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Sempre livre 

Outra idéia maior a da masturbação, e tam-
bém realizada, se bem que de forma diversa da 
dos midês. que deu a notável reportagem co-
letiva. O que ficou desta vez, a partir da desa-
busada e ágil apresentação do Aguinaldo, fia a 
generalização da prática, como queriam provar. 
Um consolo para todos e reforçando, além da 
linha hoinossexualista do jornal, a missão de 
liberador sexual que vem desempenhando acima 
de qualquer outra. Esse espalhado combate do 
ocaso tempo - o que em parte explica a ampla 
aceitação do jornal - é mais de fundo e geral do 
que qualquer outro político-partidário, o que 
aliás vens de encontro ao ótimo artigo de Francis-
co Bit$encourt respondendo às criticas dos ativis-
tas, O Lamllão se faz um lugar de liberdade, em 
que ttidca têm vez, a menos que queiram restrin-
gir a liberdade em nome de enganosas ideologias. 
E ficando com a liberdade, ele fica coso o 
criativo, com o que faz andar à frente. Dai o tom 
desbravador praticamente de cada número e o 
contagisate entusiasmo de seus redatores. 
Imagino que estejam se sentindo justificados ao 
fazer o Lampião, e isso é o melhor que possa 
ocorrer a uma vida, não é? 

Paulo Hecker Filho— Porto Alegre. RS. 

Pequeno burguês 

Prezados editores: venho por meio desta me 
felicitar com o jornal devido às criticas, a meu vez 
improcedentes. que o mesmo tem recebido ul-
timamente. Não deve o jornal ser meramente um 
porta-voz dos grupos constituídos neto, muito 
menos, assumir uma opção política-partidária. o 
que só serviria para estreitar seus horizontes de 
discussão, e, conseqüentemente, reduzir sensivel-
mente o número de leitores e ou colaboradores. 
Quanto à problemática do sexo nas sociedades 
hodiernas, mais especificamente quando pra-
ticado entre pessoas de mesmo sexo, acho que 
pode ser encarada sob dois ângulos diferentes 
(pode ser até que existam outros, mas no momen-
to só vejo estes): 1 (diante da constatação de que o 
lugar do homossexual é um lugar de opressão, as-
sumir este lugar e tentar transformá-lo em um 
lugar de pressão: 2) Não assumir o lugar de 
homossexual, mas questioná-lo profundamente, 
mostrando a sua produção e manipulação pelos 
poderes e valores constituídos e denunciado, os-
tensivamente, o cárcere de desejos e a miséra 
afetivo-sexual que se esconde sob o manto da nor-
malidade. 

Quanto ao rótulo de "anarquistas pequeno-
burgueses" que alguns tentaram impingir a 

SALVE LESBOS - Clara, cabelos es-
casas, olhos castanbo..esverdeadoa, educada 
e discreta, independente, quer conhecer 
moças entre 28 e 30 anos, carinhosas, edu-
cadas e Inteligentes. Tenho 30 anos e um 
toque espiritual. E. Moreira - Rua do Im-
perador, 6 apto 505 ..,. Petrápolis, CEPI 25, 
600 RI 

ALTO, 30 anos, não feio de todo, momo, 
asilo, curto música brasileira e latino' 
americana, cinema em geral, discreto e pai' 
ilvo. Procuro alguém que ,e agrade no visual 
e esteja a Um de se encaixar notas minhas 
limitações. Roberto Silva - Ci. Postal 7565 
- São Paulo-SP - CEPI 01000. 

Raramente alcançamos nosso objetivo. O 
meu é um amor puro e acima de tudo sincero. 
Quero .corresponder-me com você, garota 
solitária, ativa.que esteja a firo de relacio-
namento feliz. Sou morena clara e tenho 22 
anos. Peço foice telefone na 1 P carta. NÉA-
Rua Xavier Pinheiro, 31 - Parque Duque - 
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - CEP: 
21.241. 

PSEUDO-LIBERTÁRIO pequeno bur-
guês deseja contatos coso mato-grossenses. 
urgentes!!! TOM - Cx. Postal 8987 - São 

Paulo-SP, CEP: 01-000.

vocês, é aquela velha e carcomida tese de que o 
"co doa outros está sempre sujo", e que tens feito 
de amplos setores da esquerda brasileira sua eter-
na moradia (reflexo direto da falta de autocrítica 
e de questicasamento dos militantes). Eles ainda 
acreditam na Verdade Absoluta e no Dogma, dai 
sua orjenza a filosofia que vão mais fundo no 
questonamento dessa suposta realidade que esta 
ai e sua ostensiva pratica de rotular de" anarquis-
tas" aqueles que, ao invcs de mudarem de deuses, 
preferem pisacá-tos. Acho que só um néscio não 
consegue ver que todos os movimentos e partidos 
que se dizem de esquerda no Brasil fundamen-
tam-se quase que tão-somente, nas classes mé- 
dias, i. e., na pequena burguesia. Ê aquela velha 
estoria da falia de espelho. - Pela esquizofrenia 
das produções desejantes; - Pela perversão doa 
sentidos; pela negação dos cárceres; Pela plu-
ralidade; pela afirmação dos corpos do mundo. 
Um abraço forte. Desculpem o final pan fletário, 
ruas é que "virus militantis" tens andado ulti-
mamente no ar, e às vezes nos acomete. 

Alfredo Rangel - Rio. 
R. - É liso .1, Fredo. Quem nos chamou de 

"pequenos burgueses" foi o pessoal da Conver' 
gânda Socialista. A CL, voce sabe, á uma enti-
dade pequeno burguesa, com um estatuto pe-
queno burgues, registrado num cartório pequeno 
burguês, com *swdados de vida francamente 
pequeno burguesa - de estudantes de univer-
sidades pequeno burgucss a prolii.lossala liberais 
pequeno burgueses _, todos preocupados em 
tomar o poder nas mais diversas entidade, pe-
queno burguesas, em uma sede pequeno bur-
guesa na qual todo tipo de atividade pequeno 
burguesa é reproduzida. Ufa! Haja cultos tu-
terrompidos e ejacula~ precoces nessa bis-
sósia...

De assunto só 

LIBERTÁRIO - Professor, alto, jovens, 
28 anos, barbudo, curtidor de Caetano, bran-
co. Procura pessoal que queira dividir seu es-

paço cm São Paulo. Pago até Cr$ 8.000,00. 
Tratar pelo Fone 258-8841, das 9 às 13 h - 

São Paulo. 

SEXO LIVRE— Tenho 37 anca, gosto de 

sexo livre a dois ou cm grupo, com casal cai 
pessoas de ambos os sexos, gays masculinos 
ou femininos. Sou um homem ávido de prazer 
sexual, coso qualquer pessoa. sem prcesm-
ceito. Cx. Postal 184 - Sorocaba - SP - 

CEP: 18.100. 
PASSIVO —30 anca, 1,65m, 60 Kg, olhes 

azuis, louro, nivel superior, bastante discreto, 
deseja se corresponder com gueis ativos, sem 
interesses financeiros, para transar, sem en-
volvimento sentimental. Marcos - Cx. Postal 
8283— São Paulo— SP - CEP: 01.000.

mandem noticias locais (todas atenderiam coso o 
'maior prazer) de assuntos ligados a nós todas. 
Uma imprensa mais atualizada e não este jornal 
para ler na cama... de quem tem tempo e não 
nós: domésticas, serventes, garçons, cozinheiras 
de madame e mais e mais. Tá cato que cuidem 
do lado de vocês bem nascsda.s, instruídas, porém 
sem esquecer de nós que também compramos o 
jornal para pagar os gastos com estas reportagens 
quilométricas. Parem e pensem... 

Fa'resrinha de Aracaju - Rio 

R. - Querido Feyi'drinbar o nosso trivial, a 
gente gasta ele todinho num bar chamado 
"Moringu tuba", que fica ali na Rua Alvaro AI. 
vim, no Rio. Pra você ter uma (diia de come a 
gente air* em cheio ao fazer daquela repor-
tagem e-nor-me sobre os miou.: as vendas do 
jornal subiram quase 30%. não é Incrível? E que 
história é essa de que a gente não liga para a 
plebe? Ela aparece mensalmente nas páginas des

-te hebdomadário, mm bem. Neste mesmo nú-
mero: olha ai os trabila falando para o mundo. 
Essa coisa mais "domestica" que você nos pede 
- notícias dcs bairros, jornalismo do tipo" Fala 
o Povo" ou "Plantio Lampião" é mala para O 
Globo que pra gente, querido; Lampião se 
pretende o inala abrangente posalvel. De qualquer 
modo, quando a gente inaugurar nossa Rádio 
Cidade Guel, Rifada Mambaba, irave.tlda de 
Aérion Perlingelro, fará um programa Intitulado 
"A aniversariante do dia" pra satisfazer você, ti 
legal? Escreva sempre, darllng. 

Mais banheirismo 

Aos Lampiónicca. Quero agradecer-lhes pelo 
pronto atendimento ao meu pedido do livro Es-
cola de Libertinagem e Lio calendário 81 do Lam-
pa. Achei a abordagem sobre onanismo ótima no 
n° 31. e como o Marquês de Sacie, o calendário; 
nada como por a teoria na prática, imaginando 
altas orgias cran Dolmancê, Saint Ánge, Eugenie, 
Agostinho e o cavalheiro; com um time destes não 
há quem resista a uma "bem aventurada". Não 
sou catedrático em banheiro, mas conheço alguns 
que deixaram de constar no "Roteiro Pau-lista". 
Para felicidade da comunidade gay desta cidade e 
gringos em tours por estes campos de Piratininga 
foram reabertos os saudosos sanitários da Praça 
Roosevelt. A PauListur deveria comemorar o 
evento com champagne. mas não teve conheci-
mento. O Ritmo da praça está a todo vapor, in-
tensificado com as férias escolares e com o novo 
,sual que a praça ganhou após a reforma. Bom, 

se o local estiver sob a vigilância dos guardas, 
arrume uma companhia no piso superior e vá 

mostrar suas qualidades no sanitário do 19 sub-
solo. onde funciona o estacionamento da 
EMURB, no fundo à esquerda. 

O Parque Ibirapuera possui um sanitário 
disputadissimo por patinadcxes, motoqueiros e 

ANUNCIO - Se você é gay ou enten-
dido... gente... escreva-me. Sou bronzeado, 
universitário, livre, prático, esportivo, más-
culo, inteligente. 23 anos, responderei a 
todos. Renato Vieira - Rua Dom Aquino, 

393—Campo Grande - MS - CEP: 79.100. 

S.O.S. - Tenho 32 anos, vivo muito só e 
gostaria de me corresponda com garotos en-

tendidos, entre 18 e22 anos, para futurocosis-
prornisso. Foto na 19 carta. Achytles Marten-
thal - Posta Restante - Ibitura - SC - 
CEP: 88.780. 

PROBLEMÁTICOS - Sou entendido e 
estou com problemas e a única forma de resol-
vê-los é me casando. Para isso preciso de al-
guém. entre 18 e 26 anos que também tenha 
problemas com a familia, para chegar a um 

acordo. Daniel Gustavo - Av. São João, 
1113. 10 andar, ap t

o
 4— São Paulo -"CEP: 

01.035.

rapazes da vida fácil, fica bem próximo ao ga-
binete do prefeito e à Fundação Bienal; a pedida é 
amor sobre rodas em muita imaginação. Sin-
ceramente, a melhor literatura sanitária e cita'as-
primas eróticas são a atração do sanitário da pas-
sarela do H.C. sobre a Rebouças no lado esquer-
do, bem escondido, que só pessoas espertas o 
localizam crio Faro peculiar e olhos de águia. O 
local é ermo e vez ou outra aparece alguém para 
uma sacanagenzinha mas se não aparecer, de-
licie-se com as inscrições que o farão ter pau-
samentos estonteantes. 

André - São Paulo. 

Sem sapatos 

Caros Amigos do Lampião. Anexo estamos 
enviando um recorte do Jornal Correio da Bahia 
do dia 1.' 12180 Focalizando uma entrevista entre o 
produtor e o propagandista de um anúncio de 
Televisão local. Este anúncio foi objeto de uma 
intensa campanha movida por nós para retirá-lo 
do ar, visto que o mesmo sucita a violência contra 
a bicha, usando a mulher como objeto sexual. No 
referido anúncio Zê Trindade, grotesco perso-
nagem de duvidoso humor, numa sapataria entre 
bolinadas numa moças, dizia que as mesmas 
levassem sapatos, que ele colocava na conta dele; 
nisto surge uma bicha que diz textualmente: 
"Moço, este 44 está chiquérrimo. posso levar?" 
Responde Zé Trindade sacando de um revólver: 
"Para você tenho um 38, miserável", e aponta e 
faz menção de atirar no bicha. .que foge. Como 
podem ver na entrevista, fizeram do nosso mo-
vimento uma autopromoção especialmente a 
bicha do anúncio, que é bicha de verdade, que 
nega e despreza tu seus iguais, além de não ter 
nenhuma dose de autocrítica. O referido jcrnalis-
ta também é bicha, parece que é enrustido, e 
também deturpa todo o episódio. 

Mandamos uru outro recorde, que saiu na 
Tribuna da Bahia de 28.11.80. Neste jornal temos 
um espaço através da coluna Gatos e Sapatos; es-
ta nota no entanto, é mentirosa e tenta nos man-
char com jogadas publicitárias, o que é invesi-
dico. das 630 pessoas que assinaram apenas 22 
são publicitárias. Continuamos atentos a todas as 
manifestações que tentam descaracterizar, violar 
e atentar contra o homossexualismo por pessoas 
que, para fazerem publicidade, precisam de tan-
tas apelações e violam a ética profissional com 
tanta ignorância simplesmente para venda 
sapatos. Ainda se fossem cuecas!!!! Beijos de 
todos e todas. 

Carlos Alberto (Grupo Gay da Bahia) - Sal-
vador. 

R. - Querido Reto, Ralada Mambaba, 
depois de ler os tala recorte. - que pobreza, ai 
dedarações daquele publicitário e daquele ator, 
ull -, resolveu andar descalça uma semana, em 
sinal de protesto. E olha que andar descalço no 
Rio, nesses dias de 40 graus à sombra, é um ver-
dadeiro martírio. Estamos ana vocda, é claro. 

RAPAZES NEGROS, gostaria de me 

corresponder para fins de amizades e um pos-

sível relacionamento intimo, tenho 1 ,65m. 54 

kg, sou jovem, moreno, cabelos castanhos, 

estudo e trabalho. André Luiz de Oliveira - 

Rua Prd9 Atua, 9— São Cristóvão - Rio de 

Janeiro— Ri. CEP: 20.204. 
JOVEM, 20 anos, quer se cc,rrespoisder 

coso gays acima de 25 anca para amizade cai 
futuro compromisso. João Rolembag - Av. 
N. Sr. Copacabana. 836, s/l — Riodeianeiro 
- Ri - CEP: 22.050. 

PROCURO, senhor ou casal, de 40 a 60 
anos, para que rue protejam nos estudos e 
para Forte relacionamento. Sou jovem, 22 

anos, bonito, moreno claro. Jcaué - Cx. Pos-
tal 3—Santa Cruz da Serra — Rio deJaneiro 
- Ri - CEP: 25.450. 

ATENÇÃO - Luiz Carlos Nascimento, 

residente em Lavras - MO, deseja entrar cio 
contato coso Costa, lá de Recife. 

Atenção leitores do Troca-Troca: Agora 
quem quiser ter seu anúncio publicado nesta 
seção terá que mandar uma xerox da Carteira 
de Identidade anexa ao texto do anúncio. Não 
se assustem, pois é uma mera precaução con-
tra babados.  

-n . - 

Amigas: vocês cansam qualquer um, coto esse 
jornal de um assunto só. Imaginem todas vocês 
com uma só reportagem abordando" c& michês", 
quando cada uma poderia tratar de um assunto 
distinto. Um jornal mais movimentado, variado, 
mesmo coto o trivial. Ainda mais com um assunto 
nem tão do interesse da grande coletividade a que 
se destina o veiculo de informação. Quanto di-
nheiro (doa leitores é claro) gasto assim.,. Não 
seria melhor um planejamento um trabalho mais 
inteligente, para melhor atender à clientela? Está 
muito distante da Central do Brasil, da Tiraden' 
les, da Cinelândia. do Buraco da Malsã, doBaixo 
Leblon e adjacências... 

Que tal mais aproximação coto esse distinto 
público, para não Ficar falando só entre vocês... 
Pequenas reportagens coro essa gente que vocês 
apelidaram de minoria (minoria é a vovcginha, 
nós sonsos uma coletividade bem expressiva). 
Pequenas entrevistas com a plebe e não só essas 
dlcntes de nus e livros caros. Vamos dizer no-
tícias das colegas (aniversários e outras coroe-
morações). Pedir às distintas em cada bairro que 

Troca 
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REPORTAGEM
Fotos dos travadai Ricardo Fragoso Tapper 

Brasil: campeão 
1 

de travestis 
inundia 

Acredito que todo o homossexual, num 
.'nomer000u outro de sua std, sente a tentação 
Je se travestir. E os que o fazem, atingem, com 
certeza, o cerne de uma questão fundamental 
para o homossexualismo, que é onde colocar o 
:ravestbmo rio contexto homossexual. Há diver-
os enfoques. Por exemplo, numa sociedade em 
que predominam os valores machistas, o traves-
ti representa a negação absoluta desses valores, 
. espelha onde uma sociedade castradora se 
refine. ! ,.Ias quer dizer também, desuto de um 
conerito feminista, a entronização dos valores 
rnachi.sas, já que o travesti quer dar. pretende 
dar ao homem tudo aquilo que a mulher eman-
cipada moderna procura apagar de seu corpo, 
que é a imagem da mulher-boneca, da mulher-
objeto, passiva e vazia. 

Do ponto de vista homossexual propriamen-
te dito, a coisa tem de ser vista por um ângulo 
diferente, N ão falo da sisão do homossexual 
preconceituoso, ou 'revelucionário", para 
aqueles o travesti é o empecilho para uma sida 
tranqüila e sem vergonha, e para estes alguem 
que os impede de galgar mais um degrau em 
direção ao poder. Falo aqui do homossexual 
que, uns dia, encontra-se na mais completa con-
tusão vital e se pergunta: o que sou? Para esse 
homossexual mi busca do entendimento, o 
fenómeno do Irisestismo é mais uni mistério 
fundamental entre os muitos de sua vida a ser 
decifrado. Sim, porque para ele, o travesti, 
além de um enigma é uma fascinação a ser 
deslindada. uma tentação a sor vencida. Eu, por 
exemplo, nunca me trawsci, nem como gaiato, 
como era o costume entre os homossexuais há 
alguns anos, e acho que hoieissorepresentaum 
obstáculo não vencido, uma etapa não cum-
prida da minha sida. Confesso que nunca cosi-
segui deixar de sentir uma ponta de inveja de 
todos os meus amigos de mocidade que, num 
momento ou outro de suas existências, se 
traseslirain. 

E há sempre detalhes significativos no caso 
de cada um deles. Um, por exemplo, aose vestir 
de mulher pela primeira vez, teve uma ejacu-
lação. Diante dÕ espelho. Outro, reproduzia 
durante os três dias de carnaval tudo o que ele 
sonhasa ter sido em casa eque seus pais não Lhe

permitiram: a imagem de uma jetine file bien 
rangés. Usava vestidos muito simples e dis-
cretos. embora caros, e pequenos chapéus que o 
transformavam na eterna debutante de 15 anos, 
Isso durou muitos carnavais, 

1 r'avestir-se. aliás, nada tem a ver com pin-
ta. Eu dou mais pinta do que muitos conhecidos 
que se travestem regularmente. Dois desses 
conhecidos, ou melhor, amigos, são pessoas que 
eu nunca poderia imaginar vestidos de mulher. 
Pois num baile de gafieira, anos atrás, às vés-
peras do carnaval, eles resolveram se traveslir 
com roupas de amigas e brincaram muito à von-
tade a noite jnieira, tendo por 'cavalheiros" 
unia colega recatadíssima, 

ão falo do hetero que se lravesle: mas  que 
lesa o homossexual a vestir-se de mulher? Ser 
mulher, Iodos sabemos, é muito mais com-
plicado do que ser homem. O homem é simples 
mortal, se veste como pode e lhe dá na telha, 
nem a barba precisa lazer, se não quer. A 
mulher transporta consigo toda uma parafer-
nália cosmética quase inacreditável. Assim, a 
opção do travesti é uma opção de sacrifício e 
quase sempre de muita atribulação Isso sem 
falar na dor e no sofrimento dos que tomam 
hormônios, implantam senis, fazem eletrólise, 
cortam o pomo de Adão, aumentam ou re-
baixam a testa, injetam silicone nas maçãs do 
rosto, nos lábios e nos quadris. São as verda-
deiras oitavas maravilhas do mundo, ainda au 
primeira geração, as bichas biônicas ou ex-
perimentais, de quem não se sabe o que advirá. 

A esses sofredores, tão fortes oue são capazes 
de triunfar das torturas a que se impõem, eu 
rendo minha homenagem e admiração silen-
ciosas, mas não são eles, nem os chamados 
transexuais, os que mais me interessam no 
imenso espectro dohomossexualismo. Esta sagá 
ainda está se fazendo. Para mim, a verdadeira 
esfinge é aquela das intenções ou desejos que 
nunca se realizam, ou que se contentam cern a 
semi-escuridão dos quartos, onde, possivelmen-
te a esta hora, milhares de criaturas estão ex-
perimentando a medo os vestidos das irmãs 
para conseguir sua primeira ereção, pois são 
eles os verdadeiros portadores do estigma. 
(Francisco 8hiencourt).

Jane e Floinam a transformação levada aos ex-
irasses do requinte, já na primeira gaçiode 
bichas hlônlcas. Na foto menor, usai das 
damas da noite. 
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gesto de quem passa uma navalha ã altura da 
virilha. 

piras, 
Ia noite... 

continua a bater co. a cabeça no carro, até que o 
sangue começa u lhe manchar os cabelos, a teta, 
o decote, a blusa. Procuro o PMi de sumiu. Nin-
guém chega perto do travesti, até que ate se 
levanta e, cambaleando, entra num bar, todo sai-
s.nguesiiado, 

"Como é seu nome?"/"Watusi,.," - ela me 
diz, e sacode o penteado alto, cujas conchinhas 
chocalham lá no alto do seu metro e oitenta. Um 
carro passa pela Augusto Severo, bem devagar, e 
ela não se faz de rogada: abre o vestido de uma só 
vez, e mostra o corpo bem torneado. O carro vai 
embora e ela fala para o travesti mais próximo 
numa linguagem meio curada, mas eu consigo 
entender o final de uma frase - ".. - o orgulho da 
raça". Watusi tem 22 anos, é negra e faz ponto no 
calçadão do Instituto Histórico e Geográfico há 
seis meses. Cobra mil e quinhentos cruzeiros por 
miché, e diz que fatura até nove mil por noite - 
"depende da disposição". Nunca leu o Lampião, 
mas "morre de vontade de sair no Dia. E quase o 
conseguiu, há dois meses, quando atacou a gi. 
letadas um cara que não quis lhe pagar o miche. 
Foi salva porque, levada para o distrito, este teve 
que ser esvaziado porque "iam receber a visita de 

Libélulas,	 nwn.Q 

vamj 
damas ^ 

"Eu aras déilnat tenho eu e vagina" (frase
ouvida de Li Ribanchera, uma bicha cubana que
atuava no cabaré Casanova, e que morreu em
meados da década de 70. Detalhe: Li não era
operada - ao contrário, tinha uma mala enorme.

Sek de dezembro, 231s3in. Na Rua Pedro 1,
que desemboca na Praça Ttradmtes. A inuhldio
habitual - pulas, bichas, operárias em busca de
um divertimento de sábado, policiais, curioso..
De repente, os três soldados da Polida Milhar
correm ziguezagueando por entre a multidão.
Dois deles entram num bar e pedem documentom
ao primeiro Incauto. O terceiro pára diante de um
travesti e o segura polo pulso. Tenso silêncio na
praça - me vem à cabeça aquela história dos
animais que param todos e olham em tomo,
adivinhando o Incêndio que ainda nem ccsaeçs,o
na floresta. Centenas de pares de olhos se lixam
no PM e no travesti, e a tensão geral, parece, é o
que Impulsiona saie últimm coes um safanão, o
investi arranca o pulso da mio do soldado; 

olha em torno, vi o automóvel a uma dia. 
tincla de der metros e, de uma carydra só, joga.
sede cabeça «saira de. A sloiimds do choque Ias
o travesti cair de joelho.; a é de joelhos que de 
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um juiz, e os canis não queriam dar vexame". 
Watusi toma Neoviar, hormônios femininos, 

pílulas anticoncepcionais, "as amarelinhas", 
como ela chama. Seus selos são pequenos, com-
parados com os de sua vizinha mais próxima - 
um travesti mais bronzeado que qualquer garota 
de Ipanema, e cujo vestido, de jérsei branco, 
simplesmente não tem costuras dos lados. A con-
versa é dificílima; os carros param a toda hora, e 
eu me sinto um estranho—afinal, aquilo ali tum 
comércio. Dai, trato de fazer as perguntas bá-
sicas: "Watusi, você gosta de ser homossexua-
l?"/"Claro! Eu sou maravilhosa!/'Mas não 
preferia ser mulher?' '/" pra isso que eu tou 
aqui: vou juntar um dinheirinho, e depois me 
fitando pra França: sou mandar cortar" - e faz o

Dote de dezembro. 21h20mhi. Em frente ao 
Cinema Iria. Multa gente parada soba marquba. 
Cai uma chuva enjoada. há água empoçada no 
meio-fio. Os doIs travestis; estio bem quleihshos, 
como se apenas passassem a chuva. O paralba se 
aproxima cambaleando, vindo de algum boi.. 
quim do centro da cidade. Ao passar por eles, o 
primeiro estende a perna e lhe dá uma rasteira. O 
paraíba cai, e a segunda bicha lança-se sobre de; 
co~ a esmurrar o homem, que está bêbado 
domes pra entender o que lhe acomem A pri-
meira, rapidamente, faz a limpeza - rira o rs 
kiglo, a carteira, tudo o que o Som~ tem nou 
bolo, e vai =hora, cam

i
nhando co. cuidado 

por sob as marquises para não as molhar. A 
segunda continua a surrar o paralba; este cai na 
poça d'água, e o travesti, segurando-o pelos 
cabelo., faz com que ele mergulhe a cabeça den-
tro da lama e fica a segurá-lo. O paraiba braceja 
Inutilmenie, está se afogando. Vejo, na cara da 
bicha uma firme, cega raivosa determinação - 
da vai matá-lo. Ligo o carro, arando os farém e o 
jogo de encontro aos dois - paro a apenas alguns 
centímetros. A bicha se solta, olha para aha 
como se estivesse chegando de multo longe, volta-
se pana o paralba - a quem continue segurando 
-, acha-o, levanta-se e vai embora, também sem 
pressa. O paralba lenata-ae a às quedas, sal 
«irrrndo. 

- Ai de pára o carro, fica alisando pra mim. 
Aí eu chego perto dele e digo - vamos fazer um 
filhinho, neném? Ai pego na mala dele - tá lá. 
bem encolhidinha, boto  cabeça dentro docarro, 
deixo ele pegar no meu peito. AI a mala começa a 
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rusestis com o makr tedlo, e comove dhsessem a 
si miamos - "pra que a gente vai se meter? Eles 
se acabam uns com os outros..." As bichas 
deixam a praia aos berros. 
- Falar? 1 ravesta não tem que falar. () travesti 
A forma puramente (bica através da qual 

se manIfesta um ur10 tipo de violência. O erro da 
sociedade é pensar que a violência está dentro do 
travesti — não, o travesti é o espelho no qual se 
reflete toda uma situação de violência que u' 
rodeia, que o envolve. Acho que é a forma maus 

,!' cs, 'j!. - '	 'mt'ni que se recusa a

riu ul h&', Iii u''.fl) 1 ruo sa bend Li . UC tidO exi ste
 homem nem mulher. Ao recusar o papel que lhe 

fui destinado, o de homem, e ao caricaturar o 
aitniaa quel lhe resta à enxha - ode mulher ,
o travesti está ganhando o seu lugar dentro de 
longo e penoso processo interior a que o homem 
chama generosamente de revoluçâo. não, o 
r,i scsi u

 
não iern que falar; basta que  apareça 

u!l,uutu'

 

Jos iu,,so olhos e nos iruq uicte sempre. 

(Aguinaido Silva) 

Vítimas da falta de, espaço 

IREPORTAGEM1

da prostituição o lugar da mulher, me parece 
discutível. Reconhecê-la é reconhecer o que es-
(OU dizendo, agora rotulá-la de "revolucio-
nána" é um absurdo. Os fregueses dos travestis 
nesse mercado são tsegundo depoimentos dos 
próprios travestis) "senhores casados", "ho-
mens sérios— , ou veia: homossexuais igualmente 
reprimidos que ao se relacionarem com os 
travestis fantasiam que não ratão  transando 
uxins outro homem — , além de realizarem a fan-
tasia social Itodo travesti é uma grande vedete 
de ascensão. Servem, os travestis, mais uma vez. 
ao Sistema repressor que cria monstros feito es-
ses " homens homens sérios". 

Alguém diria: diria: "Alt! Sias a maioria dos 
travestis. na cama. é quem come (ativamente) 
esses senhores sérios" . Tudo bem, meu amor, 
'sI) escuro da clandestinidade, no anonimato 
das quatro paredes, tudo está salvo. Interessa 
ao Sistema à legalização do Partido Comunista? 
'sAti, Interessa mantê-lo na pseudo-
clandestinidade, porque não o reconhece como 
força politica, mas tolera as suas atividades 
mais uma seu travestido de um sistema — de-
mocrático". A clandestinidade ou o travesti-
mento da sexualidade só pode Interessar ao Sis-
tema que condena a liberdade de expressão 
((xwp)ral/sexUalÏ. ti travesti, enquanto isolado 
nos seus teatros, enquanto falador de piadas, 
assim como os homossexuais (linha casal - há 
os que usam até a aliança judaico-cristã) que 
aceitam o encarceramento do convívio "social", 
011 I)S homossexuais que vivem exclusivamente 
flOS guetos. servem, em última instância, a um 
só -Sistema, e na mesma forma. 

Qual seria, então, uma posição libertária, 
que é — no meu entender — o mínimo que se 
espera? Acredito que ocupar o espaço dentro e 
fora dos guetos (obviamente que, lirst of ali. 
dentro de cada pessoa). Dentro para expulsar 
a visita zôo-científico-tuilsticai dos heterosse-
xuais, e fora para estar dentro da Sociedade, 
para afirmar, confirmar, easseguurar um espaço 
para todo e qualquer tipo de sexualidade. Uma 
posição revolucionária, sem travral imento. 
REVOLUÇÃO = tomar o poder espacial (es-
paço) e não ASSIMILAR idlogia do Poder, 
especialmente aquela elaborada nos labora-
tórios das Igrejas, dos Hospitais e das Escolas a 
respeito da sexualidade, e ainda mais da ho-
mossexualidade. Ser homossexual é ser revo-
la cionário, mesmo que isso - aos olhos direitis-
tas das várias espécies de patrulhas travestidas 
- possa pareszr paradoxal. Aliás, em grego, 
como nos ensina Ferreira Guiar nuns recente ar-
tigo, Parodoxon significa maravilha. A revo-
lução da sexualidade é uma revolução mara-
vilhosa. (Luiz Carlos Lacorda). 

crescer, eu digo pra ele, lan um hotel aqui, bem 
pertinho. Você quer ir, bem? Quer gozar gostoso, 
quer, amor? Ai ele bota a mala pra fora, pensa 
que eu vou ficar tarada, imagine, uma coisinha 
assim... Aí eu digo, ai, que pirocona enorme! E 
pronto: ganhei o cara. A gente vai no hotel, lá eu 
trato ele a pontapés. 1 e uns que chegam lá e 
dizem assim. "e você, fica de pau duro?" E. vão 
logo pegando. Já viu como é ie ii gente acaba, 
né? () pai de família gosta mesmo é de urna 
trolha.. iMarisa, a Gaúcha; faz ponto fli 
quina de lavradio com iem de SI. Diz cobrar 
mil cruzeiros por transa, e não quer slr,t mu-
Ih

- \laricona. não. mancona, jamais?, neve, 
nunquinhas! Vai embora, viado! ('são quis dar o 
nome estava parada nu calçada mi frente ao 
)toil (.kwla 

— Vocè fl(> sai acreditar; mas eu sai usada 
em l'ernamhuco, Com uma mulher. De papel 
pas.sado, e tudo. E sabe da maior? A gente lese 
um filho! Um dia, ela tinha deixado urna com-
binação no banheiro. Me deu vontade de vestir. 
Quando CII me olhei no espelho, quase tive um 
troça. Meu coração fazia tchã-tchà-tchã... Foi ai 
que eu si que era esse o meu destino. Fugi pra 
Salvador, lá aprontei umas coisas, tive que me 
mandar pro Rio. Já morei seis meses em São 
Paulo. mas voltei pra cá, porque lá a barra pesou. 
A mulher e o filho? Mando dinheiro pra eira todo 
mês. Afinal, o menino é sangue do meu sangue. 
né? Fará Falsete; outra que lar poi' n diante do 
Instituto história) e Geográfico seria uma 
homenagem velada doe travestis a (.herto 
Fre,re? Detalheidois deste de ouro que fazem 
seu sorriso brilhar sinlatraunente). 

- Bicha, acorda! Pega aqui: eu tou ficando 
com um peito major do q.Le ooutro! 

)1Inku amiga Danklie, hoje morando em 
Paris, logo que começou • tomar hormônIos, aln-
da'ino Rio, num dia mi que dormi em sua casa) 

Cinco de dezembro, 20b45min. Dentro do 
Chiena Iris, o travesti está parado pelo da 
"bomhoniérc". como faz iodos os dias, imóvel, 
ostentando o mesmo sorriso— sinto no seu rosto 
um ar leenente maternal. Pela sue presença 
constante no dnema, sti o apelidei de" [íris — (nes-
te caso especifico, deve-se pronunciar "Alris"). 
Pago o ingresso, entro, me aprosbiso dele e ar 
renesso a perguntai Çocê gosta de ser homos. 
sesuai?" Ele continua a me olhar, imóvel, com o 
mesmo sorriso, e sinto que, enquanto o faz, vou 
diminuindo progresalsamente de tamanho. Saio 
correndo pela porta a lora quando percebo que 
estou com apenas sete e meio centímdroa de al-
tura - se não sumir dali. Airis. com seu sorriso 
de quem está dii estado de graça, me fura de-
saparecer para sempre. 

- Fia (41011 pra mim que estava incomo-
dada. Eu acreditei, claro. Parecia uma meni-
ninha. achei que devia ter no máximo 19 anos. 
Queria fazer o negócio no carro mesmo. disse que 
tinha pressa de chegar em casa, que tinha que ser 
por irás. Ai. quando a gente estava no auge, eu 
hsflei a mão, Rapaz. naquela hora, eu quis 
morrer! Era uni homem! Ate hote eu estou 
traurnatii,aduu... tP.S., jornalista que disse te 
sido eiiganado. uma "e,, por 'um travesti que 
Parecia mulher" 

lá legal. eu converso contigo; mas dá pra 
socê me pagar um conhaque?" — A gente ca-
minha até o bar, na F( ia Mcm de Sá. O portu-
guês. atras do halco, olha desdenhoso pra mim 
quando eu peço dois conhaquesscrá que ele pen-
sa que eu 'ali um freguês do travesti? Angela 
bebe de um SÓ trago, depois de derramar umas 
galinhas pra santo. Faz uma carda, e durante um 
hresis'.imo instante CLI seio, no seu rosto bem 
maquilado, os sinais de urna agressiva mascu-
linidade - é isso que crispa seus lábios, que fran-
ze sua testa. \las da logo recupera o equilibrio, 
retoma a sua postura de "mulher". Começo o iii-
terrogaton... "Você gosta de ser homossexual?"! 
"Se eu disser a você que gosto dessa vida, tou 
mentindo, n?"/ "Mas então, por que você ti 
sqLí?" / "Porque aqui se ganha dinheit'o fácil 
..."/ "E o que você quer da vida é isso? Ganhar 
dinheiro?"! "Não é isso que todo omundo quer? 
Eu sou praticamente analfabeta. Ia viver de que, 
se não fosse à calçada? Ia ser empregadinha de 
madame, lavar penico? — 1 "Mas se você nào fosse 
homossexual, não ia ter que arranjar um em-
prego?"! "Se.,. Essa historia de "se", queri-
dinha..." 

Ángeta pule mais um conhaque ao português. 
que a atende. Eu mal toquei no meu "Dua bar" — 
alguma casa lá no fundo do meu estômago me 
preveniu pra não fazê-lo. "Mas esse negócio de 
transar coro tanto homem; isso não te cansa, às 
vezes? — / "Quando eu descobri que era bicha, me 
deu uma aflição; eu pensava que a coisa mais 
difícil, pra uma bicha, era arranjar homem. 
"Ah", eu sonhava, "se eu fosse uma mulher". 
Bons, eu sou muito feminina, mas ainda não 
tenho urna racha, né? Pois bens, tá assim de 
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h,un:euui 4 .0 rv'nu! ',.ur ouuii,. Iu s,u adiar lo 
ruim por quê? lou é me curando dos meus com-
plexos...  1 "Mas tem homem que só gosta de 
homem. V00ê, com esse negócio de ficar cada vez 
mais parecida coro uma mulher. não agrada a 
eles.... ..Ais, isso é marioneta, eu não gosto..! 
 -Mas homem que só gosta de mulher vai procurar 
mesmo  mulher de verdade..."! "Ais, é? Pois et 
l)U te contar um segredo; não existe isso: homem 

que gosta de mulher; isso eu aprendi aqui, na cal-
çada; eles vão com elas só pra dar urna satisfação 
pra sociedade. Mas mulher é uma coisa muito 
fácil: tá lá de perna aberta, é só pegar; não tem 
perigo, não tem mistério. Mulher é uma coisa 
:hata. Lima homem me disso um dia desses. Ele 
tinha acabado de gozar, aí ele falou - "mulher e 
uma coisa ch'ata..." 

(Tque mais me Impressionou mi Agatha foi o 
rosto - parecia um daqueles rostos que o cinema 
norte-americano fabrica centímetro por cmii-
mdro quadrado, até atingir a mais fria perfeição 
((5 cabelos touros lhe caiam em cascata até os 
ombros. A pele do colo era sedosa e bronzeada - 
os selos, grandliii demais, eram vigorosamente era-
etos, 'soltando ao rosiot os iigomas — ai 
mes", como da chamava - repuxavam le-
vemente os seus lábios, dando ao conjunto um ar 
atrevido que os olhos completavam - eram cas-
tanho-dourados. tl.sta uma hidra de carros, 
àquela hora, na Vidra Souto, e cada um deles 
tinha um travesti na mira — estes fingiam In-
diferença, pareciam estar ali, àquela hora - mais 
de três da manhã —. apenas para ouvir o barulho 
do mar e, quem sabe, esperar para ver o sol nas-
cer, Foi quando Agulha tirou um cigarro da bolsa 
prateada e o acendeu. A chama do isqueiro 
Ruminou o braço nu, e então eu percebi, hor-
rorizadot desde o antebraço ao pulso ela tinha 
cicatrizes horríveis- eram cortes de gilete sesta-
feira, 19 de dezembro). 

Sete de dccmhro. seis horas da manhã. "o 
bar, na esquina de Lavradio com Mcm de Sá. o 
garn serve média de cafée leite com pãoeman-
teiga para 01(11 travestis. Ë uma festa: cansadas, 
as maquilagens desfeitas, as bichas contam, à 
maneira dos ficcionistas modernos - ou seja, da 
forma mais desagregada possível —, suas aven-
(LIras da noite que, para elas, termina só agora. 
Eu ouço a conversa. Uma delas fala da Suate. diz 
que lhe lesaram quase a metade da féria ia 
"Suatc" são os boinas pretas da Policia Militari; 
outra fala "daquele rapa, do Nlasa'ick" que anda 
COM um revólver debaixo do assento - "Cruzes". 
comenta uma delas. "ele tinha sumido!"!" Pois é: 
mas apareceu outra vez..." Me aproximo. Per-
gunto se elas moram ali, naquela casa da Rua do 
Lavradio (uma espécie de Casa de Irene. onde só 
moram travestis). Uma delas me pergunta: "Por 

que eu queria entrar lá..' Uma agi-
tação geral. Nos-a pergunta:" Pra quê?"!" Bom, e 
que eu tIni fazendo uma reportagem pra lam-
pião, vocês conhecem? (silêncio total como res-
posta) I um (ornai gllei; uma reportagem sobre 
travestis. E ai, eu queria ver como é que vocês 
visem''. 'sovo silêncio. As bichas comem suas 
médias com pão e manteiga. durante um minuto 
parecem apenas se COttceiulr.ir nisso. De repente, 
uma delas, depois de molhar o pão no café-com-
leite e interromper o gesto de levá-lo à boca, solta-
se para mim e murmura:" Se você tentar entrar 
ali, a gente te mata; te estraçalha toda, e depois te 
Ioga dentro da lixeira..." 

- [ legue o seu tomaI e enfie no rabo! (Jenifer; 
mi frente à boate ('asanosa(. 

— Eu tou me sentindo tão triste. tão depri-
mida! Ah, eu quero colo! Eu quero um paizinho 
que veia bem bonzinho para mim... (Aura; tam
bém em frente ao Cusanovai 

— 'sunca vou gostar de homem nenhum. De 
homens eu sã quero o dinheiro. (VIrna outra que 
faz ponto diante do Casanova). 

- Estou morta, morta! Argh' lô com um 
gosto de esperma na boca! Puta que ta merda! 
(Vinsa, outra vez eia era uma das que estavam, 
as 6h da manhã . do dia sete de dezembro, no tal 
bar da esquinai de Men de SI com Lavradio). 

Praia do Fiamgoi dezoito de dezembro, às 
li horas. Os travestis chegaram Is nove e meia, 
fizeram moistinhos de arda, estenderam suas 
toalhas, se lambuzaram de óleo de bronzear e 
desfilaram na arda com seis biquinis e tangul' 
nhas. Agora, estio se preparan do pura ir para 
casa, quando a briga estoura Duas delas anun-
ciam que são a pé, e por Isso não racharão o 
dinheiro do tisI, "Mas nós pagamos a vinda e 
voes iam pagar a volta", argumentam as outras 
duas. Em poucos minutos, começa a gritaria. As 
quatro se vingam mutuamente, dizem uma da 
outra as piores coisas. De repente, uma delas 
apanha uma pedra de uns cinco quilos e, ergueis-
do-a com as duas mãos, joga-a numa outra. Por 

poucos ~ tint ei ros a pedra não esmigalha a 
cabeça da outra bicha. lii no asfalto, estio pa-

rados dois carros da Polida Militar, duas joa-
ninhas. Seus ocupantes olham a briga entre os

Como disse muito sabiamente um psica-
nalista amigo meu, as relações chamadas he-
ercvsaesuiais ' que são na realidade relações 
riomussextats na medida em que estabelecem 
uma relação "do mesmo sexo" com o Sistema. 
Este, no entanto, trav'estido de ditador dos 
parâmetros de —normalidade— e —anormali-
dade , , marginaliza os homossexuais da medida 
em que estes não aceitam os espaços "permi-
tidas" por ele. 

Quais são esses espaços? O masculino e o 
feminino. Sem outra opção ou saída, alguns 
homossexuais, vitimas inconscientes dessa 
claustrofobia de papéis pré-conceituais (precon-
,tvt:d),) passam a "ocupar " os espaços deli-
mitados pelo Sistema seguindo à risca o que 
manda o figurino. Ai surge a bicha louca e o 
saparaLi mão confundir com os homossexuais 
assumidos). Cada um deles passa a assumir na 
vida quotidiana e portanto, inclusive, sexual, os 
papeis de macho ou fêmea. Ao contrário de 
deixar flutr dentro da personalidade, harmo-
nicamente, essas duas forças existentes em todo 
e qualquer ser humano na sua totalidade como 
pessoa. 

1) travesti me parece ser exatamente a pes-
soa que levou às últimas conseqüências essa fal-
ta de espaço determinada pelo Sistema. Já que 
não ha um espaço para o homossexual ocupar 
(comu, diz a cartilha), ele então radicaliza a sua 
(alta de perspectiva assumindo "o papel de 
mulher". A quem serve o travesti? Ao Sistema, 
porque acredita nos seus valores, porque não 
acredita na possibilidade de exercer a sua se-
xualidade enquanto ser humano miegralizando 
as duas torças internas tmacho/fêniea) existen-
tes. O travesti é o fetiche de uma visão heteros-
sexual da homossexualidade. O homossexualis-
mo, para ele, não existe. Existem o homem e a 
mulher. O travesti acredita ser mulher. E há 
casos em que rasa o-roça chega às raias da cais-
tração ftsica, numa aceitação definitiva de abrir 
mão da sua sexualidade empines (o pênis). 
Uma gritante afirmação desta minha visão é a 
atitude suicida que os travestis assumem quan-
do vão contrariados pelas forças da repressão 
(policial). Ao cortarem-se com giletes ao serem 
presas, eles estão querendo dizer - inconscien-
temente, é claro - "Eu me mato e ai você per-
derá a referência". A referência que sugere cies-

paço "permitido" pelo Sistema. Morto o traves-
ti, morre o Sistema que o asfixiou, que o pren-
deu àquele "papel", e que não permite a exis-
tência de urna sexualidade - fora da "nor-
malidade" — que queira se afirmar socialmen-
te.

A teoria de Darcv Penteado de que os 
trasestis são os que vieram ocupar no mercado
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Na Pauliceia, com 
olhos de lince e pernas de avestruz 
Perseguidos pela máquina policial - azeitada 

principalmente a partir de maio, quando foi des-
fechada a chamada o peração Rondâo -. os 
traseslis paulistas começaram a abandonar o cen-
11-o da cidade, seguindo  para os bairros ou ave-
nidas da Zona Sul. A área compreendida pelas 
imediações do II ilton Hotel - ruas Rego Freitas. 

etidoro Baima. Ipitacio Pessoa. Maior Sertório, 
Ascntsl.i Ipiranga e um pouco da Aseijida An-
gelica -, antes exuberantemente frequentada 
por uma [atina feminina sequiosa de machos e do 
dinheiro que prtisanu. com o qual fazia seus 
salários, hote encontra-se, senão vazia, pelo 
menos hahiiad pelo homens, a bordo de suas 
barcas - os comburões. 

's ão bastasse a perseguição policial, os traves-
lis tiveram de sofrer. em novembro. o resultado 
dos caprichos de um desequilibrado que portava 
uma espingarda "picapau". carregada de chum-
bise sal grosso, com a qual alsejasa os trasestis da 
Zona Sul da cidade. Apelidado pelo jornal "o-
tícias Populares com o eplicto de "Jack, o Ati-
rador. Carlos Pineezi Filho, 28 anos, ex-
vendedor de automôseis (trabalho que aban-
donou, junto com sua casa e a noiva), durante 
três semanas disseminou o m odo eo ódio entre os 
traseslis do pedaço. Aproximava-se fingindo in-
teresse, dasa um rápido sinal de luz com seu carro 
e, quando o travesti tinha se oferecer, disparava a 
espingarda. geralmente apontada para o traseiro 
ou as pernas da sitima. e sohasa gostosas gar-
galhadas enquanto esta fugia. Ele, pelo menos. 
colheu o que semu foi atacado por dois traves-
os, no dia 7 de novembro. e agredido a gilete e 
cacos de sidro, sendo hospitalizado com um corte 
profundo na testa. 

Reconhecido pelos trasestis no DEIC,dia 27 
de novembro. durante toda a sessão, segundo 
depuseram os primeiros . Imprensa Puiteuji pei--
maneira sempre ao lido do', policiais, rindo 
muito e conversando. Orientado p elo advogado, 
diria depois que tamais sentira ódio de homos-
sexuais, mas indagado se sairia com um travesti. 
respondeu: - Sim, Para acertar um tiro de 
espingarda 11.1 ,ira dele.

Embora tenha sumido do mapa, pois ia não 
persegue os homossexuais, encontra-se em liber-
Jade, segundo informações de irasestis que 
requentam a Zona Sul eoCentro. 

Para sobresiver. portanto. bote, na noite 
paulistana, o travesti deve ter duas qualidades 
primordiais: olhos de lince e pernas de avestruz. 
E mais ainda, permanecer em estado de ngilia, 
Pois os camburões transformaram a área onde 
aluam numa selsa perigosa e traiçoeira. As bar-
cas se encontram à espreita dessa caça, cujo des-
tino pode ser, principalmente, o 39 distrito po-
licial 1 erceira Seccional - Centro), cuja direção 
se encontra ocupada pelo delegado Jose Wilson 
Richeiti, 

Às speras do 'satal. penetramos nessa sdsa. 
para conversar com os tra%esiis mais audazes - 
os que insistem em fazer seu iroiloir no Centro. 
Para encontrá-los. vagamos durante muito tempo 
em 101-nt) do Hilton }-fotel, de olhos bem abertos e 
decididos a não esmorecer. "'os deparamos com 
urna sariedade humana imensa - prosiiiutas, 
mendigos. sadios. gente de classe média enchen-
do as lotas para comprar presen'es e Policiais: 
dezenas, centenas deles, percorrendo incessan-
temente todo o Centro, a esíslar qualquer 
pessoa que achem por bem resistar. 

Quanto aos travestis... Us poucos que encon-
tramos se negaram a falar."Venharn depois de 
meia-noite. Estou trabalhando. Depois eu falo" 

Arelusa tem 17 anos. Veto de Sãoiosé do Rio 
Preto. Mora só, Paga dez mil de aluguel. "a es-
quina (te \ldjor Sertorio com General Jardim. 
disputa o ponto com C'leide. outro trasesti. e duas 
mulheres. uma negra rcehonchuda, e outra bran-
ca. queimadona. Sua minissaia com listras Co-
loridas e a hitutena barata dão-lhe ao mesmo 
lempo um ar de finta amedrontada e de garoto 
Ir as ess'. 

- Ah. socè são solrer para encontrar os 
outros. A maioria dos trusestis foi para as ave-
nida', 1 Angv'liea. Indianápolis. R qii'iblica di, 
l.jhunu. Radial [eslei. A1,;i a gente riãs' pode 
r,uhalli,ir ou pai. 1  hutes Ficaram aIiieiIr,ii-

uukus. depois d5 ' Roniião. 0s melhores fregueses 
,; ; nitram, Agora. a média são dois, e olhe Ia. Os 
homens não dão trégua. Outro dia, na carreira. 
eles atiraram na gente e acertaram no salto da 
minha sandália. Lá no distrito, tanto no 19, 29. 
3(1 ou 59. eles tomam tudo. A Cleide. para sair. 
tese dentregar Cr$ 8 mil. E olha que ainda 
lesou gai lacnmogênio na cara. Esse Richetti, en-
tão, e um s)ido, lima bichona enrustida, que nos 
persegue por puro prazer. Por que ele não as-
sume? 

Essa realidade, como comprovamos, é a 
rotina da maioria. 'são pudemos continuar o 
papo. Com olhos sempre divididos, entre os botes 
que passam de carro e a avenida, de repente os 
dois. seguidos das duas prostïtutas, desembes-
taram numa carreira louca pela contramão: ti-
nham percebido a barca a três quarteirões de dix-
Ifli'id. 

- Eles querem reduzir as bichas a zero - 
desabafa latiana -, sentada num bar da Rua 
laltsr Seriot-jo. -- Me transferi da Radial Leste 

para cii fia coisa de um ano. pois lã não tara dan-
do mais. As bichas aqui são mais finas, e 05 
fregueses. quando gostam, não nos largam mais. 
A merda e que. com o Richeiti. os melhores botes 
sumiram. Eu lambem passei um tempo sumida. 
Como sou de menor - 1 7 anos -, me levaram 
para a Vi-3. da Febem. onde cortaram meu 
cabelo e me deram hormónios masculinos para eu 
suar homem - imagina, eu hem?. nem morta! E 
depois. eles são uns Filhos di puta. —Peruano—, 
um prufesiair de educação fisica. tenha comer as 
hiduas que são pra la. cio pra cima de mim, mas 
nã 's o dcii. i Junto cara. "Cearã'', policial, quando 
gosta da bicha. depois que ela é solta, sem 

no pedaço. pra sair com ela. 

1 utiduta flui cré . jilC iS, trasi'stjs selam pessoas 
erigosas. 1 [em tini Jl  g11 111 C11 [15 itara isto. (oro 

sua cãndidi si,, rouca, denunciando um char' 
m is,, sol aq ii e carioca, explica o circulo vicioso 
nu uni .tul,, pela cii grenagem da repressão: 

- I.Ies tentam limpar es se pet1ai. as hihas 
1 pris ateu tiLi',. ,tuf' 11 1 .1 nd o t dii li. uniem

ficam desesperadas e passam a roubar. Juro corno 
desconheço casos de assaltos de boles aqui, quan-
do a barra Lava legal. E depois. os fregueses eram 
certinhos. de hora marcada e tudo. Agora, a gen-
te já numa pnar. Eu, que fazia cinco caras por 
noite (a Cr$ 500 por cliente), agora faço dois. 
três, e tenho que me virar. 

A amiga de Tatiana, que preferiu não falar, 
acalenta o mesmo sonho que ele: juntar dinheiro 
para fazer implantações de silicone no exterior. 
M as não pretendem se operar: 

- Entre seis fregueses que a gente acha - 
diz - Tatiana -, quatro querem apenas dar. E 
depois. quendinhas. eu soube que, operando, a 
gente deixa de gozar. A senhora tá boa? Eu não 
vou embarcar nessa nem morta! 

Saimos dobar enternecidos com a atenção das 
meninas, e sem pensar que uma surpresa deste 
tamanho nos esperava: à procura de outros 
depoimentos. entramos na rua Maria Borba. 
prostina à Asenida Amara! Gurgel. E ali estava. 
em carne e osso, nada mais nada menos que o 
proprio demõnio que tanto susto trai ao bicharju 
- oddg,td* , Richeiti. 

Ele comandava uma batida a um hotel, de on-
de retiram todos o' hospedes. encaminhando-
para três camburões. "As barcas estão Iotadas?' 
- Pergunta um dos homens de Richetii. Dolhos 
esbugalhados. olbasamos estarrecidos, ora para 
aquele lantasma. ora para os boles que subiam 
nos csumhiurões: que gente bonita anda trepando 
na littitiedi p.iultcéia. 
- Delegado. 

%é 
se da proxima ser nulo nos 

assuma tinto - diz. delicado, tini mtwai,kw das 
siiinh.inças. esti,Jo num delirante conjunto 
'alari cor gelo, a harrig.i enorme. Rihciti sorri. 
Afasia-se i lo local, acompanhado por seus ho-
mens e. nu esqutuna. apos uliscuutirem .tlgoque não 
pudemos mesmo escutar, ele embarcou numa 

et'.inCtu' amarelo gema, plas'.t K  7595 , e asan-
çoiu em direção ao bati-ri do Bexiga. E. enquanto 
c,tminhasinio' em direção ao "Jeça", na esquina 
de 1 plr.tng., com 'são João, pensásamos: '' Deus 
enfui piedade do Bexiga......Paulo Augusto e 

Francisco Fukusisims i 

..E a França aprefl(Ie 1 tomar banho 
Parecia um ilau a eles li mies de Alatu [)elon 

N,,hre Files e soious: em plena manhã, ,i traxesti 
de^I iinibrante acabara dc ocupar seu ponto 
n m,u da', es,j anus que ulesembocanu no Bois de 
Buiulogne. ciii Paris. De repente. de um Rercivult 
estacionado n,ts prosimidudes. desce outro 
1 na'.eslt. com um tiu .'tl de caça nas mãos, e tlis-
par.0 contra o primeiro: i'SIC tomba mortalmente 
ferido: ii segiuuido entra outra sez no carro e 
,irrin u,',i, mat a policia, i mexi j at trnente aferi ada. 
tei.'ha todas as s,ttdas dii local. Instantes de 
dr.i mat t cii perseguição a u tornobili%tica, e o 
tranco atirador e cercad o e preso. 1 dciii tI icado o 
m ,ii ad, ir, ( Ii tdiu u .1 si ro, Rabelo, hr.us uleiru, dO 
interior de Al.igisis. e sai 'ilirnui, lltsiu Duarte 
Filho. hr.i'tlm'irui do untenuir do Ist,tdo ultu Rio. 
estava deÍl,tgridi ti escãndalt dos trasestts 
brasileiros em l'.,nis. 

Ouses anit, . .t primeira ponta dii siui de 
mi',tcruul . au iure,ls,i .1 sida dos trasestis fira. 
siteiruis em l'.iru'. au t unita sido piru.'u.iltiieuute 
les .ini ,id,i .

 
com .0 pu isiu ' sI e J.tc 4 a di nu 1 eles ri- e 

Anil re Dui firas. aio ,,',t',il de pruisenetas fraui' 
..escs i ) iuc, seguituilui a inupru-nsu total, ufl)puirt,isu 
r,t's-tjts bra

s
ileiros para P.tr.i trihallrr ria pruustu-

iuuçãu. eheg,insluu. com ssui. .t lucrar iii' ( ' rS 30 
raul duartuis por cabeça. Um certo esagerui de 
uuurnats t.'uutit,u o Frani_'e !solr - ti qual chegou 
ulIhx'r que u Hr,usul era ''o uuiituir exportador de 
Irasestis do muniu],''; mas a se,'dade e pie a ii-
sustuu de ir.tss'sIis hrumsils'ir,,, ciii l'art ',, pue 
começou h.t seus anos ,tunas e cheguiuu ao .tuge nos 
ultimos ires . tinha uni uufi,ctts't, principal: a 

prisiit utçã. 
Agora. sabe a	 g.nu.i	 uIpa dos nosso', 

iruse,utis?
 

Um deles. ituntu e,truser ',,t comigo, 
ruço,, um rapidt, perfil do hu,nsctn francês. 

iii cdiii. segui titio e ir um ''siso 'o''. alguem . ii e 

se usei i .i com a relação ses u,aI remu nerada 
rtu.ui,, mais que com tinia qute não etisol-
'.1 esse up ' e interesse: ''Eles sã,, i,sfos .. ns

nu'i.tlisias. uuu'u Jx'nres. pra eles, o sus,, si ' e 
bom se usei- algum 11)0 de s,,!cina''. A iiulgar 
pelo au disse este r r,isestu - q te chegava a 
'' taier '' ale &,u1, Jienir-, por dia ''F-uu nunca tu 
pra rua, pei'.u su de tarde Os' supermercado. na  
t,trmieu,t. no caie, fingia que era uma dona de 
cus,u l.u,endo compras, eles adoram esse cli-

1, a telha desculpa francesa de que qtuern 
.i!t itt cliii a pt'Ost itul iÇão em Paris são os tu rist as 
e pari baIxOu "\l,tis de setenta por cento dos 
meus clieruies eram tr,tneess's.'' 

Assirn, tia o sicio franvis da priistituiçãsu que 
uransft,rmou Paris, nos últimos tempos. minta 
tuténtica sucursal da ('tndândta carioca. De 
repente. xoc& dobrasa uma esquna de l"tgalle e 
se dfr,intaa com dezenas de pessoas falando 
pttriuigués - quer dizer. o itpo de Português 
..j uae se Fula numa reunião de bichas de batalhá. 
.t linguagem cifrada atrases li qual estas pes-
sois 'te fazem entender entre si. acrescida, nos 
ultimos tempos. de palavras ''abrasileiradas'' 

ti,, irancés - as bichas brasileiras em lan',, 
cmi lis ,t 5 corou' p rilt a s i seu girando suu cessi i por

 li. ia estasam criando até seu próprio argoo seu 
paiois 

orriut muito dinheiro. Conheço algumas 
uu e compraram vários, is apartamentos ,t , i tu' 

Rio, i)IIC passaram ii sustentar suas familuas siu 
com os titulares ganho', nas esquinas de ligalle. 
Issi, sem falar no dinheiro que gastavam ixim 
elas prupria. na dura caminhada em direção ao 
t raiusex ali smo: a apI usaçãu de um SCiuJ de si-
lis'uurue. por e.sernplui. Inta nti por um espe-
cialista. mas por um curioso' ei Ilus, a muirua do 
Bois. era uma delas), custa dois mil dólares. 
Querem ter uma ideia de quanio tullts ganhou 
aplicando silicone no', brasileiros` Soa rutilante 
u.Ien:aulu,ru que ela ilsientaxa lhe custou ('rS '00 
mil. E a dentadura era apenas U M irisignilia'tntr 
ti-talhe nu, corpo de Lllis todo rue.lptduu a si

Íuu,'uuuu.' e pla'.i teu	 1 u',u t,Ltits, tu sttt)hi'ti'u ' . .0 eI,u se 
.Iuu luus,i de ill e gar tini prxsli, u de ,,ti,, .tn' 

t.ures cmii l'.tris. ttm,i espeu,le de suucuurs_tl Iran-
çc%,i da C asa de Irene. uindt' s tr,*sx'si is fira' 
si lei ris se rc k ci.i % ., ni dia e noite a atender seus 
clismies. 

A epilci de u 'ar,, ul,ss ir.isesuis brasileiro', 
Pttr'se . j uue .tcahs,uu . Qutaluier tini que a co-
nhecei; pilote l atir  tio ' 'hais, 1 .i 'ir ai dc 1.1 lis, 
uurru,i pessoa lindissinua. mas permanentemente 
serc.tula por t inta esuranhui atira de maldição, 
desde ,is tempos em que surgiu no Ri, ai pelo 
cuunis'ç, ,t,u tecida de 70 , auto prtmx'ltmada ar-
tio,, e .,luriu,'rut,muidu, uma mhsessCtuu 'desbancar 
Ritgeri.t ' no' p.ilcux' ela era realmertue l'siuu lia, e 
c.hnl,tsu e danças.0 muito diriitnhuu, mas tinha 
' um problema serit,: mnon. conseguia ficar 
ttnda menor nos p.tici.". 1 de parecer 
uunu.t sersf.ittetra anã; helussimti. sim, mas de 
nenhum eleito sobre ti palcui. l'iir ixunta dessa 
,uuura, não e de esirutrthur pie tenha sido ela 

,etit gaiuhuuuu nu,tis duiihetrui na França e suuem, 
,oro sua iii , 'rie, encerrou u m ciclo: agora. tixitus 
is stu.ts, desembarca nu Rio um grupo de ira ves' 
lis brasileiro' sindos de l'aris - são as expulsas, 
ctims, eslãtu sendo chamadas riti meio. 

Aqui. cli', se delrutnt,irru ciint rita iiulicul 
realidade 'esta criado, dessa kirtna, si quue 
eft,ufli,irluimuus de uni problema social): terão que 
disputar o mercado de trabalho, que é bem 
menos % aslo que o de Paris. Assim, não é de es-
iri'nhur que Antt'ijuio ('arlos \luireira, em sua 
peregrinação peio 'sIanguue side matei-ia neste 
numerou, tenha encontrado algumas expulsas 
vivendo por lii. Claro. não existe a menor di-
Icrençui entre o Mangue carioca e os becos de 
l'ttullc, a não ser duas: o churrasquinho de car-
ne de ciclisii'ro, .1 ue a,-,;i e mutho mais gostoso, 
e ul pagamento, que cm Itigaik é leito em Iran-
o,, au j oi j iei, 1'. '.eni trincos ou dólares, as ex-

pulsas des ir.',,, i ri s.ir nus proxiniss meses de 
sii.0 sslL.i a puni, um duro embati' s'iunira sua 
priiprta Fragilidade. 

hant .jiue nem talas as expulsas vão parar 
ias esquinas ml, no Mangue. Entre elas, ha 

nututias .Irtistas. pessoas pie i'.i encontraram seu 
luug.ur nus pulcims s,noi'tts. é verdade que a 
preços ,t'uilitntc',, m,t ',, pelo menos, sem ter que 
entrcntar t' problema imediato da prostituição. 
Aluno 1155,1. ha ii', veteranas, as primeiras a 
,.tu,pur seui', postos em Paris, e que, antes,' ti-
nham suuis priuli',.sõe. - eram cabeleireiros, 
m_iquuil.tdtsres, ele -. que agora soltam a cxci'-
,xr com toda a compx-têsiu.t. Suique. iodas das, 
.tu.'ro,cid,ts ilu' aparalo .1 uue as transformou em 
iransexst.ti',. 

1' e exatamente esse aspecto que nus deixa 
nt.uis ciuriusi, aq u i na rx-*uaçâo; comuto bem disse 
Franiscit Buiieni,'iusurt, lentos iiiunie de nós uma 
primeira geração de hich,is hiõni', - e isso 
em piadas -, um terreno completamente des-
t,nhectds, eu o fut uro e uma incognila. O que 

iii acontecer com elas'? Ssuficierttemente Fortes 
u,tr_i chegar à ''traiislorntaçãst", elas serão 
igualmente furtes para podei' suportá-la pela 
sidut a tora? 

Quu,tiut,t ais', franceses, ti insasãødc bárbaras 
brasileiras. alem de proporcionar ao cansado e 
decadente sangue bhuru-bla.nc-rouge novos 
pretextos para a Fantasia, é pxissls'el que tam-
heni tenha causado certo impacto em seus cos. 
umes. 1 m desses travestis, lembrando o fatode 

que "todo franc
ê
s cheira a azedo", me disse 

ual a primeira lra.se que todo brasileiro dizia, 
mal se sia a soa, com uni deles, antes do aro 
sexual: "'ulte, chirei, a 1a douc"; o que trui-
duitujo não muito literalmente quer dizer' 

Depressa, bote, vai lasar a piroca". Quem 
sabe se, de ranho ou vir a frase, alguns Franceses 
irão uicabaram por adq sutrir o hábito?` IAS). 

LAMPfÀOdFsqãhi .................
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A partir da esquerda: Sandra, Gladle, D. Rosinha e Kdly 

IREPORTAGEM1 

Um passeio na Zona 
Cheguei por volta de 10 horas da manhã ao 

Mangue acompanhado de Ricardo, o fotógrafo; 
estava pronto para começar minha reportagem. 
Andando por entre alguns montes de entulhos e 
barraquinhas de tábuas velhas, tentávamos fazer 
alguma amizade de última hora que pudesse nos 
levar a quem procurávamos. Nos dirigimos ao bar 
da esquina da Júlio do Carmo com Machado 
Coelho; no traieto algumas prostitutas nos faziam 
convites e Ricardo por várias vezes teve de tirar 
seu maço de cigarros do bolso para dá-leis às nos-
sas anfitriãs. Ao entrarmos no bar do N&on, ob-
servei atentamente um jovem que se deliciava 
brincando crus um daqueles brinquedos ele-
trôtiicos. Pude notar, por entre sua camisa de 
malha, peitos ligeiramente crescidos, como se 
tivesse iniciado sua sessão de hormônios há pouco 
tempo. Suas unhas eram pintadas de um ver-
melho berrante e seu cabelo de um oxigenado 
mau feito. Parecia ter uns quinze anos, no má-
ximo, e apesar de todo seu aspecto híbrido ele se 
parecia mais com um daqueles garotões que 
freqüentam os "plav-times" da vida. Tentei uma 
aproximação, mas cata se tornou irnposslvel. pois 
ele não estava nem um pouco interessado em falar 
sobre si e sua batalha na Zona. 

lendo fracassado de início, o jeito foi pergun-
tar ao Nelson, que trabalha naquele bar há anos, 
onde poderia encontrar outros travestis que 
trabalhassem ali. Ele, desconfiado, falou que es-
tava ocupado no momento. mas que esperás-
semos uni tal deCaubi,que conhecia todomundo 
da área. Por fim, Nélson resolve indicar-nos a 
casa de Cláudia, há alguns passos dali. 

Caos muito custo conseguimos chegar à casa 
de Cláudia, quase no fim da Júlio do Carmo. 
Deparamos com uma bela morena, que arru-
mava, eletricamente, um jardim que havia no 
pátio coi trai da casa. Dona de um barraco nos 
fundos e de um sobrado. Cláudia aluga quartos 
(verdadeiros cubículos) para as prostitutas aten-
derem seus fregueses. Com toda sua aparência 
feminina, seria impossível para os habitantes 
freqüentadores de sua casa não acreditarem que 
da seja uma mulher. Ao ser abordada sobre como 
era a vida de um travesti na Zona - ou melhor. 
no que resta da Zona - ela num taro nada hos-
pitaleiro responde: "Aqui ma Zona ninguém sabe 
de anda, ninguém pode falar nada. Estou aqui há 
4 anos, e o que 1mev é Isso ai que soeI pode ser." 
(Aponta pro barraco e pro sobrado). Neste ins-
tante um rapaz enorme e muito bonito, vestido 
com uma bermuda branca, aparece na porta do 
barraco, como se nos intimidasse. "Olha, pros-
segue Cláudia, voeIs me desculpem, mm mi não 
posso falar nada, é a lei daqui. Já vieram muitos 
repórteres aqui, e nunca resolveram nada e alada 
deram problemas. Acho bom svcêa irem embora, 
senão as pulas vão juntar soeIs de porrada. O 
pessoal daqui não gosta de ser fotografado e nem 
blabllbotado." 

Logo percebi que a rispidez de Cláudia estava 
ligada a um acontecimento ocorrido há duas 
semanas: a morte de Pérola Negra. Pérola era um 
travesti que circulava muito na zona, trazendo e 
levando trouxinhas de maconha ou trabalhando 
em algumas casas canso arrumadeira. Tinha 28 
anca, não usava hormônios e era muito querida,

Quando • gente não tem um homens. tem uma 
mãe pra nos dar carinho. Com 17 anos eu Ia 
multo pra Vieira Souto, ganhava multo dinheiro. 
mas prefiro viajar, dl multo mala dinheiro. Belo 
Horizonte é o melhor lugar, lá os homens gostam 
muito de travestis. Eu tinha um sargento em BH 
que me dava mais de cinco mil cruzeiros por mes. 
de era multo legal, 

1 rabalha junto com mais nove prostitutas c 
orgulha-se de ser o único travesti da casa. Cos-
tuma faturar só pela manhã, pois gosta de ficar o 
resto do dia com sua mãe. Cada programa custa 
300 cruzeiros, a media de qualquer prostituta ou 
travesti da Zona, e não dura mais de meia hora. 
Isto quando não lhe dá na veneta e deixa ofreguês 
a ver navios depois de receber a grana - "é o 
famoso babado". Diz faturar 30 mil cruzeiros por 
mês e prefere trabalhar junto com as mulheres, 

pita ltao estou na Zona." Faz tempo que deixou 
de tomar hormônios, e explica porquê: 'A gente 
toma hormênlos, sal com os boles, esqui que 
vai sentir lesão..." 

Segundo Sibila, na Zona tens muito travesti, 
mas todos são muito ignorantes e agressivos, não 
gouam de falar; ela não: "Queso mala é soltar os 
bIchos. O que é que tem, eu não sou vindo mes-
mo?" 

Findo o papo com Sibila, resolvi procurar um 
velho amigo, Nathan, num velho sobrado escon-
dido da Rua Laura de Araújo. Ao entrarmos 
deparamos com pilhas de roupas jogadas pelos 
cantos e em ama de uma antiga penteadeira. 
Com cerca de cento e cinqüenta quilos, branco 
como leite, vestindo sempre uma camiseta regata 
branca com uma bermuda surrada e constan-
temente rodeado por bichinhas serelepes, ávidas 
em servi-lo, lá estava Nathan, uma das pessoas 
mais conhecidas e respeitadas da Zona (depois de 
Baiana, é claro). Mantém um rendoso comércio 
na região. o"brecbó". Quando pequeno, era com 
de que eu apanhava suntuosas roupas usadas e 
saia vendendo para os travestis do bairro. 

Com 52 anos, Nalhan está no ramo de coisas e 
roupas usadas há 15 anos, desde que resolveu 
abandonar sua tinturaria e a família e se jogar de 
vez na vida. Fala pouco de sua vida quando ainda 
era um senhor bem comportado, inclusive proibe 
fatos, dizendo: "Tenho dota Ilibo. na Univer-
sidade e não gostarIa que eles vIa,em minha loto, 
aio la ficar bem". Com todo seu exotismo, 
Nathan mais se parece com uma matrona, cân-
dida e diabólica, sempre disposto a ajudar 
àqueles que o procuram. na maioria bichas ou 
pulas em início de carreira, mas ao mesmo tempo 
não hesita em punir severamente os que ousarem 
trapacear com ele ou simplesmente achincalhar 
sua figura. 

Ao falarmos da dificuldade que tivemos em 
conversar com alguns travestis na Zona, Nathan 
não titubeou. indicou-nos a casa de uma tal de 
Rainha, dizendo que iríamos adorar. Pediu oi-
tão, que um de seus asseclas nos levasse até o e° 
48 daSãoManinhei. 

Chegando lá, qual não foi o meu espanto 
quando deparamos com uma enorme senhora, 
mulata, dizendo ser a Rosinha que procuráva-
mos. Esperava encontrar um travesti. Logo nos 
entendemos e fiquei sabendo que D. Rosinha 
alugava vagas só para travestis; num tom brio-

pra todo mundo, homens que nem tomavam 
banho. Caso eu não fizesse o que der queriam, 
acabava me dando porrada. Hoje em dia aio 
adianta mais a gente se cortar com gilete, pra 
poder fugir, que eles processam a gente com um 
129, tentativa de homieldio contra a própria 
vida". 

Sandra fala que quando começou usava muito 
hormônio, mas que nunca gostai por causa dos 
efeitos colaterais deste. Há quatro meses, quando 
esteve na França, fez uma aplicação de silicone no 
rosto e ao retornar ao Brasil fez outra aplicação 
nos saca, na Clínica do Dr. Hélio Santos Me-
deiros, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, eia 
Vila Mariana, São Paulo. A cirurgia do busto 
custou-lhe 65 mil cruzeiros, segunda ela, um 
preço barato. 

Mas a lesta ficou por conta de Gisele, que não 
parou de falar um só instante, contando peri-
pécias de Paris, falando mal da policia e lançando 
sua campanha pela legalização da prostituição 
dos travestis. 

Escondendo sua idade, Gisele fala que co-
meçou a transar com 8 anos. 'A primeira relação 
que eu tive foi com meu lna, sem mtunsobosko, 
de olhos serdes, aquela coisa gostosa. leso coes 8 
anos de Idade. Eu já fazia a pula, desde criança, 
dormia com a camisola doa minhas Irmãs, linda e 
mar,vIho.a." Faia de sua temporada em Paris e 
lembra-se da emoção que teve ao embarcar no 
Aeroporto Internacional do Galeão. Gisele conta 
que em sua primeira noite em Paris fonxs dois 
mil francos, o que corresponde a 27 mil cruzeiros. 
Mas o que reivindica mesmo é que o Governo 
brasileiro legalize de vez a prostituição, porque 
segundo ela, os policiais estão cada vez mais 
violentos com quem faz vida. "Eles ficam noite e 
noites rondando de camburão, gastando gasolina, 
e depois reclamem que a Kssosa está cara. Por 
que eles aio são correr atrás de traficante, ban-
dido, assaltante? Que pata é esse? A policia quan-
do apanha dinheiro da gente, não quer rabada, é 
de 500 cruzeiros para chssa. Quando as bichas 
não dão, eles forjam flagrante de maconha ou 
levam pro Corcovado, amarram unia na outra 
querem foder a gente e tudo. Tem inala é que 
legalizar a pularia para acabar com essa saca-
nagem. lá que eles gostam tanto de dinheiro, 
vamos dar pro pala e não pra eles". (Antônio 
Carla Moreira). 

calhão, ressaltou: "SOU cafotina de indo". E sol-
tou várias gargalhadas. 

A idéia de alugar vagas só para travestis sur-
giu quando D. Rosin ha, atualmente com 50 anos, 
resolveu deixar de fazer vida na Zona. "Quando 
eu fazia vida, mmsa melhores amigos sempre 
foram os travestis, os vindos. Então, desde que 
peguei casa eu continuei com eles. Com uma mão 
se lava a outra, né? Eu alugo vaga pra quantos 
apareoirens, a gente enfia em qualquer canto, 
bota na sala, botu no quarto... Se eu pudesse 
arrumava uma casa grande, com dez quartos, esó 
botas, vindo. Eu não dou sorte com mulher. 
"Paulista, tendo começado na prostituição com 
13 anos, no Rio, D. Rosinha é uma verdadeira 
mãe para seus inquilinos ou melhor, suas me-
ninas. como costuma chamá-los. A casa tem 
apenas dois pequenos quartos, urna sala apertada 
e um minúsculo sobrado onde da mora com seus 
cães. 

Por volta das 17 horas, as meninas de D. 
Rosinha começam a "fazer circo", como diz 
Gisele a bonequinha da foto, que nada mais é do 
que a preparação para o troitoIr noturno, onde 
batalharão a grana para pagarem a diária da vaga 
e, certamente, colocar o que sobrar em alguma 
Caderneta de Poupança, para que um dia possam 
ir a Paris. 

Fomos apresentados a três moradores da casa: 
Sandra. Kelly e Gisde. Sandra, carioca, 22 anos, 
começou a transar travesti aos 16 anos e diz que 
foi muito reprimida pela família. tendo que sair 
de casa. Começou fazendo troeloir para poder 
sobreviver. Costuma batalhar na Vieira Souto. 
Lapa ou Trevo das Margaridas. Segundo ela, o 
principal problema que encontra é a policia. Fez 
várias acusações crultra o 39 Distrito Policial, da 
Cio elándia. onde ficou três dias encarcerada. "Os 
detetives do 30 1W me prenderam porque eu es-
lava fazendo trortoir. Me agrediram na rua, me 

pois saispre aeienuia o pessoai aa região, tanto	 machucaram na delegacia (mostra o corpo todo 
da policia como de ladrões. Costumava freqüen- 	 cheio de eacorlaçõea), me roubaram o dinheiro 
tar os ensaios da Unidos de São Carlos, cuja que mi tinha na boba. Na Delegada eles es-
quadra fica a poucos metros dali, Teve um caso crotizam com a gente, batem, xingam, fazem 
com o cantor e compositor Luis Melodia, quando dormir no chão puro... Minha comida parecia 

1l 
esse, mais jovem, morava no morro de São uma lavagem de pomos e ainda fui obrigada a 
Carlos. AX% recordações desse período estão re- comer com a mão. Me mandaram limpar a de-
tratadas na música "Pérola Negra", do próprio egada todlnha e depois me botaram numa cela 
Melodia. 'tim mais de 21) marginais, me obrigarem a dar 

egunaoaIguns, rerosa seria siao assassinada  
por uso policial que dias antes havia se inça,  
metido, taxis	 da.	 acabando por ser esfaqueado
Levado paro o Souza Aguiar, em estado grave, es- Int im 1 da de com uma estrela  . 
uso carro ixim mais três elementos, cercou Pérola 
na 1 rísvessa Guedes e a matou com um tiro na .	 Jane, 36 anos, iniciou sua carreira de estrela didos que não querem saber da gente lá dentro. 
cabeça. ,	 .	 ao 1966, no teatro Dulana, com oespetáculol.m Uma família muito unida, não?" 

Finalmente.	 numa	 loja	 transformada	 sim Giris. Naquele tempo, ~ta ela, ainda era "um Jane é carioca de Botafogo, mas se criou em 
prosttbulo.	 encontramos	 Sibila,	 um	 bonito 'arotão", tinha barba e faltava-lhe os fartos seios Cascadura. Hoje mota cm Copacabana. Como 
travesti, que mal oodia conter seu desejo de ser atuais. Nesses 14 anos ela já trabalhou em Paris, travesti, Jane já está "quase pronta". Além da 
fotografado pela reluzente Peitas de meu amigo. ,	 Barcelona, em cabarés, e batalhou em algumas implantação dos seios, fez plástica no nariz, na 
Caos apenas 2	 anos, Sibila se parece mais com :. .	 cidades alemãs e em Nova Icique. Apesar de achar testa, no gogó e colocou cilscone nas maçãs do 
uma professorn primária do que cciii oro trave' '	 .'ur esses mercados são melhores do que o ora rosto. Não Imagino O que ainda nossa faltar. lá 
.tuito solicita começa 'k trilar de sua sida ç sReiro. no momento, nrefa-e trabalhar naus em- que da não pretende arr r operação do sexo, a 

:€.ma. "Comecei e Varar travesti com 14 anos, boi sara se queixe dar discriminaoões que v 	 .. famosa e discutível passagem para otransexualis-
1u.ndo resolvi sair de casa. pois não me 'entia i rendo. "l s oReginesdoRion'ao .possoentrar. No mo. 
,em. Quando voiid 'o 0 estava diferente e .	 — -.	 de Paris a sempre. Aqui. fui ao Hippopotamur --Mascostecomo'oaeudia-a-d1a.)ane. 
minha mie isiocaquentou mui*ot cabeça. Atual- .	 ame vcr_ tons no meio de um grupo, ora não ser - Meu dia-a-dia o nos-mui, como o de quai- 

mente ralou morando com ela tms Jacarepagul. É ....'	 -	 '	 arrado. imagine você que até o Sótão Proíbe v, quer outra pessoa. Fnço o que ouasc todo osnun 
bom	 ..alk. iM•
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VIST 
hora do babado a piroca quem tem sou eu. 
querida... Então, fica urna coisa esquisita, por-
que é um tal de seio, de xoxota - fica uma coisa 
muito complicada, não dá pra entender. Prefiro 
amar espiritualmente as mulheres, defend-1as 
sempre. 

Antônio Cij4oe - maa pintou agora uma 
onda, aio sei se ásóaqul no Rio, de travesti fazer 
caso cosa lésbica... 

Roéria - Como diria o Agudo Ribeiro, eu 
acho uma coisa bor-ro'ro-sa! Acontece que a 
Camilie, minha amiga camilie (ara de deboche; 
riso, gerais): Carlinhcss Primeiro, da vai ficar 
arrasada: "Bicha. você foi dizer no Lampião!" A 
Camilo está casar com uma mulher, o Giovan' 
ni, e apaixonadíssima! 0 nome é Giovanna, mas 
ela chama de Giovanni. Eu perguntei: "Carli-
nhca. como é que é na hora do babado?" E ela: 
(dá a entonação lenha de Certinhos) "Ah, meu 
bem, eu banco o sapatão e ela banca a bicha, ou 
vice-versa. Afinal de contas, nós somos atrizes, 
representamos! — (gargalhadas eutórlcns) Eu lhe 
disse. 'bom, tudo bem, se for em prol do sexo", 
"ias eu acho que não chegaria a esse ponto. Não 
dá.

Akaste - Você é conhecido no Brasil Inteiro; 
mas tem multa gente que não sabe como é que 

cê comoçon.,. 
Rogéri. - Mas proLampião, que éum jornal 

guri maravilhoso, eu não poderia me furtar: vou 
contar outra ver. Eu começa, ainda garotinho, 
na Cinelándia, no tempo em que não havia tó-
xicos, nem gilete, nem navalhada. Éramos ga-
rotos de família. estudantes que lemos pra Ci-
neléndia dar pinta, e só. Ah, e pra arranjar com-
panhia. Nesse ponto eu sou bem ninfômana. 
Quando mais melhor. Aliás, o homossexualismo 
tem uma dose acentuada de sexualidade, não sei 
se vocês sabem. 

Aguinaldo - 11%, sabemos dentais. O Paulo 
Frands diz que somos as Unhas pessoas que, 
matéria de sexo, .tuamos "hill time"... 

Rogérl. - fi, Ml time: é uma maravilha. 
Aliás, eu ando com uma estafa.,, (riso.) Mas co-
tão, eu ia aos bailes do República, que eram os 
maiores bailes de carnaval que este pais já teve. 

Antônio Carlos - leso em mil novecentos e 
quanto? 

Rogérla - Hum!!! (riso.). 59, 60, por ai. até 
64. Até M foi o máximo. Eu estrcei em 1964. 
Aliás, muita gente estreou em 1964... (riam) Pois 
bem, uma noite, eu estava no baile doRq,úbljca, 
vinha descendo urna escadaria enorme fantasiada 
de "Dama da Noite". A escada lava muito cheia, 
e eu. "com licença, com licença", fui abrindo 
caminho. Ai. a Jane Angel - conhece a Jane An-
gd, a trágica maravilhosa? - me viu descendo 
aquela escada: a bicha ficou louca. "Meu Deus, 
nunca vi uma pessoa descer uma escada com tan-
tocharme", ela disse. O tinadoHugodeFreitas, 
que Deus o tenha num boto lugar, queria montar 
um show de travestis no Stop Club, onde hoje é o 
Sótão; o nome do ahow era lnsn'aaiional Sei. AI 
Jane Angel virou pra ele e disse: "Descobri uma 
estrela pro teu sbow"; era eu. Naquela época, o 
travesti de maior sucesso era Ektor, a Sofia, que 
era belíssimo - e hoje é um ótimo cnntureiro -, 
mas não tinha talento. Então, acabou o reinado 
de Sofia, começou odeRogéria. 

- Estreei no Stop com Marquesa, Jean Jac-
ques, Carlos Gil, Menon, Carmem (que morreu 
no Uruguai), Nédia Kendall, Jerry de Marco e 
]arde[ Mello, que hoje é o diretor de "Plumas e 
Paetês", Nove meses depois dizemos Les Gila. 
ganhei mil prêmios como revelação de ator, de 
atriz, sei lá. Estourei no Brasil inteiro. Dai pra 
Carlos Machado foi um pulo. Lá conheci Sia-
nislaw Ponte Preta, o primeiro homem a acreditar 
no meu talento; ele escreveu vários sliow, pra 
mím, fui estrela no Fred's - lã tinha Darlene 
Glória, Marina Montiel. Zélia Martins, era 
aquela gente toda e Rogéria lá na frente, de 
vedete. Porquê? 

Alceste - Pelo seu talento,., 
Rogérla - Ah, aplausos pró meu barbudo! 

Porque eu tenho horror que as pessoas pensem 
que meu sucesso é porque eu sou travesti; travesti 
uma merda, porta' Sou ator ou atriz, sei lá. En-
tão as pessoas me convidam pra trabalhar porque 
sabem que eu vou segurar a barra. Fiquei com 
Carlos Machado cinco anos. Depois, fiz uma tur-
nê ao Sul e, quando voltei, fui convidado pelo 
Dennis Duarte pra ir à África. Lourenço Mar-
ques, Beira, Luanda... Foi um aprendizado 
maravilhoso, mas ai fiquei dura, sem nem um 
tostão. 

Alceste - Te passaram pra trás? 
Rogérla - Não, mas também não me pa-

garam fortunas, porque na África eu não era uma 
pessoa conhecida. Mesmo assim, comprei uma 
passagem para Europa. Fiquei seis meses au 
Barcelona. AI a policia do Franco começou a 
dizer - olha só, que idioticel - que eu não podia 
trabalhar de peruca se tivesse peru (Posso falar

peru, não é?); porque eu tinha que cortar o peru 
para trabalhar lá. Agora imagina você se eu cor-
tasse o peru ia virar mulher! AI eu falei assim: 
"Vai pra morda potra, nãovou cortar o peru nem 

,morta, santa! Tem tanta gente que gcnta ..," Virei 
pro meu patrão, o Zacamora, e fiz um forte eê 
(Sabe o que é ekê, não é? mentira): disse assim, 
"Zaca, eu nunca si neve, queria ir pra Andorra.., 
" Ele deixou, e eu fui direto para Paris. Valeria 
,lava , me esperando, fiz um teste pro Carroussel, 
Passei, virei urna grande vedete, trabalhei duran-
te seis anos naquela casa, viajei pelo mundo in-
teiro. 

- AÍ voltei pro Brasil, fiz "Por Via das 
Dúvidas", com Agido Ribeiro, "Charme 74", 
com Jô Soares, Vanderléia e outros, "Nossa Es-
cola de Samba", com Haroldo Costa, fui aos Es-
tados Unidos, fiquei um ano e dois meses, soltei, 
estreei com Agido em "Alta Rotatividade", que 
ficou três anos e meio em cartaz. Dei um tempo, 
agora estou com Iscas Cury fazendo o Sambão e 
Sinhá. Fiz uma peça dramática, "O Desembes.. 
lado", ixano atriz, e estou concorrendo, por ela. 
ao Troféu Mambembe. Agora, depois de provar 
por A mais B que sou capaz de fazer grandes 
coisas e pequenas também, vou voltar a fazer 
5)50W de travesti: será neste mês de janeiro, estréio 
no Teatro Alaska, 

Aguinaldo - Você fez grandes coisas e 
quenas também, mas parece que aio ganhou 
muito dinheiro com isso... 

Rogéri. - Não ganhei dinheiro nenhum na 
Europa. Consegui fazer uma boca maravilhosa, 
porque eu botei jaqueta na boca inteira, mas foi 
aqui, coto o di'. Hamilton Mourão, um mineiro 
divino. Comprei um tnpicx, mas foi tudo com o 
dinheiro 'do Brasil. Mesmo com essa inflação, 
com esse dinheiro horroroso, que não dá para 
nada, tudo o que eu consegui foi com dinheiro 
brasileiro. Mas eu precisei ir antes pra Europa, 
pra depois soltar e começar a ganhá-lo, tá? 

Aloeste - Você tem toda uma relação civiL 
um lado legal. Carteira de Identidade, nome, pas. 
esporte,.. Como é que Isso funciona, no meio da 
burocracia? 

Rogérli - 1h, é a maior fechação! Geralmen-
te eles me conhecem. E quando não me conhe-
cem, minha presença tísica é mais importante. Eu 
não faço a piranha, não pareço urna piranha 
quando estou vestida de mulher, nem pareço cato 
travesti; ando sem pintura, converso como uma 
mulher comum. Minha figura é muito feminina, 
passa sem maiores problemas. E quando sou 
obrigada a falar Astolfo— "Attolfo Barroso Pin-
to!", sou o primeiro a responder: "Sou eu", Às 
Pessoas fazem assim um ar espantado: "Mas é a 
senhora?" AI eu digo: "Mas então você não sabe 
que esse é o nome da Rog&ia?" AI então, é urna 
maravilha. Se for mulher, então, tudo Fica ainda 
mais fácil. Tenho tudo. Tttulos de eleitor (que, 
aliás, não me serve para nada,..), todos os do-
cumentos. 

Alceste - E você dirige carro? 
Rogérla - Não, é o cúmulo. Esiou gastando 

uma fortuna de táxi, preciso aprender a dirigir. 
Alceste - Fiz essa pergunta pensando nos 

guardas de trânsito, 
Rogérla - Eu faria todos... (medra as unhas, 

faz cara de perigosa). 
Aguinaldo - Você quase estreou um pro-

grama na teve "Quem tem medo de Rogérla". 
De repente, o programa foi auspemo, e desde os-
tio você é proLidísalma na tevê. Porquê? 

Rogérla - As pessoas dizem que existe um 
certo carisma (tá muito em moda essa palawa 
em Rogéria. Eu passou uma simpatia muito 
grande. Então, o grande medo é que, se eles 
deixarem, Rogéria vire o maior Ibope desta terra. 
Você não vê oClodovil? Agora já pensou, eu, sou 
bem mais simpailque?(gargalhadas). Vestida de 
mulher, com-aquelecabelão, falandoassim, "boa 
noite, queridos telespectadores, peço licença para 
entrar na casa de vocês,.," 1h, não tinha Tarcísio, 
Glória, nada disso: se me deixassem, baba u... 

Aguinaldo - Mas haveria pressões de que 
tipo, por exemplo, contra você? 

Rogérla - Do governo. De pessoas que 
trabalham na televisão, nunca. Eu tenho certeza: 
se tivesse nascido na América, hoje seria uma es-
lida internacional. Mas nasci no Brasil. 

Aguinaldo - Se você tivesse nascido na 
América seria Rene Midier. 

Antônio Carlos - Eu veio a coisa do seguinte 
modo. cosa a aua counlcablldade, você tesaa 
toda uma situação e, segundo as cabeças ds que 
te proíbem, as pessoas, te vendo,, 

Rogério - ... Vão virar viado. Imagina, é a 
coisa mais incrível que alguém pode pensar. Eu 
fico assim... (Incorpora uma entidade debilóide) 
completamente pasma: "Você não pode aparecer 
na tevê, sua bruxa, porque vai transformar todo o 
mundo em viado". (dIrige-se ao gravador, come 
se falasse diante das cêmaras) Agora inc digam, 
leitores do Lampião, meu jornal preferido (mm' 
tira de Regista; descobrimos depois que seu los. 
",Kltk,	 •'	 ti,	 lá	 Ill,I,;,,',,,
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aal preferido é o Jornal do. Sporis): alguém in-
fluencia alguém? Não, queridos leitores, quando 
alguém é viado, jánascecom o"estigma da cruel-
dade". (Seu mi é melodramático; gargalhadas 
gerats)Nãoadianta, queninguhnfazaçabeça de 
ninguém; viado já nasce feito, ou cotão, se torna 
mais tarde, muito conscientemente. Além do 
mais, ser viado é uma boa, querida telespecta-
dora: porque, se fosse uma coisa hor-ro-ro-sa, eu 
jamais daria o meu bacim siead.., (Muda de tom. 
Bom sério) Só que eu sou muito homem pra dizer 
que sou viado mesmo e acabou. Se as pessoas 
tiverem que gostar de mim, vão aceitar este fato. 

Aguinaldo - lii uma relação oficial contigo, 
que é essa de proibi, de não te deixar aparecer 
por ser perigosa, mas há também outro tipo de 
relação, aio á? (olhar cabreiro de Rogéria. Ela 
faz um ar de desentendida epergunta: "Como as-
sim?" Essas pessoas que te proibem, como é que 
se comportem contigo quando porventura te en-
contram na intimidade? 

Rogério - (Pensa uns pouco, Multo séria) 
Acabam comendo sempre... 

Dolores - Nunca pintou cenvke de uma 
gravadora pra você fazer um disco? Do eho que 
você canta? 

Rogério - São burros, né? Já imaginou o que 
esse disco ia vender? Eles ainda não atinaram 
para isso. 

Aguinaldo - Você é reabnente um intata is-
cilvd, eu vejo tudo o que você faz, te adoto, mau 
acontece o seguintes você nunca fez uma coisa 
digna do seu talento. Sempre saio dos teus es-
petáculo. meio frustrado, achando que você 
poderia render multo mala, 

Rogéris - As pessoas estão sempre me usan- 
do. No Fundo você tem razão, porque meu grande 
sonho, realmente, é fazer um espetáculo sozinha, 
em que eu possa declamar, cantar, dançar e 
representar. Isso eu só poderia fazer dirigida por 
Bibi Ferreira, e com um grande produtor pra 
bancar. (Em tempos duas semanas após essa os-
tre's4sia, HIbI foi contratada para dirigir o show de 
Rogérla no Teatro Alaga) Porque atualmente, 
em ver de me bancar, eu prefiro fazer um pa-
trimônio, dai, fico dependendo de produtos'. 

Antônio Carlos - E como iseu lance com. 
Ismília? 

Rogérla - A barra é a melhor possível. Acho 
ridículo esse negócio de fazer feito o Ncy Lato-
rraca, botar a mãe na história. Mas se hoje em dia, 
eu tenho esse alicerce, foi mamãe quem me deu. 
Ela foi mãe e pai ao mesmo tempo. Eu fui criado 
no meto de IS tios - é ai que eu digo: não tinha 
nada pra ser bicha; até os 15 anos não dei pra 
ninguém, tinha um meio horrível que me levasse 
a uru médico e constatassem que eu era realmente 
moLerrrrr. Na família. nunca ninguém me 
chamou a atenção por ser homossexual. Quando 
tocavam no assunto, minha mãe virava uma leoa. 
Até que um dia, me perguntaram na mesa: "Você 
não vai casar?" Eu rebati na hora: "Com quem? 
Homem ou mulher?" Ninguém perguntou mais 
nada. De repente, meus valores a mim perten-
cem, e família nem pensamento de ninguém vai 
me mudar. A coisa que mais irrita é quando me 
dizem que os homossexuais vão todos parar no in-
fer'no. Imagine! Acabar no inferno coisa ne-
nhuma. sou muito devota, Deus me livre, laço 
minhas orações, não saio de casa sem rezar. Mas 
se nasci asam, sou seguir numa boa, sem bater

minha cabeça na parede por ser homossexual. 
Além do mais, a gente leva uma vantagem: já é 
bicha mesmo, nada mais pega mal pra gente. 
Porque mulher, não pode fazer nada, que é logo 
chamada de piranha: machão, pensa que pode 
fazer, mas de repente não pode, ele tem justi-
ficativas pra dar à sociedade. Agora a gente... A 
bicha que bancar a séria é otária, porque nin-
guém vai acreditar mesmo que ela é séria... 

Aguinaldo - Atualizando um povoo a per. 
guita que te lizeram na mesa de jeietar da tua 
casas você lá casou? (risos). 

Regista - Você é perigoso, sabe tudo .bout 
me, Não, eu acho que no momento em que as 
mulheres não estão suportando mais o casamen-
to, estão querendo se ver livre dele, você acha que 
eu, podendo ser uma pessoa livre, vou estar 
enrabichada com um cara do meu lado só para 
dizer "olha omeu marido!" Deus me livre! Tenho 
37 anos já, quero desfrutar de todos. Não abro 
mão da libidinagem dos homens, 

Akeste— E você deve ter tido vátio.... 
. Rogério - Tive três amores na vida. Duas 

paixões e um grande amor, mas passou. Aos 15 
anos, eu dizia para mim mesmo, "ai meu Deus, 
eu acho que hosnan não gosta de homem". Ledo 
engano, Rogéria. (Com ar de vitoriosa) Eu fui 
amada por homens, HOMENSI Porque, para 
mostrar para mim que é Ixanan, teso que raspar a 
bunda nas ostras. Uns nãopodiam ver olulu nem 
morto. Sabe aquela hi stória de " esconda isso, 
porque nãoé isso que eu quero, oque eu tou a fim 
é da Rogéria, essa força avassaladora,.." Não 
queriam nem ver o lula, mas a força que eles 
queriam era força de Rogéria, um homem. Por-
que os homens adoram isso, de repente eles 
beijam muito, mas nunca são bei jados, pois a 
mulher sempre recebe. E eu, quando estou sendo 
beijada, eu me deixo beijar mas beijo também, e 
issoenlouquece qualquer cara. 

Aguinaldu - Em função disso, catas estaturas 
que você chama de "homem" são bem meis pos' 
sisos csmo.ea deque seriam com mulheres. Agora 
me diz uma coisas na época em que você troques-
lava a Lapa - quer dizer, nós lzequentiv.mos.,. 

Rogérla - Ah, a Lapa era uma maravilha, 
não é? 

Aguinaldo - ,. .Ailás. mi tara comentando 
ontem aqui sobre  Cabaré Brasil. 

Rogérla - O Cabaré Brasil, que maravilha,.. 
A Boi, onde a gente tomava o café da manhã.,, £ 
uma pena, nó? (A nostalgia baixa dev'ez). 

Aguinaldo - Naquela qsoca lá dilem que 
você n'a uma dasmelhores cama do Braul,,. 

Rogurla - E mesmo, menino? Ë, dizem que 
sou, sim. Só não afino com uma pessoa quando 
não sinto tesão por ela. Mas se a pessoa engrenar 
comigo, adio que custa a me esquecer sexual-
mente. Sou uma parada dura. 

Aguinaldo - .,. Indo porosae caminho, tem 
aqui outra pergunta de Antônio Chrysóstoeno. Ele 
não pôde vir, mas mandou as perguntai.., 

Rogéria - (aoir berros na redação) Chreós-
tomo, que maravilha! 

Aguinaldo - .., Lá sub é verdade que você 
lnn uma das maiores mala, deste pala? (Riso.. 
Rogéria, meio um graça). 

Rogério - Ai, que maldade! Não vou respon-
der isso, não. Sem resposta, Cbrysóstomo. Pelo 
amor de Deus. 

Alceste - Não furte o leitor de tio Importante 
Iislormaçio, por favor. 

Rogésia - (Meio encabulada. Bsliésho). Ê 
' , imense" ,.. 

Aguinaldo - Favos aio botar pie fora, nem 
mandar a Dolores pegar.,, 

Dolores - Você disse que teve um grande 
amor eduas paixões. Como lei Isso? 

Rogéria - 'Vou explicar. Amor é quando o 
sexo nem precisa entrar na jogada - mas, no 
meu caso, acabou entrando, um ano e meio 
depois. Eu vivi com esse rapaz ' seis anos e meio. 
Amor é fazer sexo  chorar, tanto você quanto de. 
Amor é abdicar de qualquer mesquinharia 
material. Amor é realmente confiar na pessoa e 
saber quejamaisserá traída levianamente. Então, 
eu amei esse cara e foi maravilhoso. Agora e as 
paixões, como foram? Avassaladoras! Deixaram 
meu ooração em pandarecos, mas sexualmente 
não dei grandes vôos. Sentiu? Amor foi um só e 
estou satisfeita, porque de repente não acabaram, 
existem mil caras ai na minha cala, mas aos 37 
anos, signo de gémeos, fica um pouco difícil pra 
mim ter uma relação a dois, cheia decotnprnmis-
soa.

Aguinaldo - Você acha que pode contauésr 
Isso? De reposte pode pintar uma paixão... 

Rogério - Mas é muito ditia.4 porque eu tô 
com um pé atrás outro na frente. 

Aguinaldo - Tipo gata escaldada... 
Rogéria - Ê. De repente eu penso assim: 1h,

o coração cá batendo? Mas você é tão
leviana, daqui a uns três meses não tá sentindo 
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As flores negras da repressão 
mais nada. AI, começo a dar pra trás. Agora, se 
pintar, eu transo numa boa, mas sempre dizendo 
para ele, olha, amém, voce mora na tua casa, eu 
na minha, porque não abro mão da rainha iii-
disiduilidade". Eu adio 'que não tenho saco - 
apesar de tê-lo - pra aturar esse tipo de liga-
ção... 

Águinaldo - Que vodi tem on e mia ama-
me a gente Já sabe... 

Alceste— ...E barba? 
Rogérfa. - Fiz eietróliie em Paris. Com  

Dimitri. Aqui nós temos a Sida, que faz ma-
ravilhas. Dimitn ficou milionáno, hoje em dia 
não faz mais em ninguém. ElróLise é uma dor 
horrorosa. Aqui entre o nariz e o lábio, no que 
socé be uma picada, lhe sala uma lágrima dos 
olhos. Mas só o fato de levantar de manhã e não 
ter que lazer barba. Pelo amorde Deus) Safe não 
gosta, imagine bicha.., 

Alceste - Vocã é as uilsta que transcendeu 
na •ablta gusk. Seus espetáculos aio sub.-
ridus por casal,... 

Rogérla - A maioria, que por sina.l eu amo. 
nê? Artista que não tem público mulher, está per-
dido; são elas que tiram os maridos de casa. 

Alceste - E você leva cantadas dessa as-
rido.? 

Rogério - Mio, Aliás, homem na frente de 
mulher, não come ninguém, ná? Eles dizem: 

vindo eu mato, pô". Depois, quando elas não es-
tão olhando, eles vão pegar a gente ali na esquina 
e fuque. fuque, (tique. Aliás, queridos leitores do 
Lampião, todas as vezes que você '.'rem um cara 
dizendo "siado eu mato, esfolo e aconteço", 
podem estar certos que ele senta numa boneca 
direitinho... Tem uns admiradores que me es-
peram na porto do teatro. sim, mas geralmente 
não fazem minha cabeça sexualmente, e então eu 
dou um bom chá de cadeira. Não estou atrás da 
grana deles, e se não faz minha cabeça, não saio. 
Durante muito tempo eu sala com as pessoas por-
que era fulano de tal, mas hoje em dia, nem mor-
ta: era uma habaquice minha que eu superei. 
Geralmente eram todos uns merdas. 

Alceste - 'isa oiadzta07 
Rogério - Foi mentira. Se eu tivesse que sair 

com jogador delutebol, eu gostaria muito mesmo 
de sair wm Rivelino. Não pela mala, que não  
das melhores, segundo me disseram. 

Aguinaldo - Esse ai é og.dor de futebol. E 
de outras áresa? Pobtic., por euaploi o que 
você acha do lula? 

Rogétia - Adio um horror. (risos) Acho a 
causa dele uma beleza, mas ela é um horror. 
Agora, por incrível que pareça, acho o Reis 
Veloso muito sexy. Não gosto muito de coroa 
não, mas ele eu lana horrores. 

Aguinaldo - Acho que essa é a diferença fun-
damental entre as bichas e as auihe'a As bichas 
sempre preferem na caras que dão talo, e as 
mulheres, os caras bsltbihos. 

Rogério - A coisa mais incrível que eu vejo 
nas mulheres, e que reprovo: uma delas vê um 
Mercedez Benz é o chofer é um cara podre. Vem 
um fusos e. dentro dele, uma beleza de cara. A 
mulher jamais sairia com o fusca. Ela vai enfren-
tar aquele podre, só porque ele está numa \ter-
cedes. Eu nunca: primam vou olhar o chofer, 
qual é? Eu queroohomem, nâoocarro. 

Csttia - Pode estar até numa blddeilnha, 
Rogério - Ou a pé. O homem sofisticado 

geralmente não é muito sexy. deixa muito a 
desejar. Numa fazenda, eu ia preferir o capataz, 
que viria de bois, de chicote... O fazendeiro sina 
com um terno Saint Laurent, uma colônia pour 
ho.nme daquelas que qualquer bicha fina usa. Eu 
gosto mais do cheiro agreste, selvagem, do suor. 
O feitor faz bati mais o meu gênero. Ai! Olha eu 
de Escrava Isaura! (gargalhadas) 

Dolores - E mulheres? 
Rogério - Se eu gostasse de mulheres, daria 

em cima da Maria Zilda. aquela que faz a ex-
mulher de Leonardo Vilar em "Coração Alado". 
Aliás, no meu show do Sambão e Sinhá, eu me 
visto com 18 mulheres que passam de peito e 
xoxota de fora, na minha cara, o tempo todo. No 
começo foi gozadissirno, porque tinha umas 
meninas que, quando eu passava no corredor, 
botavam a bunda no.caminho pra eu roçar. Eu 
ficava muito sério e dizia, "senhoras, por favor!" 
AI elas falavam, "ah. Rogéria, tem tanto travesti 
que também gosta de mulher..." Mas não Ro-
géria. Tirei isso da cabeça delas, mas antes, que 
coisa horrorosa, meu Deus: quase fui currada' 

Ah, é uma delicia trabalhar com elas, prefiro 
trabalhar com mulher. Depois, o lvc*s Cury é um 
patrão maravilhoso, paga em dia, cumprimenta o 
funcionário mais humilde. Porque o que cagam 
de goma estes patrões, é uma coisa horrorosa. 

Aguinaldo - Uma coMa que eu queria sabei 
quando você vai no b,hulro.. 

Rogério - Vou sempre no banheiro de 
mulheres. Não vou no de homens, porque detes-
taria que as pessoas pensamein que eu estava en-
trando ah	 numa piroca. Prefiro o 
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banheiro de senhoras porque mulher nenhuma 
faz xixi na frente da outra, porque é privi. 

Aguinaldo - Você é capaz de lembrar qual 
foi u primeira vez que resolveu entrar nua ba' 
'nheiro de walheres, • aio de bossas? 

Rogéria - Foi no metrô de Paris. Foi sem 
maiores problemas, pois ninguém me saca como 
travesti. 

Aguinaldo - Você não sentiu nenhuma 
,emoção apecéal naquela hora? Não sentiu que 
estava subvertendo alguma coisa? 

Rogéda - Eu achei que estava sendo bastan-
te audaciosa. Mas audaciosa mesmo sena coa-
.tjfluar entrando no banheiro de homens vestida 
de mulher, Quando eu fazia Isso, eles me pe' 
gavam meuo. Por causa disso deixei até de 
freqüentar saunas. 

Antônio Carlos - 'ieuueu palma as que você 
'mli França, Estado. UsMos, etc., ezbtas 
movimentos homouesuah... 

Rogérla - Aliás, eu participei da passeata 
contra a extrema direita, da última vez que estive 
nu Paris. Estava hospedada na casa de uma in-
telectual, 'ela me explicou o que era, e eu quis 
participar. Tinha judeus, negros, homossexuais, 
tinha tudo, porque de repente, aqueles atentados 
haucaca, pelo amor de Deus, né? A mesma 
coisa coes essas bombas que jogaram aqui. Esse 
tipo de pessoa que se esconde pra fazer essas 
coisas... Entrei na passeata, fui lá advogar uma 
causa que é minha também, porque de repente. 
se a extrema direita entra na Europa, como eles 
querem, aquele nazismo filho da puta, nós ho-
mossexuaiL - as minorias, de uma maneira geral 
-, seremos muito prejudicados. No mesmo dia, 
pra desanuviar a cuca. fui ver Milva, no Teatro 
Sarah Bernhardt, no espetáculo de Brecht. Olha 
que chies Rogéna em Paris... 

- Agora, contato mesmo com movimentos 
homossexuais organizados, eu nunca tive. Só par-
ticipei das marchas: é a favor das bichas, que-
ridinhas? Então me aguardem; me visto de 
baiana e estou lá. Agora, o movimento guei nos 
Estados Unidos, é muito mais bem feito que na 
Europa. Quanto a nós, só temos 400 anos, Vamos 
esperar mais 1500, talvez melhore um pouco... 

Cyntia - Quando você falou que a mulher 
tem uma maneira purlt.na de ver as cuisasi não 
sei até que ponto é uma cabe Insta, ou apenas de 
educação. A partir do momento em que haja uma 
modificação na educação da mulher, adio que is-
ao tende a mudar muito. As feministas deviam 
começar seu trabalho • partir dali mudando o 
modo de criar na filhos, por exemplo, tentando 
não rqullr o esquema modista já conhecido. 

Rogério - Os machões, inclusive. procu-
raram caracterizar a mulher feminista como feia e 
horrorosa, ou então, homossexual. Ora, uma 
feminista não tem obrigação de ser homossexual, 
conheço muitas que não são, e muitas que são. 
rodas elas têm realmente o direito de sair gritan-
do por aí, porque os homens querem sempre fazer 
a mulher de capacho. 

Alcesie - Quando você estreou, aos 21 asna, 
teve algum momento em que calculou que ia 
chegar onde chegou? 

Rogério - Não, nunca pensa nestes termos. 
No começo, era tudo na base da (aba. 

Antônio Carlos - E agora, você se sente 
ralhado? 

Rogério - Imagina! A cada dia estou queren-
do avançar mais. Não, acho que não estou rea-
lizada, não vou estar nem mesmo no dia em que 
ganhar o Oscar em l-lollywood e disser: "Ladies 
and gentlemen. I'm so hapyyyyy!" Eu acho uma 
maravilha ser bicha, por causa da fantasia. Sabe, 
eu adio a fantasia da nossa cabeça uma coisa 
maravilhosa. 

A.guinaldo - 'rias o mais maravilhoso nas 
bichas é o esforço a que das se entregam pra 
realizar suas fantasias. Algumas, coitadinhas, 
não conseguem de jeito nenhum. Outras, como 
você, por exemplo, vão em frente e conseguem 
tudo. 

Rogério - Apesar de ficar chateada de vez 
em quando porque, por isso, as pessoas às vezes 
não me respeitam... 

Dolores - Alguma vez você precisou dar 
portada em alguém por algum motivo? 

Rogério - Bicha, não. Agora, quanto aos 
bofes,.. Já voei em cima de muita gente. 

Cvistia - Voar Isan alguma religião? Porque 
sempre fala .aslm, com um tom nido ~co, que 
nasceu pra Isto, nasceu praqulio... 

Rogério Eu acredito em Deus. Sou católica, 
mas não de irà Igreja todo dia. 

Aguinaldo - Na tua vida toda, você acha que 
tem u lance aula, de destino... 

Rogério - Ë. Inclusive eu acredito na reen-
carnação. Tô de passagem, este é apenas um es-
tágio da minha sida, quem sabe, na próxima en-
carnação... Agora, se eu puder escolher entre ser 
homem ou mulher, quero voltar bicha outra vez. 
Sabe por ue?É que vida de bicha é divertida pra 
caralho...

Sem conseguir resolver o problema da 
criminalidade no canto da cidade de São 
Paulo. a Operação Rondão jogou para os 
bairros aqueles a quem o delegado Richetti con-
sidera lixo humano: prostitutas e travestis. E 
assim a periferia recebeu uma sobrecarga sobre 
a qual as autoridades competentes só pensem 
eia termos de repressãoe nada mais. 

A prova de que a população já não acredita 
neles (será que algum dia acreditou?) e até 
receia os métodos adotados, foi que indireta-
mente, por intermédio de um deputado da 
oposição meu amigo, recebi a incumbência de 
estudar as condições de um possível convívio (?) 
entre os travessia e os moradores de certos 
bairros "afetados". A proposta dos moradores 
era simples: eles seriam compreensivos. desde 
que aqueles moderassem o seu "exibicionismo', 
considerado "excessivo". A proposta era cor- 
data, de uma moral bastante modernosa e_ até 
democrática 

Que ingenuidade, tanto minha como do 
deputado amigo, ao imaginar que levaríamos 
avante um plano tão complexo quanto abs-
trato!... Bem, não escapam certas decorrências, 
talvez não premeditadas, envolvidas na propos-
ta: os moradores, por exemplo, é que, pela or-
dem natural das coisas, deserinayi,m as li-
mites da moralidade (ou imoralidade?) do 
travestis, o que estabeleceria a priori o advento 
de uma censura e o consequente domínio 
"mora!" de um lado sobre o outro, onde o dog-
ma "respeitar para ser respeitado" dependeria 
da conveniência e do estado de humor do mais 
poderoso. 

[)epois. viria um outro fato que igualmente 
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não foi dito, mas que também é decorrente a 
tal comissão (?) de travestis faria a necesMria 
triagem, expulsando as bichas "suadeiras" e 
agressivas. Entenda-se que não estou aqui as-
sinando apoio ao crime que muitas vezes tem 
caminhado paralelamente ao travestismo. mas 
também não endossaria um processo de seleção 
(?) cópia de moldes totalitários, que, apro-
veitando-se da conivência, praticaria o "de-
doduriimo" eoabusode poder. 

Porém a idéia de agrupar travestis me en-
tusiasmou num ponto: conhecer pelo menos um 
pouco as suas cabeças e sentir como funcionaria 
nelas e por elas um trabalho de conscientização 
de grupo. Solicitei o auxílio de alguns elementos 
dos grupos homossexuais organizados para que, 
percorrendo os bairros, convocassem o maior 
número possivel de travestis para uma reunião, 
Dia, hora e local marcados: nenhum travesti 
apareceu. Marcamos nova data e salmos para os 
cotitatos. desta vez distribuindo filipetas. Um, 
com quem falei, foi radical: "E a classe mais 
desunida que existe. Cada uma só pensa em si e 
sê na outra uma inimiga. Você não vai coes-
seguir nada!" Nessas alturas eu até já desistira 
dos planas anteriores - queria transmitir na 
reunião apenas o recado simples e preciso de 
que o Departamento Jurídico do Centro 
Académico Xl de Agosto se proponha a fornecer 
habeas corpus contra prisões arbitrárias. Isso 
talvez viesse a ser, quem sabe?, a semente para 
um futuro agrupamento de axsscientização. 
Ainda dessa vez não compareceu nenhum, nem 
pra amostra. Mulo de uma possível repressão? 
Desconfiança, ou desprezo pela nossa homos-
sexualidade assumida, tão intelectualizada e tão 
metida a besta? Só Deus e eles sabem. Ou tal-
vez, nem mesmo Deus. 1 Dares Penteado) 
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IREPO AGEM 1 
minha horta está chovendo. 56 acho que deveria 
ganhar mais como esreh. mas não me queixo, 
porque sei o que ganham alguns colegas que 
trabalham em shows como os da Brigue Blair. 
Durante o dia agora sou colifeuse no salão New 
Maritê, em Ipanesna, e á noite sou JANE, envolta 
em plumas e strass, brilhando como uma louca no 
palco do velho Alaska. Entre um corte de cabelo e 
outro, ensaio meus textos, mas o meu forte é O 

canto. 
- 1ii trabalhou como atriz no estrangeiro? 
- Gf course. dear! Em Paris trabalhei no 

Trafalgar. uma casa diferente das outras, na qual 
eu fui o único travesti a ter um lugar de destaque 
e, por que não, a única brasileira a fazer os fran-
ceses sonhar. Em Barcelona, trabalhei com a 
Gorda, a Marquesa, que aliás, é divina. Tra-
balhei também na Alemanha, mas gosto mesmo é 
o Brasil, zsnde todos entendem meu ritmo e as 
letras do que canto. 

-- lia coíegukmo entre os travestis que 
trabalham em teatro?

- Adoro meus colegas de trabalho, brigo 
muito com a Eloma, mas respeito,' pois foi ela 
quem me levou para Paris e através dela estou em 
G.v Giris, mas não esqueça também o meu talen-
to, que sem ele eu não teria conseguido dar um 
passo no mundo artístico. No próximo shoa a ser 
dirigido por Bibi Ferreira, pretendo trabalhar 
com a Rogéria, minha grande amiga de muitos 
anos, e com quase todo esse grupo que está há 
anos fazendo Gay Glrls, o maior sucesso de 
travesti de todos os tempos, só possível graças ao 
espírito de solidariedade e amizade que nos une. 

- Você nunca estudou teatro, é absoluta-
mente autodidata, aprendeu tudo o que sabe 
sozinha? 

- unca estudei teatro, mas nasci dentro de 
uma família em que todos são crentes. Aprendi a 
cantar quando era criança, pois cantava no coro, 
e sempre admirei as pessoas que têm voa bonita. 
Hoje infelizmente não sou mais membro da 
Igreja, porque a cabeça dos crentes não acoita o 
homossexual e isso eu acho que ileso respeitar.

Não vou me meter nos recintos deles com estes 
seios, né, quando eles sabem que eu sou homem. 

- Qual o maior mercado do mundo para o 
trabalho doa travestis? 

- O maior mercado de trabalho para o 
travesti é Paris, em termos de tudo, pois lá é a 
cidade maravilhosa das bonecas. Infelizmente es-
te mercado vai acabar, pois existe em Paris 
travestis que não têm a cabeça feita para enfren-
tar a barra diária da Cidade Luz. É uma pena, 
mas pra mim, qualquer lugar é mercado, graças a 
Deus tenho duas profissões, a de artista e a de 
cabeleireiro. Sabe? não me preocupo nadinha 
com isso, aperto eu não passo, embora saiba que 
muito colega está trabalhando por ai mal re-
munerado e vivendo com muito sacrifício. Não é 
que eu esteja satisfeita com o meu salário, mas 
posso dizer que o produtor e empresário do 
Teatro Alaska é o primeiro que compreende as 
bonecas e que sabe que o seu trabalho é igual a 
qualquer outro, que merece uma remuneração 
justa. (En ires4ssa a Francisco Bliteicourt).

A foto da
nossa capa 

O escrete de ouro dos travestis: a 
partir da esquerda, agachadas: San-
dia Mera, Klriakl, Marlene Casa-
nova, Verushka Ângela Leclery e 
Iene- De pé: Cláudia Celeste, Elaine, 
La Miranda,Fujilca e Moiilque La-
marque. As camisas do Vasco e a bola 
kwam gedem da Rey das Calças - 
Moda Jovem Unissex (Copacabana, 
Ipanema. Leblen e no Rio-Sul Shop-
ping Center). O palco é do Teatro 
Alaska, e a produção Foi de João Paulo 
Pinheiro. Foto: Ricardo Tupper. 

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

problemas, suas alegrias e tormentos. Leia-os. 
LANÇAMENTOS 

ESCOLA DE LIBERTINAGEM 
Maiquás de Sede 
172 páginas. Cr$ 300,00 
Um homossexual, uma lésbica, um casal 

heterca.çexual e, depois, uma quinta pessoa, um 
jardineiro assalariado, reunidos numa mansão, 

entregam a todo 1» de exciàos amorosos; o 
objetivo: transformar a jovem e ingênua 
Eugênie numa grande amante, numa adepta 
fervorosa dopansexualismss Um dos livros mais 
crus e catsadce jamais escritos. A obra-prima do 
genial marquês. O primeiro lançamento da 
Esquina Editora. 

O ESTIGMA DO PASSIVO SEXUAL 
Mlchel Mias. 
72 páginas, Cr$ 100,00 
Um estudo sociológico sobre o estigma que 

se abate sobre os passivos sexuais - a mulher e 
o homossexual. A conclusão do autor é que, 
como caricatura da mulher, o travesti represen-
taria, até as últimas conseqüências, não sba in-
corporação radical do paradigma da femini-
lidade Fundado no estigma do" passivo sexual", 
como também sua negação debochada, ex-
plosiva. 

FALO 
Paulo Augusto 
70 páginas, Cr$ 150,00 
Ousados poemas homossexuais escritos por 

um lampimico de primeira hora. PauloAgusto 
recanta aqui, em todas as suas letras, a história 
do amor que não ousava dizer seu nome. Uma 
obra forte e pungente. 

A FUNÇÃO DO ORGASMO 
W ilhelai R~ 
310 páginas, Cri 330,00 
A obra máxima de um dos principais ten 

ricos da revolução sexual. Reich, um libertária 
pra- suas idéias pouco ortodoxas morreu nos 
Estados Unidos encerrado numa prisão. Uma 
obra imprescindível. 

eALU 
J ose Domingos 
66 páginas, Cri 150.00 
Segundo o ator Anselmo Vasconcelos (a 

Eidna de "República dos Assassinos"), é O 
maior romance guei já escrito no Brasil. O 
autor, que vive em mistério na cidade de 
Petrolis, diz que "SaIu" quer mostrar o mal 
que o bissexual pode causar ao hetero e ao 
hoino. Uma obra que Lampo recomenda es-
pecialmente. Um livro explosivo: 

NUS MASCULINOS/SI 
Fotos deCvnila Manias 
12 meses, Cr$ 200,00 
O mais audacioso calendário ia feito no 

Brasil. Rapazes incríveis, escolhidos e foto-
grafados por Cyntia Martins, como Deus os 
criou - inteiramente nus! O maior sucesso 
editorial deste final de ano. últimos exem-
plares.

UM ENSAIO SOBRE A REVOLUÇÃO 
SEXUAL 

Daniel G.éwhi 
192 páginas, Cri 300,00 
Anarquista, bissexual, Daniel GutTifl 

alinha, neste livro escrito em 1968, no auge da 
contestação jovem que desaguou na revolução 
sexual, uma série de ensaios escritos em torno 
do mesmo tema: a liberdade sexual. Uma 
obra/ síntese de tudo oque foi escrito sobre oas-
sunta Um estudo profundo do famoso Rela-
Uno Kimsey. 

O BEIJO DA MULHER ARANHA 
MaieIPulg 
246 páginas, Cx° 320,00 
Um esquerdista, rnembrodeum grupo clan-

destino, e um homossexual acusado de corrup-
ção de menores, pressa na mesma cela de um 
cárcere argentino: este é o ponto de partida do 
livro mais instigante do autor de "Boquitas 
Pintadas". 

TEOREMAMO 
D.rcy Penteado 
108 páginas, Cri 200.00 

Um Papai t4oel muito laico, uma bichinha 
sorveteira, uma Fada madrinha desligadossa, a 
história do bote a prazo fixo: muito humor e 
muito nomeeie no novo livro do autor de A 
Meti eCreadida eE.psrlanoL 

TESTAMENTO DE JONATAS DEIXADO A 
DAVI 
JoioSilvásloTreviaan 
139 páginas. Cri l80.00 

Uma viagem do autor em busca de si mes-
mo: Anos de estrada, de solidão e fome assu-
midos num livro escrito com suoresangue nes-
tes contos, a historia de uma geração cujos 
sonhos foram queimados lentamente em praça 
pública. 

MULHERES DA VIDA 
Váricanulorte 
77 páginas, C  150,00 

Norma Benguel. Leila Mlccoiis, Isabel 
Ribeiro, Socorro Trindad e outras mulheres 
quenflssimas mostram neste livroa nova poesia 
das mulheres que não se conformam tons a 
pressão machista e tentam inventar sua própria 
linguagem. A poesia feita nos bares, calçadas, 
wiibus, bcutes, prisns. manictsuicaebordéis. 

A CONTESTAÇÃO HOMOSSEXUAl, 
Guy llocqueighem 
150 páginas, Cr$320,00 
Em que momento e através de que excesso 

de peso, característico de tal designação, al-
guém mergulha no papel de homossexual 
público, assumindo uma determinação social 
que permite aos outros descarregarem sobre es-
sa pessoa necessidades de encarnação, acusação 
e distanciamento? Hocquenghem faz a si mes-
mo esta pergunta, e a responde num livro pal-
pitante.

REPUBLICA DOS ASSASSINOS 
AgulzkloSflva 
157 PÁGINAS; Cr$250,00 
Bichas, piranhas e pivetes enfrentam oEs-

quadrão da Morte (e vencem!) A incrível his-
tória de um dos Períodos mais conturbados da 
vida brasileira, de 1969 a 1975, tendo como 
pano de Fundo os cenários do submundo ca-
riem. 

NO PAIS DAS SOMBRAS 
AgubeldoSilia 
9'7 páginae, Cr$ 240.00 

Dois soldados portugueses vivem um grande 
amor em pleno Brasil colonial, Envolvidos 
numa conspiração forjada, acabam na forca. A 
história recantada a partir de 1968 faz um 
levantamento de quatro sérai los de repressão. 

O CRIME ANTES DA FESTA 
AguieildoSv. 
136 páginas. Cr$ 150,00 

Através da história de Ãngela Diniz e seus 
amigos, que ele trata como se fosse fieção, o 
autor interpreta e esclarece todas as conotaçães 
de um instante dramático 

de 
nossa alta so-

ciedade. Um libelo contra o machismo e a 
opressão: 

SHIRLEY 
LeopddoSemn 
95 páginas, Cxi 200,00 
A historia deamorentreum travesti da otite 

paulista e um operário de Cubatão. Waldir-
Shirley é um personagem que aceita enfrentar 
todas as humilhações i5iara ser fiei oosesi deseja 
Dois seres humanos, ccasificados pela opressão, 
brigam pela vida. 

O DIGNO DO HOMEM 
Paulo He&er Filho 
72 páginas, Cr$1.000,00 
Um livro rabelesiano, sem igual no Brasil 

na sua vertigem erótico.quixotesca. Publicado 
cio 1957, é uma antevisão das viagens palco' 
délicas. Edição especial do autor, em papel de 
luxo, de apenas 200 exemplares, Estamos ven 
dendoos últimos exemplares. 

SEXO & PODER 
Vários ao fores 
218 páginas, Cr$ 240,00 
Jean-Claude Bernardet, Aguinaldo Silva, 

Mana Rita Kehl, Guido Mantega. FlãvioAuiar 
e muitos outros discutem as relações entre sexo 
e poder. Dois debates: um sobre homosse-
xualidade e repressão, com o grupoS amos/SP. 

SEXUALIDADE E CRIAÇÃO LITE. 
RÁR IA 

Organização de Wlnaiou Leyland 
251 páginas, Cr$ 400,00 

As famosas entrevistas do jornal-americano 
Gay Sunsisine, reunidas num livro e agora 
publicadas no Brasil. Tenessee Wüliams, Gore 
Vida], John Rechy, AUen Ginsbet'g, Christopher 
lslierwood, Reger Peyrefitte e WUliam Bur-
roughs falam de suas experiências como homos-
sexuais, e de como sua preferência sexual in-
fluiu em seu trabalho de escritores.

OS HOMOSSEXUAIS 
Marcfl.nld eAndréflaudry 
173 páginas. Cr$250,00 
Um livro pedagógico, escrito por dois es-

pecialistas franceses para substituir nas bancas 
e livrarias as obras análogas eróticas, sensa-
cionalistas, comerciais, etc.. Um livro escrito 
com o intuito de desmis til icar o homossexualis-
mo enquanto assunto tabu. Uma das primeiras 
obras a tratar da homossexualidade, na França, 
não como uma anomalia ou perversão, mas tão 
somente como um fato que condiciona a vida de 
milhões de homens e mulheres em todo  mun-
da

PIAZZ4.S 
RabcrtoPh's 
56 páginas. Cr$150,00 

Do mesmo autor de "Cas', um livro de 
poemas que vaie como uma "introdução á or-
gia- . Piva reafirma, aqui, sua condição de 
poeta da marginalidade, colocando-se ao lado 
de outras "flores do mar' - deBaudelaire a 
Ginsberg, deSadea Genei 

INTERNATO 
PealoHe4serFllho 
72 páginas. Cr$ 220.00 

A história de um grande amor homossexual 
adolescente. A novela, publicada em 1951, é 
pioneira no tema, no Brasil. Paulo Hecker 
Filho, escritor gaúcho, estreias na literatura aos 
22 anos. Intermeo é a terceira obra do autor, 
que escandalizou a pacata lntelllgeniaia na-
cional da época. 

EU, RUDDY 
60 páginas, Cr$500,00 
Não apenas cabeleireiro, travesti ou porta. 

Ruddy é tudo isso. numa mistura de exacerbada 
sensibilidade que deságua nestes seus poemas. 
Coro fotoscassadissimas do autor, feitas por 
Vânia Toledo. Obra para colecionadores. 

BLUE JEANS 
moo Wide e Wandes4d Agular Braga.ça 
61 páginas, Cri 150.00 
As aventuras edesventuras decincorapazes, 

todos michês. Um estudo em negro sobre a 
prostituição masculina, escrito a partir de 
depoimentos recolhidos pelos autores nos locais 
de "pegaçãd', da galeria Alaska á esquina de 
Ipirança com Sãoicao, daCinelãndia aoLargo 
doA rcuche. 

Escolha os que você quer ler • laça o sm 
pedido pelo reembolso postal à Esquiei - 
Editora de Livros, Jornais e Resttai Ltda. - 
Caixa Postal 41031, CEP 20400, RlodcI.elro 
RI'

Se você pedir il de isaa livros reoebeií, 
como brinde, inteIramente grátis, Um exemplar 
deEXTRA/LAMPIAO n0. 1. 

Os pedidos superiores a Cr$ 2.000,00 ieao 
direito a um brinde especiah um exempiar do 
calendário Nus Masculinos/SI. 

LAMPIÃO da Es'Uha	 Pígina . 
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1 ç 'ue.un,e 1., ,\nlurucit. de Julio Bressane, onde cnn-

aquela tchã. Agora, quando querem um bote 
Alceste - Você disse que mesmo aquelas de (pede pra desligar o gravador e diz: " Eu viro 

peitos Imensos têm cabeça de homossexual. E Maria Bethania.. ."), eu viro um bofe; ai depende 

você, ainda se vê na obrigação de tomar hei . do cliente. Só não gosto de ir pra cama com 
mônkss? mulher e aquelas mariconas. AI você vai me per-

Rogérla — Eu não tomo hormônios há oito guntar, mas como, e se você for ativa com um 

anos. (Põe o peito pra fora e começa a mostrar homem? Eu digo, tá legal, mas é um homem, 
para os esttresdstadorea, que ficam estarrecidos. porque o problema homossexual só existe na 

Convida Dolores pra dar uma palmadinha, e ela cabeça, o rabo suo tens nada a ver com a bis-

não se faz de rogadai com uma cara de deleite, tórsa.., 
confirma que os peitos de Rogérla são Impecáveis, Alceste — Com mulher você não vil mesmo, 

não têm	 uma glândula)	 Anda,	 pega mail de maneira nenhuma? 

(Dolores continua com a titilaçiei gato de el. Rogérla - Já tive transa com mulher. Mulher 

peito deMcesie).	 . é uma transação espiritual. Eu adoro as mu-

Alceste - Que pnlvlégio! (risos) Mas ficou lheres. mas jamais voltaria a transar com elas, 

assim porque? Você tramou um médico legal? depois de três experiências catastróficas. Caiu 

Rogérla - Não, simplesmente tomei hor- lésbicas eu namoro platonicamaite, porque elas 

mônios. Depois, quando parei, eles não mur- fazem o que eu gostaria que um cara fizesse 
citaram. Não tem orientação nenhuma. A gente' comigo: elas sabem paquerar, fazem um puto 

vai atina farmãcia; compra umProgenol'Retir e - -charme. Mzs q problema ecsn-mblherésuc.na

da 

NTREVIST

Rogeria super star 
Confissões Írl(ifll(IS (1(1 

Camisa 10 dos (rat'eslis

Multe gente se espante, e com razios "Mas 
por que Lampião, já com tantos números pu-
blicados. nunca tinha entrevistado Rogérla?" É 
bom que se diga que essa entrevista vem sendo 
pautada desde o nosso número um. Mas, por 
razões variadas — ora porque Ahdlas Nascimento 
estava apenas de passagem pelo Brasil, 011 porque 
Fernando (jabelra Ia viajar não sei pra onde, ou 
porque Pula tinha que Ficar seis meses em Nova 
beque, ou porque Ruddy estava lançando um 
livro, ou porque Lamplio tinha que ser defla-
grador, também, quanto ao lema maconha, e 
todos os jornais andavam atrás de Alvaro May• 
rink —, havia sempre alguém cuja entrevista era 
mais urgente, e Rogério Ia ficando pra depois. Há 
três meses, quando decidimos que não dava 

mais pra adiar, boi a própria Ilog&Ia quais 
viajou, e ilvassos que esperar mais algum tempo. 

Assim, so agora, mi seu número 32, L.mpliL 
finalmente entrevista Astoilo Barroso Pinto, um 
rapaz nascido em Niterói que, durante anos, ad-
ministrou com a maior eficiência, sua própria 

Aguinaklo — Há quem diga que os travestis 
que põem silicone, operam e o diabo, não aio 
homossexuais, seriam uma outra coisa; o que 
você acha disso?	 -. 

Rogérla — (risos) Só morrendo de rir. Ë tudo 
iad, querida, tudo a mesma coisa. Só que, de 

repente, as pessoas que se põem travesti, se: ves -
tem de travesti, que se colocam vestidos de 
mulher, são de um QI tão baixo, que isso me 
deixa mtiitotriste Hote em dia, só marginal éque 
se reste de mulher. Marginal que eu digo é de as-
saltar. botar navalha no bolso, revólver, e sair 
vestido de mulher porque ganha fácil — os ho-
mens estão dando dinheiro mesmo, né? Agora, se 
eu pudesse escolher no meto entendido várias pra-
55515 pra vestir de mulher, nós seríamos várias 
Hogérias, porque seriam todas pessoas de QI ai-
lisa imo. 

Alceste — Suis  critica é em lunçio de defender 
a categoria? 

Rogério — Ë. defender a categoria. Nem 
todos os homens que se vestem de mulher nesse 
país são marginais nós temos ai vários caem-
pkss. ]em a Rog&ia, a Valéria, a Veruska, mil 
pessoas que fazem show de travesti e que nunca 
precisaram usar de subterfúgio para atingir uma 
posição na vida, porque não se atinge nada — 
você ganha aqui e dispensa ali. Agora, vestidos de 
mulher ou não, a diferença é nenhuma: a cabeça 
é uma só, homossexual e acabou. 

Aguinaldo - [em, a propósito, uma pergun. 
ia do Antônio Chrvsáatomo porque você nunca 
quis fazer a linha transexual? 

Rogério — Operar realmente não fax a minha 
cabeça: de repente eu viraria eunuco! Eu já disse 
isso várias vezes, e tem uma operadas que não 
gostam muito de ler esse tipo de coisa. Acontece 
que elas precisam entender que a Rog&ia sou eu. 
Elas são "as operadas". Sabe porque eu não faço 
esse tipo de operação? Porque mulher, ninguém 
vira mesmo: a cabeça é sempre de homossexual. 

Alcesle — Essas pesas, que "se tornam 
eunuco", que se rapam, como é que conseguem 
trepar? 

Rcigéria — Gozam com a cara dos outros... 
(Gargalhadas, rka, esperndos.lu muito geral na 
redação 

Aguitsaldo — Uma delas me disse uma vez 
que gozava: ai eu falei pra ela que da não gosavat 
sentia agonia... frisos) 

Rogérla - Realmente. sentem agonia. Elas 
ficam furiosíssimas. mas é a grande verdade, né? 

Antônio Carlos — Inclusive, não só as eu-
nucas, mas também aquela, que querem ser 
mulher a qualquer custo, aio gostam multo 
quando você chega no palco cdlii "Eu sou i4ado, 
mas não soa mulher, sou homem da cintura pra 
cima eu sou o ator, da cintura pra baixo sou o As. 
iolfo". Elas ficam possessas. 

Rogérla - Eu sei que tenho o sexo masculino,
mas certas horas sou uma mulher fantástica. 
1 udo depende da vontade do freguês: ah. quer 
um homem? Então é de frente Agora, de cosias.

- - - arar urna imrIherprfel1a:Uma mulher-surrealista 
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fantasia - ser uma grande artista —, a ponto de 
se tornar uma comediante, uma cantora, uma 
vedete e até uma atriz dramática de mio cheia. 
Numa cena época, musa secreta de certa facção 
da inteiligenazia lpanemasha (aquela história de 
Leia Diniz era falte de coragem de assumir 
Rogéria), espécie de suma-sacerdotisa da arte do 
irss'cstlsmo e, além de tudo, várias vezes pro-
dama "uma das maiores camas do Brasil", 
Rogérla, aqui — e i'os desculpem, mas o lugar 
comum é Inevitável—, finalmente "conta ludo". 

A enirevfsia, Inicialmente marcada pela es-
trela para a pérgola do Hotel Meridlém (local 
rejeitado pelas estrelas aqui da casa, que não en-
golem essa história de "território neutro"), 
acabou sendo feita na redação do Lampião. Par. 
tidparami Agulnaldo Silva, Alceste Pinheiro, 
Antônio Carlos Moreira, Doloesa Rodrigues, An-
dréa Barreto e Cntla M.rtlns, que também 
fotografou. Tomamos, todos nó., um verdadeiro 
pileque de Rogérla. Este coquetel de finas ervas 
que agora, oferecemos a vocês (Aguinaldo Silva). 

:nisos, gargalhadas). E, as operadas dizem` ti exi 
5011 5SO. que sou aquilo. Mas lenho mais é que 
falar. porque sou Pogéria. FiL penso. e meti pen-
samento nAS) a o delas. Ou vocé acha que eu sunu 
deixar que as pessoas riam de mim? Elas pre-
cisam enieiiclei' uma coisa: quando a gente quer 
engordar curo gato e impedir que ele continue 
ransan do, a gente ri capa: a gente faz isso com OS, 

leuls,s. com sáruu,', ,untnu,ui': incluusisi' com is 
racloulaus, que somos nós, queridas. (todo o mun-
do multo sério! 

Antônio Carlos — A discussão toda começou 
quando a gente viu que a maioria dos travestis 
procura ao masimo se assemelhar ao compor-
tamento estereotipado da mulher, Inclusive li-
sk'smente. Além disso, procuram um "homem", 
ficando explícita a relação heterocusesual, homem 
e mulher. Então, o que a gente coloca em questão 
é Isso: a cabeça desses travestis seria de bom~ 
sexuais? 

Rogéria - f tudo urna mentira. í) cara ta 
vestido de mulher, mas ele é apenas a caricaiuura 
de iinta mulher. Por exemplo. Rogé'ria: eis me vis-
Ri de mulher, mas não é porque exi me sinta tima 
muulher. Euu não. eu sou um cara. Agora eu tamais 
usaria uum bigode, nem bancaria o machão, por-
que eu gosto é de me vestir de mulher. E se euu sssi 
sempre pra cama com homens, não me importo 
nem um posseo de ser ativo, o que militas seles 
ocorre, lá entendendo? Toda bicha que disser que 
se veste de mulher porqsue se sente mulher. esti 
mentindo. E tem mais uma coisa: pra mim, as 
que se vestem de mulher são as mais homens 
frisos gerais) 

Aguinalsio — Porquê? 
Rogérla - Fsu não sei explicar porquê. 
Alceste— Tente. 
Rogéria — Brim, um homem tem mais co-

ragem de ser passivo com alguém vestido de 
mulher do que com um guri vestido de homem. 
Porque na cabeça dele o negócio seria o seguinte: 
"Não, ela lá vestida de mulher, ela é uma mulher, 
é um sapatão". a fantasia total na cabeça do 
cara. Mas em momento nenhum as que estão 
tidas de de muulhcr se sentem mulher. SóatgLumas. 

Agsuinaldo - Eu, por exemplo, sinto nestes 
iravestis que fazem vida nas esquinas uma agres-
si-idade que é muito masculina; salvei porque 
sejam malandros, como você diz. Você olha e vê 
aquela mulher com aqueles peitos enormes, mas 
sente uma agressividade nela que é puramente 
masculina. 

Rogénla - Se não fosse essa agressividade, 
elas não poderiam enfrentar a barra que é pegar 
destes no meio da rua, no Brasil. Se não fossem 
másctul. s. Não sou contra a prostituição, áchs'u 
que cada um na sua. Agora. o que eu não agulen-
to, é que elas saiam de navalha, cortando a cara 
dos clientes, roubando, fazendo estas coisas hor-
ro-ro-sas, que eu abomino. Acho qne todo o mun-
do podia ganhar sei dinheirinho na esquina: 
ludo bem. Mas não vamos roubar nem malar 
ninguém. pelo amor de Deus! Pra ganhar tini 
pedacdeesqtuiria elas se digladiam, partem pra

ui:sssulhti, pra gilete. é 55(0 horror. Qiiando nlc 
fuI uni 'aihre isso. fie sinto cii serv'un h i cl tu . Citur 
que não me sinto desfxcstida, parque c repen-
te as pessoas sabem quem sou eu: um artista, um 
('iTu truhalhtusiuir. 1 rabalho honestamente niti('u 
passei ninquuém pra trás. nuunc.0 fuui pruuni canlu'ut,' 
L'S! titiO. " ão 'ali! contra a prustit uiÇ.'ui. rTl;u's, ela, 
deteriam ser ni;ui', coerentes com d,u '. mesm.us' 
CXis)e muito %'O'.OU hahiiléen femme. 

Aguincululci - Agora. tem um duialha é uue 
toaas elas te reverenciam, 

Hoféria - claro' Icom ores de superiori-
dade. Pensa um pouco. Fe7 ('ara de dççdémi. 
1 em rumas despeitada'.. F u u sou um c:irru m u u ir 
le gal. De repente, fiquei ni rito enotrislr' com essa 
morte de Eh is. ii em Paris. Quer dizer, eu fu u i pra 
Paris, passei seis sinos. Quando dizia que era 
brasileira. ''uu lá lá. hresiliene. le lenTe diu st,lejl!' 
De repente, mais de 200 travestis brasileiros iii-
rachem Paris e começam a rour, nas ull'usur. 
matar: deus flui que deu. Cad:u Lhltu .)uuu' passam 
chegam três. qsualro espsulsas. pois o L'oserTiu' 
francês não as admite mais. E tão chato! Eu nnei 
20 dias fuircu cio Brasil. há tim mês atrás: fiz le/ 
dias em 1 isboa. o resto fiqu ei em Paris. \1;us nu, 
aeroporto de irlv fui embarcada. Não puude fazer 
nada. Eu dizia comigo mesma. ''Rogéricu, não 
podes dizer nada: você é artista, mas eles não 
sabem (11550: é a escória do Brasil que vem pra cá. 
e ele' tão pensando s tu e socé ' a mesm ri u.vuis:u - 

Aguuinaldo — Não te deixaram entrar? 
Rogériti - Primeiro não me sicixturtum entrar. 

botaram moi passaporte numa máquina 
que eles têm lá e. 40 minutos depois, veio lá o 
seredicis': me pediram desculpas. me chamaram 
de madame frisos gerais), me deram boas sindsis e 
me deixaram passar. Depois eu descobri que o 
aeroporto sie ( i rIs é o mais visrucio. Quando ela, 
me viram em Paris, perguntaram: 'Por onde você 
veio?" Fuu disse, F elas: "Orls x'vvvvvs?10' F 
eis: ''Orls queridinhas: não esqueçam olie cri nt' 
,ou lima puta igual a v•os'' . "Ieuu cuurricuubo Cs-

lata lodo naquela maquininha. Fies siram lá: As-
tolfo Barroso Pinio, ficha do Carrcsu'sseI, de tudo. 
ai me deixaram passar. Já pensouu se eu fosse um 
marginar Volt as a por Brasil imedi ai amei te

se aplica numa boa. Deixei de tomar hormônios 
porque ele impede a gente de gozar, cria um 
bloqueio mental. 

Alceste — E acima de tudo você prefere 
gozar... 

Aguinaido - E. também, de se manter la-
ntlnin,... 

Rogérla — Mas não uso nada, a não ser um 
creme na cara pra tirar a maquilagran: só. De 
qualquer forma, não é todo o mundo que toma 
hormônios e consegue ficar com os pelos gran-
des. Umas crescem nos quadris, outras nas coxas. 
E normalmente, quandose para de tomar, o peito 
diminui um poucoe estaciona. Eu, como nãogos-
to de pritão. mesmo... Tenho uma silhueta de 
atriz, e não de uma vedete dos anos 40: não tem 
nada a ver. Estou em forma, não 6? Não faço 
ginástica, nada, apenas uma dietinha: não abro 
mão do sucaril, Mas a grande vantagem de ser 
homem é que eu não tenho celulite, não tenho 
carne flácida, porque nosso tecido é mais rijo. 

Alceste — Dizem que o hormônio causa 
muitos problemas, além desse, brochante, de or-
dem sexual... 

Aguinaldo — Parece que as bichas ficam 
atacadas, porque elas tomam multo. 

Rogéria - Se fosse assim, a Coccinriui estaria 
cancerosa. Foi a primeira a tomar, há 40 anos 
atrás. Morei com ela seis meses. No primeiro dia 
em que cheguei ao Carroussei, em Paris, ela es-
tava lá. Agora tem 47 anos, trabalha na Ale-
manha, mas está muito gorda. Porque a pessoa 
opera e começa a engordar. Ela operou, se ar-
rependeu muito. As pessoas que operam mudam 
o temperamento radicalmente, ficam apáticas, ai 
panem pra prostiuição, pra ganhar dinheiro. 

Dolores - Você coiocou ainda há pouco mac 
lance de Eito, passivo, guel. Conto é que você 
diferencia Isso tudo? 

Rogério - Passivo é aquele que se deixa 
meter (da lata mi francês, tisi que assim é maio 
"chie"). O ativo é aquele que (gesto) fuque, 
foque, fuque. Só que eu. como boa geminiana, 
quando alguém procura uma mulher, faço uma 
mistura de todas as minhas atrizes prediletas e sai 
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Para a polícia, 
da casa dos mortõs	 ainda um misterio 

Frui. (Jtzeri é médico, mas trocou o consul-
lõrio pela redação de jornal. especifica niente a do 
Jornal do Brasil, onde é um dos melhores repór-
teres. Crítico. Fritz já exerceu a função de editor 
na extinta Editoria de Saúde e Comportamento 
do 18, onde realizou um dos trabalhos mais 
elogiados, sobretudo durante a epidemia de 
meningite, que as autoridades insistiam de 
apelidar de "surto" 

Fritr trabalhou como médico psiquiatra na 
Casa de Saude Dr. Eiras, como interno, logo 
depois de formado. Foi uma experiência que o fez 
crescer e o transformou em crítico da instituição 
psiquiátrica brasileira. Ele fala exatamente desse 
período e doque ocorre hoje na clínica. 

Quanto tempo vote trabalhou na Case de 
Saúde Dr. Eiras? 

R. - Três ou quatro anos, não sei ao certo. E 
isso há 10 anos. Era acadêmico ainda, pois fiz 
psiquiatria. Posteriormente preferi recusar o em-
prego. 

Nesse tempo todo, alguma coisa se modificou? 
R. - Creio que muito pouco. Agora há menos 

internos, já que o tnamps está reduzindo o nú-
mero de internamentos em poquiatria. No meu 
tempo, lembro-me bem, o número chega-na a 
1.200 pessoas. Deve ter ocorrido também al-
gumas mudanças de ordem terapêutica. O 
choque elétrico, por exemplo, já era muito cri-
ticado. Creio que deve ter diminuido a sua 
aplicação. 

Mas continua sendo aplicado? 
R. Sim, embora a única indicação terapêutica 

seja em casos de pessoas com tendência ao sui-
cídio. Mas continua sendo aplicado. Creio tam-
bém que como medida punitiva ainda. Lembro-
me que era comum ouvir médicocomentando 
reservadamente: — Esse sujeito está enchendo o 
saco. vou aplicar-lhe um choque". 

Como era. Dr. Eiras «a sua 
R. - Lembra-se do filme "O expresso da 

meia-noite"? Há um manicómio judiciário no 
qual os internos giram durante todo o tempo. É 
assim mesmo. Hoje deve ser a mesma cessa, em-
bora os corredores devam estar menos conges-
tionados, porque o número de internos diminuiu. 
A maioria doa pacientes de louco tinha muito 
pouco. Eram pessoas que tinham perdido o em-
prego e eram acometidas, algumas vezes, de 
colapso nervoso. Caso mais de sociopatia do que 
de doença mental. A Dr. Eiras mais parecia sécia 
da Light, pois dava choque o tempo todo. É muito 
mais um deposito de loucos que uma casa de 
saúde. Quando se fazia o plantão noturno rezava-
se para que não ocorresse nada. Eram 1.200 
paciente atendidos por apesas um médico e um 
académico. E a Organização Mundial de Saúde 
recomenda um médico para um grupo de 40 in-
ternos. 

Esse número é  Ideal? 
R. - A meu ver não. Creio que um médico 

deva atender um número ainda menor de pacien-
tes. É claro que não é somente médico, mas tam-
bém enfermeiros, assistentes sociais, sócio-
terapenta, entre outros. Na Dr. Eiras tem' camen- - 
te tudo isso existe. Mas  claro que não funciona. 

Sairia multo caro? 
R. É claro que sim. A Dr. Eiras é a mais 

lucrativa de todas. No meu tempo falava-se em 
lucro mensal de Cr$ 1 bilhão, considerando-se 
também a unidade de Paracambi, onde tudo é 
muito pior. O lucro é assunto prioritário. Por is-
so, paga-se mal aos médicos, que fazem da Dr. 
Eiras apenas um "bico". Pessoalmente acho que 
o ideal ainda são os hospitais públicos, mas o 
Governo parece não ter intenção de incentivá-los. 
Qualquer hospital público é melhor que os 
credenciados pelo lnamps, como o Dr. Eiras, 
porque não visa o lucro. A Dr. Eiras é exemplo de 
bom negócio. Se assim não fosse, seria fechada, 
pois o seu proprietário, o médico Leonel Miran- 
da. tem investimentos cai outros setores. É bom 
Lembrar, que o dr. Leonel Miranda, quando 
ministro da Saúde do Costa e Silva, apresentou 
um projeto, felizmente arquivado, que previa a 
venda de hospitais públicos a particulares. 

O que luo ocaaioua? 
R. - A Dr. Eiras vive do internado, que é, na 

maioria das vezes, pago pelo Inampa. Pci' isso, 
não tem o menor interesse eia liberar o paciente, 
que é, a rigor, a sua fonte maior de lucro. Então 
permanecem na Dr. Eiras pessoas que poderiam 
estar em casa cxi trabalhando. É uma verdadeira 
indústria. 

Haveria pessibUldudeu de coatoruar «am 
prõbleflsaa? 

R. -- OGovenso-teria condições d 'tdotar 
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uma política mais humana com relação ao doente 
mental. Eu. pessoalmente, não vejo condições de 
que isso parta de clínicas particulares. Com  
relação à Dr. Eiras só vejo uma solução: a sua im-
pkaão. As suas instalações estão superadas pci' 
completo. Nelas, eu não trataria de ninguém. E 
quem chega à Dr. Eiras, com seu belo e bem 
cuidado jardim frontal, tem a impressão que se 
trata de uma instituição modelar. Engano: quem 
conseguir penetrar em seus corredores ficará es-
pantado com a sujeira, a falta de atenção para 
com o paciente e com a violência que se comete no 
dia-a-dia. 

Violência? 
R. - Violência, sim. Desde que o doente é 

recolhido. Eu considero correto que se recolha 
uma pessoa que, armada, ameaça a integridade 
de outra, de sua família, mas uma pessoa dor-
mindo, como no caso que você me apresenta, é 
uma violência. E a pessoa reage com todo o di-
reito. Eu também reagiria, se ocorresse comigo. 

O Dr. Veios o dlx que camisa de força foi suba. 
tlluid, por Injeções a que chama de camisa de 
força química... 

R. - Não vejo nenhuma vantagem nisso. Pelo 
xxitián. Um clínico para aplicar até um Va&jm 
enche-se de precaução e tem todo o cuidado. O 
psiquiatra faz um verdadeiro coquetel- Nenhum 
médico de outra especialidade assinaria a me-
dicação aplicada na Dr. Eiras. O paciente está 
enchendo o saco? Taca-lhe Valium. O esqui-
zofrênico está incomodando? Aplica-lhe Alo-
peridol. Mas isso não significa que o paciente não 
fique amarrado. Eu mesmo estive lá recentemente 
e vi vários presos à cama. 

E não se vê as condições, o histórico do pa-
dente? 

R. - Se você procura, espontaneamente, uni 
hospital, é claro que vão lhe perguntar se sofre de 
diabetes ou alegria. No caso da internação psi- 
quiátrica isso porque não ocorre. É muito mais 
difícil perguntar a quem está sendo recolhido se 
ele sofre de alguma coisa que pode causar um 
problema grave com aquele medicamente. Nc 
meu tempo havia uma anedota que circulava 
pelos corredores: "A Dr. Eiras é uma "comu-
nidade terapêutica", porque todos tomam o mes-
mo remédio na mesm hora". 

Você conhece alguma caso de erro médico na 
Dr. Eiras? 

E. - Conheço um caso de homicídio. Mas 
prefiro não revelar o nome da pessoa porque ela é 
mãe de um amigo meu 

E não é estranho o lato de que no Conselho 
Regional de Medicina não figure nenhuma re-
dam.çio contra a Dr. Eiras? 

R. - O CRM está sob intervenção e cm casa 
de saúde psíquica ninguém reclama a morte de 
ninguém. É uma casa de segregação, e a família 
se utiliza dela para se ver livre de um parente in-
conveniente. Quando o sujeito morre é até um 
alivio. Para se ter uma idéia do que representa is-
so, eu me lembro que "enfermeiros" e médicos 
saíam em ambulância da casa de saúde para dar 
choque elétrico a domicílio. E o mais grave é que 
eram recebidos na porta pelo próprio paciente, 
que até os cumprimentava efusivamente. 

E homossexualismo afinal é uma "doença 
mesii.T'7 

R. - Para o Dr. Manuel ÁIv'aro Vdoso sim. 
Para ele, perversão sexual é tudo que não.seja 
'papai-e-mamãe" - 

EM SÃO PAULO, A OPÇÃO 

THERMAS 
DANNY-

sauna	 1 
e massagem 

Rua Jaguaribe, n9 484 
Fone 66-7101 
Sito Paulo

No fundo da gaveta do detetive Décio Alves, 
na l0 Delegacia de Polícia, na Rua Bambina, no 
bairro carioca de Botafogo, repousa, entre tantos 
outros, o Boletim de Ocorrência 2.372. DédoAl-
ves é o responsável pela investigação, substituindo 
o detetive Jorge Oliveira Filho, que entrou de 
férias. Sobre o processo, amarrado com barbante, 
está um papel branco escrito ais caneta esfero-
gráfica azul: "IAP: resultados?". 

Passados três meses, o Instituto Afrânio 
Peixoto não entregou o laudo que apontará as 
causas da morte de Roberto Rocha Leal a lOí' 
DP. E Foi pedido brevidade no resultado - 15 
dias. 

- Estou sem poder fazer nada - confessa o 
policial. Eu gostaria de apurar tudo, mas depen-
de desse resultado. Afinal, não sou eu quem deve 
dizer como foi a morte. 

O IAP. atual nome do Instituto Médico Legal 
do Rio de Janeiro, foi chamado à Casa de Saúde 
Dr. Eiras na manha de domingo. 28 de setembro. 
Ninguém na clínica quis assinar o óbito de Rocha 
Leal por que ele estava internado há masca de 24 
horas. Os legistas resposáveis pelo laudo— Almir 
e Amadeu - registraram a morte como suspeita, 
'embora no Boletim de Ocorrência esteja assi-
nalado "morte súbita". Fragmentos de vísceras

do sociólogo foram recolhidas aoIAP. Mas nada 
até agora está concluído. Quando será? 

Se depender da família, talvez nunca. Ana 
Lúcia Rocha LeaL.parem ido ter nenhum interesse 
no caso. Para ela, o seu irmão "já chegou ao 
Brasil com complicações de ordem clínica bem 
visíveis". Ana Leia não quis se entender muito 
na conversa por telefone. Nem posteriormente, 
quando combinou uma entrevista e não estava em 
casa . Atendeu uma senhora loura, muito edu-
cada: 

- Infelizmente ela teve de viajar. Ana Lúcia 
pede desculpas, mas não tem condições de aten-
dê-lo nem falar no assunto. Ela ainda está muito 
abatida. Toda a áamilia está abatida. Família 
pequena, o senhor sabe como é... Se o senhor 
quiser procure o cunhado dela eni Brasília. Ele 
poderá fornecer todas as informações. 

E estendeu a mão entregando um pequeno en-
velope branco. Dentro, um papel claro, batido a 
máquina, cosa o nome "Luís Augusto", provavel-
mente marido de Lisinha, e cosa dois telefones, o 
da residência e o do trabalho - "Palácio do 
Planalto - Presidência da República". Será que 
quiseram me dizer 'olha lá onde você põe o 
nariz"?

Reportagem de Alceate Pinheiro 
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IATIVISMOI

Afinal, o que é 
5\i

um grupo homossexual 
\N 

ç7s

organizado? 
V 

Ik 
1	 Um ano depois de efetivamente criado, o Movimento Homossexual no Grande 

Rio conta com três grupos organizados (Som'o.s, Aui e Bando de Cá) cujos mem-
bros somam, no total, 67 homens e mulheres. E um jornal, o Lampião, cujo nú-
mero de leitores, segundo um perito em circulação, anda por volta de 25 mil pessoas 
ciii todo o Brasil. 

Entrar ou não para um grupo de hesnosse-
autos? Esta é uma pergunta multo comum que 
paira sobre a cabeça de muitas bichas e lésbicas 
que vivem reprimidas pela sociedade. ou que 
lutam para liberar-se completamente do precon-
ceito. Num primeiro momento. acho que devemos 
entender quais são os motivos que levam as pes-
soas a procurar tais grupos e a que objetivos 
pretendem atingir. Muitos escrevem para os 
grupos porque estão sozinhos e querem alargar 
seu círculo de amizades. Outros vão às reuniões 
mais por curiosidade, para saber o4ue realmente 
se passa por trás de tudo. Alguns nem voltam 
mais depois da primeira reunião, talvez rum 
medo de um compromisaso maior, ou porque os 
objetivas não são os mesmo que os seus. 

Apenas uma pequena parte dos que procuram 
os grupos, vêem neles uma possibilidade de 
atuação política e de luta contra a repressão, de 
uma forma mais explícita. Estes são os quese ad-
palam logo e os que mais tomam iniciativas 
Existem também aqueles que vão ás reuniões 
apenas para lazer pegação, mas quando se de-
param com as primeiras dificuldades, não voltam 
mais. Estas são algumas características gerais das 
motivações inerentes aos que procuram os 
grupos. É claro que existem variações e agru-
pamentos de motivações, mas no fundo são estas. 

O primeiro contato com um grupo organizado 
pode ser ao mesmo tempo gratificante para al-
guns e desgastante para outros. Tudo depende do 
estado emocional e dos objetivos a que o iniciante 
se propõe. As primeiras reuniões são levadas. 
geralmente, em clima de muita descontração e ali 

LAMPIÃO - Rua Joaquim Sil-
va. 11, s..'707 , Lapa, Rio, Caixa Pois-
tal 41.031, CEP 20.400. Rio de 
Janeiro. Ri. 

"Bando de Cá" ,,'Niterói — Rua 
Gavião Peixoto, 100, sobrado, 
Icarai, Niterói, RJ— CEP: 24.000. 

"GOLS" /ABC - Grupo Opção 
à Liberdade Sexual - Caixa Postal, 
426, Santo André, SP - CEP: 
09.000. 

GATHO - Grupo de Atuação 
Homossexual/PE - Centro Luiz 
Freire, Rua 27 de Janeiro, Carmo, 
Olinda, PE— CEP: 53.000. 

OS TAMBM/PH - Rua 
Orris Soares. 51, Castelo Branco, 
João Pessoa, PB— CEP: 58.000. 

AliE/Recife - Rua Francisco 
Soares Canha, Quadra 2. Bloco 5, 
apt? 301, 29 andar. Curado III, 
Jaboatão, PE— CEP 54.000. 

GRUPO GAY DA BAHIA - 
Caixa Postal 2.552, Salvador, Bahia 
- CEP: 40.000. 

TERCEIRO ATO/BH - Caixa 
Postal, 1.720, Belo Horizonte, MG 
- CEP: 30.000. 

BEUO LIVRE/Brp lja —Caixa 
Postal, 070.812, Brasília, DF - 
CEP,.70.000. 
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os novatos recebem as primeiras informações 
sobre a organização e funcionamento. O que se 
torna Importante nestas primeiras reuniões é a 
possibilidade de as pessoas se posicionarem sobre 
sua própria sexualidade. Esta oportunidade nos é 
negada diariamente e quando encontramos 
ouvidos, muitos fazem longos depoimentos. O 
fato de não podermos falar sobre nós mesmos 
dentro da sociedade repercute muito nestas 
reuniões, onde as pessoas se entregam totalmen-
te , ou com alguma cautela, o que é perfeitamente 
compreensível. 

COMO FUNCIONAM 

Os grupos do Rio (Somos, Anã e Bandode Cá) 
não possuem uma estrutura organizativa muito 
rígida. Nos primeiros tempos, o grupo Somos 
possuía toda uma estrutura burocrática, com 
diretoria e grupos de base e atividade. Hoje, as 
coisas mudaram um pouco e tudo ficou mais 
flexível. Os grupos de base não são numerosos, 
mas os existentes possuem maior consistência. 
Atualmente com 20 pessoas fixas e IS flutuantes, 
o Somos, em um ano de existência, tem procu-
rado dar prioridade ao estudo da sexualidade. 
Atravessa uma fase critica de redefinição dos ob-
jetivos e para tanto está fechado à entrada de 
novos membros. Se posiciona como um grupo 
"autogestionário" e não pretende possuir esta-
tuto. diretoria ou porta-voz. Realiza reuniões 
semanais e mensais como conjunto dos membros, 
onde as decisões são tomadas por voto secreto. 
Desenvolve atualmente trabalhos com o Coletivo 
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de Mulheres e com o Movimento Negro Unifi-
cado, além da "frente única" com o grupo Auê, 
onde são estudadas atuações em conjunto. 

O Auê, com um ano de atividades, surgiu de 
divergências dentro do Somos, coso o qual agora 
realiza tarefas. O grupo é formado por 12 homens 
e 5 mulheres, ou sejam 0 membros e mantém o 
mesmo tipo de atividades do Somos: debates em 
Universidades, participação em Congressos de 
Sexologia, atos públicos, entrevistas para rádio, 
TV e imprensa e encontros científicos, Além disto 
o grupo Aué possui um espaço na programação 
de uma rádio carioca (Rádio Mauá), num pro-
grama semanal, onde procura desmistilicar o 
conceito de homossexualismo. Éevidentemente o 
trabalho mais profundo do grupo. O Auê pa-
trocinou também a criação de um outro grupo, do 
outro lado da Baía de Guanabara. em Niterói: o 
Banco de Cá. 

Este novo grupo nasceu da necessidade de al-
gumas pessoas de Nitei'ôi de se agrupar em sua 
própria localidade, não' precisando transpor a 
Baia para se reunirem. Ao todo são 15 pessoas 
que compõem o Bando de Cá, mas apenas 5 são 
atuantes, segundo informações de membros do 
grupo. 

Ocorre que no Bando de Cá há um esvazia-
mento comum a todos os grupos. o que decorre da 
falta de motivação para o trabalho. As atividades 
internas são poucas e em apenas algumas ati-
vidades externas o grupo se projeta. O grupo op-
tou pelo lado cultural e como exemplo procura 
produzir filmes sobre manifestações e outros as-
suntos que são exibidos internamente. O grupo 
não se interessou também, em organizar o 11 En-
contro de Grupos Homossexuais que se realizará 
em abril. no Rio de Janeiro, junto com o 11 En-
contro Brasileiro de Homossexuais. 

O QUE PRETENDEM 

Os grupos organizados procuram agrupar 
homossexuais de forma a consaentizá-lca, não 
paternatisticamente, da opressão sob a qual 
vivemos e da necessidade de uma luta contra 
todas as formas de opressão. Mais de dois anos 
após o surgimento do primeiro grupo lo Somo-
sJSPI, o movimento homossexual já teve uma fase 
de crescimento e atravessa agora uma fase de es-
tagnação. A proliferação de grupos ocorreu nos 
primeiro meses após o  EGHO, mas agora vemos 
apenas divisões nos grupos mais antigos. Estas 
divisóe oaa'reram principalmente em São Paulo, 
com o surgimento dos grupos Outra Coisa e 
Alegria Alegria (rachas do Somca/SP) e do Terra 
Maria (fruto da Ação Lésbico- Feminista). 

Em c.dos os grupos ocorre hoje o fenômeno do 
esvaziamento, que se torna incontrolável. So' 
t uçõex para evitar este problema, não nos cabe 

• esentar. Quem sabe até este fenómeno seja 
1m coisa 'natural". pois muitos ainda nãoestão 
ou não cit.irfto nunca conscientes da necessidade 
de se agr csrem. Vale também apena discutir 
outras f -;rias alternativas, com a atuação ia' 
dividui' :mbate ideológico, o trabalho de 
base e de pc eHa. etc... 

O que oco. -e noM.H.. principalmente no Rio 
e em Belo Horiz.nitc, é a total falta de perspectiva 
de uma atuação iuisis incisiva no seio da socie-
dade. Esta fa.a de perspectiva do movimento 

HÉLIO 1. DA1,P1 - médico bomeop.ts 
- dinico g'ul. Rua José dai Nesos, 09. Fone: 
521-0999 - planalto Msr.iosr. (pda Av. la-
'erlagc*, até Irmite Café Sulósel tiniun), 
.i.&o Paulo

leva, consequentemente, ao desestímulo e ao es-
vaziamento dos grupos. Em São Paulo. a si-
tuação, a meu ver, é um pouco diferente. O L.F 
desenvolve um trabalho de base, junto com o 
movimento feminista, na periferia da cidade e isto 
representa uma nova alternativa. Mas em São 
Paulo é que ocorrem as maiores divergências 
políticas dentro do M.H. A paranóia anti-
convergência assolou alguns grupos que insti-
tuiram até o Movimento Homossexual Autônomo 
(M.H.A.) como forma de se protegerem doa 
seguidores do Camarada Enver hoxha. 

Enquanto prosseguem as brigas dentro do 
movimento. osr. Richetti entra nos bares, agride 
as lésbicas e prendi- os travestis. Pode parecer 
limitação política minha, mas será que ao con-
junto dos homossexuais interessa este tipo de 
divergências? Será que o . conjunto dos homos-
sexuais não está mais preocupado em ocupar os 
espaços que a sociedade lhes permite do que nos 
rachas dos grupos organizados? O trabalho de 
consciemização é longo e penoso. Vai exigir 
muito sacrifício por pane daqueles que preten-
dem ver algum dia uma situação melhor para os 
homossexuais e, acredito, para os heterossexuais 
também. Portanto,-as divergências devem ser 
resolvidas sem prejuízos para o movimento. Não 
estou pregando unidade, mas apenas um trabalho 
conjunto, visando o avanço da luta homossexual. 

Deixando as elocubrações teóricas de lado, 
voltemos aos grupos. O Somos/RJ, do qual par-
ticipei por quase um ano, me fez ver as coisas bem 
diferentes. Antes do grupo tive uma experiência 
em um jornal que se intitula de esquerda, um 
semanário nacional da imprensa nanica. Lá. ques-
tões rumo a sexualidade não eram discutidas, 
pois a "luta do proletariado" era mais importan-
te. Chegaram até a me dizer uma certa vez que 
"homossexualismo não é dialético" e que portan-
to não entraria nas páginas do tal jornal. Hoje 
vejo que as coisas já estão bem diferentes e já tive 
oportunidade de ver um artigo do nosso querido 
Darcy Penteado no semanário. O que quero dizer 
fundamentalmente é que de autoritarismo não 
vive apenas a ditadura militar. No próprio Somos, 
os -vícios do autoritarismo refletiam na sua es-
trutura: diretoria, estatuto, disputa pelo poder, 
tudo isto representa o quanto estamos acostu-
mados a viver sob um regime de fprça autoritário. 

Em termos de liberação do individuo, os 
gnlpca acuam de forma positiva, pois conseguem 
questionar a validade de um comportamento 
cheio de restrições, como nos impõe a sociedade 
machista. Auxiliam ainda na descompressão dos 
gestos e na compreensão das relações de poder e 
de opressão que nos rodeiam. Sem o Somos, 
garanto que eu continuaria a ser uma bichinha 
reprimidlssima. com aquele discurso reacionário 
vestido de progressista e doutrinando a cabeça 
das pessoas. 

For fim, o relacionamento dos membros de 
um grupo pode ser intenso, resultando disto 
grandes amizades e' 'casos" duradouros. A união 
dos membros éFator fundamental para o desen-
volvimento das atividades, mas como em todo 
lugar existem as divergências a nível pessoal, que 
não interferem na vida do grupo. Vejo que os 
grupos são a ünida salda para os homossexuais se 
organizarem e tomarem uma maior consciência 
da realidade que vivemos. Neles os homossexuais 
têm todo o direito de se expressarem, expondo 
seus pontos de vista e sua vidas íntimas. Cabe aos 
grupos criarem novas formas de atuação para um 
melhor desempenho de suas tarefas. Àrbtldas 
Nunes).

LAMPIÃO ãaEuiáa 

Escolha Seu Grupo 
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1 ESQUINA 1

Suspeita do hamarati 
não basta para afastar aluno 

No início de junho de 1980, quando o aluno do 
Instituto Rio Branco - do Itamarati -, Victor 
Hugo Irigaray, chegou para mais um dia de ;ula, 
deve ter levado um bom susto: há apenas quaren-
ta dias da formatura, o diretor do Instituto, em-
baixador Sérgio Bath. decidiu cancelar sua 
matricula e. sem maiores explicações, colocá-lo 
no olho da rua. O dtimm toque aonnpanbava a 
decisão, e que poucos jornais tiveram o cuidado 
de publicar, não explicava quase nada: falava de 
uma estranha "falta de perfil diplomático" e 
mencionava os artigos 19 e 20 do regulamento da 
casa, que exigem de cada aluno uma atitude 
irrepreensível dentro e fora do Instituto, e que dá 
direito ao Itamarati de dispensar qualquer pessoa 
sem características pessoais adequadas. Tudo isto 
para esconder o motivo verdadeiro: Victor Hugo 
estava sendo expulso porque haviam descoberto, 
aparentemente dois anos depois de ter sido ad-
mitido como aluno, que de era homossexual. 

Seis meses depois, há poucos dias do Natal, o 
Tribunal Federal de Recursos, por oi waa cosi-
(ra nove, aceitou o mandado de segurança im-
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petrado por Viciar Hugo e obrigou o Itamarati a 
recebê-lo de volta, agora já como terceiro-
secretário. Mas para chegar até a esta espécie de 
final feliz, o cx-estudante-atual-diplomata teve 
que seguir um caminho bastante tortuoso que, em 
certos momentos, muito se assemelhava a um 
mcMmentado jogo de pingue-pongue onde 
coubessem decisões arbitrárias, lances cômicos e 
fraudes. 

Uma das primeiras declarações do embai-
xador Sérgio Bath chegou a provocar risos. Ele 
dizia, com todo o cuidado e flnesar necessários, 
que ouviu "comentários desabosiadores a respeito 
do aluno'. E seguiu em frente dizendo que, mes-
mo não encontrando "nada de objetivo que o in-
criminasse", uma discreta averiguação feita por 
de mesmo. 'parecia indicar (de) que o aluno era 
tido como homossexual pelos seus próprios co-
legas". 

Iniciava-se o arregaçar as mangas e lavar as 
roupas sujas: a palavra homossexual (os citada, 
mas ninguém queria deixar claro que era exa-
tamente este o motivo da expulsão. De qualquer

jeito, como se não bastasse a averiguação "dia-
ereta" e particular do diretor, quatro psicólogos 
do Instituto de Psicologia, Seleção e Orientação 
(IPSO) assinaram unia reavaliação de Viciar 
II ugo, classificando-o como uma "pessoa de es-
trutura frágil, marcada pela redução do senso de 
realidade e pela imatundidade afetiva". Avisava 
também que 'falta-lhe autopereepçào e auto-
controle, o que poderia levá-lo facilmente a 
atitudes ridículas'. Enfim, o documento acusa-
va-o. ixan palavras cheias, de psicopata, kinos-
sexual (pelo menos em forma latente), com di-
ficuldades no relacionamento heterossexual e ter-
minava pci' dizer que o" prognóstico era bastante 
desfavorável", o que, a esta altura, já não sur-
preendia mais ninguém e dava, inclusive, um 
pequeno exemplo de possíveis reações de Viciar 
Hugo: — Adotará atitudes estranhas, paradoxais 
e, se questionado, indagará surpreso: oque fiz de 
errado?" Lendo isto, quem não se lembraria de 
Bianche Dubois, pouco antes de se enveredar, 
definitivamente, peles labirintos da loucura? 

Mas, apesar de toda a longa lista de precon-
ceitos apresentada no documento e pelo certo 
ridículo que ele criava, a coisa não provocaria 
maiores comentários se o próprio Victor Hugo 
não tivesse respondido declarando que, deis 
quatro psicólogos, apenas um o havia realmente 
entrevistado. O caldo, então, começava a entor-
nar e transbordou bastante quando este mesmo 
psicólogo, Geraldo Serra, declarou perplexo, a 
um jornalista, que havia assinado um documento 
em branco, afirmação que, depois de refletir ou 
de ter sido coagido, resolveu modificar para algo 
como: "o meu laudo não é exatamente o mesmo 
que está apresentado no documento. Para mim. 
Viciar Hugo Ingaray não é portador de doença 
mentar. Esta versão foi a única a aparecer nos 
iornai. 

Com tanta controvérsia, era natural mesmo 
que fossem parar todos no Tribunal Federal de 
Recursos. Apesar disto, apenas o Jornal de. 
Brasília e o lampião estavam presentes na galena 
e mesmo que alguém tivesse justificado a ausência 
explicando que os jornalistas não queriam se 
comprometer com o Itamarati e correr o risco de 
sofrer coações que, certamente, viriam, era fácil 
perceber que o assunto era tratado como baleia. 
simples coisa de bicha. Tanto que o único jor-
nalista que realmente se interessou pelo caso e 
tentou levá-lo em frente recebeu, de seu colega de 
profissão, o desagradável apelido de protetor dos 
siados. Os próprios ministros que concederam o 
mandado de segurança não conseguiram conter o 
riso quando a advogada Vera Sigmaringa citava a 
palavra homossexual. 

Se há uma acusação que Lampião não merece 
é a de perder a paciência com certo tipo de he-
terossexual arrogante. Mas às vezes a gente enche 
o saco, como no casodosr. Glaubei' Rocha—que 
faz questão de ostentar esse rótulo cada vez 
menos convincente (e não senha com essa demos-
trar senhora e filhos..,). Talvez à procura de 
polêmica fácil e dentro da onda, esse senhor anda 
numa fixação suspeitosa com relação a certo tema 
de muito Ibope atualmente. Já numa entrevista 
ao Folhetim de São Paulo, ele declarava (pas-
mem ! ) que sendo o cinema "uterino e não anal, 
não tem quase homossexuais entre diretores e 
atores no cinema brasileiro", A olho nu a gente 
constata que a afirmação parte de um cego. Mais 
recentemente, Glauberete andou dizendo que a 

Recado pra João Carneiro e Marcelo Liberali: 
no nosso glossário pro verão (vide n 0 31), quando 
a gente fala em jaburu e dragão, a gente está se 
referindo às bichas, e não as mulheres, queri-
dinhos, Agora, mjsógiisnsomos', sim; toda 
bicha é misógina, meus bens: a diferença é que 
nós do lampião, ao reconhecermos isso, es-
tamos indo bem mais adiante - estamos tentan-
do vencer a nossa mistjginla. Ou vocês pensam 
que pra isso basta arranjar uma mulher e casar 
COM ela por conveniência? Outra cessa: parece 
que quem redigiu a tal carta de"rept)dio" (sic) ao 
Lampião nãp , tern muita experiência de Brasil:

Quando entrei no Tribunal, a impressão que 
tive era a de estar entrando em uma sala de In-
quisição. O ar era solene, as 26 poitas-nas dispos-
tas em duas Filas de 13, o sofisticado aparelho de 
som já estava ligado, e um imenso crucifixo, 
apresentando Jesus Crista com a cabeça para 
sempre tombada, presidia a sessão. Mesmo as-
sim, a coisa não deixou de ser genuinamente in-
teressante. 

Isto porque, após as explanações da advo-
gada, do subprocurador-geral da República edo 
relator, os 20 ministros presentes começaram por 
negar o mandado de segurança. Victor Hugo rota 
as unhas e eu, duas Elas atrás, contava eis postos. 
Até que um dos ministres abriu a fileira devotes a 
favor alegando insuficiência de provas. 

E foi este o estranho caminho que tomou a 
mesa. Mesmo que a advogada tenha dito que 
considerando a hipótese de Victor Hugo sei' 
homossexual, não havia respaldo na Constituição 
que permitisse ao Itamarati tomar a atitude que 
tomou, quase ninguém mais tocou no assunto a 
partir deste ponto de vista. Pelo contrário, todos ci 
ministros que votaram a favor (inclusive os que 
modificaram seu veredito, depois de haverem se 
pronunciado contra) alegaram que o Itamarati, 
acto provas suficientes, havia difamado o estu-
dante. Nunca tantos eufemismos foram usados. 
Para alguns, o caso era de difamação. Para 
outros, tratava-se de uma "ofensa à masculi-
nidade do impetrante". 

Um ministro, que (ci severa e decididamente 
contrário à concessão, afirmou que é preciso es-
colher muito bem quem vai representar o Brasil 
no exterior, já que nos acusam de sermos um Pais 
subdesenvolvido (ao que um outro ministro 
acrescentou: "Nos acusam, não, Excelência. 
Somos."), e sentiu-se aliviado por saber que o 
homossexualismo não fax parte da índole do povo 
brasileiro. 

No mais, de homossexualismo falou-se pouco. 
O que levou à vitória foi a insuficiência depravas e 
não a liberdade que teria um homossexual de es-
colhera sua profissão e de poder decidir o que lhe 
é ou não conveniente. Mesmo assim, um outro 
ministro foi bem arguto em seus comentários e 
disse que o documento apresentado pelo Ita' 
inarati era realmente insuficiente porque se li-
mitava a dizer que Victor Hugo parecia ser ho-
mossexual ou que possuía componentes homos-
sexuais em forma Intente. Foi bem na mosca: 
"Que coisa é esta? Uma pessoa não parece ser 
homosexual. Ela é ou não é." E completou citan-
do Shakespeare "To be o, foi to be e ponto 
final." Pensando bem, Sua Excelência tem toda 
razão. (Alexandre Riboisdi) 

Grécia caiu por causa dos homossexuais. Ao invés 
de lembrar a Grécia, poderíamos citar Freud: o 
macho odeia seu rival porque não é amado por ele 
(o que sobra, depois disso?). Mas como já es-
tamos cansados desse bate-boca, em pleno 1981, 
sugerimos ao antigo enhani-tarrible (hoje inter-

pretando o papel de Gênio Nacional) que indague 
se a antiga Estática da Fome por acaso não en-
cobriria outras estéticas também viáveis, ainda 
que menos decantadas. Por exemplo, aquela dos 
rapazes dourados de Ipanema que criaram, entre 
eles, um movimento erótico chamado Cinema 
Novo, que resultou ser um dos mais brilhantes 
momentos do cinema brasileiro. Arrasou! (João 
Silvério Trevisan) 

que sandice é esta de dizer que, ao citarmos aex-
pressão anauê eni relação à Convergência, es-
távamos tentando ligar a esta o grupo Auê9 
(riam, queridos leitores: é a única reação pos-
sível). Estávamos apenas relacionando a sau-
dação integralista com o modo autoritário e fas-
cista nxno o poacial da Convergência diz que 
são "a única tendência que oferece uma data 
direção pró-trabalhador para o MB e. sendo as-
sim, tem as condições de dirigir esta corrente", 
quer dizer, os homossexuais. Ê... O grêmio Te-
creatio'BlccoCáris,va1emó Sdltntas'de Poder 
está mesmo nas ruas.,, (AS)
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Homossexualismo? Diabetes? Assassinato cultural? 

Um assassinato cultural" como fala 
Glauber Rocha? Pode ser que não, mas o Ins-
tituto Afrânio Peixoto, antigo Instituto Médico 
Legal, tem a obrigação de fornecer o laudo e as 
razões pesque Roberto Rocha Leal apareceu mor-
to às 6h20min do dia 28 de setembro, no quarto 
que ocupava na Casa de Saúde Dr. Eiras, um 
deposito de "loucos". E a sua irmã, Ana Lúcia 
Rocha Leal, uma advogado de 34 anos, tem o 
dever de explicar porque resolveu pedir o auxilio 
de médicos e enfermeiros da clínica para se livrar 
do irmão homossexual, corno supõem os amigos 
de Roberto. 

A tragédia começou no inicio da manha do dia 
27 de setembro, um sábado. Roberto Rocha Leal 
chegava ao Brasil acompanhado de um amigo 
francês e cheio de planos: havia concluído  parte 
acadêmica doam curso de doutorado em Tours, o 
seu projeto de tese fora considerado excelente - 
recebeu a segunda nota do rigoroso corpo aca-
dêmico da Universidade, e pensava escrevê-la na 
fazenda de sua família, em Floriano, no interior 
do Piou(. Cansado da vida acadêmica. Roberto 
tinha optado por se dedicar à agricultura com 
seus amigos franceses - uma colega chegaria três. 
dias depois e se juntaria aos dois. 

Planos acumulados nos seus 26 anos de vida. 
aos quais sempre se defrontou com o preconceito 
e a incompreensão da família. Preconceito e ia-
compreensão que talvez tenham sido responsáveis 
pelos três internamentos anteriores - dois no 
Piauí e um na própria Dr. Eiras, em 1976. 

Roberto e seu amigo francês chegaram sábado 
por volta das quatro horas e, como não havia 
conexão imediata para Brasília, onde pretendiam 
Ficar antes da transferência para o Piaui, resol-
veram procurar a irmã, que mora na Rua Hu' 
maitá, Botafogo. em companhia de duas tias. 
Fora uma viagem tranqüila. O único problema 
ficou por conta de uma indisposição estomacal 
durante o vôo. Indisposição que poderia ter 
causado a palidez em seu rosto, beijado efusi-
vamente pela irmã Ana Lúcia e as duas tias. 

Poderia não ser somente a indisposição es-
tomacal a responsável pelo rosto pálido. Roberto

deixara de tomar insulina há 10 dias. Para ele, a 
sua diabete era de origem psicossomática e fora 
contraída durante o período que passou inernado 
na Casa de Saúde Dr. Eiras em 1976. Uma su-
posição apenas, embora o próprio diretor do hos-
pital, Manuel Alvaro Velcno, reconheçoque a 
diabete possa ter origem xesnática (leia en-
trevista). 

Roberto contou à sua irmã os seus planos. 
"Uma loucura", deve ter pensado a advogada. 
Como um rapaz pôde abandonar um brilhante 
curso na França, ideal de muitos filhos da bur-
guesia, sem estar com problemas mentais? Como 
poderia abandonar uma carreira acadêmica de 
futuro e morar no mato sem estar com alguma 
perturbação? Como vives com um homem e uma 
mulher no interior do Piauí sem Ler perdido a 
lucidez" tão cultivada pela família? Não. Ro-

berto Rocha Leal não estava bem.: os problernea 
mentais haviam voltado e ele precisava de tra-
tamento. 

Roberto não aceitou com facilidade as pois-

derações da irmã. Pelo contrário: envolveu-se em 
longa discussão com ela. Discussão de mais de 
três horas. Ele, ajudado pelo amigo francês, e 
Ana, apoiada por uma amiga, Beatriz. E de 
pouco adiantou oargumentodeque seu pai, dono 
da fazenda, consultado por telefone, havia con-
cordado inteiramente com os planos de Roberto. 
Por fim, ele saiu de casa e, ainda acompanhado 
do amigo francês, foi dormir na casa de uma 
vizinha. 

A irmã teve tempo de articular um plano para 
recolher o irmão à Casa de Saúde Dr. Eiras, onde 
trabalha um amigo da Família, o Dr. Benjamim 
Gaspar, responsável pelo tratamento anterior de 
Roberto, e que poderia dedicar-se novamente à 
sua "recuperação". Por volta das 15 horas, 
chegou uma ambulância da clinica com dois en-
fermeiros e um médico. Roberto e seu amigo 
acordaram sobressaltados e reagiram à "prisâd" 
até com alguma violência. 

Foi preciso chamar o Corpo de Bombeiros 
para recolhê-los, o que não foi muito difícil. Foi-
lhe aplicado uma injeção de tranquilizantes sem

as tradicionais perguntas: "é alérgico"? "é 
diabético"?. Nenhuma menção à doença de 
Roberto, nenhuma menção ao fato de que ele 
havia passado mal na França quando lhe foi 
aplicado uma injeção. De pouco adiantaram os 
esforços do francês, então imobilizado. 

O internamento na Dr. Eiras, próxima à casa 
da irmã, deu-se por volta das 17 horas, embora o 
Boletim de Ocorrência 2.372 da lW Delegada de 
Polícia. em Botafogo, aponte o internamento às 
15:10h. O fato é que a ambulância ainda ficou 
parada cerca de meia hora com Roberto Rocha 
Leal em seu interior porque o seu motorista não 
conseguia dar a partida. 

O francês dirigiu-se à Dr. Eiras no carro de 
Ana Lúcia, e na clinica manteve nova discussão 
com a advogada. Queria que fosse comunicado ao 
médico o fato de Rocha Leal ser diabético, o que 
só se soube através do próprio francês. Ana Lúcia 
limitou-se a entregar um bilhetinho ao médico. 
Bilhete que foi arrancado de sua mão pelo francês 
e no qual ela cesrnmicava apenas o internamento 
anterior do irmão e o seu homossexualismo, ad-
mitido, segundo os amigos mais íntimos, em 
1976, eque lhe valeu o terceiro internamento. 

Roberto Rocha Leal deve ter sido simples-
mente, depois de receber o coquetel de pairo-  
trópicos - ou melhor, a "camisa de força quí-
mica" a que o Dr. Veloso se refere—, abandonado 
à própria sorte em um dos inúmeros quartos da 
Casa de Saúde. Tanto que 'só de manhã - 
precisamente às 6:20h, segundo o Boletim de 
Ocorrência da 10a DP - é que foi encontrado 
morto. Uma enfermeira iria recolher o seu sangue 
para o Exame de Glicemia, requisitado na tarde 
anterior. O único sangue que encontrou estava no 
lençol: uma golfada, ao lado docorpo. 

O sepultamento ocorreu no dia seguinte. E 
entre os que foram lesar solidariedade à família 
enlutada estava um médico da Dr. Eiras. Ele se 
esforçava para consolar Ana Lúcia, conforme ela 
mesmo relatou a Lisinha, uma irmã que vive em 
Brasília, argumentando ter sido melhor a morte 
do irmão por que os seus problemas psíquicos, 
somados à crise diabética, poderiam deixá-lo 
irremediavelmente louco. Ana Lúcia Rocha Leal 
parece ter se convencido disso, pois até hoje não 
se mostra nem um pouco interessada em averi-
guar porque o seu irmão morreu. E isso é o que 
Lampião deseja saber. 

Morte suspeita 

na Casa de Loucos 
Afinal por que o sociólogo Roberto da Rocha Leal morreu, pouco mais de 12 

horas depois de ser Internado contra a sua vontade, na Casa de Saúde Dr. Eiras? 
O Lampião, a Associação dos Sociólogo. do Distrito Federal, o Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro e o respeito à dignidade humana 'e à vida exigem uma 
resposta. Uma resposta que deveria ter sido dada: Roberto Rocha Leal, profes-
sor da Universidade de Uberlândia, doutorando em sociologia na Universidade de 
Toura, França, mestre pala Universidade de Brasília, com tese de reconhedda 
compstênda., morreu no dia 28 de J.ndro portanto há mais de três meses. 

Para o Dr. Eiras, fugiu a média, é doente mental . 
Responsável pelos 800 "loucos" internados 

na gigantesca Casa de Saúde Dr. Eiras, inú-
meras vezes denunciada pela violência com que 
trata os internos, Manuel Alvaro Veioao parece 
um homem-tranqüilo. De Fala mansa, como se 
pretendesse convencer pelo tom baixo e pela 
paciência das palavras não sublinhadas, O único 
sinal de tensão está no cigarro, que fuma avi-
damente, um atrás do outro. Veloao não sorri 
nunca, ntni quando a seus subalternos o cum-
primentam efusivamente, como no almoço de 
fim de ano, dia 19 de dezembro. 

Manuel Alvaro Vdoao parece acreditar nas 
boas intenções da casa de saúde que dirige há 
muitos anos - só em Paracambi passou lO anos 
-. Para de, choque elétrico é terapia, homos-
sexualismo é doença mental, psicotrópicos é 
camisa de força química - "bem mais eficiente 
que a tradicional" -. a internação é necessária e 
medicina também visa o lucro. Sobretudo quando 
paga pelo INPS ou pela família interessada em se 
livrar de algum parente inconveniente. 

Por que Roberto Rocha Leal wwies? 
R - Não sei. Às 6h20tnin, quando a enfer-

meira foi ao seu quarto para recolher material 
para exame de glicania, de estava morto, com 
uma golfada de sangue no lençol. Não atestamos 
a casu-asartb porque ele estava internado na 
clínica há menos de 24 horas e porque não havia 
nenhuma razão objetiva para a sua morte. So-

R. - É claro que existe a possibilidade de 
erro médico, mas eu, pcsscalmente, não acredito 
nessa hipótese. Ele tomou sedativos, em casa e 
aqui na clínica, em proporção bem inferior ao 
cientificamente recomendado. Ele estava muito 
agressivo e violento - foi preciso até mesmo 
chamàr o Corpo de Bombeiros para recolhê-lo - 
e resolvemos aplicar o que chamamos "Camisa-
de-força química". Um método moderno que 
substitui as antigas "camisas-de-força" pro-
priamente dita por tranqüilizantes. Não precisa 
dizer que  muito mais eficiente. 

Foi lesado em consideração o lato de Roberto 
Rocha Leal ser diabético? 

R - Sim, não há dúvida. O rapaz que o 
acompanhava informou à equipe - um médico e 
dois enfermeiros - desse fato. Sei também que 
ele estava sem tomar insulina há cerca de 10 dias. 
Infelizmente não deu para saber ao certo o seu es-
tado clínico porque não se pode fazer o exame de 
glicana. Ele morreu antes.

R - Disso eu não posso falar, por questão de 
ética médica. Mas posso lhe assegurar que Ro-
berto Leal era mesmo um doente mental. Infeliz-
mente, essa é a verdade. Ele esteve internado 
duas vezes no Piauí, em casas de saúde impro-
visadas, e em 1976 veio para a Dr. Eiras. Aqui 
ficou em bom estado e recebeu alta. 

Qual o médico que o recolheu no dia 27 de 
sembro, véspera de sua morte? 

R - Não posso afirmar com certeza. Era um 
sábado e deve ter sido um dos médicos de plan-
tão.

xualismo pode causar sérios problemas a uma 
pessoa: quantos não cometem violência quando o 
seu parceiro de cama o abandona? Mas não foi 
homossexualismo a causa de sua internação: se 
tivesse que sair à caça de todos os homossexuais 
para internar, não haveria lugar disponível em 
nenhuma casa de Saúde. 

A Casa de Saúde Dr. Boinas tem sido multo 
combatida ultimamente.,, 

R - Por pessoas que não conhecem a rea- 
lidade brasileira. Temos às vezes de prolongar 
uma internação porque não há condições de man- 
dar o doente de volta para casa. Os seus fami- 
liares não querem. A Casa de Saúdd)r. Eiras tem 
sido muito criticada pela esquerda. Falam que 
nossos métodos estão superados. Não ligo maià 
para isso. Outro dia, a TV Globo veio pedir a 
máquina de aplicar choque elétrico e eu a em- 
prestei, sabendo que serviria para criticar o 
método que a Dr. Eiras adota para devolver o 
doente mental à normalidade. 

A Casa de Saúde Dr. 
Eiras alada usa choque 

elétrico? 
R. - Claro que sim. Mas em casos especiais, 

como o de uma pessoa que tem mania de suicídio. 
Não o usamos como castigo, como não se interna 
ninguém para castigar. A Casa de Saúde Dr. 
Eiras é muito criticada porque hoje há uma bi- 
polarização ideológica entre esquerda e direita. 
Eu sou um homem de meia-esquerda, mas não 
sou tão radical assim. 

Qual foi o motivo de sua Internação no dia 27 
de setembro? 

R. - Ele dava mostras de evidente debili-
dade mentai. 

Mas Roberto Rocha Leal era um professor 
competente, lot aluno exemplar da Universidade 
de Brasília, fazia doutorado na França e tem 
trabalhos publicados. Isso uno elimina a hipótese 
de doença mental? 

Há hipótese de que isso puni. ter Influm . 	 "-  
dado? 

R. - Não sei. Só o Instituto Médico Legal 
pode informar. 

Há hipótese de que o diabete possa ser de 
origenspskxssaimítka, como Roberto Rocha Leal 
supunha? 

R - Sim, uma possibilidade mínima porque a 
doença mental ocasiona distúrbios glandulares

- '.J[a, e  era pwM. a cnIaualucn.c u,-
teligente. mas isso não elimina a sua doença men-
tal. Pelo contrário: quantos jogadores de xadrez 
são considerados loucos? O doente mental é 
aquele que foge à média de comportamento, e de 
era um caso típico desses. Mas é bom esclarecer 
que Rocha Leal não foi internado por causa do 
homossexualismo. 

Eu posso não ter me relendo a Isso,..	 - 
licitei então a presença de legistas do Instituto inclusive no pancreas. Mas isso é pouco freqüen- K. - Mas há quem acuse 	 Dr. tiras cc te-lo 
Afrânio Peixoto. O IAP é quem pode respondê-lo. te. embora deva ser levado em consideração, por- internado por isso. É honiossexual, eu acho, O Sindicato dos Médicos do Rio de Jandmo a 

Mas parece que o Lendo alada aio está coe- que Rocha Leal era doentemental. quem fazessa acusação. Ele foi internado por ser pedido da Associação dos Sociólogos do Distrito 

duído, O senhor tem alguma Informação sobre Doente Mental? doente mental, asno provam as três internações Federal, pedIu lafotmeçôm sobre a morte de 

heo? R. - Sim, quanto 	 isso não há dúvida. Tanto anteriores. Rocha Leal, Parece que o odeio não foi empoa' 

R - O exame é mesmo demorado. É bom que ele até já se achava médico e, por isso, sus- Então homossexualismo não é doença men- dido... 

n orar que ê feito oan muito critério. Eleapoderão pendeu a insulina.	 Qualquer pessoa, mesmo tal? R. - E verdade. Não respondi porque não 

informar o que ocasionou a morte do sociólogo, analfabeta, sabe que um diabético não pode sus- R. - É sim. É um desvio que deve sei' tratado quis. O Sindicato dos Médicos anda tomando 

embora, segundo estatísticas oficiais, cerca de pender a insulina. O mais lamentável é que por psiquiatras. Eu mesmo trato de alguns casca. posições com as quais não concordamos. Seus 

15% doa laudos não determinam corretamente a nenhum dos seus amigos, que agora me criticam, Mas para haver cura é preciso consentimento do . diretores são muito radicais. Quem deve tomar 

causa-.sortl,. o impediu de suspender o medicamento. De- doente. Há pouco tempo uma família pediu-me informações de ordem científica é o Conselho 

O senhor tem Idu, ao menos aproximada, do veriam, pelo matos, aconselhá-lo a procurar um para tratar de um homossexual. Ele veio até aqui Regional de Mediana e não o Sindicato dos 

que poderia ter causado a morte d. Roberto médico. e depois de duas consultas resolvi dispensb.lo por- Médicos, um órgão dassista e que não conta com 

Rocha Leal? De que doença mental elesetnla? que ele não desejava ser curado. O honiosse- o nosso apoio.
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Na reunião 
dos grupos, os reflexos 

da crise 

No dia 6 de dezembro dezessete grupos or-
ganizados, entre eles o Lampião, realizaram no 
'1 entro da Casa do Estudante Uni versitário, no 
Rio, a reunião prévia para o 119 Encontro de 
Grupos Homossexuais Organizados. Apesar do 
esforço da Comissão Organizadora do Encontro 
feito no sentido de impedir que os grupos de São 
Paulo trouxessem para dentro da prévia as suas 
divergências políticas, leram os próprios grupos 
do Rio que tumultuaram as primeiras horas de 
reunião. 

A REUNIÃO 

Marcada iniciaimente para ás 9h. a reunião 
Prévia começou com meia hora de atraso, já que 
os crachás demoraram a chegar. A mesa diretora 
dos trabalhos foi composta por Lala Mtccolis e 
João Luis (Aue). Roberto (Somos/RI) e, pos-
teriormente Cláudio (Libertos) em substituição a 
este último. 

O primeiro a pedir a palavra foi o represen-
tante do grupo baiano 0GB (Grupo Gay da 
Bahia). Luis Moti. Ele pediu a transferência de 
local da reunião para um lugar mais arejado, ou 
se, ao ar livre. A sugesráonào lot bem aceita c& 
mesa encaminhou a apresentação dos grupos. 
Primeiro falou Alexandre Ribondi do Beijo Livre 
de Brasilia. Disse que o grupo está com sérios

 problemas de sob ivãncia, pouca gente para 
trabalhar e muita desinformação sobre o M.H. 
Conta apenas coto quatro pessoas no grupo e não 
sabe o que fazer coto um grupo pequeno. 

Pelo Outra Coisa falou Emanuel. Disse que 

Há algumas colalnhaa que es gostaria de 
mencionar a propósito da prévia do 20 EGRO, 
porque, na ép

oca, multa coisa deixou de ser 
dita, mesmo que, por "ária, seres, es tenha eu- 
trado na fila de espera da palavra. Mas há de se 
convir que o calor carioca e o afã da colaa 
roubam multo da capacidade de concentração 
da gente. Asilas, que me desculpem os que, 
possivelmente, me chamarão de delator ou 
machista, mas lá vai: a prévia foi, a grosso 
modo, um pequeno desastre. 

Talvez não, se pensarmos que serviu para se 
drogar à cosidusão de que o por-assina-dlzer 
movlmimto homossexual brasileiro tornou-se, 
neste último ano, profundamente 'irrealista. 
Não consegui, durame as seis horas que paaad 
sentado no auditório do CEU, em Botafogo, 
evitar a sensação de estarmos iodos em um 
redemoinho, destes Imensos, que não deixam o 
rio seguir em fresta. A possIbilidade que tí-
nhamos de encontrar os grupos novos que 
vieram de Pernambuco, (Galho), da Bahia 
(GOB), de São Paulo (Alegria, Alegria e Terra 
Maria) e de Niterói (Banda de Cá) acabou iam-
bens Indo por água abaixo, já que alguns dos 
grupos presentes estavam bastante Interessados 
em conduzir o encontro 1) sua maneira e propor, 
através da leitura de um extenso documento de 
rà nágluas inteiras. : expulsão do& represes-

Lentes do Lampião da rala. 
oI 151 que risc surgiu s' palavra irrealisla, 

))lacUtsr os ropeçóes v desaosrtos do sn1co or 
nal homossexual desta terra que, em conseguido 
,.e manter de os não a'a, ddjdamcntc. pri-
inordial para ossãum dos ouros f..rmpm par, 

wl.ltrI &!W1

seu grupo win fazendo uni trabalho «mi os 
grupos L.F.. Libertos e Eros, com estes dois úl-
timos formando o M.H.A, e que está um tanto 
desiludido com o movimento. O grupo possui 
apenas 10 pessoas trabalhando, mas já editaram 
um caderno de textos e agruparam um guia da 
cidade de São Paulo. 

O representante do Terceiro Ato, de Belo 
Horizonte, fia Ricardo. que relatou a fase de es-
vaziamento e estagnação que o grupo atravessa. 
"Não sabemos para onde o grupo vai, se te-
c'hamcs ou não o grupo", afirmou. Para ele a 
crise que atravessa o grupo não é quanto ao 
número de pessoas, mas é "uma crise de propos-
tas práticas e idas". Mostrando o desespero da 
situação disse que "as reuniões tornam-se can-
sativas por falta do que fazer. Precisamos de al-
guma idéia para Continuarmos vivos". O grupo 
possui 10 membros, 

CONFUSÃO 

Em seguida falaram representantes dos 
grupos GAT}lO-Redfe (atualmente com 15 pes-
soas em media), Auã/Rio (com 17 membros), 
Eros/SP (coto 15 pessoas fixas), Bando de 
CÁ/Niterói (15 pessoas, mas apenas cinco tra-
balhando). GOLS/ABC (8 membros), Liber-
tos/SP (15 membros), Somos/Rio (20 membros 
fixos e 15 flutuantes), Fração Gay da Convergên-
cia Socialista (13 pessoas, sendo que 5 mulheres e 
8 homens), Grupo GAy da Bahia (17 pessoas 
fixas), Somos/SP (35 elementos), Terra Maria (10 
pessoas), Alegria Alegria (10 membros), Grupo 
de Ação Lésbica-Feminista (8 mulheres fixas e 15 
flutuantes). 

tldpantea - multo enos para os milhares de 
homossexuais reprimidos (palavras nossas) que 
se debatem contra o preconceito e a 
cia. Além disto, da maneira com que foi con-
duzido, o repúdio ao Lampião acabou por se 
tornar uma aborrecida faca de dois gumes, que 
cofta mais para o lado dos grupos do que para o 
Indo do jornal, porque o documento lido mos-
trou que a presença dos Jornalistas impedia a 
realização de nosso trabalho e ..dnsltla uma 
hipotética fraqueza diante do grande déspota. 
Podem até dizer que eis estou exagerando, mas 
foi como se tivéssemos dado um nó sem ter nin-
guém para desatá-lo. 

Há mais ainda: o dma de animosidade ei'a 
também digno de um coquetel entre loiças 
Inimigas. Nunca se olhou tanto pelo rabo do 
olho nem se falou tanto pelas entrelinhas. 
Subitamente senti-me Inimigo mortal de uma 
meia dúzia de pessoas que nunca havia ensxm-
Irado antes, algumas que gostaria muito de 
conhecer e outras que me provocaram delirlos 
maravilhosos, Mubo destes mal-entendidos 
puderam ser d&eiios ou à noite ou no domingo 
pela manhã, quando algumas pessoas lotam se 
refrescar na Bolsa de Valores, aquela praia- 
tinha que a gente ouve falar tanto aqui em 
Itrasfila, Voltando ao assunto, tudo era como se 
os grupos disputassem r primazia de talar em 
nome doa homossexuais quisessem demous-
trar que ri curta exíalenda de .oa um (1 ihes 
houvesse dado a maneira tret. '- nnk* - 
de conduzir aiate, 

Eia iuta propriamente dita. no entanto, 
lalomi-se pouqulsalmo, úr mais que Ldla

• Depois da apresentação dos grupos a situação 
mudou. A mesa permitiu que um membro do 
Somos/Ri lesse uma "Carta Aberta aoMorirneij-
lo Homossexual", com criticas ao jornal Lam-
pião. Perplexos, os membros dos outros grupos 
não entendiam nada e mais perplexos ficaram 
quando outro membro do Somos/RJ se levantou e 
pediu a expulsão dos dois representantes do jor-
nal na reunião prévia (Alceste Pinheiro e Ariatides 
Nunes). Durante quase três horas ficxxs-,e dis-
cutindo se os representantes do jornal ficariam ou 
não, cm detrimento da pauta proposta pela 
Comissão Organizadora que era de tirar uma 
pauta para o Encontro. Perdeu-se muito tempo 
nas discussões e por fim ficou decidido por 23 
votos contra li que o Lampião permaneceria na 
reunião. 

Terminada a confusão, que deis uma grande 
vitória ao Lampião, a plenária passou a deliberar, 
também por votação os seguintes pontos: 

- oh? EGHO não será deliberativo; 
- o tema 'Coordenação Nacional" não será 

discutido no Encontro e 
- o Encontro terá o mesmo caráter do úl-

timo, ou seja, dois dias de parte fechada, apenas 
para os grupos e no último dia aberto ao público. 

O ternário aprovado engloba sete temas: 
- Estrutura e Funcionamento dos Grupos; 
- Autonomia do Movimento Homossexual; 
- Sexualidade; 
- Movimento Homossexual e Repressão; 
- A Mulher Homossexual; 
- O Negro Homossexual e finalmente, 
- Os Conceitos de Homossexualismo. 
Até a próxima semana santa, no Rio, Santas. 

(AN). 

MícoIli tentasse convencera todos que o tempo 
eia escasso, as atenções se desviavam e os temas 
a serem discutidos na Semana Santa de I%l 
eram relegados a um ínfimo segundo plano - e 
suas escolhas coincidiram com a hora em que 
multas Pessoas saiam para fazer um breve lan-
che na única carrodnha de cachorro-quente es-
(acionada na calçada em frente. 

Um dos momentos francamente emocionais-
(es da Prévia foi quando o Sírio (Garbo) denun-
ciou o que da suspeitava ser um conchavo entre 
Rio, São Paulo e Distrito Federal. Quis reagir, 
mas, no momento, não ousei. Os conchavos, de 
qualquer maneira, Já haviam sido denunciados 
em abril deste ano, cm São Paulo, quando o 
número de grupos oram bens nor e os assuntos 
bem mais reduzidos ao Eixo Sul. No entanto, a 
suspeita de Sírio vem, mala uma vez, confirmar 
umas suspeita minha de que este pais é feito de 
vários estados una de lenda para os outros, 
desenlaçados e sem harmonia alguma e que, 
pelo menos por enquanto, é impossível sonhar 
com um trabalho conjunto - a qualquer nls'd e 
não apenas entre as bichas. Mas conchavo 
exatamente não houve. A não ser que estivessem 
usando o nome do Beijo Livre e de outros grupos 
Indevidamente, 

Feitas os 0051 11*8, foi bom saber qual será o 
tom do ?? EGHO dl*puta, animosidade e: 
irrealismo. F., naturalmente, comicidade Já que 
os, oslo menos, isso osasegul prender o riso - o 
que. contesso, mc deixou cown a boca levemente 
amarga. Mas se querem gargalhar. que gar- 
galhem. só que 'ilnguein precisa ir ao Rio de 
lanelroparn isto. AlexandreRibondj) J

o bicho pega, 
o bicho come... 

Logo após a reunião prévia do 29 EGHO. al-
guns de nós saíram dando pulos de alegria. 
Afinal, tinha~ sido vitoriosos. A proposta de 
dar ao EGHO um caráter deliberativo foi der-
ratada por 20 x 17. O mesmo aconteceu com a 
proposta de incluir na pauta do Encontro a dia-
:ussão de um órgão para coordenar o MH a nlwI 
nacional; por 17 x 12. 

Mas o que foi mesmo que ganhamos? Para 
quem estava acompanhando má ou menos a 
novimentação doa grupos organizados, estava 
claro que tais propostas iriam surgir e que os 
grupos se dividiriam em trls laun: a lasci: con-
tra: e aqueles que, por qualquer razão. não estão 
acompanhando esta disputa. Tornar o EGEIO 
deliberativo ou criar uma Coordenação Nacional 
para o MH significaria (significará?) a dicia-
lização da disputa de poder dentre os grupos. 
Como acho impossível que as decisões dentro do 
MH viessem a ser tomadas por consenso. se 
recorreria ao esquema de sexação.A paisagem 
política do ME iria se modificar pia' completo. E 
as decisões aprovadas pela maioria deveriam ser 
cumpridas, mesmo contra a vontade daqueles que 
discordaram' Não creio que a minoria derrotada 
se limitasse ao silêncio e à submissão. Provavel-
mente começariam a se organizar em busca do 
poder; haveria crssdssvin, tazeções de cabeça, 
manipulações, etc. Haveria. Diante desta pers-
pectiva, a preocupação com a disputa de poder 
dentro do MH já nasceis morta. 

E de rcpciÇtej tudo isto me parece muito 
conhecido; é apenas uma repetição ampliada do 
processo que o nosso (na época) Grupo Somos - 
SP atravessou apõe o 19 EGHO e que culminou 
xim o "racha' ' em maio deste ano. Mas e se fôs-
3anos nós os "derrotados" agora 05 prévia? Isto 
, se o EGHO tivesse se tomado deliberativo e 

fosse criada a CN? Faria alguma diferença? Para 
sermos coerentes, que atitude deveria ser to-
mada? Nos retirarmos da disputa, vencidos ai 
vencedores? E depois? Criaríamos outro MH em 
que não hou vesse d ispu tas 

A outra alternativa seria a de continuar 
brigando, pias não creio que os proponentes da 
CN vão esquecer desta ida por tosem tido da-
rotados. Então, é bons a gente ir logo tomando um curso curso intensivo de política partidária; neste 
campo, já ficou claro que somos perfeitos 
amadores. 

Enquanto isto, O MII sofre um grande es-
vaziamento e cai no descrédito dos poucos ho-
mossexuais que conseguiu mobilizar. Como ficou 
claro nos relatos dos representantes a ~toda 
situação atual dos seus respectivos grupos. E não 
adianta se iludir com as aparências. Apesar do 
número de grupos organizados ter quase dobrado 
do l0 EGHO até agora, a quantidade de pessoas 
trabalhando parece ser menor que no ano pas-
sado. É bem ocaso de perguntar: a quem estamos 
representando? Os homossexuais? O que é um 
homossexual? Que poder estamos disputando? 
Quais são os objetivos atuais do MH? Contudo. 
por incrível que pareça, estas questões não fi-
guram em destaque na pauta do Encontro. 

Acho que o MH deveria seguir na direção con-
trária: descentralizar o poder até o nivel do in-
dtsduo; cada um ser senhor do seu próprio nariz. 
Mas estamos mesmo preocupados 1' em fazer 
política séria (isto é partidária ) . E até os deia-
visados embarcam nessa. Para quem acompa-
nhou os grupos desde o principio, já está bem 
longe o tempo em que acreditamos ao MM mine 
uma alternativa política realmente nova. 
• Emanoel Freitas).	 -	 - 

Notas sobre um coquetel de ódio 
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tidário? Quando iremos abrir espaço para levar 
sem receio a discussão da sexualidade até às 
penterias? As feministas. por exemplo, sempre 
estiseram preocupadas com isso - às vezes em 
detrimento do próprio feminismo. é serdade, e 
pagando tributo aos compromissos ideológicos, 
Mas. bem ou mal. elas ainda mantém atividades 
diretas iscm mediação partidária com donas-de-
casa, mães de família deis suburbios e operárias, 
Para permitir o florescimentodo desejo, acho que 
precisamos encontrar novas saídas e Formas mais 
adequadas de prãxis políticas. Inosar ou morrer. 

De resto, não acredito que tais dificuldades 
tenham tornado inviáveis e fracassados os esfor-
ços para aproximar e organizar as pessoss a partir 

fraterniza,-;,,,-	 1..,.,'	 .,,, 

	

A ,i ..	 e' ,	 a..	 ,,	 ,. . u.,., 
Vivi, nesse período. uma das mais gratifican- 

ter. teniatisas de abrir fusos espaços de práxis 
politica. No pequeno grupo de estudos do qual eu 
participava, estas-amos preocupados em não es-
camotear nossa sexualidade, ao torná-la "objeto 
deestudo". Então decidimos mergulhar mais nos 
bastidores de cada um. naquilo que trazíamos es- 
ccsndido debaixo de roupas. Programamos 
reuniões de reconhecimento tátil, onde esta- 
riamos pelados. para tentar contatos indiscn' 
minados e, evidentemente, não apenas genitais.

sexperiências foram brilhantes, a meu ser. Não 
e nada fácil a gente se encarar de pau te tudo 
ntai.s ' pra fora n'amos 'o homens, no grup' 
liuse quem fugisse e queto inicialmente se 
recusasse a ir alem da cueca. Ficamos no escuro. 
para aguçar o lato, cada um fazendo o que 

n prefesse inclusive apenas tocando-se a si mes 
mo'. Lembro do meu encanlamentoao descobrir 
cxc corpos até então tnsuspeitadca de alguns ra-
pa/es. eles me enterneceram corno se tivéssemos
acabado de nus conhecer. Depois. discutimos 
tudo o que tinha ocorrido conosco: rejeiçois 
delicias, descobertas, discriminações - tudo a 
um nivel muito intenso. Eu mesmo sisi um sai 
iimento de liberação que não sentia desde a 
adolesncia: tanianha a radicalidade desse en- 
coniro aparentemente simples. Mas a experiência 
não passou de duas reuniões 

Logo depois, ocorreu o que hoje e mais ou 
menor, publico: a invasão e tornada do grupo por 
p u nidos políticos de esquerda. Além de chegarem 
curti t's:rategias elaboradas, a CS e a Libelo 
tra/jtm pronto seu selho discurso ideológico, des- 
denhandi exigências basicas, tais como nosso 
desi de autonomia para Li M .H. - alias hi- 
pocrituumenie defendidas também por eles ate 
então. Essa disputa de poder evidenciou mais 
tinia sei a irreparasel ingenuidade das bichas e 
leshic'as ansiosas de ter uma participação "mais 
significativa'', politicamente. Para dar um si 
exemplo: de repente. cresceu uma briga acirrada 
sobre a participação. que muitos queriturxi 
"obrigatorta". no Primeiro de Maio em São Ber 
nardo, ao lado dos "operános e setores demo- 
craticos". Resultado, enquanto alguns carre-
gavam faixas na passeata. outros inclusive eu 1 

faiam piquenique num parque abarrotado de
m fail.as operárias que também tinham ido se 

d is cri ir 

As hipei-politizadas se escandalizaram a tal 
ponto que ate hoje não perdoaram nossa audácia, 
Para nos, aceitar sua "obrigatoriedade" signi' 
ficava sucumbir ante as ordens da ''luta maior" e 
mergulhar nu sentimento de inferioridade tia 
ltoa menor''. Ai, correr atras das bandeiras par- 

lidarias, as bichas e leshka.s esqueciam que 
tneteridiam criar um M H. justamente para len- 
lar ''esquemas nosos'': a nico ser. evidendarani 
assim uma absoluta vulnerabilidade e grande 
dose de culpabilidade frente ao discurso obreins' 
ta da esquerda Ique. cã entre nos, costuma sa- 
cralizar a classe operária, para apropriar-se 
primeiro do seu discurso e depois do seu poder; 
vejam a Polônia, no que deul. Por essa época. eu  
ja contestava sobejamente a maneira fanática 
como que a pulitica se assenta em cima de lideran- 
ças. Pensava e passo que o ltder de hoje é o ditador

de amanhã. E parecia-me que. dentro do M .H.. 	 diretos com esses setores marg inalizados que 
começávamos a eqaiar esses modelos. Eu xtprio	 geralmente são os prediletos do proselitismo par-

uma aproximação real entre muitas bichas e les' 
bicas, coisa q ue soava como um desafio em nosso 
meio fundamentalmente misogino e amigo dos 
cluhinhos. Rompemos com um instrumental de 
analise hegemónico em setores da esquerda 
brasileira. rejntando, por esemplo, a lula de 
classes como argumento ultimo e definitiso no 
exercido da critica poluico-social, e apontando a 
existência de problemas comuns às sociedades 
capitalistas e àquelas "sem classe— . Também 
recusamos desde o começc), dividir maniqueis. 
tI.,'amente as lutas sociais entre "maiores'' 
niovimenlu operário tomada da poder) e 
menores" imovimentc'e penféri, critica ao 

poder.

eslava me deixando transformar em líder, e 
acabava por me sentir de-,orado em meio à 
disputa interna - eu que entrara ali para fazer 
amigos. Diante dessa constatação. caí fora. 

Hoje. acho que eu repensaria bastante essas 
formas de organização do M.H.. que correm o 
risco de se esvaziar a curtissimo prazo. Refiro-me 
ã sua estrutura de movimento estudantil, sviltada 
exclusi-camente para uma atuação pública que 
acaba por criar pequenos guetos estÓtiCos. Acho 
que os grupos sieram priorim.ando a adoção de es-
quemas lnst itucionaliraclores e atividades mais 
ligadas à conquista do poder: abertura de Sedes 

caras. participação quase restrita a passeatas, 
promoção de encontros nacionais onde a cnn-

O	 O,	 ,. 
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real crescimento, a reflexão, a invenção do	 inclusive em suas formas dissidentes. Muito pelo 
prazer'	 contrário, Acho que precisamos de mais ceie- 

	

A inexistência de uma autonomia de fato, que	 bração e menos lamúrias defensivas. Mais pique, 

	

se refletisse em formas concretas de ação. parece	 menos enrustimentu. Lembro que. no tempo que 

	

deixar evidente sua fragilidade e pequena re-	 participei dos grupos, sempre se falou que eles es-

	

presentatm-cidade no contexto da incessante trans- 	 lavam em crise: parece que esse papo continua o 

	

formação da realidade brasileira. Talvez ani- 	 mesmo até hoje. Dizem que atualmente as grupos 

	

mados pelo espinio de vanguarda política, tais	 se encontram numa delicada encrusilhada. Pois 

	

grupos se lançaram no jogo do poder que, pa-	 bem, isso talse,, signifique o momento adequado 

	

radosalmente, os distanciou dos setores sociais 	 para dar um noto salto. A crise é antes de tudo, 

	

mais periféricos e os fechou sobre si mesmos. Por	 um sintoma de vitalidade. E o marasmo, indício 

	

que nunca conseguimos canais de comunicação	 de maturidade.	 (JoSe-ioTresisan. 

Lssquiu; 

1 ATIVISMOI
O ativismo e 
o abismo dos 

nossos desejos 
If!J,

ç7s 

de 

-\ , 
Acho que. bem ou mal, andei tendo um caso 

com aquilo que se poderia chamar isob pena de 
exagerol de Movimento Homossexual, no Brasil. 
Desde que solte para ca, em l9"6. eu andava 
iitando criar um grupo de discussão e confrater-
nização por me achar extremamente isolado. 
Como tinha tecendo severas criticas ao autori-
tarismo machismo das esquerdas, sofria re-
presalias do tipo ter meus artigos censurados em 
)Ço6 da imprensa alternativa, e era colocado no 
ostracismo sob acusação 1 velada cai nàol de" des-
sios pequeno-burgueses". Em consequência, eu 
me identificava cada %c7 menos awn esses preten-
sos aliados e buscava saídas noras. Minha longa 
história de excaldamentos me levava fundamen-
talmente a acreditar que a transformação e uma 
instância mais nessitada de humildade do que 
se diz.. Por exemplo, descobri que ela começava 
na minha cozinha e no meu rabo - periferias do 
poder. Mas do dizer que, antes de qualquer In-
tenção resvlucionarta, era a insuportável solidão 
que me movia — essa mesma que nenhuma 
resolução res. Aliás. na minha peregrinação 
pelo continenie americano, eu aprendera que "o 
primeiro ato revU ticioriáno é sobreviver ', A 
uibresisincia do individuo contra as maquinas 
queoenquadram. por todos os lados. 

Procurei obcecadamente as pessoas e acabei 
me entrosando nuni grupo de homossexuais 
ativistas, em São Paulo. Cheguei a me encontrar 
com um membro da extinta Frente de Liberação 
Homossexual da Argentina, para consulta-lo 
sobre a possibilidade de utilizar o nome de sua 
antiga resista para ntaso pequeno grupo O rapar 
flâo viu qualquer empecilho à ideia e ficou ate 
meio cornosido com o sentido de continuidade 
nela implicito. Como so dependíamos dessa con-
sulta. foi a partir dai que passamos a nos chamar 
Santos. 

o Em tempo: as consergetes e libélulas andam 
dizendo que esci&hca'ani o nome Somos para 
homenagexr as bichas argentinas, ia na cara que 
se trata de mais uni ato de usurpação e prosa de 
contuma, oportunismo. Naquele tempo, elas não 
estavam interessadas em viados. Seja no Brasil ou 
nos USA itnda consultavam seus manuais trots-
talinisias para saber cm qual capitulo encaixa-
riam essa entã esdruxula "liberação homos' 
sexual". 

'essa época e psrsisel que eu considerasse o 
movimento homossexual cciii certa nostalgia 
messiínrca. tal'e, mosidci.,pela mesma esperança 
que tem lesado tantos ateus a se filiarem a par-
tidus. corno se fossem eorifraiias religiosas. O ixr-
lo e que me entreguei durante quase dois anos, à 
tarda de buscar ca-ganizadamente um dialog o 
(x)rn o meu meio - e com aqueles que comnpar' 
tilhasam as mesmas farras de repressão e as 
alegrias do mesmo amor. A • criar demasiadas cx-
pectatis-as com relação ao movimento, eu passara 
por cima de uma evidência: não e a homosse-
xualidade das pes.sors que automaticamente 
propicia um dialogo duradouro mire elas - 
apesar de poder oferecer um profícuo começo de 
consersa Fui descobrindo que minha relação 
com outros ativistas cada vem se restringia mais ao 
meio atisismo 

Desu admitir que a pequena experiência 
politica do meio homossexual assumido e a curta 
historia do próprio movimento provocavam 
problemas de toda ordem. Nos éramos obrigados 
a ccwneçar quase nu nada, a cada p&~ porque 
não quer-ramos repetir os equiscxax daqueles que 
nos discriminasam em nome dci seu progreasismo. 
Nosso ardente desejo de inaugurar formas po-
líticas próprias torna~ tudo mais difícil. 
Pretensão? Não mais do que a necessária. Acho 
que não tínhamos muitas alternativas: era inovar 
cai morrer. Nesse sentido, houve atividades (ou 
tentatisasj que pessoalmente considero admi-
ráveis - e cito algumas que conheci. Criamos 
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A partir da esquerda: Sandra Siqueira, Darcy Penteado, Francisco Bittencourt, Cynila Martins e Kate von Scheppembet-g 

"Ruiu ", um romance para o verão 

wj 

-1

4 

1 VERÃO 1 

Uma noite com Líbidis, a libidinosa 
Que nos somos pessoas leiteiras festivas. 

iam ais!), iodo o mundo já sabe. Basta lembrara, 
B[iórdias 1 e li de saudo.0 memórias (vem ai a 
III: aguardem em nsaiu. Por liso, não foi lur-
presa pra ninguém que a gente conseguisse co-
lotar, numa quarta-leira, nos 350 lugares do 
Teatro Rival, nada menos de 450 pessoas para 
festejar, Lhe Dei Croquetes, • Inauguração da 
Esquina Editora. Àquela altura dou acontecimen-
tos, Escola de Libertinagem já estava na lLsta dos 
hesi-seilees malditos kaqueies que • Imprensa 
jamais dia; porque quem vende mais livros nele 
pais atualmente não é Fernando Gabelra não, 
queridinhas; ainda e Cauandrs Rica...), e o ca-
lendário Nus Masculinos/81 começava a— «uno 
diz uma certa desatesa nossa. uma delinqüente 
cognominada nas boc*dss da Galeria Alaska de 
Elza - encher nossas burras. Por isso, Imaginem 
nona alegria naquela noite fatídica - ainda mais 
porque durante a tarde, viramos chegar from 
São Paulo Darcv Penuesdo e João Silvérlo Tre-
visan, que vieram dar uma mãozinha ao evento. 

Isso posto, vamos aos detalhes: TV Croquetes, 
Canal Dai (atenção pessoal: persigam esse es-
petáculo por iodo este verão, no Rios é programa 
obrígatódoi nunca esteve tão hol (eu, que já tinha 
visto o espetáculo três vezes, me mijei de rir varias 
vezes. Cynula Martins, com seus modelos, 
ocupavam uma mesa à parte - um certo moddo 
acabou realmente à parte por mau consportamen. 
uo não vamos citar o seu nome, mas pelo amor de 
Deus! O coquetel ido Bon Manger, e não da 
Bacardi, como se noticiou) foi disputado a 
pauladas pelos presentes (havia comida e bebida 
para todos, sim mas não havia espaço para que os 
garçons drculaasem ... i. A certa altura, em rapar 
Identificou-se «uno representante do Esquadrão 
da Morte na testa, e Ralaela Mambaba, Ime-
diatamente, pendurou-se no cabo do seu revólver, 
agitando-o deapudorad*menie até que o moço 
chegou ao orgasmo. Antônio ChraOsiomo e seus 
47 secretários, com sua lana experiência de 
shows, tratou de orquestrar si coisas quando 
houve uma amaça de cais. Pelo menos 12 pessoas 
se «atinaram de coração partido por causa de 
Darcy Penteado. Mas este - decepcionem-se, 
queridinha, - há multo tempo que é fiei... Fran-
cisco Bit(encouri, pda enésima ver, proclamou 
sua recente conversão ao heterosaexuallsmo - 
mas ninguém levou a sério, é claro. Xeaélla - 
vocei manjam? - foi, mais uma vez, a pessoa 
mala saltitante - cruzes! 

A lesta durou até duas horas da malina. 
Acabou com Manoel, o gerente do Bufê Bois 
Manger, procurando debaixo das meias e no -
cantos escuros os 54 copos e três bandejas qu 
haviam sumido. E foi encerrada oficialmente na 
um lance teatral: uma certa lampiônlca, cujo 
nome a modéstia me impede de dizer, passou 
ode a lesta, no meio daquelas 450 pessoas, pen-

sando num moio de ficar sozinho com uma delas. 
Isso aconteceu, efetivamente, aí pelas duas e meia 
da madrugada. O, dois estavam sentados nocan-
to mais escuro do teatro, absolutamente a aos, 
quando, no palco cujo pano de boca estava fe-
chado, ouve-se, conto se Iberê Camargo adentras-
se o Teatro Rival, o ruído de um tiro. Os dois se 
levantam e correm cada qual pura um lado, 
apavorados. Encontram-se a seguir nos basti-
dores para saber o que tinha acontecidos é que 
alguém descobrira, em meio ais bagulhos das 
Croquetes, um revólver de pólvora seca, e não 
resistira: PUM!, dera no gatilho. A explicação 
para o susto não o anulou - o rapaz com quem a 
tal lamplônica se entregara ao colóquio interrom-
pido proclamou: "Depois dessa, si ficar brocha 
durante uma semana,..' E o pano desceu. 
IAS)

)I. 

LAMPIÃO 
Assine 
agora 

LAMPIÃO da Esquina

Quem primeiro nos falou de Baiu foi o alor 
Anselmo Vasconcelos. Ele tinha recebido um 
exemplar do livro, enviado pelo autor, e ficara 
entusiasmado com a história - de um rapaz, 
um jo

v
em homossexual, ensolvido com figura 

do chamado mundo Utero-i e'atral-pictório-en-
tendido do Rio de Janeiro. O próprio Anse'mo 
tirou cópias xerografadas do livro, e mandou 
para várias pessoas. Uma dessas cópias me 
chegou às mãos, e aqui no Lampião, eu e Fran-
cisco Bittencourt fomos os primeiros a ler o 
livro. A fina ironia, a sutileza de labirinto de 
Halu nos impressionou bastante: estásamos 
diante de um autor que não apenas era senhor 
do seu oficio, como também mostrava raro 
talento ao manipular suas personagens. 

Mas quem era esse autor? Sabíamos apenas 
seu nome - Jorge Domingos - e o número de 
uma misteriosa coisa postal, em Petrópolis, que 
ele utilizava como endereço. Nossa primeira 
providência foi incluir Balu em nossa Biblioteca 
Universal Guei, para fazê-lo chegar aos nossos 
leitores através do reembolso postal. Depois, 
começamos a tentar um contato com Jorge 
Domingos. Houve uma troca de cartas, ludo 
sempre muito protocolar, até que um encontro 
foi marcado em nossa redação - num sábado à 
tarde, único dia em que ele podia descer de 
Petrôpoli,s, onde mora e trabalha. 

A figura de Jorge Domingosocêsestãoven-
doai na foto— tudoo que a gente acrescentaria 
seria um comestiario sobre sua incrível cor 
bronzeada, digna de quem mora à beira-mar, 
em ipanema, e não no alio da sena. Ele nos 
visitou «o companhia de um rapaz muito sim-
pático, e nos concedeu essa entrevista sem saber 
que, naquela tarde. siviamos um clima de ten-
são - a présia do II EGHO realizava-se na-
quele dia, e o tema central, levantado por 
supostos lideres do movimento homossexual, 
era o "repúdio" ao Lampião - tema, esiden-
ternente, repudiado pela maioria dos ativistas. 

Por que tanto mistério em tomo de si mes-
mo? Isso talvez veia explicado pelo modo 
Iraumatizante como Jorge Domingos travou seu 
primeiro contato com editores. Pronto Balu. 
para o qual ele fez muitas pesquisas no mundo 
entendido ("Freqüentei muitos lugares; fui 
como escritor, para observar, mas também gos-
tei do que si, achei divertido estar lá"), o autor

Jorge lJi.imingos 

levou os originais para a Editora José Olímpio. 
Eles foram recusados, é claro - mais que o fato 
de estar patentes, no livro, as qualidades do es-
critor, deve ter pesado, neste lulgamerito inicial, 
o estigma - HaIu era um livro que tinha as 
relações homossexuais como tema. 

Desanimado, Jorge Domingos foi para casa 
e tomou uma decisão: ele m esmo bancaria oseu 
trabalho. Fez o desenho de capa, escreveu o 
prefácio, procurou uma gráfica em f'etrópolis. 
pagou Cr$ 40 mil e rodou 1.200 exemplares do 
livro. Ele próprio fez a revisão, e depois tratou 
de comercializar. Um sistema perfeitamente al-
ternativo. que já lhe rendeu frutos: em pouco 
mais de um ano vendeu 600 exemplares (é bom 
salientar que Balu entra, agora, numa nova 
fase: já é um dos livros mais vendidos no nosso 
serviço de reembolso). 

As dificuldades naturais deste sistema não 
desanimaram o autor: seu próximo liSTO, As

Bodas do Rei de Espadas. terá uma primeira 
«ILÇãO bancada por ele, mesmo que uma editora 
«e Interesse pelo livro: 'só depois é que eu co-
iregaria minha obra Para um editor". Durante 
a entresisia, à qual Glauco Matioatj aderiu já iz 
[mal, deu para sentir q ue Jorge Domingos sente 
um certo ciúme dos seus livros. Ele diz que n co 
&:4 conheceu ninguém igual a Balu, personagem 
que foi criado por ele em todos os detalhes. Ma 
a gente sabe que se pode encontrar um Balu em 
ada esquina, á espera de sw uwisirado pela 

criação literária. Quanto ao seu novo livro, Jor-
ge diz que ele aborda, outra ser. o tema "ho-
mossexualismo", só que de modo muito mais 
ousado e profundo: 

- 1 a historia de um homossexual de classe 
alta. que precisa conciliar sua homossexuali-
dade com os compromissos assumidos com a 
sociedade. Então, ele procura casar, ter uma es-
posa que lhe dê uma fachada e, além disso, um 
filho para o qual possa desviar sua afetividade. 
A idéia desse livro me surgiu depois que eu 
imaginei uma mulher casada com um homos-
sexual desse tipo. 

As Bodas do Rei de Espadas jí½ está pronto, 
mas o autor acha que ainda vai trabalhar um 
pouco nos originais. Depois, cumprira o mesmo 
processo : que fez Haiu chegar aos leitores. S 
que agora tentará atingir um resultado menos 
artesanal - o livro será feito numa gráfica do 
Rio, com uma capa mais elabor a da, etc., e lera 
um prefácio do autor destas mal traçadas li-
nhas. 

\o mais, continuará o mistério: um escritor 
mineiro que trabalha em Petrópolisnuma firma 
de importação, qiuL não liga para os críticos 
literários - os exemplares de Balu reservados à 
crítica ele preferiu mandar para os seus atores 
preferidos - nem é de muitas leituras: dos 
brasileiros, citou Cassandra Rios e Jorge 
Amado, e dos estrangeiros, Tenesse Wiliams 
(seu fasorito( e Pasolini. Um autor que persegue 

simplicidade- A 151 ponto que lamentou o fato 
(C jogar, s:u.4 uantL ;stutOr, com certos mitos do 
e tundo i pa neo i t'n 't., cl -,t tido . ir e tornam seu 
livro inace,.si,el ii. V.menos privile- 
giado por informações e leituras: 

- Bom mesmo - ele diz - seria escrever 
como Adelaide Carraro, que sx1e ser lida não 
só pelos parões, como pelas empregadas do-
mésticas. (Aguinaido Silva).

Pághti 1"• 

** 

APPAD
ic  

da l)sratl.I da diversidade

Centro de Documentação 
Prof. Dr. Luiz Mott

M, 
GRUPODIGNIDADE



0 

p 

5. 
0 
o 

Mário Valle conta 
os segredos da

- 

maratona do Elite 

1 VERÃO 1
A primeira vez que fui a um baile do Elite foi 

etnl%7, há 13 anos portanto. Não que cu seja tão 
antigo quanto desejariam meus desafetos, mas é 
que fui precoce maemo! Burlei a vigilância e en-
trei maior de idade. Desde então, todo ano dou 
minhas saracoteadas por 1*. 

O Elite Club é um tradicional dancing do 
Campo de Sentina. Lá, por exemplo, iniciou-se 
corno cantora nos anos 30 a divinal Carmen Cos-
ta, Lá também, até hoje durante os fins de se-
mana do ano inteiro, impera a gafieira, e nos dias 
espcdfio*, surrealistas procissóca no meio da 
pista carregando as imagens de São Jorge ou San-
ta Bárbara. 

Mas . a partir de novembro, todas as testas e 
durante o carnaval, o Elite democraticamente se 
tranaveste e abriga os bailes para "entendidos" do 
legendário Mário Valie. Pra dançar ou namorar é 
uma jóia. Não se trata de um ambiente de Feilini 
segunda mão como o São José: nada de plumas e 
pietés e sim muita bermuda e bigodinho. Ingres-
so módico, boa orquestra, muita animação, cer-
veja quente e -. Mário Valie, como se ainda não 
bastasse. 

Participaram desta entrevista, realizada cm 
novembro na sede do LAMPIÃO, Francisco Bit-
tencou pt, Mccste Pinheiro, Antonio Carlos 
Moreira (que a editou). Luiz Carlos Lacerda, 
Dolores Rodrigues, Aristides Nunca e eu, na-
turalmente. (João Carta. Rodrigues). 

Francisco - Mário Valte, você está com-
pletando 1$ anca de Elite... 

Mário - Não, a maioridade do Elite sal ser 
ano que vem, e sumos dar urna festa que será a 
maior desde que o Elite foi Inaugurado, há 17 
anos atrás. 

Alcaste - Então o Elite ainda é uni ado-
lecente, que hcan!!! (ritos) 

Mário - Inclusive o Juizado de Menores 
queira me desculpar, mas eu comecei ao Elite 
quando linha 17 anos, recém saldo do Colégio 
Milhar. 

Antônio Carlos - Como é que surgiu a idéia 
de criar o Elite? 

Mário O Elite quando enrn.çsm foi uma 
clsa engraçadíssima. Eu iruiuuita va mulo o 
Campino, que era o lugar onde Ia o pessoal de 
cinema, teatro e estava na moda, também, a Es-
tudantina. AI uma amiga minha chegou pra mim 
e falou: "Vamos fazer um Baile?' E ia disse 
vamos embora. Partimos pra catar um lugar e 
pensamos numa gafieira, porque a Estudantina 

lava ia moda, e podia dar certo. AI fizemos "O 
Baile do Óculos Escuros". E no dia, quando ia is 
saindo de cais, eu levei o maior Inalo porque o 
lbrahln Sned, que tinha em programa na ide-
visão na época, falou que ta haver naquela noite, 
em baile cujo o traje era óculos escuros e mais 
=da. Eu fiquei apavorado, pois o que ele queria 
dizer é que as pessoas iriam .ua.. Saí de casa 
desesperado pensando que fluiam fechar o Baile. 

Alemie Você não acha que de qualquer 
forma seria ótimo se as pessoas só fossem real-
mente de óculos escuros?

esperando o Correio da Manhã sair, às cinco 
horas, e fui pra casa. Deixei o jornal em cima da 
mesa do café, aberto na página da entrevistg, e 
fui dormir. No outro dia, papel chega e me per-
gunta se era aquilo que ia queria, e ia falei que 
ai e tudo bem com de. 

Moeste - Você estava esperando uma atitude 
tirânica do seu pai, e ele nem se importou. 

Mário - Minha família é toda de militares 
troca de olhares). 

João Carlos - Você como figurinista pode 
costurar com Agulhas Negras (riso.). 

Mário - Mas acontece que ia já tenho trás 
Agulhas de Ouro. 

AJeeste - O tue vem a ser Agulha de Ouro? 
Um prémio internacional? 

Mário - £ um prémio internacional dado'aoa 
melhores figurinistas. £ como um disco de ouro. 

Alcte - Quem se veste contigo? 
Mário - Uma me lançou. Maria Cláudia, 

outra é minha madrinha, Adalgiza Colombo, 
iam de várias senhoria da sociedade, que não sei 
se estão Interessadas que saiam ceias nomes. 

João Carlos - E quem se despe? 
Mário— Todas. lá vi todas nua., sendo que a 

mais perfeita foi a Rosemarv. 
Metal, - Acho que nesse caso você preferiria 

fazer roupas masculinas. 
Mário— Não. Não é minha linha. 
Francisco - Você nunca fez roupa mascu-

lina? 
Mário - lá, mas não faz minha tinha. Eu 

prefiro fazer roupa para mulheres. 
João Carlos - Todo mundo fala que você têm 

'arlas historias curiosíssimas qu 'e aconteceram no 
Elite, conte algumas pra gente. 

"1	 M$I.5IJWP* i.s .zMc a *	 .'' .cias( a lT.AMÀW " Antônio Carlos - Conta aquela da Gina 
Már. - Seria odmo, mas acontece que foi Mano - Todo mundo diz que eu estou ri- Lotobrigida. 

todo mundo vestido e de óculos. AI foi o maior quíssimo. Mário - Eu teve no Elite, na segunda-feira 
sucesso e as pessoas insistiram para que eia fizesse Francisco - O que dizem é que Mário Vallc, de carnaval, na minha mesa, junto de Lema 
o Baile na sexta-feira seguinte, então estou há 17 com o dinheiro que ganha no Elite, durante três, Kreapl. Célia Biar. lieletia Inás - lembram-se 
anos fazendo, meses, passa o resto do ano na boa sida, dela? - Eva Wllma e outras menos cotadas que 

Francisco - Começam sempre em novembro João Carlos - Isso é verdade? eu não me lembro agora (risca. Nisso aparece o 
seus bailes, né? Mário - Não. Não é mesmo, porque a minha Carlos Humberto, vindo da portaria, e falou que 

Mário - Sempre em novembro. profissão não é essa. De repente, as pessoas pia . a Gins estava na portaria e queria subir. Estava 
Alceste - O Elite não costuma ser um baile caro, sim que eu sou ballelro. Eu sou figurini,ta e nervosa e não queria entrar na fila. Acontece que 

Mário - Eu acho que é o mais barato. trabalho o ano inteiro, no carnaval fica uma fila imensa na posta, não dá 
João Carlos - Quanto é que está custando? Metate - Você falou que estudou no Colégio pra entrar. Quando desce um é que sobe outro. 
Mário— Preço de 	 200cruzefros. Militar. e como é que foi lá? Então a Gins estava li embaixo, com a porta 
Francisco— £ de graça, lá baratíssimo. Mário— Ótimo! fechada e uma fila Imensa, queda não queria ia. 
Akeste - Você têm um cálculo de quantas Joá, Canoa - Tambem dava muitos bailes fremar. Quando eu ia descendo pra buscá-la. a 

pessoas vãoa cada baile? -. la?	 risos) l,eins Krespl vira pra mim e diz que se aquela 
Mário - Já tivemos bailes com 800 pessoas Mário - Os bailes de formatura era eu quem cafona entrasse elas iriam embora. E como das 

(espanto geral, mas a média é de 600- organizava, só não me deixaram continuar, por- são minhas amigas, são brasileiras e conto eu não 
Francisco - E aquela fila enorme que fica lá que eu queria forrar tudo de veludo vermelho, conhecia a gringa, resolvi de&xé'la lá fora. Mas no 

fora, no período de carnaval. não deixa opesícel (risos) outro dia ela foi toda camuflada, de óculos es-
muito ansioso? Alceste— Você era da Cavalaria? curos e tudo. 

Mário - O grande problema, e ao mesmo tem- Mário - Não, ia era Artilheiro (risoa(. Salde Alceste - Olha, quem diria, a Gina Lolo-
p0 it. do Elite, é aquela fila. Manha Be~ asse ta com o enxoval completo para a AMAN. bnigida barrada no Elite. (riso.) 
que nunca viu coisa Igual. Inclusive, ficou das- Moeste - Você desistiu na hora? Mário - Mas tem outras histórias mais eu-
bundada porque, no meio daquele povo todo, Mário - Desisti e fui ser fIgurinista, lançado graçadaa. 
ninguém soube quem ela «'a. no Correio da Manhã, por Marta Cláudia Mas- Antônio Carlos - Então conto.noj todas! 

João Carlos - Nesses 17 anos de Elite, você quita Boefiu. que fez uma entrevista comigo de Alceate - Fale da Diva Pierante. 
conseguiu ganhar muito dinheiro? página inteira. Neste dia eis fiquei até de manhã Mário - Eu conhecia a Diva Plerante pela

Vamos todas pra Salvador?. 
Há quase doia anos eu não ii à minha ter-

rinha. Salvador tem o dons de ser a cidade 
brasileira que mais muda de hábitos, de cratu-
mas, de locais. Segundo o último censo já é a 
quarta cidade do Brasil, cciii cerca de 1.4 
milhão de habitantes. E as atrações vão se tor-
nando inevitáveis. A proliferação de usos., de 
•ravestls é uma r4a.i, para dcnogcw dos 13 in-
tegrantas do Grupo Gay da Bahia. Segundo cál-
culos da Bahlaturaa, estio sendo esperadra em 
Salvador neste vect.o nada menos que 400 mil 
turistas. E multa boneca taanb&n.é claro. 

Em Salvador existem duas boates Gueis. A 
Internacional Holmes na rua Newton Prado, 24. 
usos casa rui ente muito bcmit.a coso bebida 
honesta, instalações confortáveis, discoteca 
atuallulma ( e pinsimo discotecário) e que ul-
timamente distribuiu cartões de sócios entre sessa 
aa.kloos freqilaitadores. Quem não é sócio paga 
300 cruzeiros à entrada direito a dois drin-
quas. Nesses meses. Bebcto. seu proprimário, 
«u1ouqu, deu um pulinho a Nova Yorque, 
trouxe novidades como metros e tn~ de paotê 
framick o mcmk*i um shoe com quatro travestis 
(Fabianns, Chet'ry Leis, Kanne e Gil) quatro 
bailarinos (bos'rorcaoa, nem pensar) e o magnífico 
ator/dix$cs'aprenmta&r/ e mais lmpci'taite 
figura Guâ beisni, Dl Paula (pena ter terminado 
com seu jornal). O shsw intitula-is "Gay McMe" 
• 6 apresentado Is taças, quartas, quintas e 
4úngos. Senta e sábado, a pinta fica por conta

doe freqüentadores mesmo. 

A outra boate, a Safani, de decoração ternlv'el 
fica na Ladeira de Santa Tereza e funciona 
apenas de quinta a domingo (haja salto das 
bonecas pra descer aquela ladeira). Seu pro-
prietário. Paulo, deu uma incrementada e fica 
lotadtssima nesses dias. As sextas e sábados é 
apresentado um usos. de travestis comandados 
por Di Paula, com destaques para Suzanah Ver-
mont e o talentoso Olival, que faz uma Maria 
Betinia incrlvd, capaz de deixar qualquer atriz 
global gamada. Aos domingos, copiaram o titulo 
do nosso abow apresentando em 75 na boate 2W 
Zagg e apresentam o "Oh Que Vontade de Subir 
no Palco" com talentos novos (alguns nem tan-
tos). Você pode aproveitar, já que o calor é in-
suportável, e ir buscar uma bebida no momento 
em que tiver se apresentando Mias Kith cai um 
rapaz que imita Fábio Júnior (desculpe, Fábio). 
Mas não perca as apresentações de Saque-
moa, de noite um travesti incrível e de dia um 
bdio de sair dando porrada por ai. Soube que 
nesta boate o Paulo vai colocar a cabeça dos as-
alduos freqüentadores pendurada cio frente ao 
bar. De gesso é dano. A boate custa Cri 200,00 
sexta e sábado com direito a dois drinques e 
Cri 100.00 aos domingos coso direito  um. 

Bares Gueis é o que não falta em Salvador, 
embora a maioria tenha uma freqüência bastante 
eclética. O Salocm, na Praça do Relógio de São 
Pedro, éomais freqüentado. 	 Drinques a Cri

80.00, comida aCri 200,00 no máximo, tem na 
moleza dos garçons o seu principal senão. Em 
compensação procure o Jorge; se ele não estiver 
em algum hospital curando mais uma tentativa de 
suicidio, vai atendê-lo muito bem. O Zanzibar, no 
bairro do Garcia. freqüentado mais por negros 
maravilhosos e libertos de preconceitos. Querem 
contratar o ator Carlos Hora para fazer imitações 
de Gal Costa. Se aceitar vai ser uma delicia. Ao 
lado do Teatro Gamboa, na rua Gamboa de Cima 
S. no bairro dos Aflitos, Gueis aflitos podem 
drincar ou comer bens no "Segredo da Noite" cai-
de o bom atendimento (os garçom são os me-
lhores da Bahia) e a simpatia dos proprietários 
Nilsosi. Alba e Min garantem o sucesso da casa. 
No Porto da Barra, mais uru barzinho gostoso, o 
"Folhetim", cujo relações públicas. Eterval Cus-
tódio, deve incrementar a freqüência. 

Os cinemas, ah os cinemas baianos... O cine 
Capni. por exemplo, na Praça Deis de Julho, 
poderia estar passando o mesmo filme se quisesse 
há dois anos: 90% da freqüência do cinema é 
Guei. O mesmo se pode dizer do Cine Bahia na 
rua Carlos Gomes e do Bristol no Politeama. 
Arcnime-se &ondo sei- turista que é muito mais 
fácil uma aceitação já que as pessoas que fre-
qüentam os cinemas de Salvador doem sua 
maioria enrustidos. medrosos ou casados na es-
perança de um programinha leve. 

Leonel Ámcrim montou e vai dirigir uma peça 
no Teatro Gamboa chamada "Plumas, Silia'aies e

Paetês" para ouriçar ainda mais o verão. Cinco 
atores travestis darão seus recados como Fabian-
ne (do Rio, com muito sucesso em Salvador) 
Karune, Olival, Di Paula e Morgana. Quem per-
der estará marcando a maior touca. Deve fazer 
sucesso mesmo, porque Rogério Menezes um 
senhor que escrevia sobre teatro na Bahia e que 
metia opau em tudo (no sentido figurado) não es-
tá mais lá. Acho que cansou de dormir em pleno 
Holnses.já que não pegava ninguém. 

A praia do Porto da Barre talvez seja uma es-
pécie de Fire Island brasileira, guardadas as 
devidas proporções, é claro que não vamos com-
parar o Brasil com os Estados Unidos, muito 
menos Salvador coso Nova Ycnh. Mas é simples-
mente uma loucura. Tem pra todos os gostos e 
você nem precisa ir à praia, basta ficar tomando 
uma cervejunha ali os calçada coto a Renilds e es-
perar o pessoal sair da areia. 

Pra finalizar, não esqueçam - isto mais para 
os ricos ou aqueles que passam fome para apa-
rentar certo statuas dê um pulinho ao Regines, 
boate baiana da francesa que toma dinheiro nos-
sa. Lá a pegação no banheiro é quentíssima. Me 
lembro que há três anos atrás, eu e Rogénia dan-
çávamos na pista do Regine's quando importante 
figura baiana lei deixar a esposa em casa e voltou 
pra sair coas Rogétia levando um bruto não da 
"Estrela". Até hoje de escreve e é gamado pela 
dita. Se eu cito o nome, haverá uma revolução 
baiana ao pleno 1981. 
()osé Fernando Basto.) 
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VERÃO 
televisão, já a havia visto no Municipal, é uma 
omtusa finca maravilhosa, mas mi aunca a tliha 
visto tara a cara. Então num concurso de Rainha 
do Elite, todas nala, o gotrlaho da Diva me 
garantiu que ela faria parte do júri, mi falei 
ótimo, maravilhoso, mi não conhecia a malhar. 
Acontece que no dia do concerto, lá pelas três 
horas da manhã, as candidatas já tinham des-
filado e estavam operando 01 resultados. AI, 
chegou uma mulher com um vcitldo todo em 
paetês azuis, com 30 dUos postiços (riso.), umas 
dez pereiras. Então mi que já citava bâbado 
cheguei pra ela e falei Você chegou atrasada e 
só por Isso vai ser e última a desfilar" (ritos). Ela 
sem entender nada vira-se pra mim e dltt "Mii 
eu sou a Diva Pterante.' E mi que já eslava muito 
tonlo, lairi: "Não me Interessa o sai pimidênimo, 
você chegou atrasada e vai ser e última a dali- 
lar." Ela continuou dizendo que era Diva Plenan-
te, e nessa altura, todo mundo já estava me ca-
tucando e dizendo que ela era a famosa cantora 
lírica e não uns dos travestis concorrente,, como 
eu esÍnv. pensando Lá pelas mantas é que mi 
cheguei a conclusão de que ela era realmente a 
Diva Pieranie, ai botei ela seutadinha nojuri. 

João Carlos - Conta outra história pra gente. 
Mário - mi eslav, no Bar do Elite, conver-

sando com um amigo meu, e aliso eu vI um ra-
paz, ou melhor unia bicha, com a cabeça toda en-
faixada com ataduras. Eu comentei com meu 
amigo, como aquele cara podia Ir ao Elite, en-
tupido daquele jeito, numa época cm que não dá 
nem pra ir no banheiro lazer sial - eu laço pela 
Janela. Soube que de tinha vindo ao Brasil para 
fazer uma operação plástica nas orelbaa, com o 
Pltsnguy. Era uma louca, com aquele turbante na 
cabeça. De repente ele chega perto da minha 
mesa querendo trepar nela. A mesa já estava 
cheia de amigos meus e a bicha acabou trepando, 
e eu nem a conhecia. Esse meu amigo linha me 
falado que eis parecia com aquele ator, olleimut 
Berger, mas eu nem lava .1, cheguei parto da 
mesa e falei pra bicha descer, pois eu queria 
subir. AI ela começou a falar em Inglêse alemão 
- bem, inglês mi aio entendo nada e alemão 
multo menos - e mi berrando em português. Eu 
mandava o viado descer e ele não descia. Aí eu o 
empurrei, e ele caiu no meio do salão. Só depois é 
qu eu fiquei sabendo que ele era o próprio Hei-
mui Berger. em carne e'bssó. iri) 

João Carlos - Mário, você acha que o Elite 
está ficando um pouco pequeno para o número de 
pessoas que freqüentam a casa? Nunca passou 
pela tua cabeça de mudar para um lugar um 
pouco mior7 

Mário - lá, lnduslve nó. )É tentamos. 
Antônio Carlos - Por que não no Maraca-

názinho? (risos) 
Francisco - Inclusive o prédio treme muito, 

parece que vai cair a qualquer momento. 
Alceate— Mas aí é que está a aura do Elite. 
Mário - Ah! Sim, a graça é ser ali, com 

tremedeira e tudo. 
Moeste - Você não tem medo daquilo cair? 
Mário - Se há *7 anos nunca caiu, não cal 

inala. 
João Casio. - E se cair, já cai dentro da 

funerária, num ótimo caixão (risos). 
Alceate - A Estudantina, na Praça Tiraden-

les. uma vez caiu. Levaram vários sapatos da loja 
embaixo. 

Mário - Isso foi na Eatudantlna, filhinho, e 
não no Elite. Uma vez a Nina Chaves, aquela jor 
naibta que tinha uma coluna no Globo.. - 

AJomte	 ... Mas que na realidade quem 
fazia era a Hildegard Angel. 

Mário - É. A Nina botou na coluna dela que 
eu tinha conseguido uns lugar penieltot "Em cinta 
de uma funerária, ao lado de um Pronto Socorro, 
peno do Corpo de Bombelrs e a alguns metros 
da Central doBraall". Mas nunca caiu. 

KWÇ Ir—
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João Carlos - Você nunca teve que pagaruma 
~tinha pra policia não perturbar teus bailes? 

Mário - (dá uma longa pausa e retruca) 
deixa isso pra lá. (risca) 

Francisco - Quais foram as outras pessoas 
famosas que já estiveram no Elite, Bonecas es-
trangeiras, botes, etc...? 

Mário - Bonecas estrangeiras? Como assim? 
Por exemplo Lira Mmdli é boneca? 

Antônio Carjos— Pode ser! 
Mário - Se é boneca, então leve lá duas vezes 

(risca). 
Antônio Carlos - Parece que tem uma his-

toria com a Brigitte Bardot, que Foi lá e ficou 
apavorada. 

Mário - Não, não foi a Bdte qoun ficou 
apavonada, foi outra que chegou lá e disse que 
nunca tinha visto tanto viado janto, na vida dela, 
e foi embora na mesma hora acompanhada do 
Jorglnho Guinde (risca). 

Francisco — Mas quem é essa figura? 
Mário— A Rony Schndder. (risca) 
Francisco - E a Maria Schneider já esteve lá? 
Mário - Claro. A Maria Sciuseider foi com a 

Florinda Baikan. Hi,eu não Ia entregar ninguém! 
(risca) 

Dolores - Pelo visto Florinda é freguesa do 
pessoal da casa. 

Mário - Mas ela não perde um baile. 
Moeste - E a Condessa já esteve lá? 
Mário - Já, e já saiu na porrada com a 

Florinda em pleno baile. 
João Carlos - O Elite nos últimos anos tem 

contado com uma freqüência bens maior de 
mulheres. coisa que não acontecia antigamente. 
Nunca aconteceu nenhum choque entre os dois 
públicos? 

Mário - Não. inclusive os bailes de novem-
bro e dezembro estavam ótimos, cheios e tudo, só 
que quase não tinha sapatão, estavam todas no 
Canecio vendo a Slmone (risca). Mas devei em 
quando sal um pau entre dás no baile. 

Antônio Carlos - E as bichas costumam 
brigar muito? 

Mário - Tem algumas briguinhai de caso, 
mas não demora cinco minutos e eles estio de 
beijinhos eabracos. 

Aliaste - Como naquela música- "Moço olha 
o vexame, o ambiente exige respeito.. ', você dá 
alguma recomendação especial com relação ao 
comportamento no Elite? 

Mário - Se tiver fumando maconha e outras 
coisas, que comprometam o baile, mi boto pra 
fora. Não que mi seja contra quem fuma ma-
conha, mas acontece que a polida não quer 
saber, se pintar sujeira eles fecham a casa 

Antônio Carlos - Aviso aos que são chegados 
a uma ervinha, dêem seus capinhas antes de en-
trarem noEilte, senão.,. (risca) 

João Carlos - Quais são os conselhos que você 
daria pra se fazer um bom baile? O que é neces-
sário além do charme. t claro ... ? 

Mário - E isso, o chame... É você levar pes-
soas Idian ... Ah! Sei lá! Eu não quero falar em 
outros bailes, certo? Eu acho que as pessoas que 
vão ao Elite não vão a outros bailes. 

Francisco - Por que elas não vão a outros 
bailes? 
João Carlos - Porque não gostam. Isso é verdade. 

Mário- E luoal. 
João Casio. - E que a maioria dos frequen-

tadores do Elite, gosta mais de entendidos (risca) 
e não de travestis, silicone..., o que pinta muito 
em outros bailes. 

Mário - Travesti você vê no Elite apenas nos 
concursos. No& bailes de novembro e dezembro, 
não tinha um travesti lá. Eles aio vão porque não 
gostam, não se sentem bem. Não que alguém os 
agrida, mas pelas pessoas que estio lá, os enten-
didos. 
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Moeste . O São José é uma concorrência pra 
você? 

Mário- Não ...(ar de desdém) 
Dolores - Já te fizeram proposta para abrir 

outras casas? 
Mário - Várias. O Sótão, por exemplo, quem 

abriu fui eu. 
Francisco - A Estudantina em 65 quisatrair 

travestis, tentar fazer um tipo de trabalho igual 
ao teu, mas não deu certo de jeito nenhum. 

Mário - Mas nem podia dar. Nós estávamos lá 
na Estudantina, neste dia, .1 um homem chegou e 
falou: "Os "homens sexuala" queiram se retirn.e." 

Francisco - Que horror! Aí vocês entraram e 
saíram na mesma hora. 

Mário - Foi todo mundo embora. 
Antonio Carlos - O que eu sempre ouvi falar 

dos bailes do Elite, uma coisa muito pitoresca por 
sinal, é do banheiro, de 1 por 1, onde ficam mais 
de 10. Você tem alguma história engraçada deste 
recanto pra nos contar? 

Mário - Eia prefiro não ir ao banheiro. pra 
não ver. 

Francisco - Você faz também figurinos para 
teatro, né? 

Mário - Eu estou com duas peças infantis em 
cartaz que sãos " Pequenos Monitninhus", no 
Teatro Ipanema e " A Revolução das Fadas, Con-
tra a Brasa Poluidora', no Teatro da Casa do Es-
tudante Universitário. 

João Carlos - Há muitos anos atrás você fez o 
figurino da peça "Alice no Pais das Maravilhas", 
e tinha uma roupa que ficou famosa, a da lagarta, 
interpretado por André Valie, e que até hoje as 
pessoas comentam como sendo uma obra-prima. 

João Casio. - Você acha que nos pré-
carnavalescos carioca haveria espaço para mais 
bailes tipo Elite, ou seria uma grande concorrên-
cia? Você acha que deve haver outros? 

Mário - Eu acho que tem lugar para todo 
mundo. 

João Carlos - Nesses 17 anos houve uma 
única vez em que o Baile do Elite foi proibido. 
Como e que foi, você recebeu alguma ameaça? 

Mário - Foi no ano em que Carlos Laom-da 
proibiu tudo quanto era baile de vindo, mas mi 
dei o baile assim mesmo, com Mandado d. Se 
gurança na porta e lado. 

João Carlos - Eu já via Emiiinha Borba can-
tar no meio de um baile, cvi outros cantores tam-
bem. Não é show. o pessoal sobe e canta uma ou 
duas músicas e depois vai embora. Uma espécie 
de cortesia. Você poderia lembrar alguém que 
tenha feito este tipo de coisa? 

Mário - A Emilinha, a Elsa Soares também, 
Zé Keil, Blecaute. 

João Carlos - Eu já vi oTiãoMacalé uma vez 
lá. (Mário bate três vezes na mesa, como se ca-
Pautasse algum mau agouro. Riso.). 

Alceste - Por que você deu três pancadinhas 
na mesa, Mário? 

Mário - .conteoe que Tido Macalé é uma 
questão de... p r.-blema dele. O Tido ia no Elite 
toda semana, ficava na orquestra, tocava bumbo 
e não cobrava nada. Uni dia, ele me aparece com 
um garoto, e o garoto começou a passar a mio na 
bunda de uma "nega minha". AI mi pedi pro 
garoto parar e o garoto continuou a passar a mio 
na bunda do outro. Não conversei, botei o garoto, 
o Tido, todo mundo para fora. Nunca mala Tido 
Macalá aparécesi por lá e nem fala mala comigo. 

Alosate - Você deve saber de muitos casos, 
casamentos que ,aconteceraz nesses 17 anos de 
Elite, e que devem ter durado uma eternidade. 

Mário— Casamentos edeaqukci. 
Antônio Carlos - Mas a quantidade de 

casamentos é maior do que a de desquites cxi não? 
Mário —É bem maior! 
João Carlos - E você, alguma vez já casou 

com algum freguês do Elite, noseupr(jpriobnjle7 
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Mário - Eu já atire várias prelras damas 

João Carlos - Mis acabaram no dia seguinte, 
ou chegaram a durar? 

Mário - Um durou quatro curnavala. Duros 
esse tempo todo porque eu tomei a precaução de 
deixá-lo em casa todas ai vezes que ia pio ElIte. 

rl João Caos - É, tinrnaval tem que ser se. 
parado. (riso.) Mas você atualmente , está com-
prometido sentimentalmente com alguém? 

Mário - (absorto) ... Atualmente?.. Atual. 
mente não. (risos ) 

Francisco - Mário, vocêvai ao desfile de Es-' 
colas de Samba? 

Mário— Curo, Induivees desfilo. 
João Carlos - Em qual escola? 
Mário —No Império, há um" anos. 
Franciso - Você também transa figurinos 

para Escolas? 
Mário - 'l'ô trauteado agora para blocos 

Sabe de uma coisa, na minha ala, no Império, 
não tem bichas, só tem entendidos. (espanto 
geral) 

João Carlos - Você quer dizer siriemas, né? 
(riso. gemia). 

Francisco - Mas Mário, qual é a diferença 
entre bicha e entendido? (riso.) 

Mário - A diferença é que um tem bom com-
passamento e... e o outro não. (risca) 

Francisco - Dizem que você é o maior copo 
do Rio de Janeiro, é verdade? 

Mário— Semi bebo? Eu mijornol (risca) 
Francisco- Eu nunca vi Mário Valie bêbado, 

ele sobe escadas numa elegância. O importante 
nele é que nunca se nota quando ele bebeu, está 
sempre elegante. 

Antônio Carlos - Por falar em bebida, tem 
uma história do elevador, engraçadlssima, que 
aconteceu como você certa vez, numa festa ou na 
casa de um amigo, não me lembro ao certo. Como 
é que foi iso? (nisso.) 

Mário - (com ar de desentendido) Essa Ida-  
t" mi realmente não me lembro, Agora quem 
foi que contou isso pra vocês? (risca gemia) 

Antônio Carlos - Não se esqueça que nós 
somos jornalistas. 

Mário - Realmente mi dormi dentro de um 
elevador (risca). Voda vão publicar isso? Se vão, 
então vamos dar maine ao. bois. Eu fui à piscina 
na casa de Jaime Bodansk, depois aimoçaen e 
bebenio. alguma coisa. AI, na salda, mi já estava 
bêbado. Então o Jaime me levou até o elevador, 
eu entrei e de apertou o botão do térreo. O 
devedor linha uma espécie de corrimão, si cia me 
encostei e dormi... (risca) 

Antônio Carlos - ...  Que loucura, quantas 
pessoas podem dizer que dormiram em um 
elevador? 

Mário - Eu encostei .11 e doemi, " mar as-
trado e saido mil pomos,, e eu lá dentro dormiu-
do, subindo e descendo. (risca) O Jaime, miquau-
to Isso, ficou em casa e saiu por volta das oito 
horas, e ao abrir o elevador dá de cara comigo 
dormindo. (risca) 
- Antônio Carlos - Dizem que o mais en-
graçado foi quando ele te acordou. Você levou um 
susto e meio sonolento perguntou se já tinha 
chegado em casa, isso depois de quase três horas 
de viagem de elevador. (ritos) 

Mário— Não foi bem asaim., (risca, tumulto 
efim de papo). 
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As músicas do verão? Não dá nem pra saída: Ney 
Matogrosso emplacou outra vez, cantando "Folias no 
Matagal", de Duardo Dusek, e Caetano Veloo, can-
tando com Jorge Mautner "Cidadão Cidadã", é, 
outra ver, o menino do Rio. Agora, em matéria de 
how, Tv Croquetes, Canal Dzi", vale pra todo o 

verão. A temporada dos rapazes terminou dia 4 no 
Teatro Rival, mas ,a essa altura eles já devem estar se 
enturmando em outro teatro, provavelmente na Zona 
Sul. Procurem nos roteiros da noite carioca que os 
jornais publicam, queridinhas: quem passar pelo Rio 
neste verão e não ver as Croquetes nasceu homem, ou F 
seja, é bicha burra... Por enquanto, vejam as fotos e 
fiquem todos molhadinhos.

Fogos de Riem
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