes casca, basta a confirmação 
da suspeita. Sobre isto, Mansa Corrêa, que 
orientou uma pesquisa feita eia Campinas, 
abrangendo vinte anos de julgamentos de homens 
que mataram suas mulheres (Os ates e os autos, 
rspresentações Jurtdicas de papéis sexuais, da 
Universidade Estadual de Campinas, 1915), tem 
a dizer o seguinte: 

"Em Campinas, no pe-icxio estudado, Influa e 
cinco houens foram levada a julgamento pelo 
tribunal do júri, acusados da morte ou da ten-
tativa da morte de suas companheiras - esposas, 
amantes, noivas ou namoradas. Os acusados con-
denados a penas Riais leves, até sete anos de 
prisão (o que significa a possibilidade de liber-
dade condicional em três anos e meio) são 
aqueles que contam ter assassinado suas cais- 
panhetras pela suspeita de que elas lhes fossem 
infiéis, Isto é. este é o argumento utilizado pelo 
advogado na apresentação do caso. porque ne- 
nhuma mulher foi morta empresença do suposto 
amante, e a suspeita do acusado em relação a ela 
nasce muitas veres após uma conversa ccvii seu 
advogado. O terceiro personagem - o outro - é 
parte importante do argumento porque ele é 
quem concretiza a ameaça a um arranjo supos-
tamente sólido - o casamento - até sua apa-
rição. Curiosamente, em apenas um caso ele 
apareceu pessoalmente para confirmar as sus-
peitas do acusado; em todos a outras foi apenas 
mencionado pelas testemunhas de deíesa, amigas 
ou vizinhos do acusado, empregados ou crianças 
da casa". 

"Em segundo lugar - prossegue Mansa -, o 
acusadodeverá provarqueéum homem honrado: 
tem um emprego estável, é um cidadão sem 
mácula, isto é. sem ficha na policia nem atas que 
o desabonem perante os olhos dos seus conci-
dadãoa. Isto será comprovado. atrases de maior 
ou menor número, conforme a importância do 
rei, de depoimentos de membros insuspeitos da 
comunidade que o conheçam - sexipatrão. o 
pastor de sua igreja etc. Isto quanto ao acusadcc 
A vítima por sua ver deverá preencher um nú-
mero de atributos negativos na mesma proporção 
eu que o acusado foi incensado. Baá descrito 
em geral corno —uma mulher muito independen-
te', ou porque trabalhasse fora de casa e chegasse 
muito tarde, ou porque saía sozinha cont fre-
quência. além, é claro. de ter um amante. As tes-
temunhas dirão que "sua vaidade era excessiva 
para uma senhora casada e mãe de família", . por 
exemplo, e será lembrado o número de pares de 
sapatas que possuía. a freqüência caril que 
ir()usva seus trajes ou a mencins como se pintava, 
tudo isso Como indicadores da vaidade citada, 
sendo esta a prova da traição; para quem se civ- 
fritava uma mulher 'asada senão para um aman- 
e? Ë claro que esses sinais de independência 

surtam ccxii o decorrer do tempo: num caso de 
chie anca atrás, o proprio juiz duvidou da 
inocência de uma acusada em sua sentença por-
que ela se referia ao seu suposto amante sem 
chama-lo de Senhor, o que demonstrava uma in-
timidadedescalsida entre ambos."

_sI família da vitima poderá ser também envol-
vida na histci-ia, acusada de protegê-la em sua 
"má vida  , ou de ler também, " baizus padrões 
morais". diz Mansa. Num da casos levantada 
em sua pesquisa, por exemplo. "estabeleceu-se o 
diru contraste entre a familia da morta composta 
de"mtlia'es que nunca bem um lar trxis,
tituldo", e a de seu assassino, composta de 
homens que selam pela aplicação das leis, in-
clusive Incluas magistrados". No caso de O.. em-
hora não se tenha falada em sua familia, já na 
fase de inquérito surge essa tendência a mostrar o 
passivel suspeito, sua família e seus amigos, como 
pessoas dignas de crédito: R.. o marido. tem sem-
pre a sua profissão - dentista - lembrada: o 
mesmo acontece com seu irmão. O.. ou ccvii seus 
amigas: o Capitão M.. o Coronel L.. um seu 
si tinha "subsecretário do governo", etc. 

Mansa Corrêa: "A observação dos casos de 
condenação - ou de casos em que são mulheres 
as acusadas - apenas reforça o traçado desta 
figura que deve ser completamente preenchida 
para que o resultado seja uma absolvição. Sejam 
quais forem as variações. as gradações apresen-
tadas, que irão de certa maneira incidir sobre a 
gradação das penas dos acusados, estes três 
elementos terão sido postos em jogo pelos agentes 
jundicxe: o trabalho do homem, a fidelidade da 
mulher, o vinculo que os une, Os acusadas con-
denadas, ou preenchem de maneira imcompleta o 
desenho esperado. previsto nas leis, reforçado 
através das processas e enfatizados nas decisões, 
previsto nas leis, reforçado através da processos e 
enfatizados nas decisões, ou o negam inteiramen-
te. Porque as agentes jurídicos não questionam o 
desenho, apenas o reforçam, e renovam. À sua 
cotão de metáforas, poderíamos acrescentar 
uma. nascida da observação de sua maneira de 
ordenar o mundo, e que lhes parece servir de em-
blema: ovitinuam matando-se entre si que sem-
pre saberemosjulgá-los entre nós". 

Der dias após achar o cadáver, o delegado 
ML., da 7' delegacia, ainda não chegara a urna 
cxindusàosobre a morte deO. Segundo ele, as iii-
v'esttgaçes estavam tumultuadas, porque exis-
tiam pressões de todos os lados". Quanto a parte 
técnica, no entanto, tudo estava bem dam, se-
gundo o legista AS., diretor do Instituto Afrânio 
Peixoto, de Niterói, "apcsst* que espancou O.G. 
pode ser um profissional, parque sabia bater sem 
dexar escoriações externas — : ; esse comencario vai 
de encontro á tese de crime sexual, que. tudo in-
dicava na primeira semana de setembro, iria 
prevalecer, De qualquer modo, vitima de ma-
níacos sexuais ou de crime por vingança de 
origens passional. O. ta fui devidamente con 
denada pelos que. as) tentar justificar sua morte, 
rendnnaram mitos destinados a manter a mulher 
fli) 'seu lugar: a vaidade, a fraqueza de caráter, a 
leviandade, a independência como sinal evidente 
de postes vergonha: mitos que permitem, no 
mtnimo, que a investigação policial de casos como 
o seu relegado a um segundo plano. Basta dar 
uma olhada nos próprios livros. de registros da 
delegacia a qual está ligado o caso - a 77 DP. 
ali Niterca, para ver que violências desse tipo 
Corara mulheres ,,ãs coisas de rotina. 

Dsiç meses antes da marte de G., MIO. , 25 
anus, foi achada morta na praia de PiraLininga. 
com as mesmos sinais de violência: um mês antes. 
I.M. 28 anos foi espancada e torturada noniesmo 
local onde G. apareceu morta. Ela conseguiu 
sobreviver porque seus três agressores fugiram 
quando uma pessoa passava pelo local. Esta pes-
soa a encontrou nua e amarrada; em Itaborai - 
cidade sitinha a Niterói -, 13 dias antes do 
desaparecimento de (1, foi encontrado o corpo de 
uma mulher - "parda, 23 anos pressumivas", 
segundo o registro policial - com as mesmas 
características: foi brutalmente torturada e mor-
ta. Ë possível reunir todas estes casca numa única 
investigação? A resposta é sim; afinal, pode-se 
sempre minimizar o assassinio de uma mulher, 
lembrando que ela é vitima natural de um im-
prevista, que pode acontecer em suas vidas tão 
repentunamenle quanto á gravide?; o ataque de 
um tarado. 

Assim, para o delegado ML.. as três mu-
lheres acima citadas foram vitimas de "um grupo 
de maníacos sexuais que vem agindo há quatro 
meses em Nitero.". E será neste arquivo morto e 
cómn(da que 1) corpo de O. será lançado, caso não 
prevaleça - o que é praticamente certo - a 
hipotese de cnme por vingança. 

LAMPIÃO da Esquina 
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Lecy Brandão 
vai á luta 

contra o racismo
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Confundidos com duas ermpregadas domés-
ticas, pelo fato de seremnegras, a cantora e com-
positora Lcd Brandio e sua mie D. Lcd Asauni-
pção Brandio, foram barradas no último dia 18 
de agosto, na entrada social do Prédio Portal do 
Parque, situado na rua Dr. Otávio KeBy, na 
Tijuca. Arlindo Henrique da Silva, porteiro do 
prédio, dizendo cumprir ordens do sindico, gros-
seiramente indicou a entrada de serviço para Leci 
'e sua mie que indignadas iniciaram uma grande 
discussão que resultou an tapas e palavrões, ter-
minando na 19 Delegacia de Policia com a 
autuação de Arlindo. 

Lcd havia saldo de casa para levar sua mie à 
residência de uma amiga que mora na rua Dr. 
Otávio KelIy, 114. no Rio de Janeiro. (legando 
lá, tadomd o carro ia calçada e mc dirigi ao 
prédio, que tem uma portaria toda de vbissi. Aio 
porteiro que amava do lado áe dentro levanto...e 
e pergunto, o que eu queria. Db,.e que queria 
falar com o apartamanso 602, foi quando voei-

qud que havia um lut~ ia poeta. Apertei a 
tecla do 602, um Identlflqud e então foi dada a 
ordem para que ao e minha mão subi.semoe. O 
porteiro quando ouviu a antorlzaçdo t~ a 
porta, aperto, um botão e amado, que e.umos 
pala paga de serviço, que ficava ia 

Adiando estranha a situação, Lcd tenta con-
versar com o porteiro. "Po, que ao lanho ás -. 
traz pala porta de serviço, se um amiga da ia-
mil.?" E foi entrando pela porta social, quando 
o porteiro resistiu e retrucou: "Eu sei ti se vocês 
são empregadas. Vocês são negras! 1" Lcd irritou-
se e exigiu respeito para axn sua mãe e foi logo 
perguntando se Arlbxb era racista. "Qual é. 
t..?" AI começa uma intensa discussão. "Eu 
cheguei dis.a pra áe calar a boca, porque umio a 
v'silsa aio la Ucar ~be e que eu ia tomar uma 
atitude de umior resultada. Foi quando paiti pau 
cima dele. 12* revidou e• minha mi. ftcou .o 
meio, foi uma ai.hoio dum @&. 

Neste momento, um cara que encontrava-se 
dentro do prédio, e que observou todo o aaai-
tecinsento, interveio e disse que conhecia Lcd. 
Pediu desculpas e permitiu sua entrada. (legan-
do no apartamento da amiga de sua mie, Lcd 
relatou o acontecido e imediatamente ficou sa-
bendo que o cara que a reconheceu na portaria 
era o sindico do prédio. Minutos depois o sindico 
se encontrava no apartamento pedindo novas des-
culpas, dizendo que o porteiro era um analfabeto 
e que seria incapaz de reconhecê-la. Lcd se irrita 
novamente e diz: "Eu não selou diacmindo pelo 
tato da e. ser Lcd Brandão. E. miou di.c*Indo

pelo fato dele ter barrado um ser humaio ás 
negra, que de reporte foi tomado por não sei o 
que e mandando subir pala garagem." 

Em seguida, Lcd entra em contato com al-
guns amigos e decide registrar a queixa, estando 
uma hora depois na 19 Delegada. O Delegado 
Milton Lopes da Costa resolve chamar o porteiro 
para prestar esclarecimentos, ficando claro em 
seu depoimento que o ato deveu-se à discrimi-
nação racial. Foi aberto um inquérito, já que a 
Lei Afonso Arinos não prevê punições para dis-
criminação racial em condomínios, sendo Arlindo 
enquadrado no art. 146 da Lei das Contravenções 
Penais, que prevê punição para quem obriga unia 
pessoa a fazer  que não quer, mediante violência 
ou grave ameaça, 

Depois, mais calma. Lcd conversa com a mm- 
prensa e dá um pequeno depoimento sobre o 
racismo no Brasil: 

- Nuca fui raduta, pois ailial de contas 
mem avós são portuguesas, Iranenu Sempre fui 
contra os elem.ntoe negros radicalp • des me 

uma posição, diz	 que um 
dada. Mia agora, depois deter vivido o problema 
na pale, áprovévd que eu possa até m.dar minha 
postura, sepaclalmeute com ralação a minha 
carreira, quando se sabe que o meu trabalho é 
feito com multa emoção Com Isso posso k até 
para o lado doe negros radical., numa rasvullação 
de posturas anteriores. 

Lcd prossegue falando da Lá Afonio Atino. 
(uma lei que foi criada para notabilizar seu 
criador e arregimentar votos da população ne-
gra):

— Acho que a Lei Abuso Arfnos tatu de ser 
rdorelada, e não se aplicada apanaa aos casos 
de racismo em local. péblen Aco.t comigo 
que sou conhecida, aconteceu co uma (6r4. 
Maria e eu pergunto: E as pessoas que aio doe-
couheddu e que udiem esçio a sodo - 
tante? Niagián resolve nada e a coisa oere. 
Quanto ao poncho, depois de puser e raiva., 
cheguei  ficar ma pana do Infeliz, pois ele é o 

manos culpado. 
O processo continua em andamento com o 

recolhimento de depoimentos dos envolvidas e 
testemunhas, agora é sentar e esperar, pois se 
tudo correr como em outros processou por dis-
criminação racial, é certo que ninguém será 
punido e que mais uma ficará patente a in-
capacidade da justiça em garantir a igualdade de 
direitos entre os seres humanos, sejam dos de 
qualquer raça ou cor. (ACM)

Uma Lei 
Promulgada em 3 de julho de 1951, no Gover-

no de Getúlio Vargas, a Lei Afonso Arinos, de n 
1390, passou a incluir entre as Contravenções 
Penais a prática de atos resultantes de precon-
ceito de raça ou de cor. Em termos téaiicos e 
jurídico, da pode ser considerada como uma das 
piores leis do Código Penal Brasileiro, pois não 
garante efetivamente a punição dos que nela aio 
enquadrados e omite vários pontos onde a di,-
criminação racial possa ser detectada. 

Apresentada no Congresso Nacional pelo ex-
deputado da UDN (União Demoaádcn Na-
casal). Afonso Arinos de Meio Franco, a Lei o9 
1390 na raJiddi. .	 ....,lt,.,i, ,t.

Branca 
sileiro. a única Lei, que não teve suas multas 
reajustadas foi justamente a Afonso Atino., per- 
manecendo com multas nos valores entre 50 cen-
tavos e 20 cruzeiros, Ora, qualquer um que fosse 
enquadrado nesta lá não se sentiria nem um 
Pouco atingido ao pagar uma multa desta monta. 
Este fato vexo mostrar o interesse que a cúpula 
governamental dispensa aos assuntos ligado. à 
igualdade de direitos entre branco. e negros. 

Estas são apenas duas das aberrações paridas 
pelo Sr. Afonso Atino. e que são capazes de tor- 
nar a situação pior do que se não houvesse a lei. 
Por outro lado a péssima redação e a desatua- 

_	 .
..	 .

- - -	 --	 - -----.--.--	 -	 .	 ---v'-'•' 	 - ,--.- 
pressões caldas sobre o Governo e emanadas doa

ic. ïraiiuc parte ao. juizes, 
que na sua maioria desconhecem esta lei, a um 

-r
 

Movimentos Negros daépoca. A Lei qucioserviu enorme vazio, pois em Direito Penal não é pos-

'
para evidenciar o racismo no Brasil, tinha ob- slvej se fazer interpretações a cerca do texto da 

1	 . . jetivos ideológicos bem definidos ou se: Esvzar lei. É . por exemplo, o caso de Lcd Brandão que . 

"k
as rvindicaçõcs da população negra, que em 
1945, ao seu 1? Cougremo NacicualdoNegra

foi barrada de entrar ao um condomínio, coisa 
que em 1951 não existia, eque por isso teve cie 

realizado em São Paulo, havia de- abrir inquérito policial baseado em outra lei que 
CididO lutar por uma legislação contra as dia- nada tem a ver cran discriminação racial.- 
criminações raciais e o preconceito de 	 r; frar o Plesinente não é possível que o juiz integre o fato 
crescente Movimento Negro e extrair proveitos 
Políticos e eleitoreiros do resultado imediato da

de a discrimina~ter ocorrido num espaço não  
previsto, em um doe nove artigos dalei. 

.
Lei. Tudo não passou de uma mera formalidade Desde sua criação, várias pessoas forem 

. .	 . jurídica,	 um paliativo que na prática serviu autuadas com base nos vagos artigos desta 
apenas para angariar louros para os detentores do ilus&is lei e, pelo que se sabe, raros firam ou 

'\
poder na época. cascei onde sua eficiência fosse ccisfirmada, fican-.	 :'r 

:..	 ..	 . .	 '
Quem se prontificar e analisar a Lá Afonso 

Amos em seus nove artigo., certamente terá um
infratores do seus in 	 lies de qualquer punição e 

prontos para novas e audaciosas investiciaí dia-
' 

.
ataque de tinos ou então ficará bestificado com a a-mniinst&iaa e racistas. Resta aos negro. e 

.	 .	 .,, .. quantidade de absurdos ah observados. A co- seus movimentos jogar as lata de lixo «te&iqiunto 
mcçar pelo art. 19 que relaciona situações onde de artigos e parágrafos apócrifos que aliso de 
haja recusa, por parte de estabelecimentos de ai- humilhar sua raça. 96 serviu para promover seu 
sino, comercial ou de qualquer	 natureza, em criador, um branco, e unidos lutarem não por 
hospedar, servir, atender ou receber cliente,	 soi- uma mera formalidade legislativa, mas sim a 
prador ou aluno, por preconceito de raça ou de efetiva	 igualdade	 de	 direitos entre	 brancos, 
a, onde misteriosamente omitiu-se a paia pua pretos, amarelo., vermelhos, azuis e 	 seres de 
tal contravenção. Logo. ninguém será punido qualquer outra cor. As manobras históricas de 
pela Lei se cometer qualquer unia das Infrações uma Lei Ãures ou de urna Afonso Atinas tisn de 
prevista nesta dispouçio geral, e a prática tem 
confirmadoisto.

ser desmascaradas e postas abaixo. E como nau 
versou finais de um poema de Carlos Roberto dos I Outro ponto bastante risível da Lei n9 1390 S.atoss Vaume arrancar cona noema mãos via-

são os valores das multas a serem atribuídas em losna e aegraa,/amlho, cosdição sodal e o r-
caso de sua aplicação. Não se sabe porque cargas 
d'água	 au 1973,	 houve que	 quando	 uma correção

peito que nos é devido,/como soem hanos e 
ddadãos./Daa como	 mãm brcas e polidas dos 

L.CyZ agora urni posao	 en	 moderada de todas as multas do Código Penal Brasileiro, .orbonoe ditos poderosos.íVamos à IntuIt! (Au-
devido as relíquias deixadas pelo Milagre Bra- t8ulo Carlos Moreira) 
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ENTREVISTA 

"Snob", "Le Fe	 e",,,,,, Os bons 
tempos da imprensa. guei 

O que vivemos agora aio surgiu por acaso. 
Em 1961, foi fundado o SNOB, que incentivou o 
surgimento de outros jornairinhos ga,s. numa 
grande e pioneira cadeia de informações e inter-
câmbio. 27 publicações circularam na época. 
Destaques no Rio para: O SNOB, LE FEMME, 
SUBÚRBIO À NOITE e o Boletim da ALIANÇA 
DE ATIVISTAS HOMOSSEXUAIS, 
trabalhos de pesquisa e análises sobrecompor-
tamentos sexuais. 

Embora tenha sido, como o próprio Agildo 
Guimarães comenta, um trabalho ingbsuo, fio 
se pode deixar de reconhecer o valor criativo des-
tas publicações, inclusive em seus recursos de liii-
pressio. Há verdadeiras obras de arte artesanais 
(jornais baíanos com um único exemplar feito a 
mio - DI PAULA), outras mimeografadas, e 
GENTE GAY, o último (76), trazia reduções e 
reproduções de fotos por processo xerox e uma 
diagramaçio bem atual. 

Se a maioria de seus textos versavam sobre 
amenidades e badalações sociais, também havia 
indicações culturais, reportagens, classificados, 
charges, concursos de contos, poemas, roteiros 
gays, textos transcritos de jornais ou revistas da 
grande imprensa, assinados por Darcy Penteado, 
Antônio Bivar, e outros. 

Lógico que essas publicações diferem muito 
dos jornais de hoje, mas também tem pontos em 
comum: é que essas pessoas fizeram o máximo, 
dentro de suas possibilidades, para lutar contra o 
tratamento diferenciado que sofriam. Tiveram 
dificuldades com• família, trabalho e ate a 
repressão lnstituoionslizada, mas aio pararam. 
Então, aio dá só pra gente criticar: eles mar-
caram uma época, talvez ainda mala difícil do que 
a atual e sobre isso tbas muito o que oimtar. 

A entrevista foi feita na casa de Anuar Farah 
(uma verdadeira galeria de arte) e contou também 
«isa as presenças de Agildo Guimaries e Marodo 
do AsiC. Aos dois primeiros, nosso especial 
agradecimento par terem cedido seus arquivos de 
"nanicos gays". preciso material para o levais-
lamento de nossa história. (La Mlcool) 

L - E. qwls saber oso lelo trabalho da 
voeis naquela ép~ perq.. o ;	 is vss 
poda psuiar q.. as «t6.s só ooqur a	 - 
iscerd.7$pr.ú. 

.46 - O jornal SNOB, pelo que eu omiheço, 
foto primeiro do Brasil destro do ramo jornalís-
tico dele. Começou «mi uma brincadeira, porque 
nós fizemos um umcurio de Mina Traje Típico de 
Travesti, participamos, e quem esperávamos que 
ganhasse aio ganhou; achamos unia injustiça e 
estio, para protestar, partimos para um jornal, 
datilografado, numa folha só. Depois virou uma 
revista, com muitas páginas. 

M - Quando lei hso? 
AI—Em 61 eu cheguei ao Rio.... 
AG—É... deve ter sido em 59, 60...

AF - Quer dizer: nós já estamos protestando 
há mais de2Oanos... 

AG - Então partiu daquela brincadeira, e 
o o negócio foi agradando, nós passamos para 

o mimeógrafo. 
AI - É. porque de mkao era feito numa folha 

datilografada: tínhamos reuniões nas casas de 
cada um, onde líamos o que escrevtamos; daí 
fomos evoluindo. 

AG - Nós tínhamos uma turma, o jornal saiu 
dela; depois começamos a distribuir nos lugares 
públicos, arranjamos representantes nos Estados 
(tínhamos colunas estaduais), e foi quando eu 
conheci o Anuar. ele 6 de Campos. Uma criatura 
incilvel (não 6 oonfete não), somos grandes 
amigos, mas muitas vezes discordamos. 

AI - E de uma briga surgiu o meu jornal... 
AG - Bom: depois apareosram outros. Na 

Bahia. o "Fatos ePofocas" doDi Paula... 
AF - Que era um jornal todo feito á mio, um 

trabalho maravilhoso. 
1. - Espera, voei disse q.e do a briga sar-

gi. o 	 Jornal... 
AI - É. porque eu passei a não concordar 

com algumas cessas. As pessoas de fora vinham 
participar da turma e já queriam dar ordens... Ai 
fundei o jornal e cheguei a fazer urna espécie de 
"rivalidade" com o Agildo, tipo Emilinha e 
Marlene, mas por detrás de tudo isso amca e 
somos grandes amigos. 

L—Eqaal ao.suJinal? 
A? - Era o Le Fegnme: "o" mulher. Nele eu 

resolvi lançar uma capa fotografias. Porque 
o SNOB ainda era feito omn desenho: botava o 
nome de fulana de tal, que is vazes não tinha 
nada a ver. 

AG - Agora, a tamrécc*a é uma «asa boa: 
depela surgiu o SUBÚRBIO À NOITE, um jornal 
muito bem desenhado. 

AI - Era do Prank Cupardly. 
AG - Em Niterói havia "O Estábulo", da 

Dalia Lavi. Então cada um foi procurando 
melhorar, aio somente em desenhos, mas tam-
bém em artigos. As capas do Anuar eram muito 
~tas pelas fotografias: ele tirava fatos, depcis 
fazia xerox e todos queriam posar ao vivo... 

AF - Com isto me tornei um fotógrafo 
amzu.tiir e acho que as melhores fotos de Camilie e 
Rcéria foram feitas por mim. Inclusive, nosso 
ornal foi o primeiro do Rio a publicar Relé, nu, 
tomando banhode chuveiro. 

AG - Tínhamos ainda O FELINO, que era 
tio Gato Preto, 

AI—Um jornal de bolso... 
AG - Ele ficou famoso pelas suas histórias 

em capatulos, era a Janete Qair da época (RI-
SOS). Outro jornal cc Niterói. 

L - Todos .ograf.dos? 
AI - É. 56  meu que era de xerox. 
AG - Foram autênticos nanicos... Nas mes-

mos distribuimos. inclusive na é poca da Revo-

luçio... 
AI - (Em tom irónico) Não fala em Revo-

iusio... 
AG— AI foi presa a KarinaBmxg.. 
AI - ... hoje famosa, maravilhosa, ela foi o 

mito negro dos anos 1960... 
AG - Atualmente faz dublagem na Bifio. 
AI - Ela foi presa naquelas batidas que 

.avam nos estudantes e como estava com um 
SNOB, eles apreenderam o jornal, icram e li-
beraram. 

AG— Sim: naquelaépoca fazíamos trocas de 
jornais com os nossos concorrentes... 

L - E.tio voeis tinham grande iniereisablo... 
AG - Tínhamos, i'ciuive era um movimen-

to social incrível como uma Riotur, porque no 
nosso calendário gay havia datas importantís. 
simas: Miss Inverno, Miss Snob... 

AI - Esse Mias Brasil que se faz no Carlos 
Gemes, nós já fazíamos antes, em Niterói. . 

L - E voeis psrara um os Jornais por que? 
AG - Paramos no período da Resuluçio... 
AI - ... para ver o que ia acontecer... 
L - Voeis tiveram alg~ tirobleam de r 

AI—Quando Karina foi presa cosa o jornal, 
eu fui convidado ir ao DOPS, esclareci, mas aio 
havia problema nenhum. Eles acharam interes-
sante o jornal (risos)... 

AG - ... Naturalmente tinha leitores lá dai- 
tro... (novos risos). Mas quando voltamos outra 
ver, então ai já dei o nome do jornal de GENTE 
GAY.

M - Quando foi Io? 
AF—D pois daRe'soluçio, em 76. 
.46 - Um pouquinho antes do Lampião. 
AI - AI, já "assumidos" (olha, voei aio 

imagina o pavor que eu tenho desta palavra, saiu 
sem querer), voltamos com nossos nomes. 

L - Qual asa o as ______ 
AI - É segredo... (insisti muito, ele contou, 

mas juro que seres um túmulo)... 
AG - Então, tese um momento em que resol-

vemos "assumir", como de disse. Fizemos uma 
campanha para adotar outros nomes que aio foi-
sem de mulheres, 

M - E adiantou? 
AG - Não muito... das sio teimosas... As- 

sim houve esse intervalo e apareceu o GENTE 
GAY, primeiro pequenino. mimeografado, 
depois com xerox. Anuar fotografava. Tinha in-
clusive fatos de nus frontais. Mas em Salvador.a 
turma que também tinha voltado a ativar foi 
chamada, ai resolvemos por folhinhas em ansa do 
sexo, pra despistar. 

AI - A parte mais inteleual do jornal fi-
cava com Agildo. Ele não gosta que se fale nisso, 
mas numa hora ele foi líder nacional, sem dúvida, 
criou-se omito em torno do seu nome. 

L - E am tamsos dos Jornais de outros Es-
tados? 

AG - Salvador era nosso maior contato: Di 
Paula, Orlando Andrade. Tínhamos em Minas, 
Manaus (o Ângelo - Angélica Hoífman). O 
DARLING, do subúrbio do Rio, era da Gesrgette 
de Ia Cruz. O CENTRO, da Betty Taytor, um pr-

%N1113	 NONA FASE -ANO? 7 RI', 106 .IANEI000	 1,09ar 969 6 II NOVA iO ASr - 

• "Homens" 
• um álbum sem censura. 

Um álbum com 31 fotos descar-
táveis	 de	 deslumbrantes	 homens 

•
nus. Entre outros, Caetano Veloso, $ Nuno Leal Maia, Danton Jardim, • Ney Mato Grosso, Ignacio de Lo- 
yola,	 Antônio	 Maschio,	 Markito, • José Márcio Pnido, e Zózimo Bul-
bul, Edição de luxo, com as fotos em 
papel couché e capa dura. Peça pelo • reembolso	 postal	 à	 Esquina	 - 
Editora de Livros, Jornais e Revistas • Ltda.	 (Caixa	 Postal	 41.031,	 CEP 
20.400, Rio de Janeiro - Ri). 

De Vânia Toledo. 
Preço: Cr$ 2.000,00.

Atenção, 
bichinhas e bichonas, sapatilhas e ladys, 

senhores de vida dupla, senhoras
sonhadoras, pessoas, de todos os sexos e 
idades, portadoras de instintos bestiais, 

e todos aqueles especialistas 
nos famosos exercícios pianísticos para 

cinco dedos: todos os homens que 
vocês pediram a Deus 

estão no.... 

CALEND4R10/L4MPL40 

Modelos incríveis, inteiramente nus,
nas poses mais sensuais. 

Aguardem! Em todas as bancas do Rio e Sio Paulo. 
os outros Estados, só atenderemos pelo reembolso pos-

tal. 

Págirir (

TODA 
NUDEZ! 

••• 

Um álbum especial, 
com dez fotos de um rapaz 
sem preconceitos, para 
você folhear naqueles 
momentos de lazer. Todas 
no mais fiel tecnicolor. 
Faça agora o seu pedido à 
Caixa Postal 13005, CEP 
20430, Rio de Janeiro, RJ, 
e receba sua encomenda 
pelo reembolso postal. 
Tamanho das fotos: 13x18. 
Preço: Cr$ 800,00. 
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A arte erótica de Darey Penteado 
49.

4.r 

ENTREVISTA 
nal muito desbocado, tipo Dei-cy Gonçalves. SP, 
engraçado, era uni doa Estados de que nunca 
consegui me aproximar, sei lá porque. Somente 
há pouco com o Celso Curi, e que tivemos maior 
contato 

L - E sobre o último Jornal de voc& 
AF - Chegamos a fazer o GENTE GAY im-

presso, saIram dois nUmeros, com tiragem de mil 
exemplares. Mas não continuamos porque não 
tínhamos uma estrutura comercial (propaganda. 
(listrihuiçâoi, ele só era vendido em poucas ban-
cas, cidade e Copacabana. Dava prejuízo. 

AG - Interessante também eram os troféus: 
o Snobej tque era o meu - SNOB -'- NOBEL), 
Nefertiti. o do CENTRO, Berimbau de Ouro, de 
Salvador, Lanterna de Ouro, do SUBÚRBIO À 
NOITE. O Frank, sempre ss.xn mania de no-
breza, concedia cometidas: segundo os graus elas 
iam subindo. Mas só recebia quem estivesse 
presente. Como faltei a uma festa em que eu ia 
subir de grau, acabei por nunca receber nem o 
troitu... até hoje. 

M - Anuar, a primeira vai que ouvi malar de 
você foi lido • coluna d. Glorinha Pr., como 
é o seu relacionamento com da? 

AF - Maravilhoso, gosto muito dela, eu a 
curto como jornalista, porque era muito auda-
ciosa na coluna e eu faço essa linha assim, ar-
rojada, eu gostava muito de escrever com duplo 
sentido, tem de ler um pouquinho deptnit'iii. é 
isso o que falta no seu jornal, uma coisa ciosa 
pra agradar. E eia fazia esse gênero. 

AG - Conta a Noite das Celehridaacs. 
(NESTA PARTE ANUAR DETALHOU A 

FESTIVIDADE, INCLUSIVE AS COMENDAS, 
TODAS EM PEDRAS VERDES DE DOIS 
TONS: COPA E ÁGUA. OS HOMENAGEA-
DOS DEIXAVAM MOLDES DE SUAS MÃOS 
NO CIMENTO). 

AF — Depois, nós fizemos um buraco no 
chão, colocamos num tipo de arca do futuro todos 
os jornais e enterram no quintal da casa. Pois. 
construíram um edificio, e para cúmulo da falta 
de sorte, no lugar do baú ficou a área de serviço... 

AG - Ele queria que quando escavassem. 
descobrissem que ali houve uma reunião de 
homossexuais... Está enterrado até hoje.. Fica 
na Rua Barão do Ama,onas, em NiterOi. 

L - Máu desta. vocês Ilzaam algums outra 
setilha de reunir o maeia1 editado? 

AG - Há quatro anos atrás, no casa de um 
antigo nosso, no Estácio, num fim de semana (foi 
até o Frank quem organizout fizemos uma mostra 
de todo o trabalho: não só dos jornais, mas dos 
nossos mimeógrafos, troféus, enfim, acabou sen-
do uma espécie de museu. Foi r.ijito interessante. 

L - E. repressão soda!? 
AF - Bom, nessa nossa batalha por um lugar 

ao sol, eu já tive muitos tipos de problemas por 
causa do jornal: com amigm com casos, com 
família. Agudo, inclusi ve, teve um muito sério. 

AG - Eu trabalhava no Vale do Rio Doce e 
fazia o jornal lá; eu ficava a titulo de trabalhar 
mais e quanto todos saiam eu datilografava o jor-
nal. Mas esqueci um dia na minha gaveta e des-
cobriram. Também não fizeram nada demais, só 
me mandaram embuta. 

M — Nada de mala? ... Mal, do que Isso? 
AG - Eu digo assim porque pensei que eles 

fossem me chamar a atenção, s"itar, brigar, 
naquela época era urna coisa horrível, um escân-
dalo ser homossexual,.. 

L — Ao menos eles develvtrzm? 
AF — Devolveram.., o jornal saiu no dia cer-

to. Agora: uma coisa me deixava muito chocado: 
t quando diziam: "ah. isso é coisa debicbinha". O 
que é que nosso jornal tem de bichinha? Só por-
que fala em ravesU? Ele sempre teve urna linha. 

M - A própria Iruei "Isso é coisa de bi-
chinha", é preaxicdiuosa... 

L — Sobre o movlmselo homossexual, vocês 
estio a par? 

AF - O que é movimento homossexual? Meia 
dúz.ia de viados escandalosos, no meio da rua, 
coso tabuletas. "queremos igualdade, queremos 
aquilo, eleger fulano, abaixo isso?".,. Acho uma 
anarquia. Agora: se movimento homossexual é 
esta liberdade que nós temos hoje, essa moti-
vação, esse trabalho honesto que fizemos. você vai 
ao teatro assiste atuaçães corno as da Cansile, da 
Rogéria, você liga televisão vê textos maravilhosos 
como o Crime do Castiçal, pega o jornal de vocs 
e encontra coisas sensacionais, realmente hones-
tas, então isso é o movimento. Mas tem gente que 
diz que estamos trancados dentro de uma gar-
rafa. Isso é ridículo. Acho que nós estamos 
atuantes, estamos ai, lodo mundo pela rua, um 
movimento incrivel, tudo o que se faz é honesto, 
ai eu acredito; agora essa questão de 
não, não aceito, não existe mesmo, 

(AI HOUVE UM INTERVALO. PORQUE 
MARCELO. "FERIDO NOS BRIOS", FEZ UM 
ENORME RELATÓRIO DO ATUAL MO-
VIMENTO HOMOSSEXUAL. DEPOIS PROS-

GUlM951:

L - E a turma OK? 
AG — Bern, agora é no Centro, está aqui no 

Bairro de Fátima. mas era primeiro em Copa-
cabana. Pra podei- entrar tinha até votação 
inicial. Ela é da mesma época do SNOB. mas eu 
não sou sócio fundador. Justamente porque eu 
fazia porte do jornal é que dei me convidaram e 
eu fui aceito lá na turma deles. Mas não fazem 
como vocês que se reúnem para debater um tema: 
eles se juntam na casa de um, lêem o jornal deles, 
uma página, debatem o assunto, têm uma co-
laboração financeira e um patrono ou patronesse 
da noite, encarregado dos comes e bebes. 

L - Agora me laJe sobre os lugares de pe-
gaçio da época? 

AG — Havia a Bolsa de Valores, em frente ao 
Copacabana Pâlace. É a mesma coisa de hoje, 
mas coro muita celebridade. 

O SNOB era distribuldc, lá. Lembro-me de 
uma curva que o Baianinha lesou. Temível. In-
clusive um bando de bofes 1'ulencks em tudo que 
era viado e mulher que estivesse com eles. Tam-
bém tinha o Alcazar. em Copacabana. o AI-
fredão... e no Edificio Central era onde se reunia 
o nosso jorna!, porque o pessoal do subúrbio 
ficava ali naquela turminha. 

L - O A!fredio não esa mala para mulheres? 
AF - No começo não, tese até o casamento 

da Marquesa, o primeiro travesti a se casar. 
L— Quando leso? 
AF - Ah.. você nem havia nascido... 
AG - E a Cinelãndia ta eterna Cinelândia,.. 
AF - Nós nos reunimos mais em casas. Sem-

pre uma recepção, uma festinha na residência de 
um. Naquela época era muito difícil. agora sim, o 
pessoal está ganhando dinheiro nas costas dos 
goys, boates faturando... 

AG - Por falar em boates, havia uma ria 
Galeria Ritz, aquela sim, era só de mulheres... 

L - E a ABIG - Associação Brasileira de 
Imprensa Gay? 

AF - Nós Fundamos a ABIG com todos os 
jornais gays editados no Brasil. Eu fui o primeiro 
presidente, depois o ]'bula Morgani... Aliás, era

a época em que nos chamávamos por nomes 
femininos, porque cada um tinha responsabi-
lidade no seu trabalho, hoje ninguém mais se 
preocupa com isso, é tudo normal. Thula Mor-
gani é um dos melhores maquiadores do Rio: o 
Gilly. A ABIG durou de §2 a 64. Depois veio a 
Revolução e acabou, 

L - Lá vocês predsutlam só reunir ai pu-
bllcaçõsa ou lutar por alguma coisa? 

AF — Não, a ABIO foi feita para lutar, por-
que nós todos tinhamos um ideal, quertamos 
mostrar que éramos pessoas normais, que fa-
zíamos o que todas as outras faziam. Normais 
sempre fomos, seio diferenças. 

AG - Pois é, queríamos mostrar à chamada 
sociedade "normal" que aramos tão normais 
quanto eles. 

AF — Atualmente, eu passo no teatro e olho 
Cannle. Marlene Casanova, e poiso que há dez 
anos atrás elas nunca poderiam lazer isso. Dai eu 
acho que dentro da nossa batalha nós ganhamos a 
luta em parte, porque hoje, quando eu vejo o jor-
nal de vocês vendido numa banca de revista, 
aberto, sinto que isto é uma vitória também nos-
sa, também nós lutamos muito por tudo isso, 
batalhamos bastante. 

AG - Naquela época, nosso ,iaoalho estava 
ainda engatinhando. como numa pré-história. 
mas ele era feito com muito amor, com um esfor-
ço enorme, e agora estamos vendo vocês conti-
nuarem. Quando Lampião apareceu, eu escrevi 
uma carta pro Aguinaldo. dizendo que Lampião 
era o meu sonho, era exatamente aquilo que eu 
gostaria para o nosso jornal. 

L - O próprio Agulnaldo esa'evse que se não 
touuii todos vocla, iah'es o [amplio não tivesse 
surgido. 

AF - Uma das maiores contribuições nossas, 
na minha opinião. foi, sem dúvida, sairmos dos 
sal,es fechados, como chamávamos antigamente 
nossas casas, e nos apresentarmos em público. 
[dia Mlls) 

dos editores do jornal. Este seu tra-
balho, intitulado "Repousd', em 
tiragem limitada (cem exemplares, 
númerados e assinados pelo autor), é

PUBLICAÇÕES QUE CIRCULAVAM NA 
ÉPOCA: 

RIO 

O SNOB. de Gil" Dantas. 
LE FEMME, de Blanca Maria. 
SUBURBIO À NOITE, de Frank G.aparelly. 
GENTE GAY, de Agildo Guinarias 
ALIANÇA DE ATIVISTAS HOMOSSE. 
XUAIS e EROS, de Frederico Jorge Dantas. 
LA SAISON, del plca Shefles. 
• CENTAURO, de Anita Chambardly. 
• VIC de katherine Wood, 
• GRUPO, de G'eorgrttc de La Crua. 
DARLING, de Georgasle de La Crua e Agildo 
Guimarães. 
GAY PRESS MAGAZIN. deCiaudeAugez. 
20 DE ABRIL, e O CENTRO, de Boate 
ta4or. 
OS FELINOS, de Gato Preto (Niterói — Ri 
OPINIÃO, de Gigi B 'rxger (NIteról - Ri). 
O MITO, de Antonio Kalas (Niterói - RI). 
LE SOPHISTIQUE, Adriana Gudros (Cam' 
pos - RI, 
O GALO ???) 

BAHIA 

O GAY e GAY SOCJETY, de ]adile de 
Maga. 
O TIRANINHO, Orlando Andrade. 
FATOS E FOFOCAS, BABY, ZÉflkO, LIT. 
TLE DARLING e ELLO, Dl Paula. 

LAMPIÃO 
Assine agora. 

CEP 20400, Rio de Janeãrç, RJ). 
Apenas CrS I.IKHJ,Dl) a unidade, mais 

Cr$ 100,00 de despesas de correto. E 
ainda cst"ao à venda os últimos exem-
plares de "Rapaz R eclinadd', a se 
rigrafia de Luiz Beltranio com que 
demos início à nossa cnleçao de Arte 
erotica: você também pode pedi-Ia 
pelo reembolso. O preço é o mesmo. 

Com esta gravura de Darcy Pen-
teado prosseguimos com a divulgação 
de trabalhos eróticos que se enqua-
dram dentro de uma verdadeira e 

sadia cultura guei. O autor é co' inpresdncvt-'I na sua coleção de Asie, 

nhecido de todos os que 1ein IAM- Peça-o já pelo reembolso postal à E%- 
PIÃO : artista plástico consagrado quina - Editora de Livros, Jornais e 
escritor de rara sensibilidade eleéum Revistas Ltda. (Caixa Postal 41031, 
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REPORTAGEM 

Um carnaval negro no Havre 
E o Sacy Perez deu grandes saltei noHavre. - - - 

Grupo formado por artistas negros brasileiros 
residentes na França, O Perert transfrrsnou-se 
em uma das atrações do "Junho nas Ruas', 
promovido pela Casa da Cultura, da Prefeitura do 
Havre. Este ano, a lesta, já tradicional, teve por 
tema a cultura negra. E pela pnmeiravez oBrasil 
se viu representado. E	 absoluto sucesso, pois
o encerramento do festival foi um grande ear- 
nasal, do qual participaram mais de quatro mil 
pessoas, em um lculo bem modesto.

.Troca.) . DdOJj • 
Apesar da boa vontade dos organizadores do 

evento, ficou bem claro um certo desconhecimen-
to do que seja cultura negra e um absoluto et- 
nocentrismo. Em alguns setores da Europa, ainda 
acredita-se que os negros são bons poetas e ex- 
celaites músicos. E que o seu talento não está 
dirigido para as artes plásticas. Por isso surpreen- 
di-me, quando convidada para decorar o foycr- 
bar da Casa da Cultura, ao perceber que o único 
negro era eu. A diretora da entidade, Ginette 
Dislaire, explicou-me que também tinha sido 
convidailo um artista humo, que exigiu uma 
enorme sorna para expor. Assim, as artes plás- 
ticas do festival ficaram limitadas ao moa tra- 
balho. 

Mas outros fatores, a meu ver, também coa- 
tributram para a ausnaa das artes visuais no 
Havre em junho. Fatores inquietantes: um certo 
elitismo do artista plástico; pouca importância 
que se dá às artes plásticas fora da decoração; 
uma certa alienação do artista negro em Paris, 
muito mais europeus do que africanos; e uma 
"natural" supervalo'izaçáo da música de origem 
negra. Aliás, o saxofonista Sorriso, brasileiro, 
que tem em seu aurtcvlam um curso de pintura, 
chamou a atençiopara a pouca atenção que seda 
a outras manifestações da cultura negra "cosmo a 
pintura e o teatro". 

E o teatro teve tão pouca sorte quanto às artes 
visuais. A única manifestação, com entrada paga, 
deu-se no Teatro da Municipalidade e o público 
resumiu-se a lO pessoas. A peça foi "Delírio
Lúddo", apresentada pelo Teatro Teimam, de 
Sanvi Panou. Uma peça forte, contundenteecois-

 
 

temporines, mas estruturada da tradição af n- 
cana. Pena que só tenha interessado a pouca gen- 
te. Talvez porque o teatro não seja considerado 
uma "arte doméstica" da Di&spera Africana, 

A literatura teve mais sorte, embora fosse sei- 
tida a ausência de Aimt Cesaire, que ao lado de 
Senghar. no início do século, fundou em Paris o 
movimento Negritude. A auséncia de Cesaire não 
foi bem explicada, mas acredita-se que a crise 
política que se abate sobre o seu pois o tenha im- 
pedido de vir à França. Cesaire é hoje o prefeito 
de Port de Franca, capital da Martinica, que, 
comGuadalupe, forma as Antilhas Francesas, 
uma das últimas colônias francesas e que agora

quer se tornar independente. fltrt' ei podas, o 
maior destaque ficou para Paul Dakeio, do 
Camarões. Seus inflaniantes poemas revolu-
cionários, recitados em uma exposição fotográfica 

– sobre oapartbeld na África do Sul foi umiucasso 
absoluto. 

A música contou com a maior afluencia de 
público, sem dúvida. E a maioria dos espd&ula 
musicais foram &sqsika ao público. Sucesso 
fez Jo Malta, que vive na França, onde é um dos 
músicos mais populares. A sua apresentação 
reuniu milhares de trabalhadores franceses, 
árabes e africanos. Uma verdadeira emoção. 
Malta dirigiu um concerto de uma orquestra cem 
mais de 40 músicos, entre eles quatro brasileiros: 
Rafael e Zé Mané (percussionistas), Sorriso 
(saxofonista) e Desisty) (piano), todos do Sacy 
Pereié. O grupo ainda deu outro concerto, mais 
livre e informal, no dia 21 de junho, do qual par-
ticiparam músicos brasileiros e africanos. Mais 
um sucesso. E, no mesmo dia, o grupo participou 
de um debate sobre a cultura. brasileira, dirigida 
por Lúcia Clapp. 

Mas o grande acontecimento ocorreu no dia 
seguinte, domingo: um grande carnaval. Uma 
folia bem à antiga, com máscaras de preto velho, 
pierrol, diabo, colombina, havaiana e Índio. Até 
a decoração que Fiz para o acontecimento, foi 
bem antiga: grandes arcos e uma máscara com a 
boca aberta, que servia de entrada. Entrada, 
aliás, utilizada por pouca gente, pois a maioria 
teve mesmo de brincar carnaval do lado de fora. 

Havia mestre-sala e porta-bandeira, porque se 
não seria um carnaval moderno, tipo Riotur, no 
qual a dupla de bailarinos, passou a ter impor-
tância secundária. De moderno, um carro aIo-
g&ico apenas, puxado por um trato', Muita pur-
purina, confete e serpentina. Vários blocos de 
sujos, que brincaram com o público, atento e a 
divertir-se corno nunca. AoSacy, juntaram-se uns 
15 artistas brasileiros que vivem em Paris, dan-
çando e tocando nas bcates e clubes da capital 
francesa. 

E não faltou o futebol. Os brasileiros dei'-
rolaram um time do Havre par) a 2. E só venceu 
depois de contar com a colaboração do Grande, 
um professor de Capoeira. Ele entrou quando 
perdíamos de 2 a O e virou o jogo. O Grande é 
realmente grande. Depois do jogo ele e seu grupo 
deu uma exibição de capoeira. Um espetáculo. 
Tudo cafonamente decorado, em branco, laranja 
e negro. 

Mas tudo isso só foi possível porque no Havre 
quase 100 por canto do orçamento do município, 
principal porto francês, sai para a cultura. Di-
nheiro não faltou. No final, ficamos muito satis-
feitos: pela primeira vez, o brasileiro pôde, ao 
lado dos africanos e antilhanos, participar de 
uma manifestação da cultura negra na França. 
(Cdeidno, Foto de Veronlque Palie.)

MORENO, cabelos e olhos pros 33 
anos, 1.75an, 6%, deseja manter amizade 
ram rapazes ou senhores, pira travar um bem 
relacionamento, Eduardo Manaur - Cx. Pos-
tal 65.086 - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 
20.115. 

BONITO, universitário, 21 anos, dijoido, 
1.80om, 70 kg, gostaria de trocar respon-
d&icia, talvez prazer Ilibo e quem sabe, 
amor. Sérgio P.S. - Cx. Postal 623— Nitereí 
—RJ—CEP: 24.000. 

"BOFES". Universitário, 23 anos, mo-
reno, 1 ,7O, olhei e cabelos castanhos, 
deseja corresponder-se ccim "botes" de todo o 
Rio pira uma amizade sincera ou um rda-
cionamento Intimo. Prefiro pessoas discretas. 
Ramos - Estrada Vicente de Carvalho, 441, 
Fundos - Rio de Janeiro - Ri - CEP: 
21.371. 

BRONZEADO POR NATUREZA, 22 
anos, gaúcho, 1.92cm,cabelca encaracolados, 
olhos pretos, corpo atlético, altamente sen-
sual, quase que totalmente desprovido de 
pelos, praticante de esportes, quer conhecer 
entendidos, entre 18 e 27 anos. Procuro al-
guém que me faça a cabeça. Foto na 1' carta. 
J. Carlos Goulart - DEPRC-SMS - Avenida 
Maué, a/0 - Centro - Porto Alegre - RS 
—CEP: 90.000. 

CORAÇÃO SOLITARIO a procura de 
misto, 28 anos, universitária, olhos castanhas 
cor de mel, cabelos negros, queimada pelo iii 
nordestino, 1.60 cm, 48kg. Deseja trocar 
idéias com moças entendidas e travar uma 
amizade sincera, sólida e duradoura. V.R.S. 
- Rua Marechal Deodoro, 709— Benfica - 
Fotaleza - CE - CEP: 60,000. 

EMPRESÁRIO, jovem, formação su-
perior, deseja corresponder-se com rapazes de 
ótima aparbicla, que trabalhem ou cursem 
faculdade. Troco postais. Responderei a todas 
ai cartas. João Luiz A. - Rua Leosi Colares 
360143 - Pelotas - RS —CEP: 96.100. 

AMANTE GREGO, 22 anos, estudante 
de comunicação, deseja corresponder-se com 
garotos até 20 anos, rcsnlntico e sensuais, 
para profunda amizade, Foto na D carta. 
A.C.M. - Cx. Postal 13.005 - Rio de Ja-
neiro— Ri - CEP 20.430. 

AMANTE de postas ingleses contem-
porineos, estudante de antropologia, 24 anos, 
cabelos e olhos catinhos, 1.76cm, 72kg, 
miaste também de Vivaldi e Cecilia Meirelca, 
gostaria de encontrar gays brmsilienses, de 
prefeePsiria, entre 25 e 35 anos, carinhosas, 
cultos e de mente arejada. EGON - Cx. Pos-
tal, 131.996— Brasília - DF - CEP: 70,000. 

MOÇA ROMÂNTICA - simpática, 
1.60cm, 50kg, olhos castanhos dourados e 
cabelos da mesma cor, deseja trocar idéias 
com jovens entendidas de toda parte do 
Brasil, que sejam sinceras e inteligentes e de 
um certo grau de cultura, mas não precisa ser 
intelectual. S.B.S. - Rua Marechal Drodoro, 
709 - Benfica - Fotalexa - CE - CEP: 
60,000. 

VIDA ESTÁVEL, discreto, cultura su-
perior, cabelos grisalhos, jovial, boa aparên-
cia, procura rapaz ativo, forte, amoroso, 
apresentável e "bens dotado", para uma 
amizade sincera. P.A.S. - Tel.: 801-7174 
(após as 21 h)— Ousoo— SP. 

MORENA, universitária, procura pessoas 
sinceras para amizade ou algo meia, peço car-
ta franca e desenvolta. M.S. - Rui Vila 
Real, 60 apt9 202 - Senador Caiará - Rio 
de Janeiro - RI - CEP: 21.830. 

MÉDICO, 24 anos, deseja corresponder-
se com rapazes de cabeça feita, que estejam a 
fim de trocar Idéias,, emoções e sentimentos, 
Psblo Laterta - Rua São Roberto, 79 apto 
102— EMolo - Rio de Janeiro - RI - CEP 
20.250. 
- SUPER-DISCRETO, 35 anos, alvei 

superior, procura relacionamento 	 pes-
soas até 30 anos	 boa cabeça. Cx. Postal
— Rlodelaneiro—RI—CEP: 20.100.

CULTO, dl,creso, solitário, 2$ as^ às-
irnado em religião (ahti), polklca, lhe-
Fatura, de... Deseja corresponder-se coas pes-
soas sena afotações ou super&laUdadea para 
Um exclusivos de uma amizade sincera. Mi-
tânlo - Ci. Postal 8529 - Curkib.-PR - 
CEPi 80.000. 

UNIVERSITÁRIA SEM PRECON-
CEITOS, 23 anos. 1,á9can, solteira e bastante 
atraente. Se você quizer trocar novas idéias, 
escreva-me. R.L. - Cx. Postal 13.005 - Rio 
de Janeiro —RJ—CEP: 20.430. 

GAÚCHO, moreno-claro, 25 anos, 
1.52am, 85Kg, deseja corresponder-se com 
homens ativos para sólido relacionamento, 
lvii Martins - Rua República, 541 
apt9 302 - Cidade Baixa - Porto Alegre - 
RS —CEP: 90,000. 

FILATELISTA, professor, 35 anos, 
1.77cm, moreno-claro, discreto, gostaria de 
trocar correspcmsdêncsa com pessoas de qual-
quer idade, raça ou cor, para uma sina 
amizade. C. O. Ribeiro - Cx. Postal 913 - 
Belo Horizonte - MO - CEP: 30.000. 

GOSTOSO. Se você gosta das boas coisas 
da vida, me escreva, tenho muito a lhe ole-
reoa. gosto de homens sensíveis ao amor. 
Foto na 1 carta. As melhores ousas depois eu 
conto. Harley J.C. Lacerda - Cx. Postal 269 
- São João da Boa Vista - SP - 
CEP: 13.870. 

CARINHOSO. Jovem simpático, vesti-
bulando de medicina. discreto, ~do, so-
litário, d~ trocar postais, na esperança de 
algo mais, com senhores acima de 40 anos. 
João Lula doa Santos - Cx. Postal 779 - 
Anápolis - Odiai - CEP: 77.100, 

ENTENDIDA, 26 anos, 1,68cm, 57Kg, 
mirasa-clara, simpática, cabeça feita, gosta 
de tudo que a vida tem de bons, carinhos, 
etc..., quer corresponder-me com garotas de 
toda parte. Foto na l P carta. Fátima - Cx. 
Postal 1400 - Florianópolis - SC - CEP: 
88.000. 

BANCAMO, 38 anos, deseja correaposi-
der-se com èmtendidos de idade superior a 30 
anos, para troca de opiniões e um futuro 
relacionamento aberto e afetivo. Foto de cor-
po inteiro na l li carta. Dimas Barbeia - Cx. 
Postal 1293—Recife—PE—CEP: 50,000. 

BRASILIENSE, 25 anos, solitário, deseja 
corresponder-se com "gente" de todo o Brasil 
e exterior. Luis António Morno - Cx. Postal 
500066—Gama - DF - CEP: 762.400. 

UTILII)ADE 
MIMEÓGRAFO - Compra-se mi-

medgrafo a álcool FACIT, segunda mio, em 
bom estado e a preço módico. Grupo 50-
MOS/RJ, Caixa Postal 3356/CEP 20100. Rio 
de Janeiro, RI. 

REVISTAS homossexuais, gay e de todo o 
tipo, vendo. Preço de um LP. Atendimento 
por reembolso. Dr. Luiz N.C. Caixa Postal 
188, Passo Fundo, RS. CEP 99100. 

REDAÇÃO para vestibulandos. Aulas 
particulares, individuais (Cr$ 300,00/hora) 
'ou grupais (Cr$ 150,00). Professor de lite-
ratura, escritor e jornalista. Manhã, tarde e 
noite; horários a combinar; inicio Imediato. 
Figueiredo Magalhães, 442/502 - Copa-
cabana - Rio. Ou CP 13005/CEP 20430, 
Rio.

AQUÁRIOS - A O.M.S. jádedarou que 
um aquário em casa tranqüiliza seis mora-
dores, portanto, não vacile - Bruno e Wal-
quina estão oferecendo, a baixo do custo. 
montagem artística e manutenção. Ligue para 
286-4425 e fale com Bruno. Orçamentei 
grátis.
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TOLHA O 1 SEU ROTEIRO 

Pelotas 

Pelotas, tadlnha, é vitima de sua fama, os 
seja, a histérica repressão hetercuezual é pra' 
iscisal à falação. Há dei anos um prdelto o 
famigerado Chiquinho, rraohi "limpar" o nome 
da Bicbacap; Ainda hoje, nos cinemas, ci stralght 
bei soltam gritinhos nervosos quando voem um 
personagem guei. Mas, apesar do deboche, 
Pelotas tem seus encantos e seus espb4mea 
preciosas, de todas as raças. A pegaçào dá-se na 
Praça Coronel Pedro Oarlo, debaixo da blgcxim 
do antigo manda-chuva e ao redor de sua estátua 
lndecsrcea. No meio da praça hi uma placa: 
"WC para homens". E tem um guarda muito 
gentil que is vezes ainda pergunte: "Já conse-
guiu?.. 

Um loodag muito proveitoso pode ser feito 
pela Galeria Central, vitrines da Andrade Neves, 
Confeitaria Luso e Café Aquários, este último o 
ponto de convergência da cidade, onde, em meio 
aos mexerica políticos. passeiam entendidos, 
bcies, bichas assumidas, enrustidas, lonas, 
laicos (lasca, mesmo). etc... O filperama 
pr&imoaoAquárics. na Rue Quinze, e a pista de 
ikate, atua] coqueluche, na Praça Júlio de Cai-
Iliba, sio lugares fervilhantes. 

alguns cinemas (Guarani, Avenida, Fragata) 
podem oferecer programas fera da teia, embora 
nenhum se compare ao legendário e saudoso 
Apoilo, onde mulher não entrava nem nas quer-
ai feiras, quando o programa duplo cavca 

"entrada grátis para as damas". Pasmem os mais 
afeita: na Bichacap não 

há 
boate cxi bar abu-

tuidamente guei. Bates: Liverpool (Barragem do 
Santa Bárbara), Leiga (Faculdade de Medicina) e 
Hippopotainui (Avenida Dom Joaquim). A (mica 
tentativa de uru local guei é o Acesso, bar da 
Voluntários, perteccasce a uma comadre muito 
querida na cidade. 

Os bares da Avenida Sento Gonçalves (do 
Ziina's ao Beco) servem, à noite, cano prast-
s'ro sexuais, especialmente para quem tem 
cerro. Hotéis: Grande Hotel o Rei (na Praça do 
Coronel). 

As maiores atraçães de Pelotas silo inconfun-
divelmente o seu carnaval e a sua praia. O car-
naval, que dura nove dias. é uma festa guei que 
atrai bichas de toda a parte. Nos "blocos doa 
sujos" todos aio travestis, inclusive os botes. Dei-
ccmtraç*o total. Na praia do Laranjal há o Ba]-
nrio dos frondosas e samambaias rasteiras e 
sem vergonhas, onde, nas tardes de verio, eu-

'quanto se faz o que bem se quer, se caivem as on-
das da lagos e, ao longe, no mato, os casairucus 
de uma juruti apaixonada. (laia Lala) 

Bicha é família? 

Numa dessas muitas conversas das quais eu 
participo por ai, e que se referem ao homosse-
xualismo - quando o assunto é sério, somos 
homossexuais; quando é frescura, soma bichas. 
e eu inc sinto, como sempre, dividido, como se já 
não bastassem o meu "lado homem" e meu "lado 
mulher", a minha "criança" e meu "adultd', e 
ego e o super-ego. Bom, como eu ia dizendo, 
numa destas conversas, alguém tocou num assun-
to que eu considero muito cansativo: a acetaçie 
do homossexual pela família. Quando chegou a 
minha sei de fala-, pretendi encerrar o assunto-  
não faz parte de minhas vontades ser aceito pela 
família, porque ea não  aceito. Simples com dois 
e dois sio quatro. Feio menos aparentemente. 
sio.

Partindo dai, sererilto que os homossexuais 
que estio, atualmente, empenhados em renovar a 
sua própria imagem, tem que saber muito bem 
diferenciar os momentos au que realmente se dia-
pican a corroer o sistema e mandá-lo, de vai, pira 
o brejo e os momentos em que se contentam com 
apenas abrir uma brecha nesta Vossa parede da 
intcla'incsa e passar para o lado de li, cano se 
todo o esforço se justificasse apenas em poder 
participar do mundo do qual lemos sido, até 
Mora, marginais. E tala, as vezes em que ouço

que "nós estamos lutando para ser aceitos", sinto 
um frio. inc percorrer a espinha e me pergunto: 
aceita por eles? Mas logo encontro a resposta: 
Eu não, muito obrigado. 

No livro Wntd is Out. em que estio, reunidos 
vários depoimentos de lésbicas e bichas ameri-
canas, uru professor relata a sua dolorosa e, 
segundo ele, gratificante experiência de se as-
sumir como homossexual diante doa alunos. Quer 
dizer, chegou o dia em que ele não agüentou mais 
e disse tudo. No inicio, até que eu fiquei encan-
tado pela idéia mas depois passei a achar que 
tudo não passava de um mal-disfarçado ato de 
contrição, quando a gente bate três vezes no peito 
e declarar ser tudo "minha culpa, minha culpa, 
minha máxima culpa", e fica a]isiadt5. Parece 
coisa de réu confesso e eu acredito muito fir-
memente que não temos obrigação de dar satis-
fação de nossa sexualidade a ninguém, mesmo 
que para que todos a estão pedindo. 

Mesmo assim, eu não vou tão longe quanto o 
Francisco Bittencourt a ponto de achar que os 
movimentos homossexuais estio querendo par-
ticipar do "establishnient" e gerar das delícias da 
legalidade. Mas antes de falar nisto, quero deixar 
bem claro que, quando escrevo para o Lampião, 
não me coloco, em absoluto, no pape] de porta-
ver, do Beijo Livre, Credo, eu não. Scsi apenas, 

no nos definiu muito bem o Agui:ialdo Silva, 
um "simples colaborador do ornal", e boto 
muito fé nos grupos organizados. 

A propalto. acho que se pode detectar certas 
diferenças, por exemplo, na carta ao Papa. Nele, 
fica bem claro que a homossexuais não estio 
buscando compreensão nem muito menos se 
ajoelham diante de Sua Santidade e pedem 
clemência. Pelo contrário, a carta denuncia o 
homem-de-saia, que, com suas declarações, jus-
tiça a violência e o preconceito e parece concordar 
com as portadas que nós estamos lesando. Acho 
também que forçar a barra para ir discutir se-
xualidade na corredores da SBPC tem o minto 
de, pelo menos, apresentar uma versão diferente 
da oficial. Afinal, quem mais temo direito de dis-
nmtir homossexualidade que nós mesmos? 

Os homossexuais estão querendo, deuma vez 
por todas, ser doure de seus próprios narizes e 
reclamam toda vez que alguém 'lançar mão do 
poder adquirido para estabelecer esquisitas fron-
teiras entre o que se deve e o que não se deve 
fazer. Além disto, eu particularmente acredito 
que não é só porque somos "marginais sexuais" 
que devemos agüentar tudo na nossa integridade 
de não colaboradores do sistema e esperar, tecen-
do uma longa teia de amarguras, que o mundo 
torne-se uma revolução permanente. Isto me 
cheira levemente a hcrctsmoe princípios -duas 
casas que eu não quero nem morto porque, de 
tudo, prefiro mesmo é o meu instinto de sobre-
vivência. 

Por culto lado, é verdade que tem muita coisa 
esquisita por ai. Por exemplo, islode criar Igrejas 
gays sempre me provocou um forte desagrado, só 
comparável ao que sinto quando fico sabendo que 
nos "desenvolvida países europeus" as bichas já 
podem até casar. Eu não fico nem um pouquinho 
com inveja porque esta história toda me parece 
uma corrida em direção a uns status quo que eu. 
independente de ser as não bicha, sempre contes-
tei. Só falta mesmo agente inventara fecundação 
artificial via intestinos e recriar a família - já 
consigo imaginar os álbuns de fotografia que vão 
sair.

E. de mais a mais, está bem claro que parte da 
Igreja e os — países desenvolvidos" vestem esta 
elegante capa progessista para garantir sua 
própria sobrevivência e impedir que o cordão de 
pessoas obrigadas a ficar fora do sistema acabe 
por estrangulá-las. Oferecem tolerância, põem 
todo mundo para dentro e destroem todos na 
mediocridade e as bichas, cansadas de comer o 
pão que o diabo amassou, acreditam que deram 
um enorme passo na conquista de seu lugar. Mas, 
na verdade, o que nos foi oferecido não passa de 
um cantinho onde possamos sonhar em paz com 
ser final mente respeitados - ironicamente, den-
tro dos mesmos moldes de uma sociedade que, 
baseada na família, tem sistematicamente ela-
borado a dominação, o individualismo, a posse e 
a tara 

Então, a questão não é livrarmo-nos do peso 
de infelizesrenegados e passarmos nossa existên-
cia lutando por um simples lugar ao sol. A neces-
sidade real é estabelecermos condições para que 
possamos participar de uma revolta bem mais or-
gânica e visceral que 

dê 
ao homem chances de 

manifestar cada rindo de sua consciência e que 
de possa ser realmente único, sem render culto a 
nenhuma norma ou padrão de comportamento. 
Ai, o heterossexual. encarnação da sexualidade 
dita sadia e conveniente, deixa de existir e leva 
axisigo a idéia do homossexual, que existe apenas 
cano sua negação. (Alexandre Riboiidi)

Três mil pessoas participaram tia marcha 
em comemoração ao GayPride8O, em Londres. 
A marcha teve inicio num lugar movsmentadls-
sono chamado Bresscndan Plane. Era sábado. 
28 de julho. às 11 horas da manhã, conforme 
diriam os convites disrributdoa. Às doze horas 
em ponto salmos todos e todas com panfletos 
prontinhos para saem entregues, cartazes, 
bandeiras, balões de gás coloridos (a maioria 
pial); bem na frente, um caminhão erguendo 
um triângulo rosa shoklng: alguém, vestido de 
Mrs. Margaret Tatcher, era fotografado a cada 
instante. 

A salda da marcha foi muito pacifica, mas 
500 metros adiante nos vimos cheios de guar-
dinhas à volta, milhões de camburões, etc. e tal. 
Dai, perto do Big-Beu, os guardinhas ficaram 
excitadinhos com a excentricidade maravilhosa 
de oito travestis e os colocaram num cam burão e 
sumiram. Foi uma operação tio bem planejada, 
que só quando a gente chegou ao final da mar-
cha soube o que tinha acon(ecido, por inter-
médio de um nono travesti, que conseguiu fugir 
das mãos dos guardinbas, ainda que com o ves-
tido todo rasgado. 

Nisso, cerca de 200 pessoas já estavam den-
tro do prédio da University of London Union, 
inclusive eu (que, depois de quase duas horas 
andando, tive que esvaziar a ritinha, tadinha);

bem, eu tava lá dentro, quando ouço alguém 
anunciar, através dos alto-falantes, que a mar-
cha iria continuar até a delegada para soltar os 
meninos. Os guardinhas, que também ouviram, 
tentaram brincar de fecha-cordão, para impedir 
que o pessoal fosse até a delegacia; eles só não 
esperavam que os mastros das bandeiras se 
transformassem cru pedaços de pana bem gros-
sos, devidamente apropriados para dar bor-
doadas; distribuindo golpes a torto e a direito, a 
gente abriu caminho até a delegada. Lá, o 
delegado nos esperava à porta com um sorriso 
igual ao da rainha. Depois de ler te dez man-
damentos, de soltou os meninos. 

Assim, ai pelas três e meia da tarde, está-
vamos todos, outra vez, no prédio daUniversity, 
nos divertindo. De repente, o alarme de incên-
dio toca; ninguém sai; uma hora depois. outro 
alarme, anunciando que há duas bombas no 
prédio. Outra vez ninguém se moveu. Ninguém 
queria saber de alarmes falsos, estávamos todos 
ocupados e ocupadas com filmes, saunas, 
meninos. meninas, teatro, música, dancsng, 
banheiros, sinuca, bebidas, comidinhas, etc... 
Os seis andares do prédio estavam lotadinhos da 
silva, e um dos grandes divertimentos foi  dis-
co, que começou la 211. e terminou a uma e 
meia da madrugada, ao ar livre, marcando o 
final do que, para nós, foi um grande dia, (Ad-
dy,frnLoáo.)

• -••	 • i . 19.	 . io,11 
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AGORA NO BRASIL! 
O LANÇAMENTO QUE 

VOCÊ ESPERAVA 
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Uma produção erótica masculina 
leva até você em exclusiva 

primeira mão 10 fotos, 1 3x18 
sensacionais SEM CENSURA, 
de modelos capazes de trazer 

para você a mais completa excitação 
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Nélson Alves de Souza, acompanhado deste cupom
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Rio deJaneiro. Ri - CEP 21.310 
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1 ESQUINA 1 

Uma casa da gente 

Foi uma tremenda festa, a Inauguração da 
Uwaria PSI, dia 10 de membro, no Rio (Rua 
Farani, 42). Samba, slides, cinema, teatro, lan-
çamento de lios, mostra de artes plásticasi e 
mia verdadeira multidão que bebeu litros de chás 
e batidas, comeu quilos de amendoim (da, 
afrodisíaco, danado!), pulou e dançou, trocou es-
demçoa. paquerou adoidado, saiu e voltou, saiu e 
dtou, saiu e voltou.,. 

Um povo belisamo, colainhas lindas para 
todos os gostos, do bote ao bi, passando pelo 
sapatão e pela bicha-louca. Mas, o troféu do 
mais-gostoso ficou mesmo com o pessoal da 
PSI/RÀDICE, com espea.Jbmo destaque para 
Ralph e Adaury. Dia 9, no auditório da Santa Úr-
ula (quem diria?), o primeiro de uma série de 

debates promovidos pelosjá chamados .polos da 
RoaIogo pra começar, o tema saí a SE-
XUAUDADE. Que ninguém falte. às 20:00h. 

Com esta liwaria-galena, os cariocas ganham 
a primeira casa espedficamente dedicada á 
psicologia em geral e, particularmeste. À se-
xualidade. Uma casa da gente, portanto, como, $ 
ficou provado e comprovado no happpJag de 
inauguração. (João Carneiro). 

Copenhague chama 

A Conferencia Mundial das Nações Unidas 
sobre a Década da Mulher, organizada pela 
ONU, teve de tudo um pouco. Desde a Conferên-
da Oficial com a presença de delegadas oficiais 
do governo de seus países. até  realização de uma 
Conferência Alternativa, organizada pela direção 
das O.N.G (Organizações Não Governamentais). 

Cerca de cinco mil mulheres da O.N.G es-
tiveram reunidas entre 14 a 30 de julho em Co-
penhague, Dinamarca, discutindo a situação 
mundial da mulher. Os debates tinham como 
ponto de partida os temas igualdade, desenvol-
vimento e paz. seguidos dos subtemas: "saúde. 
educação e emprego". "racismo e sexismo" (in-
cluindo o Apsrtbdd). "mulheres emigrantes. 
refugiadas e família". Para cada tema, a direção 
da Alternativa organizou painéis explicativos, 
chamando á atenção das participantes para o as-
suntoque mais lhe agradasse. 

Lélia Gonzales. Moem* Tcacano, Ruth Es-
oobar, Carmem Barroso, Silvia Piinentel, Efi- 
gbsia (metalúrgica - SP) e Abigail da Silva (pas- 
tora negra), foram algumas das brasileiras 
presentes. A única oficialmente convidada, par- 
ticipando inclusive do Comité de Organização da 
Fórum, Lélia Gonzales. abordou especificamente 
o problema da mulher negra. Ela organizou um 
Seminário em mulheres negras de pai" que 
oficialmente afirmam não terem problemas de 
discriminação racial. Brasil, evidentemente, 
Coloinbia, Novas Hébridas, Nova Guiné Timor 
Leste e Inglaterra. Desse seminário participou 

PégMa lo

grande contingente de mulheres européias, 
americanas, brancas e negras. 

As ocidentais indagaram muito a respeito da 
mutilação da órgãos genitais - extirpação do 
dit&is -, sofrido por algumas africanas, no que 
elas responderam ser esse um problema delas em 
particular, e aconselharam: — Vocês também são 
mutiladas através de uma educação preconcei-
tuosa. cuidem da mutilação de cuca que nós 
cuidaremos da do corpo." 

A nível de pesquisa e de trabalho, constatou-
se que as africanas estão muito mas organizadas 
que as latino-americanas. Elas estão desenvolven-
do um levantamento sobre a condição da mulher 
africana, eminentemente rural, pois com a 
presença da chamada "civilização" tiveram sua 
izxdiçio de vida piorada. 

MANIFESTAÇÕES 

No dia 18 de julho, houve uma manifestação 
diante do Bella Centu (local da Conferência 
Oficial), em repúdio ao Golpe de Estado na 
Boliv1a. Nesta passeata, as participantes foram 
reprimidas violentamente pela policia. Uma 
chilena chegou a ter o braço quebrado. O fato 
causou um certo mal estar no governo dinamar-
quês e, imediatamente o Primeiro Ministro, a 
MiniStrada Cultura e a Presidente da Conferên-
cia Oficial, desculparam-se. 

Após o incidente ocorreu nova mobilização e, 
no dia 21, milhares de pessoas fizeram outra 
manifestação - desta vez com a garantia da 
policia -. Uma Comissão formada por 10 
mulheres de diferentes países (inclusive Lélia) foi 
recebida pela direção da Conferência Oficial, 
que, durante duas horas, ouviu denúncias eoque 
eslmente está acontecendo de grave com a 

mulher no mundo, assunto que na verdade não 
vinha sendo tratado na parte oficial do programa. 

A PARTICIPAÇÃO DAS LÉSBICAS 

O Documento enviado, através de Lêlia Gon-
rales, pelas mulheres dos grupos SOMOS/RI e 
AUE/RJ, casou espanto e muita curiosidade. 
Lélia foi ao Seminário das Lésbicas (havia uma 
por dia) e pediu a palavra colocando-se como por-
tadora oficial das homossexuais cariocas. Após a 
leitura do documento, ela explicou a ausência das 
brasileiras e descreveu a situação dos hemos-
sexuais no Brasil. A discriminação no trabalho, 
na escola, na família e contou um episódio 
ocorrido no 1 Congresso da Mulher Fluminense, 
para dar uma idéia da mentalidade do povo 
brasileiro uma senhora disse ser o homosse-
xualismo uma contravenção. 

CONSENSO 

Partindo da Conferência Alternativa e do seu 
caráter de Tribuna Livre não houve conclusões 
sobre esse cai aquele assunto, apenas chegou-se a 
oxisensa: 

A questão da mulher latino-americana é es-
pedficn, mas deve ser colocada junto a proble-
mática social, político e econômico. 

A discriminação na América Latina é racial, 
sexual e de classe. 

Nos próximos meses haverá um encontro em 
Bogotá, Colômbia para um balanço e uma análise 
do que aconteceu em Copenhague. (Doictes 
RodaIgue).

Brigadistas, ai, ai! 

Os "brigadistas", como se autodenominam 
os vendedores do jornal semanário Hora do Povo, 
parecem ter feito a grande descoberta do século. 
Na edição de 15 de agosto estamparam na pri-
meira página três fofos, anunciando a descoberta 
dos terroristas que andam ameaçando as bancas e 
a sobrevivência dos jornais independentes. 
Provaram ser péssima policiais. 

Alcunham de terrorista uma senhora cuja foto 
foi estampada na primeira página, que se li-
mitava, durante as "manifestações" em favor dos 
jornaleiros (sic), a distribuir um panfleto ocintra o 
serviço militar feminino. E mostram-se multo mal 
informada, quando confundem Falange Pátria 
Nova, que se responsabilizou pelos atentados às 
bancas, com Falange Patriótico, uni inexpressivo 
grupo direitista que costuma se reunir em mesas 
de bares da Cinelãndia. Provaram ser péssimos 
jornalistas também. 

Por fim, chegaram a urna preciosa conclusão: 
todos os terroristas são maricas. Para tu "bri-
gadistas", péssima policiais e jornalistas, os 
direitista, são todos bonecos decadentes. Aliás, 
nesse ponto, ao mesa, pouca diferença existe es-
tredea, Hitle, Mussolini, BrejneveVidda. 

Um engano que precisa ser Imediatamente 
corrigido. Afinal, Videla, Figueiredo, Pinodiet e 
Mesa fazem questão de afirmar o seu machismo. 

,Todos eles são heterossexuais. E que não paire a 
menor dúvida sobre isso. 	 - 

Imprensa o quê? 

Encontrai o Jaguar no alevedo, do hdo que 
hospeda o Siudfosto dos JcraHsa. do Rio. EM 
aio escondia ama centa Meia, ai.partlhada palo 
pessoal do Repórter. E por mim também. "Foi péssima, Levai um amigo Jesualuro e eia sal..-
baforido, voei fez malta bum um ilo ter Ido". Foi 
o ánico enceno do humorista, estão um pouco 
mau-humorado. Iaf.liz.ume, na ..guada-faira, 
II de agosto eu estive no chamado "Aio de 
Ropádio aos Atestado. To,vortataa", prorumado 
pala impressa nanica um procuro palos atestados 
às bancas de jorenk e r.eistaa. 

E fui, confesso maio vesgonhado de bobo 
Duas horas antes, passai pelo local e rambi am 
panfleto. Titulos 'Quorum calar mas a voz do 
povo." O mesmo panfleto, que tinha a finalidade 
de convocar a população, jornalistas • jorualalros 
pese o ato páblico, e que, um uma das reuniões 

LAMPIÃO
apresenta: 

'Histórias de Amor" 
Um livro jamais publicado. 

reunindo 4 contos belíssimos do 
amor do não. Você vai rir, chorar, 
viver e sonhar com Aguinaldo Silva, 
Darcy Penteado, Gasparhso Damata 
eloaoSøv&o Trevisan, 

lace 

"Escola de Libertinagem" 

Nunca alguém foi tio audacioso e 
romântico quanto Marquês de Sade,, 
autor de Escola de LLortinagem, 
onde deparamos com as mais belas e 
pecaminosas narrativas do amor car-
naL Tradução de Aguinaldo Silva. 

eco 

dois Lançamentos 
da Esquina Editora 

Aguardem!

preparatória tinha sido por ampla 
maioria. Muito estranho, Dois ou três colegas - 
por favor, esespanhalio aio - ficaram de ela-
borar nas nota, o que ftzesam um tampo recorde 
e rodaram 12 mil. Amitaram fazes outra, a qual 
v.Lo não ter 'isto impressa, • gemirmemaia 
algum do nosso dinheiro. Mas, dum horas M. 
a que fel diatrfbuida foi a recusada. Se aio de-
.cseu*o, pelo mesos estranho. 

O ato, combinado para ser de apoio aos jor-
.alalrcs, ameaçados pala direita, e lizuilistas, 
quase impedidos de lues jornal, transformou-es 
um um espetáculo valho e cansado. Muito can-
sado, Os slogans fariam terrivel esforço para se 
manto, um pé. Tais comos 'povo unido, jamais 
será vesddo"; "abaixo a ditadura". Os discursos 
não ficaram loage da forma caquática dom sion-
gana e dos cansam. Tinha-se combleadio que 
filariam umas poucas pessoas e, as possível, um 
representante dos jornalalro.. O que houve, na 
realidade, foi na festival. Um festival de frases-
faltas. Adio que, aIim dos reprssessaeta dos jor-
ualuircs, só aio falou mesma, por motivos óbvios, 
um representante da direta. MIM, um vereador 
do PP testou filar, mas aio conseguias desli-
garam o mIerolone E o PMDB ganhos, dia- 
parado, o festival de toliom Adio até que toda a 
bancada do partido nas maia dfvm,u auumbiisas 
filo,. O vereador To.len, por sinal, foi qaum es-
anos o comido. Fialtoral, quasesabe. 

Em freste £ escadaria da Cámaru P iuuuui4il. 
espetáculo não lei meses deprimente. Os mesmos 
gatos pingados de todas as manflestaçõel, la-
duslie os que delesdum boftonlcss e  topleas te- 
tem= presentes, carcados das banda~ do PT e 
da Convergência Socialista, d.nwsárlo dizes 
que ambas na cor vermelha. O curioso é que, nas 
reuniões preparatórias, um oslo grupo deleadfa 
a ampliação do tema do ato, o que acabou por 
oosves, apesar da vontade contrária da maioria, 
porque assim um maior número de pessoas par-
ticiparia. T'rl,el esganos um pouco mal, adian-
te, havia mais gte formando Mi para assistir no 
Odiou, a mires do filme "A noite da, Taras". 
Talvez, eles esdvesaum mala certos. (A.P.) 

PRECONCEITUOSAS 

Hoje, eu estava com vontade de sentar, 
pegar o tricô e começar a falar .sal dos catres, 
para ver se cIgo, pelo menos, desopilar o 
ficado que anda péssimo, não apenas pela 
cosida que me obrigam a Ingerir dla após dia 
mas também pelo tipo de Impressa que acabe 
vindo parar em minhas mios. De forma que 
em gostaria de me referir a um hedbomadátio 
(não é o semanário francês Charilis Ilebdo, 
não, E tua cópia nacional, o Pasquim. AlIás, 
lembram quando de também 1* apelidava hei-
bôf) que, no número 580, quase Inteiramente 
dedicado Is tétricas explosões de bancas de 
Jornais, tem uma fotonovela Intitulada "A Vida 
Sexual de um Terrorista". Pois bem, rata 
fotonovela, que parem querer Irritar os sol-
tadores de bombas e fazê-loa reagir, usa uma 
sá'k de lugares-comuns bastante Interessantes. 

Primeiro, a história mostra que os travaria-
tal não conseguem Irepar com ulnguém - 
teoria com • qual eu sempre estive Inclinado s 
concordar mas que já vi melhor apresentada. 
Em seguida, dá uma guinada para a pala-
liálIse de mendrinha e começa a falar mal da 
mie dos outros e, usais uma vez, acata cultura 
regida pela síndrome do filho-da-pui., a culpa 
acaba sendo da mulher mesmo. Aliás, desde 
Adão e Eva que a mulher sempre pês o ho-
mem ao mau caminho e represento, o papel 
da maléfica, repressora e prindpka de todas as 
danações. Mas, apesar de tudo isto, ela sempre 
deu lucro, tanto que os editora do Pasquim 
explicaram que põum mulher pelada na capa 
para vender o jornal, que sempre tratou de as-
suntoa mala relevantes - eneso as a aliberação 
da mulher fosse menos digna que a revolta dos 
outro. oprimidos. Depois, o terrorista é ai, 
meu saco, outra vez!) uma bicha reprlmldlnha 
que gostava de vestir i caldnha e o soutien 
maternos e que, por não poder satisfazer seus 
desejo., fugiu de casa. Então, parem que eu 
entendi direltos os homens, um geral, não têm 
culpe de nada. £ tudo ceta das mulheres e 
dos homossexuais, densos lasatisfel*a Se . 
policia radodnar Igual e vir aqui um casa fazer 
Investigação, eu prso o Jaguar. 

Mas aio acabes ai. Neste mesmo admiro, 
há uma nodaha de i1.êm que estruouiiu 
São Paulo ama conversa que dizia mais ou 
menos latos 'Enquanto os gays taxam a lata 
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Jese: tui cantor que fez, a cabeça de multa gente 

Um rapaz muito discreto 

1 ESQUINA 1
deles, a gente tem campo abeto para fazer 
nossas ccrrispçõezlnhas sim chamar multo a 
atenção," Novamente, eu fico em dávidat será 
que «tão me chamando de alienante? Prefiro 
acreditar que não, porque um lornal que, 
como o Pasquim, se coloca na trincheira da, 
lutas pela liberdade de expressão e pelo res-
peito ao indivíduo, não pode, de uma só ver, 
der duas cegadas deste tamanho como se, 
exoticamente, alguns Individuos fossem mala 
dignos de respeito que outros e algumas ex-
pressões mais merecedoras de Uberdade. 

E tem malsi o raciocínio do moço que nos 
chamou de alienante está errado. Se até bem 
recentemente as bichas não participavam do 
equivocado (vide criticas de alguns militantes) 
quebra-pau da esquerda, agora, organIzados ou 
mala conscientes, nós criamos nossas condições 
de pôr a boca no trombone. Quer dize, es-
tamos engrossando a fila dos descontentes e 
não adianta vir colocar sentimento de culpa n 
Rente que daqui não arredamos o pé. 

Afinal de contas, á absurda a Idéia de que 
damos asas a a lienação e que deslocamos a
realidade. Ë como se, de uma outra para 
outra, passássemos a ser o bode expiatório que 
não encontravam, antes, quando não baila 
nem jornais homossexuais nem grupos orga-
nizados e que a vIolda, $ corrupção e os 
atentados à liberdade II corriam soltos por aí 
Mas que é para pensar asile, eu quero 
fazer uma denúncia de primeira mão, os países 
socialistas, sus 'ameaça de comunismo 
lntclonar' estio propiciando o surgimento 
das Inumeráveis dIÍelras militares de direita. 
Então, ramo§ atravser o Atlântico e Ir até 
estes países *visar que eles são historicamente 
Inoportuno.. Vira. .ó como dá vontade mm-
inode rir? 

Portanto, apesar de tudo, eu não assino o 
Pasquim e que ele i-à vende seu polue podre 
em outra quitanda porque eu tenho o olfato 
apurado. E, como respondeu um amigo meu 
ao ZLraldo quando este lhe perguntou se ele 
achara falta de respeito fazer piada com 
homossezualai "Não, mesa jovem. Mas tudo 
depende do seu preconceito." (Alexandre 
Ribondi). 

Por trás do MPB-80 

Já fazem ires semanas que atecnu a deus-
troaa final do Festival MPB-80, da Rode Globo de 
Televisão. Pelo visto as expectativas não foram 
superadas e os resultados ficaram squisn dos an-
tigos festivais da década de 60. Previa-se um doe 
maiores - acontecimentos musicais deste ano coem 
o Padrão Globo de Qualidade foi capaz de salvar 

"BANDO DE CA'/Nheréi - Rua Gavião 
Peixoto, 100 - sobrado - Icaral, Niterói, RI 
—CEP: 24.000. 

"GOLS"/ABC - Grupo Opção À Libe-
dada Sexual - Caixa Postal, 426, Santo An-
dré. SP - CPE: 09.000. 

GATHO - Grupo de Atuação Hemos. 
saxual/PE - Centro Luiz Freira, rua 27 de 
janeiro, Carmo, Olinda, PE - CEP: 53,000. 

NOS TAMBÉMIPB - Rua Orris Soares, 
51, Castelo Branco. i olho Pessoa, PB — CEP: 
58.000. 

AUE/Redie - Rua Francisco Soares 
Canha, Quadra 2, Bloco 5, apt

o
 301, 29 an-

dar, Curado li], Jaboetio, PE - CEP: 
54.000. 

GRUPO GAY DA BAHIA - Caixa Pos-
tal 2552, Salvador, Bahia —CEP: 40.000. 

TERCEIRO ATO/BH - Caixa Postal 
1720, Belo Horizonte, MG —CEP: 30i000. 

BEIJO LWRE/Brnsllla - Caixa Postal 
070812, Brasília, DF —CEP: 70.000. 

SOMOS/RI - Caixa Postal 3356, Rio de 
Janeiro, Ri - CEP: 20.100, 

AUÉ/RJ - Caixa Postal 25029, Rio de 
Janeiro, Ri - CEP: 20000. 

SOMOS/Sorocaba - Caixa Postal 294, 
Sorocaba, SP —CEP: 18.100. 

UBERTOS/Gwuibos - Caixa Postal 
132, Guarulho, SP - CEP; 07010. 

LAMPIAO da Esqui=

a situação. Restou apenas o brilho de ma dúzia 
de gatos pingados, que concorriam à finalissima 
do Festival, e a surpreendente platéia presente ao 
ginásio do Maracanãzinbo. Pasmem, pois grande 
parte do público era composto de bichas, lésbicas 
e um bando de bissexuais eufórico.. Sem dúvida 
nenhuma, promoveu-se no Maracanizinho o 
maior encontro gay já visto por estas bandas da 
América Latina. 

Por volta das 20 horas, do sábado, 23 de agos-
to, co e Dolores já nos encontrávamos dentro do 
maracunãstnho, munidos de nossos crachás, 
bloco e caneta. Tentamos, em vão, junto coto 
outros jornalistas, encontrar o local destinado A 
Imprensa, e simplesmente constatamos que tal 
coisa não existia. Durante nona procura, pude 
observar a grande quantidade de bichas e lésbicas 
que se amontoavam pelas cadeiras. Sempre des-
contraídos e, não raro, munidos de seus caso., 
am beijo, e abraço.. A caça comia solta. Dolores 
babava com as menininhas que a todo momento 
esbarravam nela, tentando passar pelo espremido 
corredor da pista. Eu já estava pra lá de Bagdá, e 
me surpreendia, vez ou outra, parado, olhando 
insistentemente para um ou outro rapazinho. Es-
lava uma glória??? 

Em determinado momento, no meio de nossa 
agonizante procura de lugar, o pessoal da ar-
quibancada, que despencava pelas grades abaixo 
(cerca de 30 mil pessoas lotaram o Maracanã-
rinho), começou a gritar seguidamente, num coro 
uníssono: VIADO. Fiquei logo deslumbrado 
pensando que o pessoal já tivesse me reconhecido, 
afinal sou uma das musas do Lampa, mas 
imediatamente cal em prantos, pois com mi-
lhares de viados presentes, eu sabia lá pra quem 
eles estavam gritando?? 

Do sofrido lugar que finalmente havíamos 

GRUPO LÉSBICA-FEMINISTA/SP - 
Caixa Postal, 293, São Paulo, SP - CEP: 
01.000. 

EROS/SP - Caixa Postal 5140, São 
Paulo, SP —CEP: 01.000. 

SOMOS/SP - Caixa Postal 22196, São 
Paulo, SP —CEP: 01,000. 

FRAÇÃO HOMOSSEXUAL DA CON-
VERGÊNCIA SOCIALISTA - Av. Afonso 
Bovero, 815, Vila Pompéia, São Paulo, SP—
CEP: 05.019. 

GRUPO OUTRA COISA/SP - Caixa 
Postal 8906, Sio Paulo, SP—CEP: 01.000. 

Atenção turmas de Porto Alegre e 
GIMada* Quem estiver a fim de formar um 
grupo nessas bandas, basta entrar em contato 

n o seguinte pesssoal: Porto Alegre - 
Grupo Feminista —Costela de Adào" Caixa 
Postal 10.056 - Porto Alegre - ES - CEP: 
90.000 eGolinla—Tom, Caixa Postal 10.047 
- Goeinia - Goiás - CEP: 74.000. Este 
pessoal tem mil dicas e informações para pas-
sar.

Porto Alegre Urgeutel Atenção goela 
residentes na área da grande Porto Alegre e 
que estiverem interessados em participar de 
um grupo guei de reflexão e encontro, entrem 
em contato ocos Paulo C. Btasorino, rua Cel. 
Marcolino, 41, Canoes, RS - CEP: 92^

conseguido, podíamos observar perfeitamente as 
várias torcidas que se encontravam nas arquiban-
cadas. Dentre elas as de Lcd Brandão. Duardo 
Dusek, Sandra Sã e Jesaé, que fervilhavam de 
plumas, paetês, sandálias e algumas botas. San 
dúvida nenhuma eram essas as maiores torcidas 
do Maracanãzinho. O resto constituía-se em uma 
dúzia de dez heterossexuais comportadinho., que 
torciam para a irritante Anielinha. 

Quando Zezé Mota, a quarta concorrente 
sparece no palco do Maracanãzinho para inter-
pretar Anunciação, as arquibancadas vn 
abaixo. San muita tarimba como cantora, mas 
com uma puta interpretação e presença de palco 
magnlfica. Zczé simplesmente foi um Showà par-
te. Com um vestido cobre metálico, escamado, 
apresentando uma abertura lateral até a cintura, 
por onde se podia ver a nudez de seu sexo. Zexé 
provocou delírios e alguns deamaios de jovens 
donzelas e de rapazes afoitos. 

Coto um par de asas divino e uma bola de gás 
amarela que acompanhavam uso suntuoso temo 
preto, foi assim que se apresentou o incrível 
Duardo Dusek. Uma entrada mestral e bíblica. 
Um verdadeiro anjo do Apocalipse. A platéia as-
(miada pela figura de Dusek, gritava feericamen-
te enquanto este, com seus dedos cravejados de 
anéis cintilantes, jogava beijos cândidos e pro-
féticos. E o amido acabou. Sem dúvida alguma, 
Nostradamiu foi uma das melhores músicas 
apresentadas no Festival, e seu intérprete não 
deixou por menos, escancarou brabo. 

Defendendo outra música maravilhosa, a in-

O anúncio discreto, publicado no LAM-
PIÃO/27,a oferecia fotos eróticas de nus mas-
culinos. Ralada Mambala, aan a cwioddade 
tipica de uma socióloga formada pela Sorboune, 
foi uma das primeiras a se candidatar. Ccan-
peco seu vale postal e mandou para o endereço 
Indicado, recebendo, dias depois, dez lotos do 
boneco ai de cima nu mais diferentes - e es-
drúxulas'- posições. Junto com as foto., uma 
dsvular do fotógrafo, anunciando una nova 
otáeçio (em modelo diferente para cada mui) a

crtvel Sandra Sá entra em caia. Apesar de um 
cato boicote por parte da comsaaão organizadora 
do Festival em divulgar seu trabalho, Demo 
Colosdo marcou este festival e mexeu coso a 
platéia. Um fã mais frenético vestiu-se de de-
mônio e .6 faltava se jogar das arqusbancadas, 
num vôo plutarco. Sandra Sá arrancava suspire* 
de Dolores, que, não resistindo, sentou-se no 
chão e pôs-se a sonhar. Uma das jornalistas, pei-
to da gente, começou a chorar e buscava consolo 
em uma fotógrafa, e as duas reconstituiram em 
viva alma o que Sandra cantava no palco. A inter-
pretação de Sandra Sé é algo fascinante. Sua for-
ça, sua segurança e sua simpatia nos faz ter 
sonho. "sáphicos", imaginando quem seria a 
doce e rude figura personificada em Demônio 
Colorido. 

Para meu espanto e de Dolores. pude observar 
que a maioria dos jornalistas e fotógrafos que 
ficaram junto da gente eram homossexuais. Não 
perdemos tempo, começamos a atacar o máximo 
possível. 

Chega a vez de Lcd Brandão. Descalça e 
usando um vestido rendado branco, Lcd pisa no 
palco central do Maracanizinho. Seu canto cheio 
de garra invade os corpos do. espectadores (e tal-
vez telespectadores). Mostrando uma cata in-
segurança no começo, Lcd vai num crescente até 
que seu domínio é total. Eisa Tal Criatura, 
música de sua autoria, é outra que deveria cons-
tar doe primeiro, lugares deste festival. Num tom 
libertário, da reforça palavras de sua música, que 
assumem conotações diversas. 'Liberda-
de/Preconcâto/Verdade/LucuraJvenhou 
a cidade". Lcd transmite uma força indefinível 
de quem transa na mala linda locam e deixai 
vergonha de lado. 

Eis que, de repente, surgido não sei da onde, 
aparece no palco o cantor Jessé, para receber o 
prémio de melhor intérprete do Festival (7??). 
Coro uma interpretação muito brejeira e acalen-
tadora da música Porto Solidão, uma letrinha 
água-com-açúcar vendável, o nitaoienscJesaé, de 
28 anos, conseguiu fazer a cabeça de muita gente, 
inclusive a aninha. Vou ficar esperando outro, 
trabalhos dele, quero sabe? 

Pelo que deu pra notar, o Festival MPB-80 
pode ter sido um fracasso, mas sem nenhum 
exagero foi uma festa gay, onde não escapavam 
concorrentes, jornalistas, jurado., técnicos e é 
claro o grande público. Mas de tudo crque acon-
teceu, 96 uma coisa me encuca: Não entendi por 
que no meio de excelentes intérpretes que defen-
deram boas músicas, e que claramente eram 
negros ou homossexuais, tinha de ganhar um cara 
chato, defendendo uma música chata, que além 
de ser branco era um heterossexual (pelo menos 
aparentemente). Será que é paranóia da Bicha? 
(Antônio Casio. Moreira) 

cada mis. Tudo sempre multo diia'eto, como 
manda o figurino. A essa altura, nossa cu-
riosidade de repórter já falara mais alto: temos 
procurar os responsáveis pelo anúncio, o eles 
nos mostraram uma parede cheinha de recow 
do Limpa, tudo de gaste que mandara pedir a 
tal coleção. Suomao Total. Por una questão de 
pundonor, a gente mandou dar um corte es-
tratégico na foto do rapaz, mas na tal adução 
da (e as outras) vai Inteirinha, otun todos os 
detalhes. Crumal

!—II. 
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1 ENTREVISTA 1 

Manuel Puig fala q uase tudo 
-À 

O namoro entre LAMPIÃO e Manuel Puig 
e antigo, e já 15w .1k mais espécie de rompi-
mento quando alguém foi dizer a ele, em Nova 
beque, que a arme tinha lançado imaginem!) 
uma edição pirata do seu livro "O Beijo da 
Mulher Aranha" Na verdade, alguns Iam-
plônlcos se empenharam pessoalmente em ver o 
livro publicado no Brasil, acompanhando de 
perto as negociações com a Editora Civilização 
Brasileira, primeiro, e com a Livraria Cultura, 
depois, até que laguarette do Pasquim entrou 
na dança e o. direitos de publicação foram 
omprado. pela Codeci'l. 

A entrevista foi marcada para uma segun-
da-feira de agosto, com os entrevistadores 
Francisco Buttencourt, Leda Miccoila, João 
Carneiro, Akeste Pinheiro, Antônio Carlos 
Moreira. Marcelo Liberail e eu; Adio Acosta 
chegou depois lembrando, preocupados, uma 
das coisas que se costuma dizer sobre o es-
evitar argentinos "Pulg é uma pessoa multo 
siltidi." Fie chegou quinze minutos depois da 
hora marcada, de boba e guarda-chuva (lá 
fora estava se armando um temporal, e boa 
parte da entrevista leve como trilha sonora o 
ribombar doa trovões); e depois de dar alguns 
autografo. ("O Beijo da Mulher Aranha" já 
"best-sciler" até em nossa redação), sentou no 
local Indicado pela totõgrafa Cyntla Martins, 
pronto para o bate-papo. 

Não, Manuel PuIg não é a "pessoa dIftcIl" 
que nos haviam Impingido. Na verdade, tal a 
entrevista inala divertida que LAMPIÃO já fez, 
com o entrevistado usando e abusando de uma 
mímica que ladras isnaginârlos grampos de 
cabelo, pernas, leques de plumas, sombra, 
batuta e rouge, todo um estoque de gestos das-
contraídos com os quais ele procurava frisar as 
colafl importantes que dizia. Não se falou de 
Argentina, mas isso não foi uma talha; o que 
Manuel Pulg tem a dizer sobre o seu pais já 
está nos seus livro., principalmente neste "O 
Beijo da Mulher Aranha", que tem tanto a ver 
cora todo, nós. (Aguinaldo Silva) 

Aguinaldo - Eu ii duas criticas brasileiras 
sobre o leu livro, e nelas os crítico, diziam que 
o personagem Molina, de "O Beijo da Mulher 
Aranha," é Puig. Você falou isso pra alguém? 

Puig - Não, e até fiquei zangado com isso; 
desse mudo, estão querendo dizer que eu sou 
homossexual, com fixação Feminina e corruptor 
de menores. 

Alcesle - Por estas razões, é que você não 
gosta da ser comparado ao personagem Mo-
fina? 

Pnig - Eu não sou o Molina! Temos 
muitas coisas era comum, mas eu não sou ele! 

Aguinaldo - Como também aio é o por-
acuagem V.lostba. -. 
Paig - Muito menos Vaientim! (risadas ge-
raIs, e uma pausa para situar quasealuda não 
Imi o livro, Mollua é uma bkhiaha Valentim é 
um esquerdista .ionoilticoi os dois ratão presou 
na maima cela de um cârtor, argentino. 
Saàr.lei o drama, querldi.h.s? 

Francisco - Mas cada em dei.@ tom um 
pouco de você... 

PuIg - Bom, sempre os meus protagonistas 
são orne po.sibihdade minha: as mulheres e os 
homens. Eu não poderia ter um protagonista 
torturador, por exemplo. Eu uso cada per-
sonagem como uma maneira de enfrentar 

-	 NgI12 - 
1.i.

problemas meus; através deles eu creio ter 
mais coragem, mais valor para analisar estes 
problemas, que diretamente, na vida. Então, 
meus protagonistas são sempre possibilidades 
minhas. Por isso um torturador não poderia 
ser protagonista de uma das minhas novelas: 
poderia estar lá, talvez como um elemento im-
portante para a ação: mas como eu não com-
preendo este personagem, não posso desenvol-
vê-lo. 

Alceste - Mas você reconhece, então, que 
sem coisas d Molina e de Vaientim,, 

Puig - É possivel... 
Mceate - Mais do Molina, não é? E o que 

seriam essas coisas?	 - 
Puig - Bom, eu escrevi este romance porque 

tinha necessidade de um personagem que defen-
desse o papel da mulher submetida (outra pausa, 
Puig desiste do poriunhol e anuncia: "Vai tudo 
cm espanhol mesmo, está bem?" Leu. e Aguinal. 
dose olham significativamente um dos dois terá, 
depois, que copiar a fita gravada...). Eu não es-
lava, naquele momento, decidido a trabalhar com 
um protagonista homossexual. Tinha postergado 
isto sempre, por uma razão muito clara: é que os 
leitores heterossexuais tinham tão poucas infor-
mações sobre o que era a homossexualidade, que 
me parecia diflcil falar sobre o assunto. Afinal, é 
sempre com a cumplicidade do leitor que se 
fabrica um personagem, não é? Então, eu con-
tava com leitores que tinham poucas informações 
sobre o assunto, e assim, direto, eu preferia não 
abordá-lo. Mas o que me interessava por em dis-
cussão era o papel da mulher submetida; e só me 
ocorreu um personagem que poderia represeutá-
lo: era um homossexual com fixação feminina' Is-
so me levou, também, a incluir no livro aquelas 
notas de pé de página; para que o leitor pudesse 
se colocar melhor ante a personagem Melina. 
Sim, porque há muitas questões sexuais que ain-
da não estão claras; e uma, sem dúvida, é a ques-
tão da homossexualidade', até poucos anos não se 
sabia nada sobre ele; só de uns dez anos para cá é 
que começaram a aparecer livros, pesquisas, mais 
informações. Outra questão: quem sabe alguma 
coisa sobre a sexualidade da mulher depois da 
menopausa? Quem sabe exatamente o que acon-
tece com cia? O prazer sexual diminui, aumenta, 
hem? Mistério! 

Leda - Você já pensou em escrever um livro 
sobre esta questão? 

Pulg - Não sei; nunca havia pensado nisso 
antes. 

Aguinaldo - Mas então "O Beijo da Mulher 
Aranha— não é um livro de Manuel Pulg sobre o 
hoaio,sexuallsmo. Você acha que fica devendo 
rale livro aos seus leitoras? 

Puig - Bom, embora não tenha sido esta a 
intenção inicial, acho que o livro acabou se tor-
nando uma discussão sobre a homossexualidade. 
Agora o meu próximo projeto é um livro sobre um 
bote brasileiro... (Risadas gerais. Alguém, aio 
identificado, proclama: "Esse personagem, Pulg, 
a gente conhece emito bem. 

Francisco - Eu discordo de Agalnaldo acho 
que "O Beijo da Mulher Aranha' é em livro 
sobre o hc.ncssexuallemo sim. E aio há ninguém 
usais homossexual que este Molina, que em diria, 
inobah'e, qua é autobiográfico. Por exemplos 
aquelas lilaca que ele conta, e que eu si lodo.... 

Puig - Não são os meus mitos! 
Francisco - ... E. sei que não -. Aqueles 

111_es você viu na adolescência, aios

Pulg - Infância.,, 
Francisco - Eu me lembro de todo. elas: 

"Sangue de Pansera"... 
Puig - Este eu use: todo. "A morta Viva" 

também. "Sem Milagre de Amor" é que eu só 
usei a primeira parte; a segunda era tão ruim que 
a reescrevi, quer dizer. Molina reescreveu, O da 
alemã é inventado. 

Francisco— Mas não é"O Judeu Errante"? 
Pulg - Não; e invenção minha. Mas veja 

bem: estes filmes não são os meus mitos, e sim, de 
Molina. Meu cinema pretendo é aquele dos 
primeiros anos da década de 30. quando os gê-
neros cinematográficca ainda não estavam com-
pletamente estabelecidos, apareciam misturados 
no mesmo filme. Sternherg. Luhistch, etc. 

Aguinaldo - No Brasil, a gente já pode dizer 
que há uma tradição de novelas homossexuais, ou 
que abordam o tema. Você sabe de alguma coisa 
parecida os Argentina? Por etiempior tem uma 
novela de Júlio Cortazar, "Los Prêmio.", que tens 
um personagem homossexual. 

Pulg - Bom, eu não sou a melhor fonte pra 
falar sobre isso, porque minhas leituras são muito 
limitadas. Não tenho vergonha de dizer isso. por-
que minha formação foi outra, foi cinemato-
gráfica, eu tenho multa dificuldade de me con-
centrar na leitura, trabalho o dia inteiro, e à 
noite, se resolver ler um livro de ficção, me dá 
vontade de reescrevê-lo: assim, prefiro ler bio-
grafias, ensaios, etc. Ficção, nunca. (Nesse ponto 
da entrevista, a mela-dúzia de eacrllore% presentes 
murcha de decpção; quem pretendia oferecer um 
doa seus livros a Putg desistiu na hora). Leitura, 
pra mim, só se não tiver estilo, porque se tiver, 
ai!, me dá um troço na hora, eu pego a caneta e 
começo a consertar... 

Aguinaldo - Pois é, você se preparou pra 
fazer clama. E como é que veio parar na lii. 
ratura? 

Puig - Bom, na verdade, eu estava escreven-
do um roteiro; o momento em que este roteiro se 
transformou em novela ( — Boquinha* Pintadas': 
foi o prlraeis'o livro de Pulg) eu não sei bem como 
foi, porque fci uma cessa que aconteceu sozinha 
Mito que foi porque, pela primeira vez, estava 
trabalhando cora material autobiográfico. Antes, 
nos meus roteiros, eu fazia cópias de filmes an-
tigos; o que me excitava era copiar, e não criar. 
Mas quando resolvi escrever um roteiro a partir 
de um tema autobiográfico, precisei de muito 
mais espaço, e assim surgiu uma novela. 

Alceste - Foi ema questão de ccmodidade, 
então? 

Puig - Não; de exigéncia do tema; ele me 
pediu um tratamento analltico, e não sintético; 
isso só seria possível numa novela. 

João Carneiro - Voltando, um história de 
você aio gostar de kes cano é, então, que você fez 
aquela pesquisa solwe hoem.aex,allomo i.dulda 
nu notas de pé de pénju de "O BeijO de Mulher 
Aranha"? 

Paig - Bom, aquilo não me custou nada, 
porque não era Ficção, meu problema é apenas 
com a leitura de ficção. 

Akeste - Mas qual Ltd ana i.tençM ao 
colocar no Iam .qus notas? 

Pulg - Já disse: foi explicar melhor o por-
semegan Molina. Veja, eu penses particularmente 
na Espanha de Franco, naqueles jovens de 
província, que estavam saindo de toda aquela 
repressão, que nunca tinham lido sequer Freud... 
Eles não sabiam nada sobre a bomasexuaãdade

como iam entender o Molina sem aquelas notas? 
João Carneiro - Pra mha você escreveu um 

livro não apenas sobre o homossexualismo, mas 
também sobre a sexualidade o que se discute no 
seu livro é a questão sexual. Eu adio multo tia- 
ponteie esta salda do gusto... 

Puig - Ah, sim, eu me preocupo muito com 
essa questão do gucto, principalmente por causa 
do tempo que vivi em Nova lorque. Lá são criados 
verdadeiros guetos. e eu não creio que esta seja 
uma salda correta para o problema. isso já acua-
tece com esta forma limitada de sexualidade que é 
a heterosscxualidade: os heterossexuais têm seus 
próprios lugares, por exemplo, e eu acho loucura 
pensar que este é um padrão a seguir, quer dizer, 
que os homossexuais também criem seus próprios 
lugares e se isolem neles. 

João Carneiro - De qualquer modo em 
parem que você articula a cela, no livro, como um 
duplo guetos o gosto de uma sexualidade alie-
nada, e o gueto de uma mllltiucla política 
alienada. E aí é que, pra mIm, pintou uma . 
tradição, você acaba liberando muito mais o 
militante poiticodoqueohomossexual... Molina 
termina, no livro, quase tão alienado quanto 
começou; ele apenas sorve de instrumento para a 
liberação de V.kntlni. 

Puig - Bom, esse tipo de homossexual. com a 
idade de Molina, já tem certos valores estabe-
kcidos, uma certa formação da qual ele não pode 
se livrar. O terrível da sexualidade. me parece, é 
que, a partir de certa idade, ela cristaliza certas 
formas eróticas, certos moldes eróticos dos quais 
dificilmente se pode sair. 

Aiceste - Neste ponto o seu livro é perfeitos 
você descreve Molina coei características bem 
conservadoras. Por exemplo, tem um moasenui 
em que ele está falando do gerçes, do seu 
namorado. Valendo lhe pergunta: "E casado?" 
Ele responde "Sim; é um homem normal." 

Psslg - Pois é: ele não tem dúvidas sobre os 
seus mitos. Ele acredita no macho, é um macho 
que ele quer. 

Leila - Seus livros sempre foram multo bem 
recebidos pela crítica. Mas eu noto, em relação a 
"O Beijo da Mulher Aranha", uma certa seve-
ridade. A que você atribui isso? 

PuIg - Bom, eu encontrei muitas dificul-
dades para publicar este livro. Na Espanha, não, 
porque eu vendo muito lá, e o editor sabia que ia 
ganhar dinheiro com o livro. Porém na Itália, por 
exemplo: lá o meu editos' era Feilrineli, que é a 
editora mais à esquerda: ele rejeitou o livro. 

Aguinaldo - O livro chegou a ser vendido na 
Argentina? 

Puig - Não, está proibido. Eu já tinha saldo 
de lá há sete anos, quando "O Bejo da Mulher 
Aranha" foi lançada na Espanha. Sai logo depois 
que proibiram outro livro meu. "The Buenos 
Aires Afíair". ai começaram os problemas. Isso 
foi no soverno de Peron. mas depois a junta milita: 
do General Videla renovou a proibição. Ah, vol-
tando às dificuldades: a Gallimard. na  França, 
também rejeitou o livro. Quanto aos críticos. 
sempre batiam na mesma tecla: diziam que ele 
era sentimental demais, etc.. Mas é um livro com 
sorte, porque as pessoas o lécm; para o leitor 
médio, ele funciona. 

Aguinaido - Vendeu tanto quanto os outros 
livros seus? 

PuIg - Vendeu mais. 
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A partir da esquerda: Aguinaldo, Francisco, Alceste e o cetrieimistado 

[ENTREVISTA1
Aiceste - Alêtn dessa mensagem para * es-

querda, que você colocou ao personagem Valeu. 
fim, eu miamo que em seu livro também há um 
recado para os católIcos, através de iodos aqueles 
valores Iomi*Iaa que o mesmo Valendm carrega 
dentro de si. Por exemplo. quando os dois dia-
calem o que é ser homem, de diz que ser homem 
é não humilhar o próximo, é respeitá-lo etc.; aí 
Molina comenta: Isio não e' ser homens; é ser 

sanici'. 
Pulg — Bom. isso eu tirei de uma pessoa real. 

Ale-este - Quer direi que Valeastlm existiu? 

Pig - Em parte. Eu não linha nenhumn 
contato com a guerrilha argentina. Mas em 
maio de 73, quando libertaram alguns presos. 
um amigo meu me levou a eles, e então fiz 
urna pesquisa, já com a intenção de escrever 
o livro. Na verdade, pensei em fazê-lo no Final 
de 1972, dedicado especialmente a um amigo 
meu. Porque meus livros também têm essa in-
tenção: eu os escrevo porque desejo mostrar a 
alguém que ele está equivocado num deter-
minado assunto. Foi assim com 'A Traição de 
Rita Havworth". Um amigo meu, companheiro 
de vissicitudes no cinema italiano me diria, 
ah, que coisa, n

o
s com nossa formação de es-

pectadores infantis, dominados por uma mãe 
que nos arruinou a vida... "E eu lhe respois-
dia: "Foi teu pai quem te arruinou a vida!" 
Sim, porque tx1os os que tinham problemas 
culpavam as mIes superproletivas, enquanto 
os pais indiferentes ficavam livres de txla a 
culpa. Então, eu me ergui, e disse," hasta!, 
preciso defender as santas!''. E como o tal 
sujeito era niu,It' inteligente, tinha urna dia-
[ética arrasadora, eu me enchi de raiva e es-
crevi o livro No caso de ''0 Beijo da Mulher 
Aranha,'' ele fi m escrito para urna pessoa que 
me disse unia vez: "E você sabe lá o que e uni 
homem!"; era um mexiano.,. Pulg é multo 
enfático em todo esse trecho da entrevista; am-
para as palavras numa mímica riquíssima, e 
transforma os entrevistadores em plateia, 
provocando neles a reação que lhe parece mais 
conveniente. Nesse trecho, todos riem). Bom, o 
Falo é que eu tenho o raciocinio lento; muitas 
vezes escuto uma coisa dessas e não sei como 
responder na hora. O resultado é que, depois, 
o ressentimento cresce de tal forma que ex-
plode num livro... 

Alceste - E quanto ao tal livro sobre o 
bole brasileiro? E pra responder a quem? 

Puig - Não dá pra dizer. (A resposta 
evasiva é acompanhada de uma mímica ei-
pedal: ele finge pbe alguns grampos no cabelo) 

Francisco - irônicotAh, então é Isso, não 
é?

Pulg - Mas antes de escrevê-lo eu já tinha 
outro livro pronto: "Maldição Eterna a Quem 
Leia Estas Páginas". E um que Foi publicado 
depois de "O Beijo". O titulo é "Pubis An-
gelical". 

Francisco - Você está morando no Brasil, 
não é? E está trabalhando numa versão teatral de 
"O Beijo,.." Dá pra falar sobre Isso? 

Pulg - Bom, o Brasil sempre me fascinou. 
Quando ainda estava na Argentina, sempre que 
viajava para a Europa, os Estados Unidos, dava 
um jeito de parar no Brasil: tem uma coisa 
brasileira que sempre me fascinou: a possibi-
lidade de ser espontâneo, coisa que para os ar-
gentinos lhes custa muito. 

Francisco - A vu'ê não custa tanto assim; 
você é muito espontâneo. 

Aguiriado - Mas lei só pia- isso que você velo 
morar no Brasil? 

Puig—Ahn... I.Ihn 
Alceste - Alguma história de amor' 
PuIg - AFtn... Uhn... Bom, gente bonita há 

em outros países também. Mas aqui há uma com-
binação muito especial. Além disso, meus pro-
blemas de saúde; tenho que fazer exercícios, ir à 
praia tixio dia, e é muito difícil pra mim viver 
numa cidade pequena, O Rio é a única cidade 
grande que eu conheço coso praias. (A explicação 
não convenon iodos protestam; alguém diz. que 
Pulg está fugindo do assunto Aleeste não podia 
ser mais sipileltut pergunta, com seu vorelrão 
"FOI por causa de um bole?". Puig: "Abri... 

Aguinaldo - E essa mudar" interferiu de 
alguma maneira em seu trabalho? 

Puig - Pelo contrário. Tenho trabalhado 
bastante. Tanto que pretendia escrever alguma 
coisa sobre a Argentina, mas ai um personagem 
se atravessou nomesodo meu trabalho. 

Leita - O tal bole.,. 
Pulg - Ahn... Uhn.,. Quantoà versão teatral 

de "O Beijo da Mulher Aranha", quero me 
procurou. aqui no Brasil, foi Dirta Sial. Na Itália 
já tinham feito uma, que fez muito sucesso. 
Quando Dma me procurou, aqui no Brasil, seu 
entusiasmo em relação ao trabalho acabou me 
contagiando: ccznnçamos a falar sabre eles, e tan-
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atacada. unir-se para se defender melhor, 
[u-lt'ni hão pensar que este e o i1tui final. 
Porque a'isini os heterossexuais tuinibeni es-
tariam certos ao defender suas posições fe-
chadas. 

João Carneiro - Você disse que um grupo 
homossexual norte- americano não gostou da 
fragilidade de Molina; queriam um homos-
sexual forte. Pois aqui no Rio, scsi livro tem 
sido muito discutido nos grupos, e eu no 
uma solidariedade multo grande das pessoas 
em relação aquele personagem. Me parece que 
o mais importante do seu livro, nesse aspecto, 
é que ele deixa bens claro que é inevitável um 
dliloi,10 entre homossexuais e heterossexuais. 
Você poderia falar sobre Isso? 

Pulg - O problema ci,ni os norte-
americanos esta numa valorização talvez incon-
sciente do masculino. Para mim trata-se de um 
eqiiís'oco, pois o que é preciso é reivindicar o 
uispeci Li pitsi ii vi' do feminino. Porque de 
niacluis,. 

Agitinaldit - ...A gente já está de saco 
Cheio! 

PuIg - Claro, já lentos em demasia estes 
dii util tire', sutis 1111 14 ..risiits! 

Alcesie - Eu sempre achei essa fixação dos 
gueis norte-americanos no masculino uma coisa 
muito à direita; não sei se você concorda. 

Puig - liii aI ni elite. Pra mini. t "si' e 

- Inclusive os ditadores assumem 
essa mesma pOalurai são todos "muy machos" 
não e? 

Puig - e que para os americanos, também, 
emuito difícil elaborar a questão dofeminino, 
porque eles têni elementos muito fortes de 
matriarcado. Nos nossos países, nito. a mulher 
sempre esteve ai, lado dia perileultires. 

i'raiici'c,,— A mulher é um mistério tanto no 
Indo heterossexual, como no lado homossexual. 

Leda - É. Nos dois lados ela continua 
oprimida por uma mentalidade patriarcal que faz 
com que ela seja oprimida em qualquer lado que 
esteja. 

Aguinaliiii - Mistério mesmo, Uns dia desses 
eu estava conversando caiu uma pessoa heterois. 
seuai sobre o órgão genital feminino. Ai eu lem-
brei umdetalhe que ele desconhecia. Então eu lhe 
perguntei, "mas como, você nunca procurou ver 
como é que é?" E dei "Não; eu como, usas nem 
olho.,." 

Lei lsi—Que horror! 
Aguinaluio - Quer dizer, o cara vive apre-

goando que gosta de lota; na verdade, ele tens é 
pavor! 

LeiO - Você vai vlajaragora, não é? 
Pula - Sim, para co Estadia Unidos. Tenho 

urna oficina literária na Universidade de Colum-
bis.

Alceste - lá que está nos seus planos um livro 

13 

to fala mos que eu acabei fazendo a adaptação: ela 
já esta pronta, e a própria Dma vai produzi-la e 
dirigi-Ia.	 - 

Leila - Voltando ao começo: você disse que 
em "O Beijo..." queda falar da questão da 
mulher submetida. Pronta a obra, voes acha que 
essa intenção ainda ficou de pé. mi acabou di-
luída nuns proelo usais amplo? Houve alguma 
reação de feministas, por exemplo, em relação ao 
lIvro? 

Pulg - Não, eu creio que essa intenção per-
maneceu em primeiro plano, porque as mulheres 
são as principais defensoras dessa novela. Pri-
meiro eu gostaria de lhe dizer qual o meu conceito 
de feminino: pra mim, ele se resume  três coisas: 
sensibilidade, reflexão e insegurança, esta última, 
também, como uma virtude. Mais precisamente, 
meu último livro, "Pubis Angelical", é uma dis-
cussão feminista; é a história de unia jovem que 
se encontra com a resolução sexual, e que reage 
como pode, não como quer. Nos dois casos, eu es-
colhi protagonistas fracos. Molina é Fraco: há 
homossexuais bem mais Fortes que ele, mais 
lúcidos, etc. A mulher de "Pubis Angelical" tam-
bém não é a mais inteligente das mulheres. 
Minha intenção, com isso, é fazer com que o 
leitor perceba o problema dos personagem e reaja 
em relação a ele.

Marcelo - Mas o Molina, dentro da fragi-
lidade dele, da alienação, ele consegue dar o seu 
recado. 

Alce.ste - E depois, esse tipo de homossexual 
existe mesmo.., 

Francisco - E é comovente em sua fragili-
dade... 

Aguinaldo - Não acho que seja frágil; acho 
que ele é paciente... 

Pulg - Mas um grupo de liberação homos- 
sexual norte-americano me cobrou um perto-
nagem forte... 

Aguinaldo - Acho que reata 4o de homos' 
sexual ativista, monolítico, é que é frágil; de 
senha sendo igual ao Valeníiin... 

Leda - Você viveu onde? 
Puig - Antes, estudei cinema na Itália. 

Depois, nesta fase de exilio, vivi no México, nos 
Estados Unidos e na Espanha. 

Leila - Nestes países você manteve con-
tatos com grupos homossexuais? Como é que 
você vê estes movimentos? 

Pulg - Sempre de modo muito positivo. 
Apenas. nos Estados finidos, há essa tendência 
para a separação, para o gueto. Creio que não 
se deve perder de vista o fim último da li' 
heraçhi. que t' a sexualidade llal. Está bem, 
vamos defender uma posição de nlliitsria 
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Puig fala, Lela Miccolis sorri 

UEL PU 

ENTREVISTA

V.Y	 I4i --

t1	
j.çJ_q7 

sobre o tal liiiie brasileiro, eu pergunuo o que e 
que swé acha do hca.ieiti brasileiro? 

A5iiii n.il1h	 Intiusise ljsk'amence? 
- t laro 

I'uig - - Ahn	 11111 
1 ciii	 Vote chegou aqui no carnaval, não

liii? %'ItC% pulou mUilo? 

Pu ig -- 0 ni eu sa ni hi tem uma Cl 

II', ICT,1 lia 111111111 1 til ltieiii-iaifa ]li )r IIOIIV-1i451. ( ' II -
nicin 11jraiilLi, cri - . Aqui iiit• olharn ciin gra ide 
llesflrc,4i qiiaittfii eu i onleçli a ilanç,ir. 

AgiiiiuiIiIi - Vociê ainda sai muito ao ci-
nema? 

Pu IR - S iii Mas acho que o realismo acabou 
o iiit-nia Filmes etimo"La Lona'' e ''Ali 

lhal ia,, ilie tii,em chegar i ci'nciusii, que o 
cinema pode ser i ii liim,i Ii ruia de lortilra.. 

Aqui começa uma longa discussão sobre cinema; 
Ii.'.e de cinema brasileiro, l'ulg informa que,

a entrevista, pretende ir ao Cine (Jrl, na 
Cinelindia, ser "República d Assassinos"-, 
-%lceSte lhe diz que no Urh as pessis nunca sêem 
i filmes, Jazem outras coisas. Puig sorri, feliz. 
..\lguém lhe pergunta se ele siu um filme 
lirasikiro recente, de grande sucesso. Ele diz que 
sim, ante outra pergunla	 "0 que socê achou?" 

ele pede, antes de responder, que desliguem o 
grasadiiri 

JI 'i ,( irnL'ir	 ia se falou nisso, aqui, de
iaiIra forma, mas cii gomaria de insistir: me 
parece que em sua olaria custe uma mensagem 
t -rislii; six'e tese uma formação rimã? 

Puig - Hiini. me Iiiiert's'.i 	 !.' i':,ijeiU lii' 

1151 ii	 ii'l'SjiiliL' lo erniniil 1. Ç 
Iii(illiicsii' fiLio t urninin, i . tIL- tfiçiira. de 

nlas a li'ri'i 11111:1 i'l,lrIiiI este :1111 

)ii;I Iii' 11 I1 1riiiiÇiIIl1 ii.i	 CII' SCI 

Aci r.ililo — XovéiemNidopírcícuradepor 
estudantes brasileiros interessado, em sua obra? 
Corno tem sido os st'us i'imtaioS com eles? 

Puiu —()h i'sits L'Ili)IliI IS ipi_''uiS LIlilicçafli. 
Estou iiuui'ri'ss1ii,lii fllcsflhii e Liii (liii 1110' 1 

Pessi il de ementa. 1 cm tini 1 ilme Liii Ir iui'irii eu 
escrevi: liii lilmado ruo ML'xieo co priliagllrosia i_' 
tini trasesli: gllithiti premnios cm fesio,us 
iiiit'riiaeionals. CIL' 

Ailat» - Este filme estasa pra ser lançado 
aqui: era da Pelmei. A cooperalisa, que comprou 
oRicamar. prometeu Jazer uma premiere, mas 
depois ninguetu falou mais no assunto. 

Agiiiivalilo— Alô, alô, pessoal da 
('(alperalisa: que tal lançar o tal filme? A gente 
garante osucesso. Escuta, Puig. quantas horis 
sis'- trabalha por dia? 

Puig - Ah. odit inteiro. Porque lenho 
i1iIiiiisiliIliLçCICs rllllilasrL'si',iI.'s,rluuiil1i 

Agiiiiialiiii - Mas se você trabalha prati-
camente modo o dia, quando é que faz as outras 
coisas? 

Puig - lii rei que irahilhii (anuo orqur 
uiao tenho muna laciliulade para eiflsegtltr iLS 
oo.ilr.is iissas.

LeiIu — jo acredito.,, Bom, a fita esta quase 
acabando; o Jornal, como socê sabe, é dirigido as 
minorias: ha alguma coisa que você queira dizer 
especialmente? Alguma coisa dirigida as mu-
lheres, aos negros... 

Puig - Você disse negros. Bom, quando sur-
giu aquele assuiniti, ''porque cri escolhi o Brasil 
para morar—. ele.: bom, suponho que esta di' 
1 crença que lia aqui em relação ã A rgen 1 mna. essa 
piussihiluiiau1 de ser espliuhuuhCO, eu diria mesmo 
,ire tinia Leria alegria de soer, icn1 que ser ei'fli. 

I'r.iiieusell - Ia sangre negra... 
Puig — . . "um, porque suponho que o ineons-
1 e ei iki SIl da raça negra e mais Sul tI usei,

r,j ue es lese ti tira iii e fliCfl 1 IS sei'U bis ex posi 1 a 
mui i'uiluiira rtliressisa. 

,'\lci-si - Engraçado, todos na estrangeiros 
chegam aqui e encontram essa tal alegria de 
sis er. -. 

Pulg - Mas is li) me parece que e o nui C011,3. 
' ,mil 01111 ril'uiçauu da raça negra: ela representa 
tinia sallc( IIIrI,i tui-esiral. Era sobre Isso que eu 
queria tilar. por uliimt. Agora, repetindo o que 
fliIS disst'ttiii, s,,f,r o 1 riem fluI dos hiutiuiis',eiuiai, 
11w i e- i mcii e1i ilis em relação a o elemento ma-,-
101111v e is iiii iernhuiumr iIiintlo que de niachis. - 

Ai.iiiuu;tIti,' -- A gente ja esta de saco cheint 
,Um coro alegre encerra a enlresIa, Todos 

Juntos:  È Isso iii 

"liii,, iiw. -\uL,iitud,i ( ia'uik1l,'llr,lica eW','hhiws i4)rese-nttn 

Ela conheceu os homens, mas amou uma mulher... 

el,0 ARIEM 22

k-OSSANDRJ\ RIOS 

LLX$VI WL 

• - 
r '	 1 \\ 

diic,. ltI	 QIFI1S11ANE 1ORIDNI JOHN I-IE.RBERT 
.K)HN HEEBFRT	 HERSONCAPRI [AURACARDOSO SERGKHINGST [lANA DUVAL 

IRIS BRl,72l TUR(B1O RUIZ D€NIS DERRIAN WCIA DUXY 
u1rl'.dLau	 e aptesentan&iNICOLE PUZZI consiAziella 

1 PEI)FlO C \RLI)S RO'1A1	 \ntc*iioMeliande . 

.Nina 14	 -
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IATIVISMO 1 

Frente de Liberação Homossexual 
da Argentina: um histôrico 

1.0 CONTEXTO 

Foi em 1969 que um grupo de homossexuais 
se reuniu num cortiço da periferia de Buenos 
Aires para a primara tentativa de organização 
homossexual na Argentina. Nasceu dato Grupo 
Nuestro Mundo, cujas integrantes geralmente 
provinham de setores militantes da baixa classe 
média e eram liderados p.r um antigo membro do 
PC que fora expurgado graças à sua hosnosse-
sualidade. Durante dois anos, case grupo se 
dedicou a bombardear as redações dos jornais 
portenhos com boletins mimeografados, onde se 
prdizava a liberação dos homossexuais. 

Em agosto de 1971, o encontro do Nuestro 
Mundo com um grupo de intelectuais inspirados 
pelo 0ay Por americano resultou no nascimen-
to oficial da Frente de Liberação Homossexual da 
Argentina (FLHA), Entretanto, esse período d 
1969/71 é importante nho apenas como marco da 
Iberaço homossexual mas também conto um 
momento decisivo na vida política argentina. Em 
1969 ocorre o chamado "cordobazo", uma in-
surreição popular centralizada na cidade de Cór-
doba e que acabou derrubando o governo au-
toritário do general Ongania. A partir de 1971. há 
um crescimento de movimentos radicais no pais: 
aparecem agremiações de esquerda e organi-
zaçf,es estudantis antiautontárjas. Ao mesmo 
tempo, ulan-se a administração liberal do militar 
L.anusse, que nas eleições 1973 entregaria o poder 
aos peronistas. 

Estas refertaas são importantes: a FLH sur-
giu dentro de um clima de pditizaçio, contes. 
t800 e critica social generalizada - e não pode 
ser entendida por for. dele. Como boi parte dos 
argentinos da época, a Frente acreditava na 
"libertaçio nacional e social", procurando 
realizar suas revbindicsçõea especificamente 
homossexuais. Ela rep

resentava a reação da 
minoria hotucuiexusi diante de um situação 
tradicionsintente apressava, que a ditadura 
militar implantada au 1966 tinha levado até ex-
tremas sem precedentes. Além disso, a Frente 
resultava também do desejo de urna minoria de 
homossexuais "esclarecidos" (com perdão da 
palavra), ansiosos de participar do processo de 
transforinaçlo presumisdmaite resolucionário, 
garantindo um espaço ande suas condições de 
vida e de sexualidade pudessem ser colocadas. 
Por isso, durante toda a história da Frente, exis-
tiram dou elementos oons*itutlsvs que forem 
tintos e fundamentais: uma sina nessidade 
de liberar-se do machismo profundamente ar-
raigado na sociedade argentina e a consicçio de 
que essa liberaçio não ocorreria seiu&o no contex-
to de uma transformação revolucionária dai es-
truturas sociais vigentes. 

2. A FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

Os primeiros integrantes da FLH pretendiam 
funcionar como uni movimento scientizsdcs' 
que se enquadrasse dentro das categorias 
ideológicas do marxismo. Mas quando, au março 
de 1972, um grupo de der estudantes unisersi-
tática (o grupo Eras) ingressou na Frente, o 
movimento ganhou urna tônica contestadora 
diferente da, previsões Iniciais, influencias 
de tipo mais anarquista. isso deu margem a uma 
profícua polêmica que se refletiu no primeiro 
Boletim da FLH, publicado em março de 1972, 
onde se encontravam dois documentas «nttrapo.-
tos: um deles propunha que o objetivo da Frente 
era fazer oixn que a esquerda incorporasse au 
seus programas as reivindicações homossexuais; o 
outro dava maior iruportlncca ao papel da se-
zualidade e referis-se com ceticismo aos "cin-
qüenta anos de revoluções socialistas". 

Mas tais diferenças não impediram um acordo 
em cima de Pontos Básicos que constituíram o 
programa do movimento nascente. São eles: en-
caminhar "reivindicações democráticas espe-
cificas", cornos suspensão imediata da repressão 
policial contra homossexuais, abolição dos 
decretos anti-homossexuais e libertação do 
homossexuais presas: o modo de apresado 
"heterossexual compulsivo e ezduijvtsta" vigente 
é consiierado próprio do "capitalismo e de qual-
quer Outro sistema autoritário"; pretende-se 
realizar alianças com os "movimentos de libe-
ração nacional e "ai", assim como com os 
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grupos feministas. 
Do ponto de vista organizatiso, a FIJI ai 

definia casto uma aliança de grupos autõeocias 
que coordenava ações ciuns a todos. No seu 
apogeu (setembro 72/agosto 73), o movimento 
chegou a contar com uns dez grupos, cada um 
dos quais constituído por uma média de dez 
militantes, além de grande número de simpa-
tizantes. Os grupos mais importantes eram: Eec., 
Nuestro Mundo, Pméesianales, Safo (lésbicas),1 
Bandera Negra (anarquistas), Emanuel (cria-
tios). Católicos Homossexuais Argentinos, etc. 

Toda sus atividade se limitou a Buenos Aires. 
chegando • conseguir simpatizantes em Córdoba, 
Mendoxa e promovendo atividades em Mar dei 
Pista, junto as feministas locais. Em 1975, 
uma revista de Buenos Aires noticiou a foataçio 
de um grupo homossexual em Tucumén. £ 
preciso não se esquecer que, sendo clandestina, a 
PLH sempre tese muita dificuldade para esta-
belecer contatos, que geralmente ocorriam de 
boca em boca. 

3 AS TAREFAS 

Para se desenvolver, alguns grupos realizavam 
'reuniões de informação' que atingiram uma boi 
parte da comunidade entendida de Buenos Aires. 
O pessoal homossexual se reunia em casas par-
ticulares, para discutir as linhas gerais dos 
grupos, eia se integrando ao movimento. 

Na prática, buscava-se também uma poli-
tização geral. a par da conscientização especi-
ficamente horncx,sexual. Ltso afastou da Frente os 
homossexuais burgueses, de modo que o movi-
men to sempre foi extremamente pobre, integrado 
em geral por pessoas da classe média e baixa, in-
clusive com alguns proletárias elumpens. 

Nas reunires, utiliza vam-se técnicas de coas-
centizaçio emprestadas do feminismo; com elas. 
buscava-se descobrir cx elementos mais abran-
gentes da opressão, a partir das opiniões pessoais 
sobre temai especificas como f.nflua, a culpa. etc. 
Caiu isso, pretendia-se transformar essacons-
ciência da opressão em força de transformação 
revolucionária. Além de que, rejeitava-se oenrus-
timento, compreendido como utilização de más-
caras sociais; e analisavam-se com seriedade cx 
mecanismos de marginalização e manutenção de 
guetos. 

Outros grupos se dedicaram mais A produção 
de textos teóricos, O Prijesionales, por exemplo, 
preparou uma pesquisa sobre homossexualidade 
que afinal não chegou a ser terminada. O Eras 
preferia organizar panfletagens em lugares pú-
blicos, especialmente no inicio da primavera, os-
colhido a propxito. Nos panfletos havia geral-
mente um alogia bem representativo das posições

do movimento: "Amar e viver livremente num 
país liberado". Mas veiculavam-se também 
muitas reivindicações e protestos contra a ação da 
policia. Com tais métodos de agitação de rua, a 
FLH procurava se fazer vivamente presente, 
Outros de seus slogans comumente veiculadas: 
"machismo = fascismo". "O machismo é o fas-
cismo entre quatro paredes", "Pelo direito ao 
próprio corpo", "Abra-se", etc... Chegou-se até a 
mandar provisões para homossexuais na prisão. 
Para arrecadar dinheiro, organizavam-se grandes 
testas, onde se solicitavam contribuições das pes-
soas. Além disso, cada participante ajudava em 
uma quantia paga mensamente. 

4. PERONISMO E DESENCANTO 

Em 1972 o Peronismo lançou-se ccxii decisão 
às eçães governamentais. Boa parte da FUI 
deixou-se lesar pelo discurso populista da Juven-
tude Peronista e participou de algumas mobi-
lizações promovidas por essa organização. Em 
função das eleições de março de 1973, a FLH ten-
tou ' coT1ttar- outras agremiações politicas. mas 
quase nade conseguiu; Iti reconhecida apenas 
pelos trotskistu do Partido Socialista dos Tra-
balhadores, e mesmo assim não publicamente. 
Acabou por soltar um documento onde pedia que 
se votasse "contra a ditadura de Lanusse" - e no 
entanto, essa mesma ditador, havia permitido 
certa liberalizaçio, a abertura de boates e 
saunas entendidas, apesar de manter sempre uma 
latente repressão policial. O triunfo do peronismo 
provocou uma ebulição que atingiu a maioria dos 
matbrc. da FLH, levando-os a uma maior par-
ticipação em atos públicos. Foi numa dessas 
manifestações pela libertação dos pieso. politicns 
que ocorreu um borborinho de mal-estar quando 
se leu o nome da Frente de Liberação Homos-
sexual entre os participantes. 

A partir de um trabalho de panfletagem 
durante um festival de melt organizado pela 
Juventude Peronista, • FLH passou a participar 
do grupo Parque, integrado fundamentalmente 
por roqueiros ansiosos de não ficarem á margem 
desse processo político que duraria até fins de 
1973. Enquanto a experiencia prosseguiu, certos 
elementos da FLH passaram a atuar em grupos 
de discussão que se reuniam num Parque. Em 
meio a importantes divergencias, a maioria da 
FLH decidiu participar, au maio de 1973. das 
manifestações de comemoração à ascensão do 
peronismo ao poder, justamente na Plaza de 
Mayo. Estiveram presentes uns 100 participantes 
homossexuais reunidos debaixo de um cartaz an-
de se lia um verso da Marcha Peronista: "Para 
que reine o amor e a igualdade entre o povo." 
Nessa ocasião foram distribuídos panfletos onde a

liberação nacional era associada á liberação 
sexual, O grupo foi então atacado por peresaistas 
de direita, mas defendido por outros de esquerda. 
Logo depois, a FLH participou da manifestação 
de recepção a Perón . quando ocorreu o massacre 
de populares no Aeroporto de Exeiza. 

A FUI conseguiu certa publicidade, graças á 
sua participação nesses etos. Uma revista seu-
sadanaliata publicou urna reportagem de pri-
meira página sobre o grupo. Em crmaeqüéscia, a 
ala fascista do peronismo encheu a cidade 
cartazes contra "os guerrilheiras da ERP, os 
homossexuais e os maconheiro*—. Raeçaram 
as batidas aos barca entendidos, ao mesmo tempo 
que militantes do movimento homossexual eram 
pt'esos e espancados pela policia, chegando mes-
moa ocorrer invasão á casa de um deles. A Juven-
tude Peronlata, par sua v, nagou perante a im-
prensa, que houvesse homossexuais au suas 
fileiras. E até mesmo ou militantes montariam  
manifestaram através de uma palavra de ordem: 
"Não somos visdos nem macaibelros," Foi assim 
que, abruptamente. ocorreu a ruptura. Vale dizer 
que, no seu curto romance com a esquerda pe-
ronista, * PLH não ecmaegulu avistar-se uma 
(anhos vez em a direção da Juventude Peronista, a 
nível oficial. 

Após esse desencanto com o pet-oaiscao, a 
PLH procurou relacionar-se maia com a esquer-
da. Levando um cartaz com suas siglas, parti-
cipou da passeata em repúdio ao golpe de P1-
nochet no Chile (1913). Mas ocorreu iam fato ai-
graça.do: os grupos de esquerda mudavam de 
lugar para não ficar junto das bichas. Finabuen-
te, apenas alguns trotskiatu e anarquias 
sodtsi-am sua vizinhança. Mas a FLH realizou 
outras tentativas; na maus época, los um 
pronunciamento ao microfone de uma baste eu-
tendida. Seus participante, foram expulsos do 
local, sob acusação de sei-au cauunlataa. Pouco 
depois, essa mesma baste (Monali) era baleada 
por comandos de direita; seus fregueses foram 
agredidos es baste acabou sendo fechada. 

No primeiro semestre de 1973, a Frente tinha 
distribuído para algumas organizações (Asso-
ciação de Psicólogos. Federação de Psiquiatria, 
Associação dos Advogados) um documento 
reivindicando o fim da repressão policial aos 
homossexuais, buscando apoio para enviá-lo ao 
novo governo. Mas essas tentativas acabaram 
frustradas pelo rápido processo de endurecimento 
do perossismo. Assim, no final de 1973, a FLH e 
cx homossexuais nela representados encontra-
vam-se definitivamente desesperançsdcs quanto á 
possibilidade de um fim imediato à repressão 
policial. Desfizeram-se as ilusões liberaciaiuistas, 
ante a disposição da.pollaa au não mudar uni 
milímetro de sua posiçã'i4çdiclonsI._As htidss 
continuaram sem	 a'	 - ___________ 
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BLUE JFANS 
7.enm Wide e Wanderlei  Aguiar Bragança 
61 página,, Cri 150(X) 
As venturas e desenturas de cinco rapazes, 

Iodo, michês. Uni estudo em negrosobrea 
prostituição masculina, escrito a partir de 
depoimentos recolhido, pelos autores nus 
locais de "pegação", da Galeria Alaska à 
esquina de Ipiranga com São João, da 
Cindándia ao Largo do Areuche. 
INTERNATO 

Paulo Hecher Filho 
72 páginas, Cri 220,00 
A história de uni grande amor homossexual 

adolescente. A novela, publicada em 1951, é 
pioneira no tema, no Brasil. Paulo Hecker 
Pilho, escritor gaúcho. estreou na literatura aos 
22 anos. Internato é a terceira obra do autor, 
que escandalizou a pacata intdhigentsia na-
cional da áVoca. 
TEOR EMAMBO 

Darcy Penteado 
108páginas,Cr$ 150,00 
Um Papai Noel muito louco, uma bichinha 

sorveteira, uma fada madrinha desligada, a bis-
toda do bole a prazo fixo: muito humor e muito 
une asma no novo livro do autor de A Mata e 
Crescida e Espartano,. 
A META 

Darcy Penteado 
99 páginas, Cri 40,00 
"Darcy Penteado ilumina detalhes do gueto, 

que a maioria gostaria que o homossexual fosse 
circunscrito "(Léo Gilson Ribeiro). O livro de 
estréia de um escritor que é também uma ativis-
ta em favor doa grupos estigmatizados. 

"COMPANHEIRO 
Walker Luzia 
lOOpÁginas,CrS 150,00 
"Não é bem este tipo de amor que atinge a 

tantoa". Publicado em 1979, o livro de poemas 
de Waiker Luni traduz sua vocação de poeta 
confessional, que tem o poder de dizer o que 
apenas se advinha e de advinhar o que não se 
ousa dizer ano homem e como amante.

MULHERES DA VIDA 
vários autores 
77 páginas, Cr$ 120,00 
Norma Benguell, Leda Micolis, Isabel 

Câmara, Socorro Trindad e outras mulheres 
quentíssimas mostram neste livro a nova poesia 
das mulheres que não se conformam com a 
pressão machista e tenta inventar sua própria 
linguagem. A poesia feita nos bares, calçadas, 
ônibus, boates, piis&s, manicômios e bordéis. 
O CRIME ANTES DA FESTA 

Agiiinaldo Silva 
I3ó páginas, Cr$ 140,00 
Através da história de Àngda Diniz e seus 

amigos, que ele trata como se fosse ficção, o 
autor interpreta e esclarece todas as conotações 
de um instante dramático de nossa alta ao-
dedade. Um libelo contra o machismo e a 
opressão. 
NO PAIS DAS SOMBRAS 

Aguinaldo Silva 
97 páginas. Cri 150,00 
Dois soldados portugueses vivem um grande 

amor mi pleno Brasil colonial; envolvido, numa 
conspiração forjada, acabam na forca, A bis-
'toda recontada a partir de 1968 faz um levan-
tamento de quatro século, de repressão. 
REPÚBLICA DOS ASSASSINOS 

Aguinaldo Silva 
157 páginas, Cri 180,00 
Bichas, piranhas e pivetes enfrentam oEa-

quadrão da Morte (e vencemt). A incrível his-
tória de um doa períodos mais conturbados da 
vida brasileira, de 1969 a 1975, tendo corno, 
pano de fundo os cenários do submundo os-
riem. 
TESTAMENTO DE JONATAS DEIXADO A 
DAVI 

João Silv&io Trevssan 
139 páginas, Cri 150,00 
Uma viagem do autor em busca de si mes-

mo. Anos de estrada, de solidão e fome assu-
midos num livro escrito com suor e sangue: nes-
tes contos, a história de uma geração cujos 
sonhos foram queimados lentamente em praça 
pública. 

IATIVISMOI 
Tais aconteamastos vinham mostrar o 

equivoco do, ideólogo, da FUI, que depositavam 
esperanças no percausmo. Ao mesmo tempo, a in-
diferença e descaso da grande maioria da 
comunidade guei de Buenos Aires para com as 
atividades do movimento hcancaacxual foi se 
transformando ao, poucos em franca hostilidade. 

S. A REVISTA SOMOS 

No final de 1973, a FLHj1gou necessário dar 
um pouco mais de atenção â comunidade hemos-
sexual, que tinha sido esquecida nomodetin-
lo ativtsmo Político. o decidiu publicar uma revia-
ta chamada Scs. Já em junho de 1973 tinha 
sido editado o único número do jornal Humo,-
sex*ales. Mas um artigo ai publicado ('Machia-
mo e Opressão Sexual") afirmava, através de uma 
análise muito interessante, que a deumunhocação 
era simplesmente a outra face da moeda do 
machiamo. Por causa dessa afirmação, boa parte 
dos militantes da FLH se recusou a distribuir o 
jornal. Aliás, a discussão sobre a bicha-louca e o 
travesti consumiu muitas energias intelectuais do 
movimento; enquanto alguns consideravam o, 
trejeito, efeminados como uma expressão te-
w,lucioss*ria e pró-feminista, outros julgavam-nom 
uma simples reafirmaçioda opremio machista, 

Em dezembro de 1973, Peróli (presidente pela 
terceira vez) lançou uma Campanha de Mo-
ralização". A FLH distribuiu um panfleto ia-
titulado "Tia Margarida impõe a moda Cary 
Grant". em alusão ao então chefe de policia, que 
se chamava Margande; e desperta ressonância 
positiva entre homo.aacxu.ia e roqueiro.. Por essa 
mesma época sai o primeiro número da resista 
Some., que duraria até janeiro de 1976. em oito 
números, Somos chegou á tiragem máxima de 
500 exemplares por edição, sendo distribuldo de 
mão em mio. Era modestamente impresso e 
pretendia ser um instrumento de coiiscientizaçio. 
Publicava trabalho, teóricos, informações, li-
teratura, etc., sempre de maneira clandestina,

apesar de que em alguns números se utilizou o 
endereço de um grupo americano. Hoje, a resista 
talvez seja mais válida como testemunha do que 
como material de discussão, Seu último número 
era uma antologia de documento, praticamente 
incompreensíveis para quem não tivesse um 
mínimo de informação teórica sobre política 
homossexual. Uma de suas iniciativas mais 
brilhantes foi a publicação dos termos utilizado, 
P

ara s
ignificar o corto, na Argentina - mais de 

cem, aliás. Houve um escindalo entre os leitores. 

é. FEMINISMO E POLtrICA SEXUAL 

Desde o principio a Frente de Liberação 
Homossexual preocupou-se e conseguiu esta-
belecer rriaçbes cordiais com os grupos feministas 
existentes na Argentina, por aquela época: União 
Feminista Argentina e Movimento de Liberação 
Feminina - dois grupo, separado, mais por 
questões pessoais e metodológicas do que pro-
priamente ideológicas. Já em 1972 tinha se for-
mado o Grupo Política Sexual, a partir de um 
debate sobre sexualidade organizado pela revista 
2001. Esse grupo tornou-se uma espécie de motor 
ideológico da liberação sexual no Pais e, a partir 
de 1974. seria enriquecido com a participação de 
feministas e homens heterossexuais "conscien-
lixados". Suas atividades duraram até janeiro de 
1976. Promovia discussões semanais muito vivas, 
organizava palestras sobre sexualidade e nau 
uma Comissão contra a Proibição de Anticoncep-
cionais, da qual participaram também feministas 
socialistas. Além disso, o Grupo lançou um 
documento chamado 'A opressão sexual na Ar-
gentina" e foi muito ativo quando um colégio 
Protestante expulsou aluno, homossexuais; seus 
participantes mantiveram um encontro com o 
diretor da escola procurando fazê-lo reconsiderar 
suas atitudes. 

Ao mesmo tempo, a Frente Homossexual 
editava um documento chamado Sexo e libe-
ração' que se tornou uma espécie de compêndio

teórico-ideológico do movimento guei argentino. 
A partir de categorias marxistas, analisava-se o 
papel da opressão sexual na manutenção da ex-
ploração. A Frente da Liberação Homossexual 
era aí definida como 'em movimento and-
cipftalbts, and-perl.tiita e and-autoritário, 
cuja cont~ prdmd, sw a luta pela llbmução 
de uma dai áreas que posalbilta e mantixa a 
dosn1ç*o de mulher e do homem pelo homemt 
imo tudo porque nenhuma revolução é completa 
nem pode sei vitoriosa se não subs'ei'ier a es-
trutura ldeolôgku lnternslhada no mais íntimo 
dos membro, de uma sociedade fundada sobes. 
dominação". 

7. REPRESSÃO E DISSOLUÇÃO 

A tolerância governamental relativamente 
ação dos grupos parapoliciais direitistas cresce 
após a morte de Juan Perfrc, quando sua esposa 
Isabel toma o poder e se deixa rodear por uma 
camarilha fascista. Em meados de 1975, o se-
manário de direita 'EI Caudillo', ligado ao 
governo, propõe que se acabe com os homos-
sexuais através do linchamento, fazendo referên-
cia direta à Frente Homossexual. A partir daí, 
boa parte dos militantes e simpatizantes gueis 
começa a se dispersar e propõe a dissolução da 
Frente: propaga-se o terror entre des. Tanto que, 
por essa época, a Frente se reduza 30 integrantes 
no máximo - o, quais preferem radicalizar-se ao 
invés de se moderar, Criam um grupo de estudo 
sobre psicanálise, de tal modo que o movimento 
se reduza um grupúsculo meramente teórico. 

Também em outros setores a repressão po-
licial se intensificou. Como parte da luta entre 
Exército e guerrilheiro,, havia sido decretado o 
Estado de Sitio. A Frente Homossexual inten-
sifica seus contato, a nível internacional junto 
ao, diversos movimento, com os quais tivera a 
precaução de aliar-se - sobretudo os mais ra-
dicais, como o FUORI italiano. Passa então a 
divulgar notícias sobre a repressão na Argentina e

Chile, com relativo êxito. Mas justamente quando 
se prepara para uma ação de repúdio ás decla-
rações de Paulo VI contra a hocsoaaexuslidade. a 
Frente sofre um sério revés graças a uma batida 
policial. Após o golpe militar de março de 1976 
decidem que não têm nenhuma possibilidade de 
continuar funcionando. Perdidos em meio à dis-
cussão de quem teria sido responsável pela re-
pressão, os membro, restantes dissolvem a Fren-
te, em junho de 1976. Alguns fogem para a Es-
panha e organizam uma Frente Homossexual Ar-
gentina no exílio, que entretanto carece de toda 
representatividade, já que o movimento anterior-
mente optara pela autodiucluçio. A ditadura 
militar do General Videla deflagra uma perse-
guição sistemática contra o, homossexuais. Além 
de impossibilitar toda forma de organização, isso 
obriga u pessoas a canalizarem toda sua energia 
para a sobrevlvtnc*a a nível meramente indivi-
dual. 

8. EPILOGO 

Quanto aos resultados concretos, a experiên-
cia da Frente Homossexual Argentina indubi-
tavelmente fracassou. Não conseguiu impor 
nenhuma de suas reivindicações básicas, não 
chegou a chamar a atenção de nenhum setor im-
portante para a problemática da repressão sexual 
e não conseguiu conscientizar nem mesmo a 
comunidade homossexual argentina. No entanto, 
significou Uma experiência fundamental para 
aqueles que participaram ativamente do movi-
mento. Em última análise, provou também que é 
possível um alto grau de conscientização mesmo 
no contexto de uma sociedade tão profundamente 
repressiva como a Argentina de hoje. 

(por motivos de segurança mantém-me incógnito o 
nomedoautorda matéria.) 

Tradução deIOÀO SILVRIO TREVISAN 

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

problemas, suas alegrias e tormentos. Leia-os. 

Centro de Documentação 
Prof. Dr. Luiz Mott 

ALONGA ESPERA DO PASSADO 
Gore Vida] 

206 páginas, Cri 230,00 
The City and the Pillar", um clássico da li-

teratura norte-americana; o primeiro romano, a 
abordar abertamente o tema da homosse-
xuandade naquele país. Uma história de amor 
entre dois homens que atravessam as inocan-
preensões e ao, anos. "um livro emocionante, 
que comoverá a todos os seus leitores", disse o 
New York Herald Tribuno. Do mesmo autor de, 
"Mia Beck'irindge" 
OS HOMOSSEXUAIS 

Marc Daniel e André Baudry 
173 páginas, Cri 210,00 
Um livro pedagógico, escrito por dois es-

pecialistas franceses para substituir nas bancas 
e livrarias as obras análogas eróticas, sensa-
aonalistas, comerciais, etc... Um livro escrito 
com o intuito de desmistificar o homossexualis-
mo enquanto assunto tabu. Uma das primeiras 
obras a tratar a homossexualidade, na França, 
não como uma anomalia ou perversão, mas tio' 
semente como um fato que condiciona a vida de 
milhões de homens e mulheres mi todoo mun-
do, 

PIAZ2ÀS 
Roberto Piva 
56 páginas, Cri 150,00 
Do mesmo tutor de "Cem", um livro de 

poemas que vale como uma "introdução á 
gia" . segundo o seu prdacicnadcr, Cláudio 
Wjller, Piva reafirma, aqui, sua condição de 
P
oeta 

da marginalidade, colocando-se ao lado 
de outras "flores do mal" - de Baudelaire e 
Oinsberg. de Sade a Genet. 
O DIGNO DO HOMEM 

Paulo Hecker Pilho 
72 páginas, Cri 1.000,00 
Um livro rabdesiano, sem igual no Brasil, 

na sua vertigem erótico.. q uc sot rsca.1Publicado 
au 1957, é uma antevisão das viagens paico. 
dálica.s. Edição especial do autor, em papel de 
luxo, de apenas 200 exemplai-es. Estamos ven-
dendo eu último, exemplares. 
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SEXO 4 PODER 
Vário, autores 
218 páginas, Cri 180,00 
Jean-Claude Bernardet, Aguinaldo Silva, 

Maria Rita Kebi, Guino Mantega e Flávio 
Aguiar e muitos outros discutem as relações en-
tre sexo e poder. Dois debates: um sobre ho-
mossexualidade e repressão. com o grupo 
SOMOS/SP. 

SLHRLEY 
Leopoldo Serran 
95 páginas, Cr$ 130,00 
A história de amor entre um travesti da noite 

paulista e um operário de Cubatão. Wal-
dir'Shirleyé um personagem que aceita enfren-
tar todas as humilhações para ser fiel ao seu 
desejo. Dois seres humanos, ccissfiosdos pela 
opressão, brigam cela vida. 

OS SOLTEIRÕES 
Gasparino Damat• 
213 páginas, Cri 180,00 
Um livro que se dispõe a esmiuçar o mundo 

dos homossexuais e tudo o que os tolhe: a in-
compreensão que os cerca, o medo. Escritosan 
mesas palavras, ele vai buscar a linguagem doa 
seus personagenslá onde oautczos encontrou. 
A TRAGÉDIA DA MINHA VIDA 

Oscar Wilde 
194 páginas, Cri 100,00 
O famoso depoimento de Oscar Wilde sobre 

sua vida na prisão, onde cumpriu dota ain de 
pena, condenado pela justiça inglesa pelo crime 
de homossexualismo. Um livro em que Wilde 
acusa e se defasde, envolto pela scÜI8O das 
prisões e marcado pelo sofrimento. 

E4co4a 01 que você ques lor e laça o — 
pedido pelo reembolso postas á Esquina - 
Editora de Livro,, Jorual, e Rs',ilutaa Ltda. - 
Caixa Postal 41031, CEP 20400, Rio dela.dro.., 
RI.

So você p.r neah 4e trIO liwos rsaab.sá 
aneo brInde, inteliaea gxde, om mamplar 
de EXTRA/LAMPIÃO .91. 
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Felizes pra sempre 
A morte de Dada, mulher do caminhoneiro 

Bino (Stsio Garcia) no seriado Carga P 
(TV-Globo, quinta-fâra, 22h15min) só veto 
reforçar a tese segundo a qual aquela 6 a pri-
meira dupla guci da televisio brasileira. Dm0 e 
Pedro (Antt*tio Fagundes) lembram. em sen 
raiacicaiamento, Stanky e Hutch. outra dupla 
guà. mas da televisão americana. Isso, mesmo 
as autores de Carga Pss.& jurem que n&cr as 
atarem, omno se diz em gíria tdevisiva, 'passam

guei" o tempo todo, inclusive quando brigam. 
Aliás, no mesmo episódio em que. pobre Dada 
Ia tirada de campo, o Bino saiu com uma 
piranha da estrada. Quando voltou, Pedro par-
tiu pra ama da moça de modo tio agres,isv, 
que a pobrinha teve que fugir correndo, en-
quanto os das (outra vem), junica, iam tomar 
umas canas num bar, Feliz 60 Bino quem não 
gostaria de visar na boléia de um caminho 
oAntttnioPagundea? Ai! 

Ateião consumidores da nossa Biblioteca Universal Guei: quem mora no 
Rio não precisa pedir os livros pelo reembolso postal. Pode vir pessoalmente á 
nossa redação (Rua Joaquim Silva, 11, sala 707, Lapa) e adquirir os livros aqui. 
Assim, além de se livrar das despesas do correio, ainda pode bater um papinho 
com a gente. O horário: das 13 às 17 horas.  Venham todas. 

• Walk,',a Proença resolveu entrar na selva 
da zona sul carioca para fazer urna pesquisa sul 
gaieris. Ela se propõe a entrevistar nada menos 
de tiO midtéi para um estudo, "Profissão Pa-
raleia", que vai sugerir para publicação pela 
FUNARTE. Quem assistiu a entrega da pro-
posta aos funcionários da FUNARTE diz que 
houve verdadeiro rebuliço no ambiente, todo 
mundo querendo dar pelo menos uma espiada 
na criatura que se sa'uka =na cotnpetéisaa e 
a coragem de reunir e entrevistar tal número de 
michés no curto espaço de três meses. A Mam-
baba, quando soube da pesquisa, fuzilou: "Já 
estou vendo o bichartu da FLINARTE ara 
sopapos para ler primeiro o trabalho e saber dos 
detalhes dos bofes."

• "As bichas unidas jamais saio vencidas": 
oslogani, mesmo gasto, ainda funciona, haja 

vista o que aconteceu, nos Estados Unidos, ousn 
• pobrezinha da Anua Bryant. Durante vários 
anos as ativistas homossexuais mantiveram unia 
frente única Lontra Anita. que liderava uma 
campanha contra os gueis sob o titulo de "Sal-
vemos nossas crianças". Resultado, o lar da 
matada, considerado exemplar, acaba de ser 
desfeito, pois seu marido nioagücntou a barra 
e pediu o divórcio. E a fábrica de suco de laran -

ja que usava Anita em suas campanhas pu-
blicitárisj também a demitiu, pois no que o 
bidsaréu, em peso, deixou de consumir seu 
suco, ela pasmou a ter prejuizo. 

Alô, alô, fadinhas revolucionárias: não fiquem assim tão eufóricas com os
atentados ás bancas, pois o Lampião, ao contrário do que vocês desejam e es-



'—i, não vai acabar. Felizmente, nós contamos com a solidariedade de 

	

iiiiiiiiiiiiw ss	 que aio tn a audáca de se autodefinirem guardiãs da reo-
o e aio mtio lntu'm~ em impor manuais. Lampião está 

firme e continuará brigando contra os autoritarismos, machismos e fascismos 
de direita e de esquerda. Enquanto isso, ninguém vai impedir vocês de ar-
ticularem seu jornaizinho catequizador; pai-tanto, não precisam trabalhar tão 
em surdina, como é seu costume. Já diza a Mambaba: "Afinal, imprensa 
marrom tem à direita e à esquerda." Só long, companheiras."

Bixórdia a
	

Contra "La Luna" 
A minha primeira emoção, ao sair do cinema 

fiz de saudade. Saudade de Godard. Porque "La 
Luisa" não passa de uma obra acadêmica. A im-
pressão que me ficou mais permanente foi a de 
um bolei-ão, o que me remeteu aos velhos me-
lodramas da Pelmez, caris Maria Felix e tudo 
mais. Já desconfiava, mas jamais, confesso meio 
envergonhado, poderia calcular que Bertolucci 
pudesse sri- tão cafageste. Tampouco profundo 
quando se propõe a se meter em um tema tão 
profundo, o incesto. 

E sal do cinema, acompanhado de quatro 
amigos, a perguntar aos meus botões: afinal, Ber-
tolucci fala mesmo do incesto? Ou quem mudou: 
fui eu cxi o incesto? Com meia- dúzia de sessões de 
psicanálise e três ou quatro páginas de Freud, 
Bertolucci já se julga profundo conhecedor de 
toda a teoria psicanalítica. Vã pretensão, 

Em "La Luisa", tudo mistura-se em uma 
salada completa, o que para o intelectual colo-
nizado brasileiro é uma prova de saber. Bertoluc-
o quer dar a impressão que acumulou experiên-
cias pela vida afora e que agora a joga para ocx-
pectadra- da maneira corno as vivenciori. Uma 
prova de que não assimilou muito bem as sessões 
de psicanálise que pagou com o dinheiro dos 
pobres e ignorantes expectadores. O expectador 
que se vire: afinal o artista não ultrapassa a sua 
obra. Ora bolas, Bertolucci não é um Godard 
para pretender tal casa. Na verdade, ele não sabe 
oque quer dizer. 

Bertolucci mistura incesto ecos homosse-
xualismo e ccvn a ausência do pai. Mas o fato é 

Unia mie mausgue, através do incesto, ajudar 
o filho a superar a autodestruição. Ë La Luisa. P o 
cimenta-poeta Bertoiluca que volta a buscar a 
saúde do ser humano fora das determinações 
morais da ideologia; que vai de novo além do bem 
e do mal para procurar a verdade. De novo par-
que já tratara do tema antes, oram o Ultimo Tango 
em Paris. 

E as criticas da grande imprensa não se deténs 
sobre o problema do tabó do incesto - a primeira 
regra moral da sociedade autoritária; e as peaaasa 
saem do cinema dizendo. "que mie doente, meu 
Deus, em ver de procurar um psicanalista foi 
trepar com o filho". 

Pois bem: a mie em queatio não me parece 
mais doente que a maioria de nós. Me parece, 
sim, mais brilhante, mais capaz de se dar, mais 
corajosa, (mais egoista e controladora, ao mesmo 
tempo, pois o brilho também ofusca). Urna per-
sonalidade forte e complexa que, vendo a carên-
cia terrivel de uma penas que amava, deu-lhe 
amor da forma mais verdadeira e intensa que 
sabia. E este é o ponto importante a verdade. 
Não "A VERDADE", mas a verdade de cada um. 
Esta, quando se apresenta, é mais forte que tudo 
e não tem mas nem talvez. 

O filme não apresenta uma soluçioclara, oque 
também mio agrada aos "idiotas" da objetiva-
dade" do Nélson Rodriguea, que gostariam de 
voltar a seus lares sabendo exatamente se devam 
cxi não praticar o incesto para salvar ci filhos. É 
que eles estio acostumados a seguir normas e não 
a buscar a verdade do seu Ser. Entre o tamanho 
padrio e o seu próprio tamanho, impar, ficam 
ui o primeiro. 

O que o filme apresenta de maneira clara é a 
beleza do escancaramento da verdade a emoção 
da busca da saúde pelo amor. E apresenta tam-
bém as contradições e as sofrimentos que esta 
busca traz quando se choca com a ideologia moral 
que, anbcxa não natural, faz a nossa cabeça pela 
vida inteira. Porque Bertoilucci é um poda da 
complexidade e, por isso mesmo, da bumi,Idade, 
Como Nictzche, ele se a menti,rs, da moral 
ideológica, mas, ao contrário do nosso épico 
delirante, não prega. existência dosuper-hornan 
que deveria vivei- na mais alta montanha receben-
do o alimento do bico das águias. Bertoiluoci sabe 
que o buraco é mais embaixo, que o homem pode

que o incesto em "La Luisa" é muito mal tra-
balhado. As soluções que encontra para justificar 
um incesto, que na verdade só existe em nível ras-
teiro, não resistem á menor análise, E ele, em seu 
final Feliz, quer fazer crer que o encontro paterno 
soluciona todos os problemas de Joe. Ë a cura 
pela brecha. Tudo termina muito bem: a na-
morada r etorna para avisar que o seu concorren-
te, o Mustafá, já se Iii, e com ele os picos; a mãe 
reencontra o sai homem - por seu lado apai-
xonado pela própria mãe. Mal mesmo fica 
Marina. Também, quem mandou ser homos-
sexual, mano deve ter raciocinado o "brilhante" 
Bertizucci. 

Eis a solução para todos os males: Jce poderá 
trepar com a namorada - no cinema ou em qual-
quer outro lugar -' não precisará mais tomar 
picos, não precisarámais entrar em um bar e se 
oferecer aos abraços de uma boneca - por- sinal, 
muito mal arranjada, nem precisará deitar na 
cansa de Mustafá - aliás, um árabe "sub-
desenvolvido" - para contar os seus problemas 
de meni no rico. Mustafá não andará mais por aia 
corromper meninos incautos e infelizes. 

Um ro
t
eiro perfeito para um dramalhão 

mexicano. Pena que a Pelmes não tem ainda tan-
tas facilidades como o cinema americano - sim 
por que "La Luisa" de italiano só tais parte da 
mão-de-obra, bem mais barata que a ameri-
cana, e o nome. Pena que a Pelmez ainda não 
tenha um competente markeilng para convencer 
aos incautos de que também fala de Freud. Persa 
que Maria Felix, em vez de ópera tenha decantar 
um terrivel bolerão.(Alente Pinheiro) 

h,., 

Matthew Barry, o Soe de La Lama 
ser menos reprimido mas não será nunca um 
super-homem. "O boes é Igial ao vI*ho5 
pra ter alg.o paqusno defeito scan aio 
presta", diz um personagem de seu filme "A 1119- 
tratélilia da Aranha". 

Ou seja: o super-homem é alguma casa que 
tem a ver com o fascismo. Cosmo Marlon Brando, 
no Último Tango em Paris, que a quer aperfeiçio 
da amoralidade; a desvinculaçio total de qual-
quer contrato social; quer, cornoNietzche, comer 
o alimento do bico das águias. E termina na 
tragédia. 

Então o poeta Bertoilu cci brinca nessa àxes: o 
baniam é um sei' moral. Mas qual a natureza de 
sua moral; onde ê o seu limite? Por que ele pena 
do limite e se reprime mais do que o necessário 
para a vida social? Qual o rlscoe a dor de romper 
este falso limite ideológico? E tudo isso ciam in-
tensa força poética. Ë MarIcas Brando, bêbado, 
que dança trtipego e mostra a bunda no mo da 
simetria dura, perfeita (e bela) de um orasourso de 
tango - o escancaramento descontrolado da vida 
diante do erotismo contido e disciplinado da ar-
te): é mãe do La Luisa que canta ciam todas força 
de seu Ser, no ensaio disciplinado e contido da 
ópera, a glória de sua força desregrada que, cheia 
de verdade e amor, ajudou a salvar o filho da 
morte. D. platéia, o filho aplaude, 

Bes'tolluca não tem soluções fáceis e objetivas. 
Tem uma fé grande na busca da verdade, do 
amor e do tamanho de cada um de nf. E nos 
avisa da dor que também acompanha essa busca. 
Grande poeta. (Gustavo Praça). 

"La Lima": a favor 

Gigolô coco 
• Recado pra Jaguarette do Pasquim: 
escuta, queridinha, pára de chamar os 
terroristas de direita de "viadinhos", 
tá bem? Viadinhos somos nós do 
LAMPIÃO, e estamos passando pela 
mesmo sufoco que vocês, com a di-
ferença que somos bem mais pobres. 

o

• A propósito do artigo de 
Aguinaldo Silva na página 2, a gente 
que' falar, aqui, dos nossos anuncian
te. fiéis - Thermu Danny, Stella 
Dqflaç»es, Aristóteles Rodrigues, 
Hélio Dalefi,, The Club e Teatro Mas-
ka; eles vêem anunciando neste jornal 
desde que a gente começou, e por Isso 
LAMPIÃO faz um apelo especial aos 
sem leitores: usem e abusem dos ser-
viços de todos eles. Solidariedade com 
solidariedade se paga, queridinho..

Jamais ssautasha relações, de qualquer es 
pácle, cem um negro. Nuaca prive da Intimidade 
de um homossexual. A grosso modo é o que lesta 

Impor o RIsse Gigolõ Americano. Homossexuais e 
negros tio mau caréteres dssomaiou e zapages de 
tudo para manter a cama que lhe serve todas as.. 
noites. Um preconcelio que deve ser desandado e 
que os cvklcos da grande impressa flngem não 
ver.

uma forma aguçada de racismo, mas é bem 
lembrar que a gesle está sempre propesao a 
manifestar o nosso racismo de maná. s.ti. E

não falo nas frases tipo "negro de coração bran. 
co," já desnudada. Rearo-me a frases já Éna. 
thudonailzadaa e presesies em n~ cultura ver' 
bal. Tais comoi "A coisa ii prstni" "Trabalho de 
brancos" "negro é um coração em desamor;" 

"Nu negra;" e "o céu estas's coberto de nuvens 
negras" prosaundada por Brixola, em ama as. 
trevista na TV Bandeirantes má passado. Isso 
sem contar es que tân os judens por objsao do 
racismo, como palavras do tipo "judiaçio," e 
"jádia,," entre outras (A,P.). 
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CARTAS 
NA MESA 

Olá, MotorizeIdi! 

Caros Lampiônicus. Estou muito decepcio-
nado com wcáa. Primeiramente, cixn essa onda 
de atentados contra bancas de jornais perpe-
trados por terroristas da extrema-direlta o 
objetivo de intimidar a imprensa alternativa, é 
muito suspeito que o jornalizinho de voces aio 
faça parte da lista doa tais defensores da "Iri eda 
ordem da propriedade, enfim, doa valores de 
nossa "civilização ocidental e cristã" (???). Isto 
significa que voces já são parte integrante do "ais-
tema" e não urna ameaça ao mesmo. Aliás, wicá* 
nunca disfarçaram a postura pequeno-burguesa. 

verdade também que nunca disseram que Lam-
pião não éum jornaldedireita. 

Outro ponto que quero discutir á que voces 
Uen a desculpa & es negarem a reproduzir papéis 
estabelecidos, nunca definiram o que significa o 
termo "ga?', ao contrário lançaram e sanearam 
a cunfuslo entre os homossexuais. Afinal á muito 
dlflcil ddinir o que é hemo ou heterouexuaj. A 
fronteira é pouco nítida. Vocéi se perderam no 
emaranhado de suas próprias idéias. 

Outra coisa: Pela amostra que saiu no (iltimo 
numero do Lampiio, o tal livro "HOMENS" é 
uma droga. Por acaso tem motoristas de ônibus 
ou de carreta? Afinal Ney Matogtosao perde de 
goleada para o Jolo Paulo. dson (Friburgo). 
Joceni (Jabour), Lula Carlos (Acari) ou D&o 
(Viação Uruguai). Outro droga, são os tais 
modelos que virás publicam na seção "bolo-
r". Se cxiuegtllmam publicar a lato do lá 
Paulo em trajes menores (vestido ele já dá água na 
boca, mexe — os içÕea), mia um suao. 
Só espero que se tal aocnteomse, essa piranha 
frustrada, a til Rafada Mambaba aio se engrace 
er*n ele. O "gaúcho" tinha que ser meu, se eu 
fiquei na saudade, não quero que ele seja denin-
gul 

Outra coisa: continuo sem satisfazer minha 
objeção, que é transar com motoristas. Deve ser

praga, macumba ou sei lá o quá... Por favor, me 
ajudem)... Nas minhas férias estive excursionan-
do pelo interior do Estado e fiquei multo de-
primido e frustrado ao ver aqueles motoristas de 
ónibus em Friburgo. Itaperuna, e o pessoal de 
Natividade, então nem se fala. Cada pelo! Isto 
sem falar nos carreteiros. Se voces quiserem, eu 
posso dar a dica de corno tentarem arranjar uma 
transa em Campos, Friburgo, etc., embora nessa 
última eu tenha saldo de lá invicto (decepcionan-
te!) Principalmente em Friburgo, aquelas flores-
tas e matas nos fazem ficar maus pensamen-
tos! Bem por hoje á só, desculpem o fato de eu ter 
falado muito. 

Walmir - Jacarcpagu* - Rio - Ri 
R. B ooslzdda, asiáa b malbafo-

nada. A bo.esa aluda aio sabe que o LAMPIÃO 
também está na lista da extrema direita. O que 
malte aos tem preocepado pois éum. ameaça à 
abrevivioda do 3ruaI, ou melhor, doem o,ual, 
quesidiuba. E aio nos auitloa orgulhosou etes 

Isso, como pod4a parecer. Paira i6., ao - 
trino do que pessas, ..qum'da e direlta, tal come 
se apresuasam bois, são termas muitos duasodis. 
£ t.do saco do mamo gato, beca. 

Tambémaio etescordamos mo as suas 
aidoas ao livro "Homem", embora aio t.. 
aliamos nada a var em de. Agora, acoaselbo a 
não provocar a Raladi. Mabaha. Os que o 
flau'am anepesdeiram-as, um amor. 

Quanto a lua fru.tração por aio frana.f 
metonIs*u, que culpe tos, bos.os? É — 
problema de lacompetioda, o qual aio temos 
condIções da soludosar. Afinal, é 	 que aio
se aprende aa escola, ouorlxâda. 

De negritude 

Caras Amigos, elogiar o LAMPIÃO é dos-
neixasârio. £ a primeira vez que escrevo a um 
Jornal. E estou feliz por ser este jornal o LAM-
PIÃO. Jornal que após 21 edições faz, ou melhor 
fez, minha cabeça em todos os sentidos desde o

número zero (estava no lançamento). LAMPIÃO 
mostrou-me várias coisas. Dentre elas, a minha 
negritude que era embotada dentro dessa tio 
decantada -Democracia raasl" que dizem haver 
no Brasil. Aliás, o jornal deve ou deveria ser lido 
pelo pessoal do Planalto, pela extrema direita, e 
pela esquerda também, para que da thesaesn 
uma compreensão da democracia que nós bra-
sileiros; devemos alcançar. O meu depoimento 
vau para solidificar ainda mais "essa cabeça 
feita", no ensejo de que essa carta venha a ser 
publicada. 

Caetano Veloao (maior poeta do Brasil) diz em 
uma de suas músicas que: "Naraao acha feio o 
que não á espelho." Se o narcisismo é um com-
plemento libidinal. se numa visão mais ampla ele 
á um profundo olhar para si mesmo, então por 
que atacam tanto o homossexualismo?, se o com-
plemento libidinal (forma de sexo) existe em 
todos nós? O sistema ataca. proíbe, apenas para a 
manutenção da falsa moral sexual existente den-
tro dessa sociedade patriarcal. Quem não teve sua 
infinda, sua adoicaclucia? Quem não transou 
com uma pessoa do mesmo sexo? Tal o ditado: 
"Quem é que pode atirar pedras?" Pois se na in-
finda teve esse mesmo desejo? Claro, ninguém. 

O sistema ameaça, oprime, pois o homos-
sexualismo enquanto prazer (desejo) ameaça não 
os bons costumes, pois como disse, a miral é fal-
sa. O homossexualismo ameaça é a famifia, ás 
instituições, a prostituição social, econômica e 
religiosa do casamento. Enfim, ameaça o Estado, 
as mordomias políticas. E é nesse sentido que 
Icei Brandão fala: "Cuidado, o Sistema dos-

cobriu que prazer (gsy) dá dinheiro." 
Os mercenários do sexo estio ai, entram 

numa de tudo bati e depois deixam o outro li, 
encucado, gritado, pensando que é anormal, 
etc... Eles nos atacam, porque ternos a coragem 
de ser. Porque nós salmos ás ruas, nos divertimos, 
pregamos alegria, amor. Somos doidos, tran-
amos numa verdadeira loucura. Somos fortes 
pesque representamos unia idéia forte, ou seja: o 
prazer acima de qualquer tabu. Vivemos a essbi-
eia da vida. Partilhamos agonias, enfrentamos 
batalhas (pai, mie. irmão) temos muita coragem 
de jogar a vergonha de lado e olhar nos olhos de 
nosso semelhante (o outro) apesar de muitas veres

o outro estar de pé armado contra nós (chan-
tagem). Enfim estamos ai, vivendo a transa do 
amor, sofrendo a dor da solidão, nos danando em 
quartos de hotéis. Mas estamos vivendo, mudan-
do os ventos. 

Um grande abraço para voda do jornal, cobro 
de vools uma estrevista _ o Emílio Santiago e 
com o João Saldanha. Vão ser ótimas. E que 
Lampião continue abençoado por todos os orixás 
que só assim continuará a fazer cabeças. Um es-
tudo da relação dos orixás aan o homossexualis-
mo também se fax neomairio. Beijos. 

Jorge Luis - Lapa - Rio — Ri 

R. Gostamos wailto de tua carta. E ficamos 
co.tte por ler coutnibuldo um pouco liara que 
fizesses a tua cabeça. Mas aio lei essa a Ecena Ia-

çdo. Nós do LAMPIÃO aio lemos a pretensão 
ir de ninguém. Acbanios também Inieres-

sial, a tua vIsão 4. Nardeo. Quanto à entrevista 
com o EmOlo SantIago, da $ está programada, 
Jorge. Conversamos de. de topou. Mw uma 

trevista em o João S.Iê.he aio dá. Co-
.b.os b a peças é capa preta dos mais - 
servadores. Outro dia saia Peça andou (aluado 
mal dos bomossexual, e dbu que uns lnffltramos 
nas concentrações para acabar um o futsbo& 
brasld.ro. Será que prsdaa? 

Ainda Frei Betto 

Prezado Aguinaldo: Fiquei bastante chateado 
com algumas criticas ao Frei Betto feitas no Lam-
pião. A primeira casa é que Betio é um grande 
amigo meu e não tem, pelo que notei nesta cinco 
anos que nos conhecemos, qualquer preconceito 
com relação aos homossexuais. Com  relação a en-
trevista a revista Status, ele apenas diz que não 
entende o fenósneno homcasexual e tem reino de 
que vire moda. Se isso ádiscriminação, pelo amor 
de Deus... O que tá me gritando mais é o seguiu-

APROVEITE A OPORTUNIDADE 

Coes apenas Cr$1.000 .sossai, você aprende 
INGLÊS ou ESPERANTO 
Professor José Mera Mendonça 
Rua Beato Lbboa. $ — Cobesiura 01 
Edlhdo Dei Paraná — Catete 

HÊLIO J. DALEFI - médico homenpata 
- clinico geral. Rua José das Neves, 89. Fone: 
521-0999 - planalto Marajoara (pela Av. Iii-
terlagos, até frente Café Solúvel Dcaniniun), 
São Paulo - Capital. 

MOSICAS INÉDITAS 
Oíero a caidores paia 
repeijóno. F4io ronàiki. 
CLEL1O. Fone 270-4990 - 

io Pado. 

Encontre uni amigo 

Venha à 

THERMAS 

MU,

 sauna e 
massagem 

Rua Jaguaribe, a° 484 
Fone 66-7101 
São Paulo

Depilaçio definitiva 
STELA 

Rosto  variadas porte* do corp 
Tratamento. Método: ele- 

trocoagulaçio, com aparelhos 
Importados, os mais modernos 
dos Estados Unidos. Não deixa
manchas nem cicatrizes. Ambos 
os sexos. 

Rio: Largo do Machado, 
29/808 — Fone 285-0130 _Sio 
Paulo: Alameda Franca, 616, s/01 

Fone 288-5183 

MEMÓRIA GUEI 

De alguns anos para cá, a Im-
prensa Brasileira tem dado um cer-
to destaque a Questão Homossexual. 
Ensaios, entrevistas, matérias, 
reportagem e contei, têm sido 
publicados freqüentemente em jor-
nais e resistas de norte a sd do pais. 
Para que todo esse material não 
perca no tempo e no espaço, o Jornal 
Lampião resolveu organizar uma 
Memória de tudo que tenha sido 
publicado sobre homossexualismo e 
as ditas minorias. Para Isto, pedimos 
a colaboração dos leitores, que en-
viem-nos recortes (original ou zerosi) 
desse material com a Indicação da 
fonte e data de publicação. 

LAM P1 Ão da Esquina: Caixa 
Postal 41.031, Rio de Janeiro, Ri - 
CF.P 20.400. 

r
	

O PRAZER, O GOZO, A ALEGRIA 

rad,tice 
Combate Sexual 

da Juventude 
Como você está combatendo a repressão sexual? 

Como está transformando a sua realidade imediata? 

Na Rádice 14 o depoimento da juventude, o papo de Reich. 

O enfoque político da sexualidade,
as questões relativas à informação e educação sexual, 

como está se transando o corpo, os papéis que estão sendo assumidos. 

Monogamia, virgindade, masturbação, relações homo, hetero, bissexuais. 

Os locais e alternativas encontradas,
a imagem de uma vida sexual ideal. 

Tudo numa linguagem verdade, direta, informal, 

Rádice - Revista de Psicologia,

uma revista para leitores inteligentes e sensíveis. 

Leia e curta, não fique com água na boca. 

E mais: sensacional entrevista
com o pessoal do SOMOS, Imperdiveil 

Em setembro, nas bancas e nas bocas. Peça ao jornaleiro. 

Rádice.
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iJ !i	 Participe de nossa campanha de assinatu1 

e dê um chute na inflação: escolha um 

dos planos abaixo e se habilite a um maravilhoso presente que lhe será enviado 

por LAMPIÃO: os livros mais quentes da Biblioteca Guei, à sua escolha. 

CARTAS NA MESA 
te: o fato do Lampião ter chamado Beito de bobo 
da corte e de vampiro da classe operária não está 
isolado do contexto do Mc'simento Homossexual 
Brasileiro. Posso citar por exemplo o artigo de 
Francisco Bittenctxirt, .. Menos Politicagem. 
Será que agora no MH vai haver uma caça às 
bruxas iou seja, ás bichas que militam politi-
camente?) Gostaria de recordar Gabeira quando 
disse que toda a intransigência da esquerda nun-
ca o levará para a direita, Esperando que esta 
carta seja publicada, envio abraços. 7k Albu-
querque - Recife. 

R. - Ainda bem que voei não falei em 
petrulhamemo' querido Zé. No nosso caso es-

pedilco, ê Inteiramente imposilsd • gente se virar 
pra	 ..'oue eia já nos está bombardeando 
(ai sebo m.Idltot i coei caris;	 !* um 
de Ilibou do demõnlo e nos ameaça de destruição. 
Agora se lhe perguntou quem se preoclapa co le-
so? Frei Berro não é Irada, não é operário, não é 
hontouuu.l, por [no a gente falou dele a única 
colaa que a gente se sente no direto de cobrar das 
penses é mais autenticidade, meu amorzinho. 
Belos pra você. 

Muito Bárbara 

Querido LAMPIÃO: faz muito tempo que es-
tou a fim de te escrever, mas corno trabalho con-
tinuamente, raramente posso me sentar tranqüilo 
para colocar o preto no branco. Meu nome é 
Jaime Eduardo, tcnho 28 anos, e há sete anos sou 
ator-transformista profissional, conhecido como 
Bárbara Hudson. Lamento profundamente que 
das duas vexes que escrevi para o Sr. Aguinaldo 
Silva e mandei farto material sobre minha car-
reira, ele não tenha publicado nada no jornal do 
qual sou assinante. 

Será que para sair uma foto minha nesse jor-
nal que eu adoro e que já fiz 16 amigos meus as-
sinarem tenho que me prostituir na rua, me ai-
volver em algum escândalo. co ser presa? Ne-
nhum desses expedientes fazem o meu gênero. 
vise, exclusivamente da minha arte, não necessito 
de "trotto.r'" nem do sensacionalismo para 
aparecer. Sou dos alores-transformistas brasi' 
leirra que mais viaja, conheço quase todo o meu 
pais, me encontrando presentemente em Campo 
Grande. Mato Grosso do Sul, na melhor casa 
noturna, boate Marrocos, devendo seguir o mês 
que vem para Cuiabá. Mato Grosso do Norte. 

Fui o primeiro transformista brasileiro a me 
apresentar no Paraguai (Assuncidn), na boate 
Carroussel. Is estrear dia II de agosto na Bo-
iria, na botite Viva Maria. em Santa Cruz de la 
Sima,mases te maldito golpe de estado frustrou 
minhas amhtçva Ikrn de o contrato ser em 
dolarei, ia ser também o primeiro transformista a 
se apresentar nesse pa i s vizinho, tão proble-
mático, cosia sua pobrica cada vez mais dele-
noradai. Em M,rntesidria, Uruguai, ja estive duas 
vetes hoatc Bonanza). e também estive na 
Europa cni I Q"i. rol Miidnd. 

O que eu mais grat mesmo em meus espe-
táculos C cantar os bolerti, e as 'canciones de 
amor" de Santa Muntiel, uma de manhas musas 
inspiraduras, a quem conheci pessoalmente em 
São Pauki, em i q 'q . nu Teatro Municipal 
Mulher maravi?h asa, muito  que adora 
"mancaunes" O mando dela, ia produtos Jose 

IAM P1 'tO da EsquI tia 
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Tours, é entendido e dearnunheca horrores. Em 
novembro, vou em caráter definitivo para a 
Europa o cruzeiro está muito desvalorizado, e a 
inflação está insuportável. 

Jaime Eduardo ou Bárba ra Hudson-.--Campo 
Grande, MTS. 

R. - Querida Bárbara Hudion. Aguinaldo 
Silva pede desculpas por não ler publicado, á 

saca, urna loto sua no Lampa, .pmar e luas car 
si sempre tio gentis. Todo o material que você 
nos enviou está devidamente catalogado na nossa 
memória amei. Achamos incrível esta sua vida 
aventurosa, sempre viajando, sempre acreditando 
tanto no próprio tr.balho. l uma pena que você 
otea de mudança para a Europa; achamos que 
em trabalho aqui é multo mmi Importante - 
nestas suas lo%srness pelo Interior você deve passar 
pelou lugares como um verdadeiro cometa, Uu-
i"4o tudo, jogando um pozinho mágico na 

consciência das bIch. !ecal,, sempre tão 
reprimidas, fazendo coei que elas coeies' 
pensar que é possível ousar, sair, Ir à leia. Es-
tamos falando sàke à sus maneira, você tam 
báu, está lazendo ativismo, e a geme lhe manás 
beijou por isso. Escrava sempre, ia? 

De homens nus 

Estimados amigos do Lampião. Primearamen-
te devo dizer que por ser curioso, venho adquirin-
do há algum tempo, o Jornal "Lampio", pois 
gosto de estar por dentro de todas as coisas, e 
oomo o homossexualismo está atualmente eu 
todas as conversas onde haja um grupo de pes-
soas. sempre é bom • gente, pelo menos, tomar 
conhecimento do assunto, lendo algo especia-

1 A Maré Tá Braba 

Envie 3 assinaturas de La 
po e ganhe um livro da Bi-
b1iceca Guei até Cr$ 200. Sào 
trabalhos deis maiores autores 
homossexuais do mundei

lizado sobre isso, principalmente um jornal que 
não use a chacota e o sensacionalismo, ocimo é o 
caso do jornal "Lampião" - um penal realmente 
sério. Pelicatações a todos vocês por assim agirem, 
embora, eu não seja contra e nem a favor do 
homossexuslismo,- até muito pelo contrário. 
Porém, como já foi provado que todo Ser Hu-
mano não  completamente Homem nem Mulher, 
eu não poderia ser "O Diferente", e por isso 
aprecio tanto a mulher nua como o homem, desde 
que sejam realmente Belos. E não resta dúvida 
que o Homem é a criação máxima de Deus. 

Por tudo isso, é que aqui estou para felicitá-lo 
também pelo jornal 'Lampião" que acaba de ser 
editado e no qual vocês marcarem nota 10 coei 
louvor em publicar as fotos de nu frontal do Ney 
Matogroaso, Dsnton Jardim e Antônio Mschio. 
Pelo que sei, vocês estão sendo os Pioneiros au 
publicar em Jornal, foto de artistas famosos mos-
trando tudo, tudinho. Eu já tinha visto o álbum 
de Vânia Toledo, e embora eu ache que fatos do 
Dantoti - do Caetano Veloso devesiam ser 
como ido Nevifle de Almeida, ou seja. 

Acho que a Vânia é uma heroina. Concordo 
também com às referências que vocês fizeram 
quanto e foto do Nuno Leal Maia. Eu que co-
nheço o Nuno desde quando ele apareceu peladão 
em "Hair", acho que ele não tem motivei, para ser 
fotografado como ele aparece no álbum, sem 
nada mostrar. Aliás, o Nuno talvez seja o único 
galã que deveria fazer filmes eróticos, pois pelo 
que se observa no filme "O Principio do Prazer", 
ele realmente, na cena erôtica, fica de "pau 
duro", e que não acontece coei o outro galã, 
como o Arlindo Barreto, que no filme "A In-
trusa" durante toda aquela cena de sacanagem à 
três, a câmara pega-ó sem querer(?) es gente ob-
serva que sexualmente ele não está com nada. 
Mole, mole. San outros assuntos no momento, 
mais uma vez, felicitações. 

W.C. — Tijuca — Rio — RJ 

2 Babado Forte 

Envie 6 assinaturas de Iam 
pfro e ganhe um livro até 
Cr$ 500. Um presente que vai 
fazer a sua cabeça. 

....

Belsco's Bar 
iPara Marias Bonitas 

-	 ...e Lampiões 
De terça a Domingo 

Desde 11 horas 
R. Visconde de Cairú, 26 C 

Pukssevaçla Ezissenclal - Te'.pla eag. 
nkis. sesual 

lnrtóqeki Rudnaes - Psk'Shs. CRP. 
O.2SI 2 
Fntw, 2ã6.P%I , 226.7147 

Rua Bseaoõ. LIscsea2ãe2LA— gmalow 

PRA QUEM ENTENDE DE SAUNA 
Sauna/supor - aáekn abl.utaI - bis - TV 
a cor. - pbdua bise - bi&iot.se - 
piisvte roces 

1H 1É 

De 9 de e~ba às a do E~ do ala isalfalme 

Rua Bisasse  de Mscado SI, Flamego Rio 
Telefonia; 26543*9 

'História de Amor 

o

o 
GRU PODIGN IDADE 

3 Tá Boa Santa? 

Envie 10 assinaturas de Iam-
po e ganhe dois lisroa no valor 
de Cr$ 500, cada Entre nessa e 
saia ganhando,j 

Cada assinatura custa Cr$ 450. Você reúne os nomes com endereço completo e envia um cheque ou vale postal 
para Esquina Editora junto da relação de assinantes, você indica o seu presente e ntis o c'n'iaremos pelo correio 
com todas as despesas pagas. 

Espalhe que você é ainunte de Lampido 

Centro de Documentação 
Prof. Dr. Luiz Mott
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Zeao WiIde e Wanderley Aguiar Brsgançat 
um tarimbado dramaturgo e um poda que agora 
la estréia m teatro. Prlwk'o, i livro que estã 
estourando .aa parida.; d.puia, um espetáculo 
fleete d.verá se muvesler sua grande aconteci. 
.to•os p.lcos braslWrost BLUE JEANS/Uma 
peça sórdida. 

Zs.o, que mira em teatro me 74 (Delatei, 
Daniel, SI'), teve sua seguida peça (A diva do 
barato, SP) eecesada em 7$. Coa José Hesito. 
dirigi. • momagem d. Camas Redondas. Casais 
Quadrados (SP), também em 7$. Desde 75, ad. 
mIairou ei os produziu execsi*h'ameut, alguns 
do, principais espetáculos que pesaram pelo, nos-
sa tabiadosi Pano de Boca (SI'), Gota d'água 
SP), Opera do malandro (SP). Tiradentes ISP). 
Papa Highirte IRJI, Afinal uma mulher de ne-
g(ca (RI). Ato cultural 1H11 e Os veranistas 
1H11. 

Comecei dialogando com lkno e tslln Luiz 
Carlos NIfio, e me apaixonei por todo esse tra-
balho, Depois, liolivro, que LAMPIÃO mli ven-
dendo peçam pelo re nboiaot, e a paixão e 
transformou em consciente admiraçio solidária: 
leja prla.losl Urna tremenda obra literária. una 
enorme sacudidelai 'nunca, mas nunca nse,n 

alguém trepou a parte verdadeiramente irepI 
de nt. Ci Desligue esse graador e guarde rv,i 
fita. Amanhã você pode mandá-la para ca jorn, 
para as rádios, torná-la publica, para que 
mundo saiba. Todas as mães, ta amigca, a vi 

nhca, o filho mais velho, opadre, a policia, p,iu,
que codca saibam. Para que mais tarde, ntngti.-ni 
alegue ignoráncia".". Leia, antes que alguem 
grite 'À gente vai se cruzar, cara, e eu wsu te 
cortar inteirinho. Você é um cara marcado. 

Do livro ~cem o espetáculo, após os las.-
riseb obstáculos da censura, que levaram a 
pequenaz modicaçbsa adoçuates no texto de-
unitivo, que devorei com intenso gozo. Mauro 
Mendonça e Rosa Maria Murtinho tiveram a 
ousadia de assumir a produção. Como diretor; 
Woli Mala, que tem alguma coisa a au dizer: 

'BLUE JEANS.'Uma peça s&dida ácuntun-
dente e sem meias palavra'; a possibilidade de 
, ilIa sue é muito estimulante e, acredito, 

ambian para todos que a .,siaifrào. Traia-se 
na séria denuncia social sobre o michê 

L eito, sua ginese, sua pretensão e sei fim, 
sua- esquina, e bates, seus quarta morna e 
suas soiidlim em grupo." 

1co adolescente. sindos dos mais diversa
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Fábio Mudo; Luiz Cirks; Júlio Cáar e Luciam 

núcleos familiares e sodá vtvens momentos 	 aposto no Impacto positivo da criação teatral. 
definitivos de suas vidas e, compartilhando desta	 Porque tudo se resume numa fala de Francisco 
Intimidade, vamos conhecendo cano é realmente	 "Luta, por favor. Eles não podem te usar dessa 
e como se comporta esta latia marginalizada de	 forma estúpida! Cospe, não deixa." É odaa séria, 
nossa sociedade," 	 que faz pensar e sentir. Imposalvel não participar. 

'Como diretor, aio papo a verdade e a sor-
didez desta releção remunersda, tento não 	 Mas, escutemos agora Zeno Wllde "Nossa 
muflar o prazer, * fantasia e o humor dos per.	 primeira intenção foi a de levantar elementos 
sonagens em questão. Escolhi atores de 15 a 20 	 visando favorecer uma denóscla social mais 
anos, Idade real dos caminhantes noturnos, e es	 abrangente. Sabendo que existem bole, no etso 
tamos realizando isuprovisações e dbcussóes	 Rio-São Paulo, cera de sela mil adolescentes 
sobre o assunto e sua participação na psicologia e	 sobrevivendo da prostituição homossexual, 
verdade de cada um. Tomara que consigamos 	 salmos à ma e acabamos encontrando uma ver. 
realizar nossa proposta e que zelamos assistidoa 	 dadeira multidão Ignorada por uma sociedade 
com a seriedade e coniundãncis propostas pelo	 falsamente moralista que não lhe determina um 
tema e pelos autores."	 espaço próprio, que a condena ao mesmo tempo 

Pelo que já pude ler, debater e ser, estamos	 que a Incentiva. Airsvés do depoimento dednco 
perante s concretização plena dessa proposta. E.	 desses meninos procuremos levantar um pri.

melro perfIl desse Jovem e, seus nos ater ao fato 
homossexual, determinar seu verdadeiro espaço 
ge'ogrbfko destro dai sociedade de hoje." 

Para • montagem desse espetáculo foi emito 
importante a escolha e adequação do. ators, 'Já 
que estaríamos latindo de jovem que vendem' os 

seis corpos, era necessária uma semelhança flslos 
com a penuaagena." 

No elenco. LUIZ CARLOS NINO leitor eper- 
sonagem com ló anos, travesti profissional que 
Imita Gai Costa, a Gracinha Tropical), JULIO 
CËSAR I ator e personagem de 15 anos, michê, o 
Serginho,, FABIO MASSIMO ketor de 20 anos, 
personagem de 17 anos, michã, o Renguitemi. 
ALEXANDRE MARQUES [personagem de IS 
anos, dramaturgo, o Franciscot, MIGUEL 
CARRANO (o dono do apartansemol. e RO-
GÉRIO COR REA e 71 ROBERTO ambos com 
19 anos, Interpretando no sistema coringa). A es-
tréia está marcada pira o dia LO de setembro. no 
Tcaro Senac, em Copacabana. 

No decorrer do espetáculo, o relator descreve 
vários casos ve4dlcos de assassinatos de homos. 
sexuais por michês. usando material de pesquisa 
recolhido nos arquivos do IAM P1 AO. 

Concluindo. nada melhor que uma fala de 
Marcou "Será que nunca nirtgun se preocupou 
com isso? Será que ninguém sabe? Somos uma 
multidão de jovens que transformamos nosst 
corpos, nossas pernas, nossos paus, nossas bun-
das em versáteis instrumentos de trabalho, dis-
postos a executar qualquer tipo de coreografia 
entre dois lençóis.— 

"Atrás de mim, e junto comigo, virá outro, 
outro, e outro. Nunca vai faltar mercadoria, nun-
ca f ai faltar cliente. Ambas as partes pecando in-
tensamente contra a castidade por pensamento, 
palavras e obras," 

"E não vamos falar em dignidade, li? Tra-
balhando algumas horas por dia, ru tiro quinhen-
tos, às vezes até uma milha, na maior tranqüi- 
lidade. Faça as contas por semana. Agora faça 
por m. Você me arruma um anxego ~te on-
le eu possa ganhar um ordenado parecido? Quer 
saber de uma coisa? Falta de dignidade, cara, é 
trabalhar oito horas por dia em troca de salário 
mínimo. Falta de dignidade é comer marmita 
fria." 

£ isso aí. gente. O espetáculo está ai. Precisa 
a,Isifr e participar, logo, antes que seta tarde. 
(io CO
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