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LOURO, boa aparência, bom nível cultural 
e querendo amar muito... Tenho 27 anos, olhos  
verdes, l,?óm, 66Kg. cabelos claros e lisos e 
barba. Desejo corresponder-me asn rapazes 'Troca o) discretos, de qualquer cor e idade. Alberto - 
Caixa 	 267, Rio de Janeiro, Ri, CEP: k Da oii / 

DESEJO	 manter	 correspondência	 com 
meninas de todo o Brasil. Tenho 23 anos. olhos  
e cabelos castanhos. RM - Caixa Postal 1031, 
Porto Alegre, RS, CEP: 90.000 sou EUROPEU, e há pouco tempo vivo nu ENTENDIDA PASSIVA. 28 anos, 49 kg. 

AOS ESPIRITOS JOVENS. Desejo corres- Brasil e me sinto muito só. Preciso de ajuda. morena, simpática, bem feita de corpo, curte 
pender-me com jovens de qualquer idade, sem Desejo receber cartas de todos os amigos e praia, campo e música. Se você é ativa, tem até 
preconceitos.	 sinceros,	 que procurem allis cavalheiros do Brasil e em especial de Belo 35 1ca, me escreva que terei prazer em respon-
preensão. afeto, amizade e amor. Scsi moreno Horizonte, pois estarei lá em junho, expondo der sua caj'ta. Irma - Rua D. Pedro II, 433, 
claro, 1,62m, 53Kg, cabelos e olhos castanhos trabalhos e fazendo tarefas. Me escreva, mi- api? 102-A, Bairro Campinas, Florianopolis, 
signo de Virgem, solitário que ama: a vida, a neirinha ,os. Sou solteiro. 30 anos, artista pisa- SC, CEP: 85.000. 
juventude, a natureza e a sinceridade. Ney - 1.77m e 70kg. Enviem todos os seus dados UNIVERSITÁRIO, 21 anca, 1,72m, óSkg, 
Caixa Postal 339, Tubarão, SC, CEP: 88.700 e uma foto na lf carta. Cdestino Fenght - moreno, deseja ~pender-se com entendidos 

SOU	 LIVRE.	 jovens,	 simples,	 moreno, ..'C Caixa Postal 188, Passo Fundo, RS, CEP: dç todo oBrasil, sem preconceitos de cor .exo, 
1,81m. 65Kg. Quero corresponder-me 99.100. idade, religião, etc... Respondo a sodas si car-
rapazes entendidos de todo oBrasil seingrilos. tal. Ronaldo A. Unto - Rua Ido Vai, 14, 
sem preconceitos, honestos, discretca, de qual- ATIVO X PASSIVO, moreno claro, olha e Formiga, MG, CEP: 37.290. 
quer tipo flua, ou cultural, que alisa de aexoee- cabelos castanhos,	 1.72m. 70Kg e 40 anos. MEIA-IDADE, bom nível cultural, social e 
tejam interessados numa saudável amizade, Tenho casa própria e moro sozinho. O que vier financeiro, alto físico bem proporcionado. sim-
além de usa fim de semana em São Paulo. Nan- um traço... Respondo a todas as cartas. A.M.P. pático,	 discreto,	 morando sozinho,	 procura 
do - Rua Armando Xavier, 25, SãoPaulo, SP, - Rua Projetada Artur Lopes, 138, Bagé. RS, jovens até 28 anca, bonitos e discretcs, para um 
CEP: 05.331 CEP: 96.400. bom relacionamento. Sea Khan - Caixa Pra' 

MORENA BONITA, inteligente, feminina, DESEJO AMIGOS VERDADEIROS, sin- tal. 30. Recife, PE. CEP: 50.000. 
independente e muito doce, 1.54m. 25 anca e caros, entendidos e bonitos. Foica na IP carta. 
que detesta os preconceitos que pintam nessa Honestamente	 responderei a	 todas.	 Tenho UNIVERSITÁRIO, 32	 anca,	 simpático, 
seçio quer entrar em contato com mulheres 1 .63m. 55Kg, 26 anca, olhos e cabelos casta- versátil e amável, procura contato cesu pessoas 
sensíveis para, no mínimo, uma boa amizade nha, gato de viver, música, esportes, trabalho, maduras e emocionalmente estáveis. Aldous - 
Maria - Caixa Postal 1854, Recife, PE, CEP: eaiudar e amar. Lopes - Cx.Postal 451, Te- Caixa Postal 20. Juazeiro do Norte, CE, CER: 
50.000:	 ............... ..................resina.PI: CEP, Ó4.000.. -----------	 .- -.	 -..

LI	 Cartas na Mesa 

Parabéns pra você! 

Presados irmãos do Lampa: Ido o nono jornal 
desde o número l, e por isso, ajas que ele está 
ctanpletando trás aninhos, me sinto no direito e 
na obrigaç*o de fazer uma análise do que percebi, 
nestes 35 números, em suas páginas. Acho que o 
jornal teve três fases distintas: a primeira que eu 
chamaria de "herca", foi até o número em que 
saiu a entrevista cosa Fernando Gabeira: não só 
por causa desta, mas também porque marasi o 
Fim do processo contra o jornal, o que coincidiu 

an o inicio da temporada de abertura (ela 
houve, sim: a pior cega, aquela, que não quer ver, 
seguramente niosou eu). 

A segunda fase do Lampa foi asno um ful-
minante ataque de varizes: foi a época do"ativei-
md', ojornal ficou tão chato que eu quase desisti 
de ler; lembro desta fase. particularmente, de um 
artigo assinado por Ido Carneiro, a propósito 
de'vários assassinatos de homossexuais no Rede, 
no qual ele praticamente conclamava o bicharéu e 
as lésbicas (entre as quais modestamente me in-
cluo) á luta armada. Que horror, que asia mais 
antiga: Isso pra não falar nos lestos produzidos 
por aqueles mal humorados grupusculca que 
proliferaram pelos Brasis a fora (senqre achei que 
aquilo era uma mentira de vocés ... ) e que, graças 
a Deus, parece que agora foram desativados. A 
doença infantil dofascimo grupal acometeu o 
Lampião que, felizmente, curou-se rápido. 

Ao sair desta fase, e antes de entrar na ter-
ceira - que eu chamo de "definitivamente jor-
naliatica e inovadora" -, oLampa viveu momen-
tos de perplexidade que seus leitores mais seu-
sáveis detectaram. Lembram daquele número 
fraquíssimo, em que miram iria entrevistas, uma 
Ias quais com a divina dama Cassandra Rica? 
Que bosta! Mas aí oLampa deu a volta por cima 
- demo uma Cinderela ensandeada, montou na 
abóbora e saiu cavalgando por ai, em plena 
madrugada. Bruxas, é o que vocés aio, malditas 
bichas! Apartir daquele número sobre prosti 
tuição masculina, o jornal não parçu de me-
lhorar. Melhorou mais ainda porque deixou 
definitivamente pra trás o ativismo grupusoular 
(coisa que, eu sei - pensam que me enganaram 
algum dia? - nunca existiu), e foi cuidar de sus 
lida: entre os milhares de leitores do jornal e uma 
minoria candidata a postos eletivos numa Câmara 
de Vereadores qualquer, preferiu a própria vida. 
que somos nós, as bichas e lésbicas que o curtem 
numa boa pelos Brasis a fora. 

E agora? Quando  gente parece acomodado, 
estaria o Lampa disposto a entrar numa nova 
fase? O que é que vocês andam tramando, em, 
seus viadinhos? Tamca todos laudos pra saber. 

Ah, e uma observação minha. agora como 
mulher, e não asno uma pitomba feros nascida e

orlada em Olinda. Pernambuux há quem acuse o 
jornal de .6 se dirigir ao público masculino, da 
do dar ver is mulheres. Pura lordose da ala mais 
fascista do feminismo, mesmo quando fala de 
homens, Lampião está tratando de assuntos que 
nos interessam de uma maneira geral; e melhor 
ainda, a perspectiva do jornal é sempre tio anti-
machista que, is veres, a posição doa homens do 
Limpa é mais feminista que a de qualquer fe-
minista que eu conheço, incluindo algumas 
autoproclamadas. que andaram escrevendo nas 
páginas do jornal, e que confundem a questão da 
mulher com tratados de ginecologia (meu dit&is, 
queridinhas, é meu, e eu Faço com ele o que 
quiser - parem de me dizer o quanto ele é valioso 
e essencial pro movimento de vocês, suas... sa-
patanas!) 

Esperando que vocês publiquem minha carta, 
pra que eu possa ler com minha namorada antes 
de uma das nossas muitas - e boas - trepadas, 
aqui medes~ amorosamente gata, 

Jane Osório— Recife. 
R. - AI, leme, que .ioi De todos es 

presentes de aniversário que aia recebemos (só 
Pra você ser uma Idéia, aqui vão algum exemplou 
um consolo de chocolate suíço que Ralada Maus-
baba kbes até iobrarem apsues dais testículos; 
um álbum de figuras eróticas W.dua gravadas a 
foteR e meia dúzia de madas de pá de guaranã, 
pra produzir multopoetIalata de pkliosplmpl.i), a 
sua carta foi a.m dúvida o mala gosiesot aqui, 
depcls de lê-Is, ficamos indo. (u) moi lusdlnbcm 
(as). E fumce procurar, em rio, em nosso vasto 
arquivo - num média de 33 cartas por dia, que 
tal? -, outra missiva suei por que você, perna=- 
bucan. da peste, nunca ao. escreves? Faça laao 
cem maia frsqøê.cla. E belilabas ao ditórla. 

As Osvaldas! 

O negócio é o seguinte como todas as classes 
unem-se e organizam-se, nós temos mais é 412e 
fazer o mesmo. Acontece que não é através de 
grupos gueis cai bobagens desse gênero. Nós 
temos que nos respeitar mutuamente, e isso se 
conseguirei através de um grito de alerta por par-
te de vocês, que têm o poder de comunicação nas 
mios. Estou certo ou não? Vejamos: 

- No cinema Madureira Zero existe uma 
cansada, Vovó Osvalda, que não deixa as mais 
novas pegarem de jeito nenhum: dá porrada nas 
portas, exibe carteira falsa de policial, diz que é 
gerente do cinema, etc.. E quando as netinhas 
saem, ela asneça a gravar os garotos tranqüi-
lamente: só que no outro dia ai chamei o ver-
dadeiro gerente e a desmascarei na hora. Acon-
tece que até os funcionários do cinema têm medo 
da Osvaldina. Pau nela, lampiõnicca.

2—No Iria .64* bicha que faz Elsa e vocês 
nem se mexem pra ver se melhoram a situação; 
afinal, qual é a de vocês? Só Faturar em cima da 
gente, ou vocês querem progredir ogaypople? 

3 - No Scala elas vivem de atrapalhar umas 
is outras. 

4 - As saunas estão entregues is baratas, 
sujas e metendo a mão no nosso bdsoç claro que 
ninguém vai mais. Gasto até mais em teatros, 
mas nunca naquelas imundícies. 

Ah, e vocês tão por fora quanto a lugares de 
pegaçáo. bem? Nunca falaram na ilha doFund&o 
(a ilha da Fantasia), atrás do galpão do Metrô, 
Lá é ótimo e merece até reportagem, tem bichas 
de família tipo garotão, sabe? 9 Ótimo. Tem tam-
bém a Quinta da Bc. Vista by night: é outra boa 
pedida; depois das 19 horas Tia Clesde desa-
parece e elas entram. E o Parque Laje? Dá até pra 
namorar. 

Gigi Regina - Rio. 
R. - Lendo sua carta caos atenção. querida 

GIgI, nos dos a Impressão de que você é alada 
lovem, mas, quando ficar velha, vai ser Igual. 
tinha á Oavaldlna. Que história é uma de a gesie 
querer faturar em cima de vocês, bicha? Que 
coisa mal, cansativa! Que.. foi que disse a você 
que lornal dá dinheiro? O Globo, querldl.sha, 
cheio de anúncios cao é, tá demitindo &catei 
hnaglna o Lampliol Nós sumos, lato sim, ver-
dadebaa abnegadas. E só pelo desaforo da sua 
carta, resolvemos aumentar, este mia, o preço do 
nenali agora é sessenta p11..e sua maldita! Quan-
to is suas Inforigaçbaa mala ob)stivas, vamos is-
instigar. Só não podemos lhe garanti uma 
mat&a sobre a Iba doFu.dáo pois li é terri- 
tório da UNE, e a gente não . dá multo bt 
nossas fronteiras têm que ser bem daramente 
delimitadas. 

Pulsetejra (2) 

Caros Lampiôniccn, estou lhes escrevendo a 
respeito de uma carta do senhor Antônio Calmcei 
dirigida ao Darcy Penteado, e que foi publicada 
no Lampião n9 35, juntamente com a resposta 
deste. Na carta do sr. Antônio Calmon. entre 
outras afirmações lia-se esta, absurda: "Se co-
nhecesse melhor o próprio povo brasileiro, estou 
falando do povão que não freqüenta salões ele-
gantes. saberiam que a transa homossexual é tão 
natural quanto a heterossexual. Quem reprime é 
o poder". Outra ver a velha estória de culpar o 
sistema por tudo de ruim que acontece. 

Analisando as declarações do sr. Calmon, eu 
só gostaria que o mesmo me dissesse que pais e 
este onde a transa homossexual é tão natural 
quanto a heterossexual. Sim, porque certamente 
não é no Brasil. Quem sabe, talvez seja no Pais

das Maravilhas de Alice? Sabe de uma coisa, ar. 
Calmcss? Eu sou uma pessoa comum que não 
pode (e nem gosta) de freqüentar salões de luxo 
em busca de alguém caiu quem transar. Tam-
pouco ando "osçando" em banheiros públicos, au 
transando em saunas, cinemas poeluinhas, ou ais 
via pública. Faz um ano ou mais que não transo 
com ninguém. Por isto eu gostaria que o sr. me 
indicasse onde eu posso encontrar alguém com 
quem transar, que não seja "michã", travesti, 
bicha pintosa ou alguém que faz das relações 
homossexuais um meio de ganhar dinheiro fácil. 
- Quanto à "briga" dos ais. Calinon e Pen-
teado, eles são burgueses, que se entendam. 
Quanto ao pavio de que fala o ar. Calmon, ele só 
tem contato com o mesmo talvez quando paga a 
algum "pé-de-chinelo". Sobre a transa homos-
sexual ser natural. talvez o seja para quem possui 
o vil metal em abundância, para os artistas, etc.. 
O proibido é permitido. Estes senhores podem a 
hora que quiserem arrebanhar garotos, serventes 
de obra que estejam passando fome e levá-los 
para seus apartamentos. Podem fazer distri-
buição generosa de barões, não  mesmo? 

P. S. - "Pulseteira és mie! 
Vatmjr Lima - Rio. 
R) - AI, bicha, que coisa horrorc.ai Você 

aio trepo há mala de u m ao, porquê? £ timida? 
£ um dragão? Virou Morusos, Igual àquele o-
gador do Flamengo, o Tita, que tem a bunda 
cheia de espinhas? Pense Bensa não  melhor você 
pegar 500 pratas anus michã, Já que de graça aio 
arranja nem pro café, do que ficar um ano vit-
gem? "Pulsetelra", sim, a geme tá sabendd Você 
gosta mesmo é de uma boa punheta... E quer 
parar com usa história de que a tente é chei. da 

e pega pra trausar, bem Mosorizelda? 
Somos quase todas bonitas e gostosas, e as que 
aio são fingem sê-lo, e acabam fazendo o maior 
sucesso. Vá pelo mesmo caminho, mom 
biBlia! Realcei Pensamento positivo, querida! 
Vamos fizer um aco~ você vem aqui na ao.aa 
redação, e a gente te dá umas dlcaa. Eu te pro-
meta no nsuzlmo você vai gastar 50 pisa, que é o 
preço de uma morlagulaba ali na Alvaro AMos. 
Se não sair de lá acompanhada, a gente se d~ 
osboletrar porvocê, ti legal? 

Depilação Definitivo 

STELA 
E1etrocoagu1ao com aparelhos 
importados. Não deixa manchas 

nem
cicatrizes. Tratamento para o rosto e 
variadas partes do corpo. Unissex. 

Rio: Largo do Machado, 29/gOl. 
Fone: 265-0130. 

São Paulo: Peixoto Gonside, 1.419: 
Fone 23*.3163. 

ENTENDIDO PASSIVO. deseja correspon-
der-se com rapazes atives para uma boa transa. 
Paulo - Caixa Postal 77153, Nova Iguaçu, Ri. 
CEP: 26.000. 

TRANSEXUAL. 2" anca, 1. 78m. 73 kg. 
moreno claro, discreto, sensual, romântico, 
compreensivo e muito a fim de amar, gostaria 
de corresponder-me com jovens de todas as 
Idades e partes do Brasil, paro amizades, infos'-
maçórs ou quem sabe... Katiélle - Posta Res-
tante, Agência Central, Tupi. São Paulo, CEP: 
17.600. 

ENTENDIDO PASSIVO, 21 anca, louro, 
olhos esverdeados, cabelos castanhos claros, 
1,80m. 72kg, universitário, sincero, discreto, 
honesto, gosto de todas as coisas da vida. Desejo 
corresponder-me com entendidos ativos, que 
sejam honestos e sinceros, caia até 25 anca. 

Wilson Antônio Mera - Rua Embaré. 500. 
Jardim do Estádio, Santo André.- SP, CEP: 
09.000. 

Para tar seu anúncio pvbllcado na 
seção TROCA-TROCA, basta es-
crever para: Jornal LAMPIÃO - 
Caixa Postal 41031, Rio de Jandro, 
RJ, CEPt 20400, enviando, além do 
leito do anúndo, xerox da carteira de 
Identidade e 70 cruzeiro. ido.. Só 

serio publicadas as canas que cum-
pdrn tala requisito.. Os anúndos 
tio publicados por ordem de dtea4 
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'O Lampio, embora con-
vidado, no mandou re-
presentante ao congresso da 
IGA - International Gay 
Assoclation, realizado em 
abril na Itália. Assim, o Sr. 
Jog o Antônio Mascarenhas, 
ao se apresentar aos congres-
sistas como "editor e re-
presentante do jornal Lam-
pião", de acordo com suas 
declarações ao corresponden-
te da revista "Isto t" na 
Itália, ofez indevidamente. O 
Sr. Jogo Antônio Masca-
renhas pertenceu ao conselho 
editorial deste jornal, mas 
dele se afastou, de livre e es-
pontáuea vontade, por dis-
cordar da linha editorial que 
os outros conselheiros, contra 
o seu único voto, escolheram 
para o Lampião. Desde en-
tão, ele tem dedicado a maior 
parte de sua vida a se au-
toproclamar uma espécie de 
eminência parda do jornal, 
sem que ninguém lhe tenha 
dado poderes ou procuração 
para isso. O episódio do IGA 
é tanto mais lamentável, 
quando se sabe que lá ele se 
apresentou também - sem-
pre segundo o correspondente 
de "Isto Ë" - como re-
presentante de alguns grupos 
homossexuais organizados, os 
quais, por uma estranha 
coincidéncia que torna ainda 
mais obscura essa história 
toda, também discordam 
veementemente da linha 
editorial do Lampião. O que 
nos parece é que foi dito, em 
nome deste jornal, o que estes 
grupos pensam, e nao o que 
nós pensamos. E talvez, o 
nome mais apropriado para 
coisas como esta seja, pura e 
simplesmente, "má fé".

Loucuras no 
Parque Lage 

Rdz, ecelogia, dança, teatro mltniea 
(Daniel Berbedês), muatoclerapla, Pslcsn*lias. 
pornografia, mmcwiu, orientalismo, biodança 
(Gaiatas), maconha, Uliusm Tavares, oos, 
Adaun (tesão), naturalismo, expressão corporal. 
svga. psicodrarna (Ivan Campos), lsmpimix*. 
loucura no parque e muita trepada. Tentar dw 
0~0 quetoi o simp6do ,, A Política do ~. 
rgsnizado pela Revista Rádice (o n9 IS $ nas 
bancas) e a Livraria Espaço Pai, e que aconteceu 
«e plena Semana Santa (crinas) no «ilou-
quecedor Parque Lage, é praticamente impo.. 

Um verdadeiro ppsg. 
Coca de 500 pessosa se cruzaram e se co 

nlzeceram numa boa. O papo era o corpo e sua 
liberação. Algumas utopias e muita resbdade. 
Darcy Penteado e Francisco Bittencourt (na foto 
solado). participaram de um louquíssimo debate 
obre traes1i,mo, lsmael Ivo, o bailarino das 

foto.. apresentou um trabalho incrivelmente 
maravilhoso, ande expressou toda sua negritude. 
Na entrada um enorme quadro de recados. "El 
Oran Daelbso". era ilustrado pelo seguinte 
poema snsupi "Ontem discutimos/ se a 
Revolução/ seria operária/ cm camponesa./ Hoje 
discutimos/ se a melhor gozada! «'a peio peri-
quito/ ou pelo cv.! Corno é necessário,/ deli-
nições aisumo/ Sou pela Revolução doa opri-
mi&*:f Pelo xstus ininterruptos;! Pela toda per-
manente/ e pelo orgasmo coletl'o." (Aats10 
C.ilvs Moruki). 

BIXóRDIA/3 
'à

Super show comemorativo do 3 aniversário do jornal Lampião 
Local: Schnitt 

(Rua Voluntários da Pátria, quase na esquina da praia de Botafogo) 
Dia 11 de maio, ás 21 horas 

Participação de Leci Brandão, Andréa Gasparelli, Beth Carvalho, Camilly, Gonzaguinha, Cláudia Celeste 
Emilinha Borba,Jane, Jessica Shelle y , Minam Pérsia, Rogéria, Sandra Sá, Maria Leopoldina, Mariania, 

Marlene Casanova, Fagner, Nélia Paula, Emílio Santiago, Faffy, Fernando Resky, Georgia Bengston, 
Carmem Costa, Eloina, Verushka e Vicky Lamour. 

. Não perca! A zorra vai ser . geral. Ingressos: €i4 200,00 
LalnrlAUdaEsquina	 ' ...............................- --------------------------	 ----------------------------------

4	 .	 .

o * ,	 Centro de Documentação APPADi Prof. Dr. Luiz Mott 
c 	

*'	
C RU PC)DICN IDADE 

da parda d,. di • ritI.id



.4. 
e	 ' 

• __

estireNsmos. 

Não fique aí sentado 
esperando a Revolução 

Tenha um orgasmo agora!!! 
Leia e assine LAMPIÃO 

Q.o Aulr LAMPIÃO da E.qa! 

Assinatura anual (doze números) 
Envelope fechado: 0$ 850,00 
Impresso: 0$ 600,00 

Nome 
Endereço 

Bairro._______________________ Cidade - 

Estado ____	 CEP

Envie cheque ou vale postal para a Esquina - Editora de Livros, Jornais e 

Revistas LTDA - Caixa Postal: 41.031 -Santa Teresa— Rio deianeiro - 
RJ—CEP 20141.
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Um Show 
P'ra Gente 

Beleza, harmonia, garra e muito amor, mar-
caram a ourtissima temporada de Leci Brandão e 
There7.a Tinoco. no Seis e Meia da Sala FU-
MARTE, Rio. Leci desponta com seu lado ro-
mântico e propostas novas, crescendo cada vez 
mais como compositora. Thereza mostra-nos sua 
suavidade, seus sentimentos e emoções (coisa lin-
da sua música "Artistas"), que raramente temos 
oportunidade de assistir. Um show sexo precon-
ceitos e com muita luz. A magnífica direção e o 
belíssimo roteiro são de Ooniel Serra, que acorri-
penha lis tempo o trabalho de Leci. 

No roteiro escolhido a dedo, além de músicas 
de Leci e Thereza, não faltaram um Chico Buar-
que e Francis Hime Trocando e. .Mdos) can-
tado em dupla, um Zé Maurício e Antônio 
Cláudio (Miaram). uma Maysa(Raspo.ta) cai uma 
Angela RÔ Rã e Ana Terra(Amor, .i 
a.oi'). De seu repertório Leci apresenta: Essa Tal 
Criatura. Natureza, Ombro Amigo (que Thereza 
canta para Leci) e U.a Carta Para a Paz (Música 
com que participou no Festival de Tóquio. Ja-
pão). Therera nos mostra, Imposivel. Coisas 

Nem tudo que reluz é ouro, já dizia um velho 
ditado. Assim, $ aldeia global perdeu seu nobre 
tempo assistindo à primeira eliminatória do MPB 
81 da Rede Globo. Ares hdlywoodianca inva-
diram o Teatro Fênix. na Lagos, que teve sua 
pobre fachada ornamentada com mil nmns. Um 
toldo estendia-se pata afora, pelos deu metros 
de largura da modesta calçada da As'. Lineu de 
Fula Machado. Um extenso tapete vermelho 
cuidava para dar um toque nobre. Glória Maria, 
a indigesta repórter da emissora, recepcionava as 
personalidades menos cotadas do evento. Lem-
brei-me por alguns instantes da abertura do Os-
car; era idàniico O saguão doFànixparecia mais 
uma daquelas feiras de amostras, cheias de ama. 
èdepronicsôes, 

Com muito custo a turma da imprensa con-
seguiu atirar no minúsculo teatro Ufa! Os fo-
tógrafos se rasgaram todos, pois foram jogados na 
asémma fila, e mal podiam enxergar os enormes 
cílios de Miei Enquanto isso, o opaco júri se 
confraternizava e dava os últimos retoques no 
visual (Hei, mãe! Tô na televisão), Diná Silveira 
de Queirca, a escritora, ajeitava suamonatruosa 
peruca. Com muito custo, após ter burlado 
heroicamente a iirãnica segurança do local, o 
posta Ulisses Tavares conseguia um lugar em 
nossa tnbuninha de imprensa. E olha que ele 
linha música concorrendo. 

Depois de muito babado, finalmente a pri-
meira concorrente (deu rima). Faffy desponta 
o-ao seu lindo modelo a ta AI Capceie. Um terno 
vinho e um chapéu de fazei- inveja a qualquer 
gangater ncaa-icu'iino, Canta S.besage., um 
humoradissimo charlestcm hablando das' dificul-
dades da sofrida classe média brasileira. Quem 
conheceu Fátima Figueiredo nos idos de 70. e que 
agora é relançada como Fafy, sabe muito bens do 
seu talento- Mas, pasmem, não foi classificada. 
Bem que eu desconfiei que aquele negócio de 
jurado entregar mapa de vocação em branco não 
passava de uma boa sacanagem. Eu vi tudo, com 
cates olhos que a terra há de comer. 

Enquanto alguns jurados bocejavam ou to-
mavam uma morna água mineral, os concorren-
tes iam desfilando. Mieile arrasava na apresen-
tação Marquinhos Humel (que homem!) tro-
peçava no lesto mais do que babado Paula Sal-
danha não parava de coquetear-se cais seu ca-
belo. Cristiane Terloni arrancava suspiros de ai-

-	 RECADO 
Em 24.04.81, sexta-feira à noite nos 

conhecemos. Falamos sobre se 32-27 = 5 en-
tão alfabetização, nome falso financiamento, 
seguro. Por fava' apareça, lenho saudades. 
Espero voce no local onde nos conhecemos, 
durante maio, entre 18-19 horas. 

PígJg4'

Veladas, O Viajante e Artistas (uma belíssima 
letra, falando da vida de artistas e de sua neces-
sidade de gente...). Mas o grande momento fica 
por conta de Sueli Costa e Abel. em Jura Secreta. 
quando Leci e Thereza cantam juntas, como se 
estivessem sofrendo as marcas de um grande 
amor não realizado. 

O show segue em temporada para São Paulo  
Brasilia. Em São Paulo, Leci e Thereza se 
apresentarão de 13 às 17 de maio, na Sala 
FUNARTE Guiomar Novaes. Logc em seguida. 
partem pra Brasília, onde poderão sei' vistas na 
Sala FUNARTE deis. NãoPercam! 

E com seu novo trabalho. Leci aproveitou 
para lançar seu mais recente compacto (PcJy-
gram,) com as músicas "Vinte e Duas Horas" e 
"Dança Doce". A festa de lançamento aconteceu 
no último dia 9, no quentíssimo Forró Forrado, 
ali no Catete. Teve de tudo: Samba, forró ras-
gado, ciranda e um show de Leci. Mil convidados 
dançaram, beberam, flertaram e se amaram até o 
nascer do dia (ACM) 

gumes admiradoras no júri. E a vez do Eac.u-
adar 6. Sarpeatra Jorge Mauner, que tentava 
loucamente fazer sua cobra subir, e olha que 
subiu, à custa de muito fio de nylon e de um gos-

tosíssimo rapas, dependurado nas ferragens das 
tussa do teatro- Esta também não foi classificada, 
e dizem as más línguas que o encantador e suas 
odaliscas nem deviam ter-se apresentado. 

Ulisses Tavares. na tribuninha de imprensa, 
não parava de reclamar da repressão global: 
"Parra, é sacanug= proibir torcida aqui dent ro. 
Lia saudade da .iluàa São Paulo." Reclamava 
cais toda razáo, pois parecia que estávamos assis-
tindo a um concerto no Muiial. Faltava gente 
se esfregando pela platéia, gritando, jogando 
tomate no omtra-regra, empunhando cartazes, 
falando palavrão. Ainda me lembro da (crina ob-
servação deum jurado careca: "Existe. velórios 
mais animados do que isto." 

Walter Franco pirou, ou piramos na? Sena 
do Luar simplesmente não passa de countrizinho 
industrializado, e nem deu pra quebrar violões. A 
cabeça explode, né meu irmão? Mas a grande 
coqueluche foi Ahnir Guinetta um negão muito 
louco, que num respeitável porte entoou sua 
Morde.i. (esta sim classificada). Este sambinha 
de Ary do Cavaco e Grscinha trouxe alguma vida 
ao inerte espetáculo. Com um gingado de subida 
de morro, Almir mostrou no gogó seu talento, 
dando um verdadeiro show. Sem dúvida, a 
melhor concorrente. 

hora de slrnw. E entra Gal, conidade es-
peciahssima. Delírio. As luzes do Fênix atrases-
mm seu lindissimo vestido azul prateado, tornan-
do-o transparente Gil estava completamente 
nua. Uma jornalista, na tribuninha, esperneava e 
soltava longo. gritos. Estava molhadinha! Entra 
Da-) Caymmi, cais seu poste irredutível. Saúda 
seu Axá 0$ Afonjã, Uma bicha da platéia sus-
pira: "Já aio se faz .ak ho~	 o 
mente..." 

Chega a hora das cartas marcadas. O terminal 
do ccrnputadcr, instalado no palco (olha oekà'). 
vomita uma listagem. Por pouco Miele não 
quebrou a engenhoca. O júri já catava evacuado.. 
Hasta nunca' Os dados são dados. Ares de pas-
mo. Os canhões de luz começam a girar, ilu-
minando todo o teatro. A Hollywood tupiniquun 
dava por encerrada seu espetáculo. 
(Antônio Carlos Moreira) 

Assine 

MPB 81 ou 
Arri eua Barnabê
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"Prova de Fogo": 
a religião 

do erotismo 

L< ' Nislo Ramos SaIra autografando seu livro Funarte 

Wanted!

Entrevista 
Todo mundo quer saber canso é, quem é Nlvio 

Ramos Sales, o autor de "Prova de Fogo'. livro 
cujo sucesso de vendas está superando todas as 
expectativas da Editora Esquina. Acreditamos 
satisfazer a curios,jlade geral com este retrato 
rápido e sem retoque do primeiro escritor lançado 
pelo Lampião ca Esquina. 

Nivio diz, que sua experiência corno estreante 
tem sido bastante valiosa e positiva. "Estou li-
dando com pessoas de um castro mundo, ao qual 
não estava habituadd', diz, 'e, na mesma 
proporção, conquistando novas amizades e rom-
pendo barreiras para nov<a trabalhos A 
reação das pessoas h leitura de "Prosa de Fogo' 
tem sido uma surpresa agradável. A maioria tem 
sido favorável, com algumas restriçcs daquelas 
que vivera no mundo religioso ,afro-hrasile'iro, 
embora não tenham ousado censurá-lo aberta-
mente " 

Queremos saber se o livro é autobiográfico e se 
essa narrauva não o deixa de flanco descoberto 
nos meios umbandisticos com o retrato pintado. 
Nisio responde afirmativamente e diz ter cons-
ciência desse seu "ficar nu" diante dos meios 
umbandistas, mas ao mesmo tempo espera que 
isso sirva de alguma coisa para a religião, ou seja. 
para colocar os rituais afro-brasileiros dentro da 
nossa realidade, mostrar que a umbanda não é 
algo caldo do céu, fora do nosso contexto social. 
político e eerasõmico. Com rão ao fatos nar-
rados. eles servem apenas como um elo na cadeia 
maior e não têm, a opinião do escritor. o intuito 
de denunciar o indivíduo e nem tampouco criticá-
lo.

Muita gente quer saber como faz o autor para 
viver duas profissões. E ele responde que tanto 
como pai-de-santo quanto como escritor ainda 
não costseguiu aquilo que chama uma realizaçio 
Pai-de-santo, corno profissão, não existe; entre os 
escntores, pode-se contar nos dedos aqueles que 
vivem da profissão. E ele diz: "Mas se você me 
perguntar qual das duas funções me atrai mais eu 
lhe diria que ambas, porque não vejo-antagonis-
mo entre das. Ao contrário. uma suplementa a 
outra. A partir da minha vivência como pai-de-
santo recrio imagens e tramas. Quanto a ser es-
altar, sempre me considerei canso tal, assim 
como sempre fui um rnstico. até me descobrir nos 
rituais afro-brasileiros. Tenho um livro de 
pomias, edição do autor; várias peças teatrais es-
critas a partir de 1968, quando comecei a fre-
qüentar o teatro e a lei- Nelson Rodrigues: inú-
meros contos e hístcias, alem de um trajalho 
sobre minha feitura no santo, ainda inacabado, 
por ser uma pesquisa de campo, de caráter an-
tropológico. Para terminar essa pesquisa no 
sétimo ano de minha vida religiosa, terei de voltar 
ao Nordeste para lazer as obrigações conside-
radas essenciais para ser um babalorixá can-
sagrado. Além disso, já fui colaborador da 
"Tribuna da Imprensa" durante um ano, corri 
uma coluna semanal sobre religião e folclore. 
Continuo esperando que alguém me dê uma 
oportunidade, como o "Lampião" está Fazenda 
para coutinijar meu trabalho como escritor' 

Os acontecimentos descritos em "Prova de 
Fogo" nada têm a ver com ficção. Isso poderá 
prejudicar de alguma forma o desenvolvimento 
futuro do autor dentro da religião? Nlvio acha 
que não. É bem verdade, diz ele, que narra fatos 
acontecidos com pessoas que o procuram ou 

procuravam, mas tudo foi colocado no papel 
para mostrar que o individuo em si e o menos cul-
pado dos males que ocorrem, mas que se trata de 
um problema social, da própria estrutura da 
sociedade brasileira. Na proporção em que sesisii 
mãos de k lerem o lisTo. Nlvio está certo de que 
muitos ficarão agradecidos. 

"Na minha cabeça não pintou a idéia de es-
crever uma autobiografia, explica Nivio, mesmo 
porque não vejo que importância minha vida pos-
sa ter. O que realmente me levou a escrever foi 
uma observação feita por uma amiga durante 
mina "feitura" de santo, quando ela me disse 
para anotar tudo, porque aquela era uma ex-
periência única. 

Assim, partindo de conhecimentos teóricos 
aprendidos na escola, além de um senso de ob-
servação aguçado e de outros fatores que o 
ajudaram bastante, Nisso foi anotando tudo o que 
se passava ao seu redor, como suas reações, para 
em seguida lesar os fatos para o papel. 

O inquieto repórter de "Lampião' quer saber 
do escritor até que ponto ele se despe para os 
leitores em "Prova de Fogo'. Sua resposta éque 
no nível consciente não consegue despir-se total-
mente. 'E não vejo, também, razão para isso. 
Porque o que importa dentro do livro não é a 
minha nudez e sim a nudez de todos nos, a nudei 
deammsel ai*d.deIa-soedade4wa,slena,• 

I6

asi suas múltiplas relações. Agora, no piano do 
inconsciente, não posso avaliar porque ainda es-
tou muito envolvido com o conteúdo do meu 
livro." 

Avançamos por um terreno cada vez mais 
denso, queremos saber se nas religiões afro-
brasileiras é comum, como dizem, um entrela-
çamento entre erotismo e religião, cai seja, a exis-
tência de uma certa tradição de pai-de-santo 
homossexual influindo no andamento de um 
terreiro. O que Ntsio pensa disso: 

"Eis uma questão muito delicada para ser 
abordada aqui, principalmente quando se trata 
de uma categoria discutível como a do "homos-
sexuar. Também é preciso definirem que grau a 
homossexualidade do pai-de-santo vai influir no 
desenvolvimento do terreiro. Espiritualmente? 
Não creio. Dentro dos rituais afro-brasileiros é 
considerada muito alta a percentagem de pais-de-
santo homossexuais. Sem contar os não assu-
midos mas que praticam a homossexualidade ou 
a bissexualidade, Ninguém pode negar essa 
minha afirmação, a não ser os preconceituosos. 
Mas os problemas encontrados nos teries'os de 
pais-de-santo ditos homossexuais são iguais aos 
das mães-de-santo, cai doa pais-de-santo ditos 
machões. A sexualidade é um fato em tortos os 
níveis. E ninguém pode esconder a sua sexua-
lidade por muito tempo. Portanto não vejo seis-
tido dizer que o fato de fulano ou beltrano ser 
homossexual vai alterar o seu comportamento 
dentro da religião. Só mesmo na cabecinha dos 
machões e das velhas beatas. Inclusive há uma 
certa preferência entre a população por terreiros 
onde o líder seja homossexual e de um modo geral 
- é claro que há exceções - os melhores pais-de-
santo, os terreiros mais ricos e corri axé são dos 
considerados homossexuais," 

Queremos saber corno se integrou dentro de 
Nivio Ramos Saies a figura do cientista social corri 
a do pai-de-santo. Ele responde que tudo Ici 
'muito dificil, lento e gradual. Não foi fácil as-
sumir o estigma de "pai-de-santd', de "macum-
beiro", não fia fácil aceitar a marginalização 
quando se tem um diploma onde brilha um 
"Bacharel' em Ciências Sociais", "Foi uma 
kaioura como eu custei a me entender. Mas des-
cobri que poderia fazer ou ser as duas coisas. 
Curtir a minha religiãosetn seguir padrões deter-
minados pela sociedade e ao msmp tempo ser um 

- '- -o'emrsia' •somal-' -feprns -deva 138 ,r- por

processo doloroso, atingir a paz foi um passo, 
afirma Ni sio. Mas nem por isso ele deixou de ter 
conflitos internos, aliás benéficos, porque trazem 
a dúvida, a interrogação, e por conseguinte a von-
tade de entender. 

São raros os casca de pai-de-santo corri di-
ploma de curso superior. Para Nivio, no entanto, 
as "coisas tinha de ser assim". Ele se formou em 
Ciências Scctais porque era esse o caminho para 
mostrar sua religião. Mostrar uma nova faceta 
dos rituais afio-brasileiros. "Há um preconceito 
dentro dos meios umbandistas que diz que o es-
tudo atrapalha o conhecimento magico, a 
aceitação da vontade dos os-ixás, dos preceitos. Eu 
cheguei a acreditar nisso, más depois descobri 
que é puro preconceito, e que o estudioso tem por 
obrigação racionalizar, mas não dentro dos 
padrões exigidos pela classe dominante e sim pelo 
mundo em que vive, que ele transforma com o seu 
saber, que vai além daquele saber das pessoas 
comuns. E descobri também que não é sã o saber 
imposto pela dite que é o certo: o saber do "san-
td' é muito mais certo e verdadeiro. Assim, ser 
formado em Ciências ScxaaE me levou a ques-
tionar meu mundo vivido, mas não a umbanda. 
que esta foi uma opção do meu ser místico.'' 
1 Francisco Bhtencourti. 
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THERMAS 
DANNY.. 

sauna  
e massagem 

Rua hgu.ribe, a° 484 
Fe6'71O1 
SàoPau)o

a.

Deraldo 
Padilha 

(vulgo boquinha 
de funil) 

Ex-Delegado de Policia. Ex-
cidadão cassado, de passado 
obscuro. Recentemente anis-
tiado, pode ser encontrado a 
partir deste mês de maio na 27 
DP, onde reassume as funções 
de delegado. 

Aviso Importante: Coce 
sempre o saco ao falar com ele. 

Honieii nus? 

Faça seu pedido para Caixa 
Postal 13.041 - CEP 20250, Ri. 
Adquira dez fotos coloridas dos 
dois rapazes juntos, ou Individual-
mente, ,no 1e.t 9i11 Temos 4 
álbuns diferentes com estes mo-
delos. Cada um custa Cr$ 1300,00 e 
mais as despesas de correio. Peça 
também o poster-eró(ico fg0 

24x30 por 1.000.00. Só atendemos 
pelo reembolso postal.
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R"ortagem  

Os paraplégicos também transam 
Todos os filmes exibidos no duesna 

e na tevê atualmente, como parte da 
campanha do governo neste Ano Inter-
nacional do Deficiente Físico, me 
pareceram particularmente chocantes, 
porque, traduzidos o mais literalmente 
possível, querem dizer apenas o seguin-
te: "Vamos todos tentar ajudar de al-
guma forma, estes pobres diabos, tio 
Irremediavelmente diferentes de nós." 
É por Isso, que a anunciada entrevista 
com dm deficiente (falou, prometida 
pelo pessoal da sucursal do Lampião 
em São Paulo, me deixou de orelha em 
pé: "Nossa Senhora dai Graças", me 
perguntei: "Mais lamúrias? Mais um

pobre paraplégico, de mios estendidas, 
a vender bugingangas na minha porta e 
a pedir, me ajude pelo amor de Deus?" 

Que esse texto valha anuo urna 
autocrítica: a revelação do mundo de 
Daniel Pastura e de outros deficientes 
entrevistados ao longo dessas quatro 
páginas, é possivelmente um dos 
momentos mais ousados deste nosso 
jornal que sempre foi capaz em três 
aios de vida de tintas ousadias. 

Quando Pastara Ironiza os psl-
a*erapeutas que não conseguem en-
tender como ele, um deficiente físico,

tem angústias existenciais"; quando o 
mesmo Pastura diz que o direito à seu-
sualidade é, esta sim, a coisa inala ur-
gente a ser reivindicada por eles; ou 
quando João Carlos PI fala das 
peripécias do seu pênis, que nem sem-
pre é potente, mas "é manhoso" - 
'quando resolve, sobe, endurece e até 

iloudietela, cabeça grande, procurando 
o alvo' (Peoci perdeu praticamente 
todos os movimentos num acidente 
automobilístico), fica difícil, para gen-
te, deixar de conferir: o Lampião rompe 
mais uma vez os padrões cosiven-
donais do jornalismo, ao abordar uma 
questão dessas, tão urgente, de um in-

guio Inteiramente novo. 
Os parapiéglcos têm, senão, "o cor-

po que pedijam a Deus', pelo menos, 
aquele que as circunstâncias lhes des' 
tináram. E precisam antes de tudo, 
como nós - que nos julgamos sem 
defeitos, esquecidos de que também 
temos multas panes do nosso corpo 
alienadas pela repressão e o preconceito 
-' reivindicar o direito de gozar estes 
corpos integralmente, de liberá-los. O 
que eles fazem, aqui, pela primeira vez. 
Saiba como é a trama deles. E se a 
Chance pIntar, siso perca tempo: ex-
perimente. É uma boa. (Aguinaldo Si!- 

Daniel Pastura diz como é 
e convida:	 E  

Zezé - Na. trsso do sem ttwo'?cr que 
você alude à em "~o ido 

paraplósko, de ssor1s, es seja, de u pessoa 
dlsedade do restante. Cesso 
•sào? Foi I.s,ttávd? 

Duld - Quando eu sento na máquina, não 
sei o que vai acontecer. Não preparo nada. Não 
foi um negiopraneditado do tipo aqui tem que 
aparecer porque e inevitável. Aparece. Ë um 
nrg&io que escapa de mim. Altro disso. aquela 
primeiro relato (que eu fio chamo de cco:o) e 
subjetivo e realmente o.i, eu. eu. Trata-se de um 
homem falando o tempo todona primeira pessoa. 
Então t unta coisa mais ou menos natural. Não 
botei isso.pas porque Ficava bem. 

Zezá —Você escre desde quando? 
Daniel - Comecei a escrever com 17 anca de 

idade, aCrever a sério, porque eu comecei um 
romance nessa idade. Fiquei dois anca trabalhan-
do num livro, uma porcaria que se chama AngUs 
tin, Sexo e Uísque. Mas está tudo lá, tko começo 
das minhas diferenças, o começo da minha liber-
tação. Eu tive paralisia cerebral em criança. en-
tão sempre fui paraplégico, com todas as van-
tagens" e desvantagens de ser paraplégico Eu 
tinha livros, dinheiro tudo de mio beijada. O 
que e muito bom de um lado e muito ruim do 
outro. De repente, meu lado independente man-
dou tudo  merda: a prisão dentro de casa, a falta 
de liberdade cai a burguesia de papai e rnamie, 
tudo isso. Então, com 11 e 12 anca de idade eu 
pegava ócibus, pegava aviso sozinha de de muleta, 
o.en aparelho dos pés á cabeça, e sumia. Nin-
gutm sabia onde eu estava. Vivi dois ladra: uni 
muito preso e outro muito livre. Isso inclusive es-
candalizava a tradicional família paulista porque 
era um horror a vida que eu levava. Um menino 
de ló anca, assíduo freqüentador do Jo Sebas-
tião Bar. em bebedeiras 

mil 
,'sreantkicom 

gente mais velha - porque eu não andava com 
gente de minha idade, só agora ando coro gente 
mais nova. EntAo, pra eles era um devasso. Eu 
era um burges de .olclag que numa determi-
nada época tirei o s.cklni e botei um colar de 
couro no pescoço e virei Lpi* no último ano da 
faculdade eu andava com coar, tomava LSD, 
tudo isso Então fia uma revirada. Nesse tempo, 
eu freqüentava meia burgues, mas escan-
dalizava sem querer. 

Zezt - E quando á que pintes a lua tr.a de 
bossoa.azualld.de ao foi, u c~ l.~ 
deste, es que você det.ctoa... 

Daniel - Não sei. Fiz 13 anca de paicc*e-
rapia. Fiz toda a tipos possíveis de psicoterapia, 
individual freudiana, psioodram*. tudu Essa 
terapia era em função justamente do hcuncaso-
xualiamo por minha livre e espattknea vontade. 

Trevisan - E não tinia da a ver em sua 
sinaçio de perspMglc

Daniel - AI tem um ponto Importante. ue 
repente. quando vi que era homossexual, fui fazer 
terapia, muito lucidamente ou muito burramente 
porque o que eu gastei em terapia é de uma 
burrice astronómica!). Isso foi em 67, num pe-
ríodo em que estava apaixonado por uma mulher 
maravilhosa que não queria nada comigo. Dat, 
comecei a pensar: as mulheres não querem nada 
comigo porque sou paraplégicce também porque 
sou homossexual. Já que trai nessa dúvida crucial, 
vamos ver qual é o lado mais forte, se o para-
plégico ou o homossexual. E meti a cara. Depois 
de 13 anos de terapia, cheguei á conclusão que o 
meu homossexualismo é duplo, é um negócio de 
dupla carga. Se nAo tivesse sido paraplégico, não 
se se hoje sena homossexual. Acho que não. 

Emancal - Que relação voc 4 sutis .mu 
coma eoutra? 

Daniel - Acho que qualquer homem, em 
qualquer nível cultural, aceita melhora diferença 
doquea mulher de qualquer nível cultural. 

Trevisan - Voei ae relere a que tipo de d], 
1-~? 

Daniel - À flaica, mental, todas. 
Trevisan - Isso signifloarin, a ou ver, que 

voei se temes housisezusi par ser nado 
páa Ihsr.s?

Daniel - Em parte.A tendéncia. a vontade de 
transar a coisa já havia. Mas se não houvesse urna 
circunstância muito determinante, teria se di-
luido. Quando muito, eu seria bissexual, o que 
acho ótimo, acho muito saudável. 

Eminoel - Enlio você acha que ma rajelçio 
só acoutecerin da parte das mulheres es mala com 
as mulheres. Ou que aio acomoece emu relação 
aos bom~... 

Daniel - Em relação aos homens atece 
pcaiqulssima inclusive com uma falta de assi-
duidade tio grande que me assusta: Eu pensava 
assim, no começo, quando não, tinha nenhuma 
vivcia homossexual: vou ser rejeitado da mesma 
manelita. pqtie o homossexual gata de beleza 
física, da perfeição, etc. Então a rejeição vai ser 
piorou igual. E realmente não foi. 

Emanoel - Isso que você está Selando é 
baseado ema m.kaa eaper$haclaa? 

Daniel - Em experiências prolongadas. 
Trevisan - Ezp.rlhaclasnulilítiplas, es ema 

pesas pessoas? 
Daniel - Poucas pessoas, durante muitos 

anos. Tive dcii grandes casa, vamos chamar as, 
mim. Um durou sete anos e o outro está durando 
(espero que não acabe) Iii quatro anos. Foram 
duas fases homossexuais cm biuexuain, peque

nesse meio tempo transei coso mulheres: não gos-
to. mas... 

Zezé - Que Idade você tini.? 
Daniel - Minha vida sexual começai muito 

tarde. cean 24 anos. Tanto a fase hcano quanto. 
hetero começaram no mesmo ano, com dias de 
diferença. Eu era virgem total, o rei da mastur-
bação. Antes, nunca tinha transado com nin-
guém. 

Trevisan - Como voei encarava a possi- 
bilidade da efetivar mui aezualidude? 

Daniel - Eu achava um horror. E achava que 
as perspectivas eram horrorosas. Porque eu não 
fui treinado para ser homossexual, não é? Então 
precisei fazer todo um treino para me tornar 
homossexual. 

Eznanoel - Você teve algum situação que, 
de certo modo, ddlmlu as coisa ema sua cabeça? 
Uma paixão particular por alguém? 

Daniel - Houve uma coisa talvez muito 
determinante, mas eu prefiro realmente não men-
cionar. porque ia agredir muito meu pai e minha 
mãe. Achoque agride até  mim, ainda. 

Trevisan - Você deu a sei..der no começo 
que ser paraplégico para você praticament* aio 
era um problema. O probla era ser homos-
sexual. Depois, você reclamou quando dusceirtu 
que em homossexual, porque seria mais um 
problema... 

Daniel - Não é que seja diltal, cxi penoso. Se 
eu tivesse ficado paraplégica tenho a iinpomlo 
que eu teria metido uma bala na cabeça ou me 
atirava pela janela, porque eu acho que não dá 
Para uma pessoa aguentar uma mudança assim 
cão drástica. Se da não for heróica. não aguenta. 
Como eu sempre fui paraplégico, a única coisa 
que sentia que inaunodava, magoava, era des-
abrir.que as pessoas me achavam diferente. As 
pessoas não sabiam lidar com, diferença e ai não 
podia obrigar. As pessoas só sabiam ter pena, e 
quando tinham pena eu tinha vontade de pular no 
pescoço delas e dizer, olha, não é isso que estai 
peijindo, porque não me sinto digno de pena, 
sempre fui assim. Estou acostumado comigo as-
sim, gosto de mim assim. Não sei como é ser de 
outra maneira. 

- gozado cano essa reação de pena eu fui 
encontrar depois nas sessões de psiccxlrama; não 
só de pena, também de medo. Mas as mulheres, 
como sempre, chegavam para mim e diziam: ai 
tenho maio de você. Eu perguntava: é pelo 
homossexualismo, ou pela paraplegia? Respon-
diam: é tudo, mas deve ser principalmente pela 
paraplegia, porque eu tenho medode ficar assim, 
ou que um filho ou parente meu fique assim. Eu 
olhava e falava: tudo bem. Era um negócio tio 
primitivo, tio arcaico (no sentido de vivência 
remota), do bicho que rejeita porque não que 
ficar doente... Então, boa nOte, os bemens 
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parece que realmente têm menos medo, não sei 
porque, não entendi até hoje. 

- Das minhas duas grandes transas. uma fia 
comi um intelectual soberbo, maravilhoso, que era 
alcoólatra em último grau e suicida trimestral - 
só que nunca conseguiu se malar, não sei se con-
seguiu agora. Ele era intelectualizado até a raiz 
dos cabelos e europeu. Quer dizer, curtia minha 
cabeça porque era parecida coem a dele e ficai 
durante sete anca comigo num amor platônico, 
assim de olhar para minha cara e dizer "eu te 
amd': eu olhava para cara dele e dizia "eu te 
smci'. Dai ele casou e separou. e casou e separou 
de novo: mas a ultima mulher dele chegava para 
mim e dizia. Não sei porque v'océs não ficam ;un-
los, porque realmente ele gosta mais de vooé do 
que de mim, ele te beija naboca em plena rua. 
coisa que não (az comigo; ele te adora, te uma, 
não sei porque esta casado comigo: ele devia ficar 
com você. Dai, cada ser que ele tomava uma 
bebedeira, me dizia, eu quero ir para cama com 
você. Então, quando já estava no final da tran-
sação, eu disse para ele: no começo, quando eu 
queria transar com você, você não quia. Ele era 
a pessoa forte da relação, porque tinha vivências, 
apesar de ser mais novo do que eu, que tinha uma 
vivência meio intelectualizada, de gabinete. En-
tão, eu era um cachorrinho que ia lei quando ele 
chamava. 

- De repente, a coisa virou. Ele (ia ficando 
tão fraco. tão alcoólatra, tão perdido que me tor-
nei a pessoa forte. Eu absorvi as vivências dele, 
absorvi toda aquela coisa boa e bonita. A ponto 
de ficarmos no mesmo nivel. Ele já eslava multo 
doente. Então. a ultima coisa que eu disse a ele 
foi: se você quer transar consigo mesmo, tem que 
ser a seco. sem uma gota de álcool para não 
chegar no dia seguinte e me dizer que aconteceu 
porque estava bêbado. Eu gosto muito de 
mas tem que ser a seco. Mas esse negocio de a 
seco nunca aconteceu, e rompi com ele. Ele mora 
em Curitiba, e chegou uma hora que ele estava 
pelo maoda casa coem uma mulher ecu disse: vou 
embora, não agüento mais. Ele: se você gosta de 
mim, não vá embora. Eu: gosto muito de você, 
mas preciso gostar um pouco de mim também. E 
fui embora. Essa relação durou sete anos. 

Trevssan— Nomeio disso mudo, como é que se 
colocava o fito de você ser paraplégico? Você não 
detalhe multo lasot gostaria que espiic*sse por-
que ou homens té transavam melhor que si 
mulheres... 

Dasiel - Acho que existe muito menos o 
paraplégico para cm homens do que para as 
mulheres. A questão era encarada com mais 
naturalidade, com mais leveza. Quando um 
homem vai me ajudar a atravessar uma rua (se é 
que eu preciso, porque quando eu preciso eu 
peço), não parece um negocio piedoso. A mulher. 
não: ai. coitadinho... O ponto quente da questão 
e as mulheres me fttnam assexuado, cm homens 
não.

Zeze - Mas veja bcmt você resistente não 
quebrou a cara nessas guesos homossexuais? Por-
que se você for II, vai ver que existe toda uma lei 
Interna que manda a, pca.osu aparecerem o mala 
bonitas possível, o mais atraentes possível, e seu-
suala. para conseguir alguma trama. Como é que 
fios essa história? 

Aleijado e bicha, 
no me chamem, 
porque eu mato!

viu o parIp eno, so. Mc lembro nitidsmcnlc que 
fazia muito, mas muito tempo que eu não tran-
sava: eu estava em desespero e disse: e hoje que eu 
vou transar. E sal pra rua, numa segunda-feira Às 
duas e meia da manhã, e a primeira pessoa cxn 
quem dei de cara foi Manoel. Ele me pediu as 
horas e me perguntou o que eu estava fazendo. Eu 
disse estou caçando. você quer? Que ir comigo? 
Ele me perguntou quanto eu pagava. Eu disse 
não pago nada; quer ir sem dinheiro? Começou 
assim e dura até hoje assim. Hoje ele idolatra 
minha cabeça, mas antes disso transou muito 
bem comigo. Pra mim é um mistério. 

Zezé - Outros paraplégicos que você co-
nheceu? Com* sãoaieaperlmnd.s delas? 

Daulai - Ai. Zeze, eles não têm experiências. 
Ai é que está o grande drama doparaplégico. Pci' 
isso não entro ais grupinho de paraplégico: eles 
não se acham no direito de serem sensuais. São 
obn3a(crlamente paraplégicos. é proibido ser 
sensual. O único sensual que eu conheci foi morto 

que o pai matou. Foi o único paraplégico homos-
sexual que conheci em minha vida. 

Tresan - Os paraplégicos têm o mesmo tipo 
de ramas? 

Daniel - O mesmo tipo de repressão, a não 
ser que apareça uma diva salvados, ou então 
uma paraplégica traumatizada que vai ,untar as 
muletas. Senjoeles ficam assexuados. 

Emanoel - Você falou eu grupos de par.. 
piágicos. Eu não tenho Ideia se existem grupos ar-
ganlzaods como é que sio, você sabe disso? 

Daniel - Existem, mas oque eles discutem e 
só a paraplegia. Eles não podem falar de sexo; 
eles próprios se proíbem. Eu mora em Paris. En-
tão, como a situação do deficiente físico na 
Europa e muito diferente da nossa, você descobre 
pessoas com uma mentalidade maravilhosa e que 
transam o corpo maravilhosamente bem, pa-
raplégicas ou não, Então eu voltei para o Brasil 
com a doce ilusão de que aqui ia encontrar pa-
raplégicos maravilhosos, soltos. Isso fia em 1975, 
quando voltei ora cá. Que desilusão! Aqui eles

são rclrogradca, reprimidos, assexuadas. E o pior 
crime que uma pessoa pode cometer contra ela 
mesma é ser assexuada. 

Emanoel - Esses grupes estão ligados a 
que? Quer dizer, quem é que promove Isso? 

Da.leI - As pessoas se juntam. Tais fede-
raçZses, sabe?, essas coisas. Mas tum negócio 
muito lamentável. Uma vez uma amiga minha me 
disse um negocio sábio sabe qual é o problema 

n as suas terapias? Ë que você vai pra terapia e 
o psiquiatra acha que porque você é paraplégico 
de tem que nivelar toda a terapia no nível da 
paraplegia, porque o paciente é limitado. acirre, é 
segregado profissionalmente, etc... De repente, 
eu invado o consultório com minhas muletas e 
tudoe começo a colocar problemas existenciais. 
Então o cara fica chocado, porque apesar de 
psiquiatra ele é um membro dessa sociedade, e no 
inconsciente dele eu não tenho o direito de ter 
problemas existenciais. Dai, ele também nãosabe 
como lidar comigo.

Daniel - Tratamento eu fiz muito pouco, 
sempre fui muito preguiçoso. Meu exercício 
máximo e a natação. Quando me dá na telha. Se 
o sol está deslumbrante, então eu nado. 

Zezé - Como foi a reação de sua 1.eailia 
quando soube de sua homossexualidade? 

Daniel - Lágrimas. berros, urros. xingamen-
tn: oh. que horror, fia tão bem educado, que 
coisa imoral, que coisa terrível, como você me (az 
sofrer. oh' Fia nesse nível. 

Ernanoel - Você tem Irmão? 
Daniel - Felizmente não. Sai muito com-

pettisv. Acho que se tivesse uma pessoa muito 
protrima de mim com muito mais coisas do que 
eu não ia tolerar muito não. 

E manoel - E sua relação com seus pela? 
Daniel - Ë péssima. Eles curtem muito meu 

lado intelectual, curtem muito meu hcancsse' 
sualismo intelectualizado. Mas na vida prática eu 
sou um horror, um monstro. Preconceito: contra 
o homossexualismo, contra a vida noturna, ais-
Ira a bebida. 

Tresisan - Você é muito beberrão? 
[)aniel - Eu bebo, sim. 
Zeze — Coasolol sua experlência coas drogas? 

Voos continua? Por que deixou? Será que. droga 
te irazie sensaçfies mais... 

Daniel - Não foi droga, foi LSD. Eu não 
considero L.SD droga, é uin alucinogaso, não 
vicia. É um negócio que te abre a percepção. Mas 
não acredito que abra a percepção de uma pessoa 
burra, por exemplo iri,oei De repente, a pessoa 
burra toma LSD e parte justamente pra isso: "Oi, 
bicho". Sabe?, ela cai nesse nível do "ia bicho", 

((*3 na minha". Pci' exemplo, quando tomei LS-
D eu percebi o quanto a minha percepção visual 
era boa ecu não sabia. E quanto eu tinha ritmo 
dentro do meu corpo. Porque de repente, durante 
a viagem eu comecei a ver as coisas da maneira 
como eu via quando eslava numa outra sem LSD, 
quando eu eslava inteiramente lúcido. Então o 
LSD não me abriu nada. Ele simplesmente me 
coiilirmu o que eu já era. Eu não fui feito pelo 
LSD, mas fui completado. 

Zezé - E como ficava a questão da tua pa-
rapirgia ctm, o 

Daniel - Foi ótimo, porque nessa tpai eu 
easa fazendo psicodrama, onde as pessoas eram 
apavoradas com minha paraplegia e meu homca-
seivalismo, dizendo que tinham medo de mim 
porque eu sou homossexual e paraplégico. aliás, 
aleijado, porque as pessoas não falam para-
plegico, dizem aleijado. Paraplégico e um negócio 
muito erudito mas eu prefiro. Tenho horror a que 
me chamem de alei tado. Aleijado e bicha, não mie 
chamem porque eu mato. lrhoe) Homossexual e 
poraplégicok tudo bem. Como eu estava naquela 
transação das pessoas terem medo de mim e não 
conseguirem lidar coma diferença, toma oLSD e 
entrei num estado de paz maravilhosa. Então eu 
dizia: Puxa, amo eu gosto do meu corpo. Eu 
sabia que gostava, mas depois doLSD fiquei gos-
tando mais ainda. Então, aprendi a gostar de 
mim dos pés á cabeça, do jeito que eu sou, semi 
querer, mudar nada. Tenho um amigo que é um 
amor de pessoa, mas ele olha para minha cara e 
diz: Daniel, você tem uma cara muito interessan-
te, mas seus olhos estão um pouco fora de lugar, 
sua calvície tem alguma coisa que poderia ser 
mudada. Eu olho pra ele e digo: Olha, nem que 
você me pegasse pra fazer a operação de estrabis-
moeu faria, estai muito satisfeito comigo do jeito 
que sou. Se disserem que a minha perna está tor-
ta, eu sei que está, mas não quero endireitar. 

Emanoel - Estranho o fato de você não ter 
tido problemas de aceitação relativamente ao falo 
de ser paraplégico, e ter tido problemas quanto. 
sar homossexual. A questão da dllernç.... 

Daniel - A diferença da paraplegia e uma 
coisa que as pessoas podem lidar muito bem. por-
que elas podem virar escoteiras. Com o homos-
sexualismo, ninguém é escoteiro. 

Emanocl - Mas trata-se de você em relação a 
você. Você diz que aceita o corpo do jeito que ele 
é. E podaria dizer também que aceita sua ao 
xu.11dade do jeito que ela é... 

Daniel - Na medida que aceito meu ~Po do 
jeito que e, comecei a aceitar minha sexualidade 
também. O único grito que permanece é que ás 
vezes eu transo com mulher. E às vezes é multo 
boni. Então, caio nessa de perguntar qual é a 
minha. Olha, acho a bissexualidade a com mais 
saudável em termos de sexo, porque você pude es-
colher transar hoje com uma, amanhã com um, 
ai vice-versa. Acho ótimo. Mas se entra num 
relacionamento afetivo, então é catastrofico. Um 
homem que casa, por exemplo não dá pra con-
tinuar transando em sigilo com homem, enga. 
nandua mulher. 

pelo pai. porque era homossexual e o pai não 
p mioo ele Um menino lindo. 17 anos. 

Daniel - Olha, parece que minha cabeça 
atrai muito  homem homossexual. 

Trevisan - M.a es acho que o homem ho-
mossexual dos guetos não está auias tão i.teres-
ando em cabeça. 

Daniel - Eu também achava, mas e dai? Será 
que eu sou sexy? 

Tresisan - Ë jeito que cu quero saber. 
Zeze - Deisa eu ser se consigo aclarar a 

situação. De repente, você durante um tempo 
vives cercado por um tipo de gente que, queira ou 
não, tinha um certo nível intelectual ou de vivên-
das e te conheceram melhor. Agora, se você vai 
num local onde as pessoas não sabem quem é 
você, onde simplesmente você se dilui sendo 
p.rapléglco, adio que . situação fica multo 
diferente. 

Daniel - Claro que Fica. Mas veja que coisa 
estranha. Sabe como eu conheci Manoel, meu 
namorado? No Largo do Arouche. Ele não me 
conhecia. não sabia quem eu era, não sabia se eu 
tinha boa cabeça ou não, se era burro ou não. Ele

Trevasan - Quer dizer, o Óleo direito que 
você tem é de se sentir paraplégico. 

Emanoel - Quanto tempo você ficou na 
Europa? 

Ds.lei - Fiquei três meses em Paris e um 
pouco em Portugal. não quero nem lembrar 
quanto fia. Mas a minha solta foi (orçada pela 
falta de dinheiro. Eu ia morar lá e não queria 
mais voltar. Minha única chance de ficar na 
Europa era voltar para Portugal. Então eu pensei: 
entre Portugal e o Brasil. mil  vezes o Brasil. 

Trevisan - Você sempre foi p.rapleglco? 
Sempre fui assim, ou houve alguma evolução? 

Daniel - Era pica', porque eu não podia usar 
muleta, então era totalmente dependente das pes-
soas pra me locomover. As muletas, ao invés de 
serem o meu ponto de ruptura com a vida, foram 
meu ponto de contato coei a vida. Eu abençoli es-
sas muletas, são assim as minhas amantes sim-
bólicas. E além do mais, sãoum símbolo fálico! 

Trevisan - Como é que foi asaa evolução, em 
função de quê? Foi uma evolução natural ou por 
tratamento? 
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O. p pLêglca não 
se acham no direito 
de ser sensuais. 

Trevisan - Que Idade tase seu namorado? 
D.ulel - Trinta e quatro; vai fazer. Eu tenho 

trinta e seis. 
Trevuan - Você dose quem= vez atava 

fazendo dança. Como foi? 
Daniel - Uma experi&icia magnífica. In-

clusive, aqui encaixa de novo a história do LSD. 
Meu terapeuta, talvez o único lúcido que encon-
trei disse: vooè nega seu problema fisico, joga 
tudo por conta do homossexualismo. diz que seu 
problema e este, que não se aceita como hcrnos-
sexual e quer se definir sexualmente, então faz 
terapia por isso. Mas você se esquece que t pa-
raplégico. Quem sabe toda essa carga de neurose 
que -*ucè tem não e por causa do teu orepo, que 
soca usa mal" Eu falei, deve ser mesmo, tudo 
bem. Depois do LSD, a expressão cepca'al me 
desbundou de ver, foi um negócio belíssimo, por-
que eu usava todo o meu corpo, dos pás a cabeça, 
as sensações, tudo. 

- Era um grupo; eu era o único paraplégico, 
do grupo, e o mais agitado, o mais solto de todos: 
porque eu já tinha tomado LSD, era plenamente 
consciente do meu corpo, e fazia coisas até bo-
nitas dentro do grupo Ficaram escandalizados. 
As pessoas do muito bloqueadas fisicamente. á 
um negócio lastimável, normais cai não, boinas- 
sexuais co heterossexuais, são todas bloqueadas. 
E eu não tinha mais couraça, ná? Então, era um 
esclíndalo, Porque á a tal história. o paraplégico, 
só pode ser paraplégico. Se eu entrasse lá para 
fazer expressão corporal de cadeira de rodas eles 
ia achar ótimo. E de gravata e paletó, de pre-
feriaa... 

Emanoel - Você dias, que trama co. 
mu lheres de vez o. quando. Como é que vocã 
faz?

Daniel - Eu me sinto muito frágil. 
Emanoel - E você os" malharas como? 

Cimo faz par. co..gsfr? 
D.sduI - Não vou com prcatitutu, não, e isso 

á muito engraçado: vou com prostitutos, mas 
prcauiutas, não vou. Preconceito, talvez. 

Emanoel - Qu são as mulheres co. quem 
essã

 
transa?

- Mulheres que se acham beãsaimas, 
ifltdijaitlssimss, mas que no fim são umas 
cretima, porque,.. As mulheres não intelec 
tuhzadu que foram para cama comigo são

muito melhores, realmente são. 
Zeze - Essas mulheres fossa para eaa cas-

tigo por puro lesão? 
Daniel - Que tesão nada! £ um negócio 

muito assim, de piedade, que fica patente desde 
logo. 

Zezá - Parece dIficil entender que tu ma pes-
soa vã para cama co. oatra por piedade. 

Daniel - Não é não. pó. Não sei se transaria 
com uma mulher paraplégica. Com um homos-
sexual paraplégico, eu ia acha ótimo. Mas não 
conheço nenhum. Pelo menos, nos meios gus, 
eu não vi paraplágicos. 

Emanoel - Mas nos meios paraplégicos... 
D.nIeI - Outro dia fui numa dessas mal-

fadadas reuniões de paraplégicos. Eu disse: pela 
última vez vou tentar. Cheguei e vi mulheres 
horrorosas liderando, heróicas, assim Betty 
Friedan de cadeira de rodas, aquela coisa terrível. 
E os homens passivos, quietinhos. LINDOS! Eu 
olhava para cara deles e pensava, Minha Nossa 
Senhora, será que essa gente trepa? Tinha um lã 
que me dava vontade de pular no pescoço dele, de 
tão lindo que era, mas eu não sabia qual sei-is a 
reação dele. 

Emanoel - Você teria coragea de se 
aproximar? De lazer uma proposta? 

Daniel - Claro! É que eu só assisti uma 
reunião, por isso não fiz. São lindos, lindos, LIN-
DOS! Inclusive eu pensei na hora: se essa gente 
não consegue transar o corpo, são muito infelizes. 
Nesse nível, Fiquei uro muita pena. Porque eu 
digo se não conseguem ter uma vida sexual satis-
fatória, coitados. Eu acho que sexo é uma coisa 
muito importante. 

Zezt - Vonã chegou a entrar ma grupo or-
ganizado de homassez.sls, o Soamos como foi a 
4&p.4ã.cfa? S.a expectativa bel corrapoudlda? 

Daniel - Não. Foi assim: eu caneçei, em 
minha escalada gues, a freq1entar boates. De 
repesle, entro no Meti' s Ccuntry o se fosse 
minha casa, todo mundo me conhece, gosta de 
mim e me sinto protegido e aceito. Então, meu 
refúgio viras o Men's Country no caneço, quais-
do eu teve ainda muito inseguro. Eu dizia. Aqui 
são todos homossexuais, que maravilha, tudo 
bem. Cada vez que eu tava chateado ia lá, caçava 
alguém. No grupo Somos eu entrei assim tam-
btin. Lia o Lampião. dei com aquele negócio do 
grupo Somos que saiu no jornal, achei ótimo, 
pensei: deve ser um Meus Country ampliado, vai 
ser uma deus. Doce ilusão... Não encontrei pes-
soas maravilhosas, coei rarluimas exceções; não 
encontrei gente solta, com rarfsszmas ezceçs; 
não deixei de encontrar pessoas preconceituosas 
também, can raxíss'imas exceções.

- Acho um preconceito, por exemplo, o 
homossexual ter que sei' homossexual 24 horas 
por dia. Acho um horror, um negócio doente, de 
precisar de psiquiatra. Tá bom, vocá é boinas-
sexual, você optou. Sexualmente. prefere ir para 
cama com uma pessoa que seja igual a você. 
ótimo. É uma opção, inclusive duríssima, scxé 
tem que chegar lá, tem que treinar para isso. 
Chegou lá. ótimo. Mas não precisa ser homos-
sexual 24 horas por dia. 

Emanoel - O que você chama ser homos-
mestral 24 horas por dia? 

Daulel - É viver a sexualidade de uma 
maneira doente. Inclusive, duvido que metade ou 
um terçodo grupo Somos transe bens. 

Zeze — OgrvpoSomoeboe? 
Daniel - Grupos homossexuais em geral, in-

clusive o de você,, o Outra Casa. Não acredito 
que nos grupos homossexuais as pessoas transein 
bem sexualmente, porque se transassem não 
fariam tanta teoria em cima. Não precisa. Quem 
está muito seguro de sua sexualidade não precisa 
Fazer teorização. No grupo eu esperava uma 
coisa afetuosa, e encontrei uma coisa intelco-
tualizada. Gente inteligente demais pro meu gos-
to. Pessoas muito teóricas. Então eu olhava pra 
cara delas e pensava: Meu Deus, será que eles 
trepam direito? Será que são homossexuais mes-
mo? Pra que tanto esforço, tinia teorial inclusive 
essa coisa de querer politizar o movimento: acho 
que o movimento, em si, já é político! Você quer 
anarquia maior do que pretender que metade da 
população do mundo deixe de procriar? Já á 
revolução ansi, acabou. 

- Acho que o que menos existe dentro desses 
grupos á afetividadr. E a pessoa vai lã em buxos 
de afetividade, não vai procurar intelectuali-
z.ação. E isso não existe, existe muito f'mgimento. 
muito beijinho, muito abracinho, mas gente que 
se goste mesmo dá pra contar nos dedos. É muito 
folclore, bichismo no pior sentido. 

Trevisan - O que você atá preparando 
termos de literatura? 
Daniel - O livro que estou preparando agora se 
chama O Eacasdo Castanho. Essencialmente, 
muito mais do que o outro. Por que mataram 
PasolinI, é um livro sobre homossexualismo 

Zezt—Éumro.iaiioa7 
Daniel - É. Inclusive faz muita teorização 

em cima do homossexualismo. Mas também 
transa muito bati. Não fica só nisso. Eu não 
acredito em estática homossexual. Não acredito 
em homossexual superdxado, em homossexual 
gênio. Pra mim homossexual á o cara que transa 
ecan astro homem, só. O resto é folclore. Incluin-

do a mim próprio. Deixei de ser homossexual 24 
horas por dia quando disse: não vou violentar 
meu trabalho, só porque sou homossexual, não 
vou transformar um trabalho meu literário. Nessa 
hora eu já não estava mais sendo homossexual 24 
horas por dia. Na hora em que achei que o grupo 
Somos es-a uma bosta. não estava me violentando 
mais, porque não estava mais interessado. 

Emanoel - E mas cano de Direito? 
Daniel - Foi a coisa mais trágica, o negócio 

mais sem sentido que aconteceu. Não tem ex-
plicação, Eu gostava e queria. A teoria é baila-
sima. Agora a prática é simplesmente nojenta em 
todos os sentidos. Eu me formei advoguei, fiz (oro 
e tudo. É um horror.	 - 

Trevisan - Você deixou de asercer a prcth-
são desde ia? 

Daniel - Sim, mas no ano passado eu voltei. 
só de farra. Comecei afazer audiência, que nunca 
tinha feito. E lambem estou treinando, porque 
vou fazer o desquite do Maneco, o meu namo-
rado. Eu sou advogado dos meus amantes. Fui 
advogado do Eduardo, quando ele foi preso. Ele 
teve problemas porque a carteira dele estava 
muito deteriorada, e então o prenderam. Então. 
naquela época eu não era nem formado, mas sim-
plesmente invadi o DOPS às oito horas da noite, 
alto urna propriedade incrível. Não botei nem 
gravata nem nada. Entrei de camisa vermelha, 
paletó esporte, dizendo: essa prisão aqui Foi in-
devida, e eu quero essa criatura solha já, porque 
senão vou aos jornais e faço o maior escêndalo. O 
cara ficai tão assim que disse, tudo bem. Então 
eu resolvi ser advogado doa meus amantes. 

Trevisan - Você ganha dluhcb'o com qu 
Daniel - Com os livros, com as reportagens. 

Ganho dinheiro assim. De repente pego uma 
causa, casinhas assim. Aliás, já que estamos no 
Ano Internacional do Deficiente Físico, fui se-
gregado da Secretaria da Cultura. Ciência e Tec-
nologia. Fiquei anos sem poder exercer, porque 
era paraplégica numa função que era meramente 
intelectual. O departamento médico me negava o 
direito de trabalhar, mesmo sendo ai contratado. 
Então ai disse: olha aqui, já estou contratado 
mesmo, então não vou nem me dar ao trabalho de 
buscar os ola-ites, vou simplesmente receber no 
banco e não trabalho mais, só recebo. Então pas-
sei does anos nababescamente. Quando chegou no 
final dos dois anos, o Paulo EgídIo resolveu fazer 
cair essa portaria fantasma que impedia de con-
tratar deficientes físicos. Lego que saiu no Diário 
Oficial, me chamaram pra assinar um papel pra 
trabalhar. Assinei o papel não durou IS diu, o 
contrato foi rescindido. E não Ica renovado. E es-
tamos no Ano Internacional do Deliciaste Fica 
Este é um final bens brasileiro,.. 

O títiti dos surdos-mudos 
Há muita muito tempo - alguns calculam 

que chega a 10 anos - desse reúnem nas noites 
de Mbaska e domingos na famosa esquina das 
avenidas Ipirmsgs e São Jolo, na Sampe can-
tada por Caaato Vdao. Ali discutem á sua 
maneira, os preblesnss, os bates e desilusões 
que oecam a vida de cada homossexual perdido 
as metrópole 

São ca de IS mil homossexuais surdos-
mudos que damazi a atenção dos que passam 
- esquias emias noites, não por usarem 
raspas espaLafalosas co terem atitudes pro-
vocantes, como a maioria do pessoal que fre-
qüenta aquelas ruas da Cidade, mas pela insta' 
thadi comprovada atravésdos anos ais se man-
terom unidos, testando criar entre si a co-
municaçio impossível coes as pessoas que eles 
mesmos chamam 'uoruea'ts". E usam a mímica, 
e usam o sbecedãsio dor surdos-muda e até 
mamo gestor que compõem uma espécie de 
vocahuiaric, iô deles. Chamam a atenção por 
causa disso 

Lampião testou ouvi-los, pois, como por-
tadores de um deliclência flatos, devem ter 
problemas apedflom tanto na vida cotidiana 
ocino na parte sexual de suis existências. E a 
dificuldade o.msiscia justamente nisso. Como 
poderíamos "caivi-lc*", se nem ler nos lábios 
lhes é pcaslvel? A solução foi dada por da mes-
mos: chamaram Maurício, integrante do grupo 
que ouve razoavelmente e consegue se expressar 
rum relativa clareza. Maurício conversou co-
fosco, e cais cvi outros surdos-mudos consu-
nkus-se através de gatos. 

I'agma o

A primeira pergunta: por que eles vão ali. 
formando praticamente um gueto- particular 
dentro do gueto homossexual da paulictia? 
Bom, a dificuldade dessa gente consiste exa-
tamente na comunicação. E eles que foram for-
çados a um isolamento quase que total (pois não" 
ouvem rádia nem televisão, não assistem 
teatro, e nem podem inclusive bater um simples 
e informal papinho cem os amigos - e é nessas 
horas que a gente descobre cano nór somos 
privilegiados!), têm que se ates' às leituras e soa 
filmes estrangeiros por causa das legendas. En-
tão, contou Mauricio. as coisas acontecal-am 
naturalmente: quase todas as bichas de SI 
Paulo uasheoem o bar do Jeca. na ..a.,..iaa do 
pesado formada pelas avenidas Ipiranga e São 
João, E para lá elas foram. Com o tempo se 
viram, se conheceram melhor, iniciaram longas 
sessôes de conversa através da mímica. Mar-
caram repetidas reuniões nos finais de semana 
subsequentes. Estava formado ogrupo. 

O problema é que o local não é dos mais 
apropriados para qualquer tipo de encontro, 
mamo que discreto e pacifico. A partir da e 
quina e do bar vão se sucedendo um cinema 
pornb, um fliperama manjadíasimo onde pu-
lulam os michês e o célebre cine Ipirsnga, em 
aijca sanitários acontecem coisas difíceis até de 
se imaginar. E isso é outro grilo para elas resol-
verem, pois as surdas-mudas não querem, não 
podem fazer parte desse meio. E  demonstram 
usando raspas bonitas, de acordo como padrão 
de vida que levam - na maior parte trabalham 
como deaenhistas, pintores, escriturários. 
Maurício é funciáriopúblicodenlvdunlver- ..

sitirlo: podem ser classificados portanto como 
classe média - , gestos moderados e muito 
shaaacul. Isolam-se ainda mais dentro do seu 
grupo. 

De fato, eles tentam evitar o assédio dos 
michês que permanecem em (rente e às vexes 
mandam biilietinhos convidativos que incluem o 
preço dos serviços a serem prestados. Também 
há muitos viciados e traficantes de drogas, que 
precisam ser afastados principalmente devido 
sos camburões da polícia. Às pensas passam 
constantemente em frente ao local e é difícil a 
vez em que algum dos psasantes não é convi-
dado a um passeio até a delegacia mais pró-
xima. A boca é quente mesmo e na época do 
Riclsetti. então, conforme disse Maurício, a 
coisa ficou veta de vez. Deforma que, até hoje, 
os integrantes do grupo vão para casa sozinhas e 
bem cedo. Às 9 da noite, em geral, nenhuma 
das surdas-mudas está mais na rua. 

E PaIS caçar, então, como é que se faz? 
DIMI, comenta o porta-voa do grupo,, expli- 
cando que o preconceito existe e é teste Muitos 
adiam ridícula a gesticulação co simples fato de 
que mima relação fica difícil =prensar o prazer 
e o carinho. Onde Ir é outro problema. Num 
hotel co em casa a riscas são enormes porque 
não dá para escutar o que o parceiro - no cam 
um estranho convidado nas ruas - estã fazen-
do. Se a bicha cal no sono, a tentação do outro 
em roubar o dinheiro e a roupa é mil vema 
maior do que se a boneca fosse normal. Afinal, 
ociatro sabe que ela não está escutando nada. 

Nenhum dos que integram o grupo tem 
os. mas Maurício não sabe ezpllca se Isso é

proposital. Particularmente, ele considera que 
um relacionamento fixo teria mais chances de 
dar omio se fosse entre das surdos-mudos. De 
astro modo, seria muito difícil, tanto quanto é 
perigoso aventurar-se pela cidade quando não 
ty tens o dom da audição e da fala. Umas castro 
se dedica algumas vezes à caça em locais f e' 
dsadcs (tipo banheiro, por exemplo) onde a 
transa não exige troca de palavras. 

Todas mau dificuldades não apavoram os 
homasexuala surda-muda, para quem a vida 
de q'—tqw bicha na cidade grande á sempre 
cheia de problemas e atropelos. Segundo trans-
mitiram a Maurício, tio Impcstsnte quanto as 
reuniões de domingo à noite naquela esquina 
do os aiottros e festas ai Associação dos Sur-
dos-Mudos de São Paulo (Rua Oratório, 900 - 
20 andar - Alto da Macaca (que lhes abriu 
novas perspectivas de vida pessoal e partici-
pação social. Aliás, mesmo naquela esquina do 
pecado eles distribuem os fd.hctos amarelos da 
Associação, com toda a pregramaçio de ad-
4dadesdom. 

Para eles, ainda, mais Importante do que 
urna tinia marav~ é  fato de se aceitarem 
e se assumirem com a detiCieseli finca e como 
bemoasezua-ia. Seu pj'oblema tem origens diva--
asa: hereditariedade (existem famllias inteiras 
em que toda são urdos-mudos), rubécla e 
catapora na gestação, além de outras doenças. 
Mas eles estão conseguindo superar tudo isso. E 
do Ano Internacional dos Deficientes Ptsio:a,o 
que eles esperam em termos de ajuda e apoio da 
socic4ade normal? A resposta é bem objetiva: 
nada. (Eduardo Dama sPaUIoA,uguaio),. - 
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"..• Eu descarrego esperma 
pelos olhos, pela boca, pelos dedos..." 

O lmørtal Vhutcios de Monas também fa-
moso por euu esqulstu •morosu. umf.sou 
um diai o seu ciúme por um homem que - 
seguia arrancar suspiros de admiração de sua 
amada. Não se tratava de um impecável galã de 
cinema, multo menos de na teievão tupi-
niquim. O ciúme do pocia, para despeito de pai-
quinianos machões, era por um paraplágico: o 
pintor e autor do livro recentemente lançado 

Minha profissão e andar', João Carlos Pecci, ir-
mão do camor-compositor Toquinho. Ele é 
paraplégico desde o nublado ano de 1968, devido 
a um acidente automobilístico. No desastre, asua 
medula espinhal foi c*xnpimida por uma vér-
tebra o que provocou a perda de praticamente 
todos os movimentos. 

Estatísticas da Organização Mundial de 
Saúde revelam que lO a 12% da população de 
cada pais é composta pr pessoas portadoras de 
deficiência física. Desse percentual, acredita-se 
que O% é coniposta por %itlmaa de acidentes 
variados, desde quedas, disparas de revólveres e, 
principalmente, desastres de trãnsito. A incidên-
cia sobre a população infantil oscila em função dc 
controle da poliomielite. 

VAMOS FAZER AMOR? 

Eccano é que fica a vida sexual de uma pessoa 
portadora de alguma deficiência física? 'Não 
fica, continua" - respondeu João Carlos Pecci - 

sujeita a momentos de sucesso e fracasso. como 
orem na vida de qualquer ser humano'. Lem-
bro-me. então, de um lato contado por um amigo 
meu, cuja experiência não esqueci. Estava de, 
excitadissimo, já no espremido quarto de um 
hotel, ao lado do homem que havia conquistado 
numa destas noites frias que abalam esta pau-
ices desvairada, quando, no delicioso e afobado 
processo de isrip-tesa recebeu um choque vi-
sual, anulando todo o seu tesão. O seu parceira, 
sem qualquer preconceito, exibia uma perna 
mecánica, como se fosse um troféu de raio valor, 
cujo prazer era deixá-la à mostra como parte do 
seu próprio corpo. Uma satisfação que, segundo 
de, era idêntica à de uma pessoa que exibe um 
pênis enorme nos sanitários da vida, para deleite 
de nossos poluídos e preciosos olhos. Meu amigo 
não pensou duas vezes. 

Si. pendeu a sua calça, já estacionada sobre 
os pés descalços: vestiu a camisa; calçou as botas 
que estavam espalhadas em doa cantos da pa-
rede, e bys,	 Brasil. 

O fato é que os portadores de deficiência 
física (só eles?) estão sujeitos à esse tipo de 
preconceito. Nem todos aceitam manter um en-
cjvlmento, hcano ou hetero, com eles. O es-

criturário Fernando. de 25 aios, conta que já teve 
um relaocnamento sexual com uma garota por-

tadora de deficiência por paralisia infantil. "Se 
esti-ume presa numa cadeira de rodas não seria 
diferente, eu a levaria pra cama tranqitilamesite, 

- - Sim, sonxa mais osrUit. Sabanca es-
piorar o corpo de nossa parceira, propca'cirasan-
do-lhe prazer que muitas pes*s, supostamente 
normais, não conseguem - me afirma o hsh-
tercíilista Vinicius. campeão mundial de levan-
lamento de pesca nos anos de 74. 75 e 'Ti, preso 
bá nove anos numa cadeira de rodas. Com  orosto 
bonito, severo, músculos a saltarem do seu peito e 
uma corrente suitentinro duas valiosas medalhas 
de honra ao mérito presas no pescoço, Viniclua dl 
oseu depcimento 

- Sexualmente, sou duplamente marcado. 
Primeiro, por, antes e após o acidente, praticar o 
halterolilismo, esporte que muitas pastosa ainda 
acreditam ser praticados por homens nd.iass e 
Impotentes. E segundo, por ser paraplégico em 
conscoencia de um acidente de carro, que 
ocasionou unia lesão medular na W e 131-imi-
bar, que provoca distúrbios sezu' 

Sua vida sexual é funclaunLg .a no principio 
do que de consegue fazer atualmente, desprezan-
lo as possibilidades que um dia chegou a ter. 
Mesmo solteiro, com o pénis impossibilitado de 
ter ernç*o, Vinicius tem uma vida sexual que - 
dentro de suas condições - ele considera normal. 
como qualquer outro homem, também sujeito à 
rejeiç .opor parte da pessoa que lhe interessa. Ele 
rehl ÍÍ sifab 1hiticflá t&&df&.'A lndthsi'. ei' " £

tão, além de muita paciência, deve amá-lo, e não 
a seu pénis, em permanente estado de repouso. O 
que muda é a zua condição física. mas os seus 
gostos permanecem, talvez até mais apurados. 

A experiência lhe provou que, de mulheres, 
nada sabia. O seu relacionamento sexual com das 
era do tipo tão comum em nossos homens: as-
trou, g~ chacoalhou e guardou. Ou, quando 
muito, um tapinha no bumbum de sobremesa e 
- "passe bem, .Iady". 

O maior problema ocorre coas a mulher por-
tadora de ddicincia física. notadamente a 
paraplégica, que sre um processo de higie' 
nização diferente do homem, que, em muitos 
casos, carregam consigo um coletor urinário. Na 
mulher, o equipamento é substituído por uma 
fralda, que lhe provocaP IwAno:io e muito mal es-
tar. Par esaa e outras muitas razões, ela se fecha 
em seu mundo. além de sofrer maior preconceito 
pra- parte doa homens. As paraplégicas - segu 
do observação de um entrevistado - em su 
grande maioria são solteiras. O homem para-
plagia, tem mais facilidade em ezasseguir um 
companheira. "Isso não quer dizes- que - afirma 
categoricamente uma paraplégios que pediu para 
Mo ser identificada -. ca Memânciae. Há aI 
guns casos de mulheres caaadas, indua e 
parapMgius.' 

- A belexa da mulher ainda me é fundamnen-
al - exige o charmoso João Carlos Pecci, 

provando que o seu gato não foi alterado em 
ratão do leu aspecto flsico Digo-lhe, então, que 
ao é culpa do poeta Vinícius de Mcxaea, que 

apenas pediu perdão às mulheres feias. Ele ri, e 
complementa: "O tato  necessário na vida do se 
humano, Hoje_ eu utilizo o meu corpo de uma 
maneira bem mais sublime, sem me sentir pa-
raplégico - aliás, eu não me sinto -' satisfeito 
que estou em saber do prazer que pomo provocar 
au outra pessoa". 

Ele não manteria uma relação sexual com 
uma mulher pelo simples fato de da querer saber 
"como é a casa com um paraplégico". Também 
não acha vantajosa a aplicação de silicone no 
pénis, pelo simples capricho de manté-lo pre-
parado para o ato, quando bem entender. Em seu 
livro, Peca dedica um capitulo à sua vida sexual, 
contando os detalhes de uma de suas - ele diz 
que são muitas - aventuras. Eis algumas frases 
èãMeÃ dó ÍiiCf 'PAi'i!a'tÇm ndraoléuien'

- reconhm que o seu relacionamento sexual 
era difícil. A separação entre ambos foi inevitável, 
como qualquer outro casal, provocada por in-
compatibilidade de génios, apesar de ainda serem 
pndes amigos. 

Houve deficientes que preferiram não falar 
sobre o assunto. Não insisti. A sexualidade dos 
portadores de defeitos físicos ainda é um tabu, 
segundo o presidente da Associação Brasileira de 
Deficientes Físicos (Rua Rio Grande, 71 - CEP 
04018—Vila Mariana - SP), David PintoBas-
tos, de 56 anos, sem a parte do antebraço direito 
desde os 14 anos. 'A grande maioria dos para-
plégiuma, excetuando os casos provocados por 
policanielite, sefran, mesmo que proporcional-
mente, de impotência. Não gostam de falar sobre 
o assunto, pas, presos ainda em sua comple-
xidade, acreditam que deixam de ser homem pelo 
fato de serem impotentes." 

A Associação, com 3.200 sécios, tem em seu 
quadro ramissimos homossexuais - informa de. 
Lá, todos são aceitos sem qualquer tipo de 
preconceito, "desde que mantenham a compos-
tura", e isso vale para todos. O próprio presidente 
da entidade conta que já sentiu o amargo gosto do 
complexo de inferioridade, pela falta do ante-
braço - chegando a pagar prostitutas para saciar 
a sua fome de amor. 

- Transo i qualquer um. Eu olho a sua 
carteira e não o seu corpo - vai dizendo a pros-
tituta Maria Andréa (o nome, naturs1nsss, alo  
esse), quando lhe pergunto se eia manteria re-
lação sexual cem um deficiente físico. O mesmo 
me responde o garoto Lourival. um miché que faz 
ponto nas pzimidades do Cine Ipiranga. em São 
Paulo. "Tudo vale, desde que eu receba o mas 
trocado", acrescenta. Já o estudante Antônio 
Carlos pede tampo para pensar sobre o assunto. 

Ë... eu acho que não transaria. Não teria co-
ragem de me aproximar de uma moça oram 
problemas. Poderiam me tomar por um perver-
tido sexual."

E AGORA, RAFAELA? 
À procura de novos depoimentos, mt deparo, 

repaitinamaste, com um homossexual, cuja 
deficiência está em suas pernas, diferentes uma 
da outra em espessura e comprimento. Apro-
ximo-me sorrateiramente. feito Rafaela Maxn-
oaba e, mesmo não sendo fumante, peço-lhe um 
agarro, procurando converta. Após um cato 
tempo de papo furado, faço'lhe a pergunta fatal. 
sem esperar que uma resposta deste tamanho Iria 
me diminuir progressivamente, como se eu fosse 
atingido por um a-case mágico - pra- favor, não 
aensem em vaselina - inventado pelo professar 
Pardal. Com o olhar a saltar faiscas de 6dm, a 
bicha responde, quase gritando: 

- SàaslW, berroi'ó000u. 4a dsldt.esa 
basta... 

Fico paralisado, enquanto eis se retira, em 
sessa passos saltitantes, misturando-se com a 
colorida fatia paulista, à caça de banana "nor-
mais", deixando' sue só. coas um fino cigarro que 
satisfaz' em minha boca semi-aberta. (Fr~ 
Fukaá), 

continua. No cheiro do cabelo, na em da mulher 
amada. Continua em cada girada de rosto, au 
cada loque de dedo. Continua na vibração trans-
mitida a uma mulher de corpo são  sensível. Há 
sexo em cada olhar que pede mãos, e em cada 
fechar de olhos tacadas.— 

Sabre a sua condição sexual, de também es-
creve, coas muita sensualidade: "Impotente na 
ejaculação, eu descarrego esperma pelos olhos, 
pela boca, pelos dedos." E mais, torna-se brin-
calhão: "Não tenho sempre um pénis assim 
potente. Ele é manhoso! Às vezes jne surpreende, 
outras me decepciona. Com a bexiga cheia, não 
levanta mesmol Só quer saber de urinar. Mas 
também, quando resolve" - gozem, queridinbaa 
- ele "sobe, endurece e até ricocheteia (cruzes!). 
Cabeça grande, procurando o alvo." 

A cantora Wanderléa, que manteve união 
durante quase sete anca aau José Renato, filho
gtmeo do animador Chacnnha. que tornou-se
pqapléglco após uma quede videnta no fundo de
uma piscina, chegou a conI.sar que não vivia

de sem sexo. Porém, a ez-Ternurinha - o
deilrio da moçada guá que até hoje a acanpanha 
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lAMPIÃO da Eiqnhla 

"A 
De todas as escaramuças em que o Lampião se em-

penhou, nestes três anos de vida, sem dúvida a mais prolon-
gada foi a batalha do nu frontal. Além das discórdias inter-
nas em torno do assunto (havia quem considerasse a pu-
blicação de fotos de homens nus um desrespeito, mas esta 
opinião acabou atropelada — e virtualmente morta - pelos 
pedidos doe leitores), havia a questão da censura: por que  
corpo da mulher pode ser mostrado e o do homem não? A 
essa pergunta pedessista, nos respondemos com a nossa: e 
por que não mostrar tanto o corpo da mulher quanto o do 
homem? Que há de pouco digno neles? Se a gente não se 
envergonha doa nossos corpinhos, por que escond-los? 

A batalha acabou com muitos pontos computados para 
o Lampião, é claro, mas vale a pena fazer a retrospectiva: 
lembram-se de Bob Beausoleil, o rapaz que está com um 
leve paninho sobre as partes pudendas? Quando publi-
camos a foto pela primeira ver, além do paninho. ainda 
pusemos uma tarja, cruzes! E as fatos do pioneiro Dimitri 
Ribeiro (a ele, nossas homenagens e nosso eterno amor)? 
Selecionamos duas, dos dois negros que enfeitam estas 
páginas. 

E  Zé Rodrix, cuja mala famosa a gente também cobriu 
na, época? Vejam agora a dita cuja, cm seus vários tons de 
roxo em degradée. A fato do Ney Matogrosso, copyright by 
Vânia Toledo, é histórica: foi publicada junto com duas 
outras, de Danton Jardin e Antônio Maschio, no número 
em que a gente assumiu definitivamente o nu frontal. A foto 
da masturbação, by Cinthia Marfins, mostra seu modelo 
preferido: Iran. O louro da cachoeira vocês manjam: é do 
canadense John Brosseau. E a do Incrível Gay Hulk a gente 
comprou de uma agência e tem reproduções pra vender a 

cês — cada uma custr$ 1.000,00 —; mandem seus 
pedidos pelo reembolso postal. Não é uma beleza esta 
seleção de bofes do Lampião? Tudo cândido e belo como 
manda o figurino. Que mal há nisso, bem? Nada! Viva o 
nu, queridinhos!

Colírio
	 A batalha
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1..... 
Praça Tfradentm uua anta Io de 

Querem lotear 
a velha praça, 

.0 QG da marginália 
esquina de Tiradentes com Pedro 1, e que abriga	 de Cultura do Município, propõe a compra do 
pconhecido Bar Thsl'ta. 	 -	 Cine Sioiosá, roque foi rechaçado pela Empresa 

Prcazirados várias vezes seguidas para infor- 	 Paschosi Segretto. Orlando Miranda, em tom 
mirem do destino a ser dado ao Cine São José e	 lamastcio1, afirmou: "Cem luso a Praça Tlradeztas 
seus demais imóveis, os Segrettos negaram-se ia- 	 cem~ a perder a cportu4.ds de se tornar o 
transigentemente a dar qualquer depoimento, prti.*o cetro de ezhaua popular do Rio Lá é 
alegando falta de tempo, no momento, e grande um dos penem lugasa em que o povio cdem o 
preoospaçio coes as sucessivas reuniões do Coo- pé sem pemar qae está ir..sgr.álndo algum. Iii. 
aelho e da D!rizi da Empresa. Cordialmente Se mia em raia." 

sua seorezánia despachou-nos, pedindo que a 	 Por outro lada a preservação do patntmhoio 
procurássemos daqui há dois meses.	 conta cxan um forte abada o Sr. Luiz Scgretto, 

presidente da empresa. Ele e outros diretora 
O LOTEAMENTO DA PRAÇA	 mostram-se contrários 'a qualquer atitude que 

os coso a perda do patnmbnlo da família. 

teso grande Interesse em desfazer-as dos cita ão 
José e Marrocos e do Hc*elPreaidente, quase 
todo um quarteirão, no que é apoiado por muitos 
acionistas. Segundo declarações luas, há arca de 
dois meses, está prevista a demolição destes 
prédios «o breve, e cm sai lugar será levantado 
um enorme espigão de 12 andares, com frentes 
para a Praça Tiradentea e Rua Silva Jardim 
(Cinema Sio José) e para a Pedro 1 (Cine Mar-
mcci). E aproveitando a interdição de@ dois 
cinemas, deprepsrcsi sai bote, d.ciarandoà 1.-
prensa que ambos não voltariam a funcionar. 

Esta intençko'$ é antiga. Em 1977 correram 
boatos de que a imóveis haviam sido vendidos a 
uma poderosa firma imobiliária. Imediatamente 
a imprensa, freqüentadores, amigos e defensores 
do espaço se mobilizaram e foram mimados, 
pelo prÓprio Martinho, que tudo não passava de 
um boato "Inleikmatae não lei sendMd', ele 
disse, mas não eliminou a hipótese de a venda vir 
a se concretizar, frisando que havia uma grande 
diatincia entre os estudos e a realização E num 
trio Irônico concluiu: 'Não sei o quehá ama o 
São José saleta ama marcação	 en* cio 

laha. £ ap.em um poefra 4.f1dtárIo multo 
grande pais ama 1 rsqida diário paçuma, ema 
sempre que se tala em ácIlr latem iman esnãa 
dalo.," 

A mobilização pasta época foi tio grande que 
Orlando Miranda, então diretor do Serviço 
Nacional do Teatro, pulo c= O Departamento

NA TEIA A AÇÃO, NA PLATÉIA A EMOÇÃO 

Aberto diariamente de dez às vinte e duas 
horas, apentando toda semana uma no4's e 
emocionante programação dupla, cobrando a 
módica quantia de Cr$ 40 (preço único) e tendo 
uma freqüétscia de aproximadamente 700 pessoas 
por dia, suam funcionava o São José, um espaço 
maldito, mas que ninguém jamais esqueçari. 

Por volta das dez horas da manhã chegavam 
seis primeiros freqüentadores, prontos a se en-
tragarem aos mais emocionantes acontecimentos. 

Só o baicto funciona, obrigando acua usuária 
a subirem pela escada lateral. No fim doca~
ainda se Ruma pichação de Luis Osraa, rioa. 
do da extinta Oaiefrs: "Tu.taçio, Subi.. 
Ttação' Muitos já param no cruzamentoQ, ao 
fim do corredor, que dá para o salão do segundo 
andar e o banheiro dos homens. Outros pecam-
bulam pelo salão e ci mais exibidos dirigem-se ao 
banheiro e põem-se a mostrar seus dotes. Os mais 
tímidos acotovelam-se no parapeito e ficam a eb-
servir o movimento e os que chegam. Na platéia a 
fita já crina com vinte minuto.. Blocos homo' 
ginem aglomeram-se nas últimas filas e entre-
gam-se à livre iniciativa. Chupam, roçam, co-
mem, dão e. principalmente. gozam.	 - 

Já e meio-dia, e o primeiro filme terminou. 
hora do intervalo Os vizinha dão um pulo em 
casa, aproveitam para lazer uma boquinha 

'..,.PÁ1na.12-. --...-,-,----.---.--.,.----.---,-..--_.,._._._)
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Na mialg de 17 4ia eaaro upiteaça-feira, 
por vedta das dez horas, dezenas de'ncanaáes 

bIt. doa Cinemas Sio José e Msrr.cs* dois 
conhecida' poelrinhai" da Praça Tir.dentea, 
tiverem saia mais reiitndltc* desejam frustrados. 
Cena de enoittrarem a habituais companheiros 
de banheiros a apetitosos rapazez doccx'ruior ou 
ainda os excitaclíssimam. ,eohorea da platéia fi-
caram decepcionados e sem saber o que fazer ao 
ver as portas arriadas e um nefasto auto de in-
terdição afixado na entrada dos freqüentadis-
sima cinemas. 

A interdição, feita pela Divis*odeControle de 
Di'.enez Públicas - DCDP - asn a particv 
paç;o do perito Josanar Gonçalves Pinto, prcibe 
o funcionamento doa cinemas até que sejam cum-
pridas todas exigbiciu com relação à segurança. 
higiene e restauraçio da mesmos. O Detetie 
Humberto de Matos foi taxativo 'Se voltarmos 
aqui • .th'ss's. esdo algum fim., todo man-
do vil pra dg.da." Com este episódio, a pos-
sibilidade de venda e derrubada do antigo Sio 
Jose vem mais uma vez abulia. 

1NCOMPETNCIA ADMINISTRATIVA OU 
FIM DE UMA ERA? 

Situado numa área que, até meada do 
.ecuio, foi o centro oishural da Cidade do Rio de 
Janeiro, a Tiradentes, famoso bairro teatral. o 
Cine São José entri-se abandonado cem fran-
ca decadéncia. Tendo sido adquirido, após um 
grande incsdio, pelo empresário Psschosl 
Segreuto, o então Cite-teatro chegou a exibir 
vários cartazes e personagens bastante populares. 
Em 1950. por orasiio de outro incdia desta vez 
no Teatro Carta Gomes, do mesmo Pasclical, o 
Sio José abrigou a famosa Companhia de Bibi 
Ferreira e Mara Rúbia, que encenava o espe-
táculo, O Escindalo 4. 1950". A temporada foi 
curta, quinze dias apenas, mas mamou tp, 
segundo o antigo porteiro do cinema, João José 
Correia de 52 anca. Eéopróprloic* quem afir-
ma que o Sio José es Praça Tiradentes só foram 
bons até ai. "Depoi, virou baguaça." 

A corrida em direção à Lapa fez com que a 
Tirsdentes, no decorrer da anca, fosse perdendo 
seu prestigio. O glorioso teatro de revista, que 
teve suas raizes ali, muda para os cabarés e cafés 
da antiga Lapa. Vária teatros e cinemas da 
Praça aio demolidos ai transformados cio lotas. 
Pascisoal Segreito morre, ficando sua empresa de 
diverscn entregue á família que, ao contrário 
dele, mostra-se de enorme inconipeténcia ad-
ministrativa, levando o grandioso império das 
diversões do velho Paschoal à total decadbicia de 
agora. 

Há anosque o antigo prédio doCineSioic$é 
niosabeoquetuma pintura. Quandodesuain-
terdiçio, foi encontrado no pior estado pasivel:

retornam na metade do segundo filme. Os pena-
tentes esperam a chegada de algum colegia1 
matador de au'a, um cifsce-boy maroto ou ainda 
um reoorecém-saldo do quartel. 

Dezesseis horas. Mais pemoss chegam. £ a 
feita. A platéia, pasmem, encontra-se lotada. 
Ninguém parece se incomodar com o insuportável 
cheiro de mijo que penetra pelas ventas, ou um-
cessantes mordidas de carrapatos ou pulgas, que 
dominam o recinto A péssima projeção e o forte 
ruído dos alto-falantes sequer são percebidos. 

Dezenove botas. Houve uma radical mudança 
na freqüéncia. Pessoas cansadas, cheirando a 
suor. Alguns poucos travesti., perfumada 
Alfazema. Bichas em estado de metamorfose 
inacabada. Negros enormes. Achacadorca e 
mãcs-flves. Os gcncu agora são mais intensos. O 
banheiro é impenetrável. Ouvem-se gritos: 
Roubaram minha cant.leaI" Ouvem-se respos-

tas: "Cala a boca, sladol" 
São vinte e duas horas. O sair é sorrateiro, 

mas o ar é de satisfação. Muitos vão para casa, 
trabalham no dia seguinte. Outros penn*aecein 
nas esquinas enem bares. E bebem... 

E fica um pensamento, anotado de uma 
reportagem de jornal: "III game que poda fadl-
mauSe der-se ao prazer de Irsqi.utar um cio 
da leso mas não esquem o í~lo, algo Impou-
dobrável, contido nas salas oxicuras dos "posleas", 
onde tido pode acontecer . as emoções de tela se 
confuadem cem ia outras mais latlmas, vividas 
ma platéia." 

PRESERVAR. MAS PRA QUEM? 

A exemplo da Ruida Carioca, onde foi criado 
entre os propnctários doa imóveis um espírito de 
preservação da rua corno memória cultural e his-
tórica. a Fundação Rio pretende estender este es-
pintos boa parte do centro da cidade, incluindo-
se a Praça Tiradentes. O corredor cultural, 
denominação do projeto, pretende. além de ser 
um projeto urbanístico e de preservação, revi-
talizar o centro da cidade com a participação da 

teto totalmente danificado por infiltrações, pondo	 Sabe-se que um diretor e também tesoureiro	 itesme ai O grau 1000 u 

em risco a vida doa usuária coma queda de sei	 da Emorma Paaclicil Seeretto Sr. Martinim	 lisgOnatia de Mztlnho. 

revestimento. teia) falta de segurança contra in-
ctndios; instalações sanitárias completamente 
depredadia; ineziaténcla de cadeiras na platéia, 
ao decca-réncia dos bailes carnaval, r- rali-
zadci ali anualmente balcão, único local aberto 
ao pública coso mais de 20% das cadeiras 
quebradas: falta de rdnigeruçio ratos, baratas e 
uma enorme variedade de insetos, além de pés-
almas condições de proeçio O Cine Marrocos e  
Teatro CanlosGames, também depropriedadeda 
Empresa Paschc.1 Segretto Diversões, não 
deixam nada . desejar, em comparação à ca-
lamitem situação doSio José. 

QUEM SÃO OS ATUAISSEGRETI'OS? 

A atual Diretoria da Empresa Paschoal Se-
greito Diversões, que situa-se no primeiro andar 
do anexo do Teatro Carlos Gomes. na Pedro 1, é 
formada pelos irmãos Luiz e Martinho Segretto, 
seu sobrinho Gaeiano.Segretto e o Sr. Emílio 
lhrahim, além de várias acionistas. 

Segundo conta-se pela Praça, há anos a fa-
mília vive um profundo desentendimento no que 
diz respeito á heraçiça do velho Paschoal, sendo 
este, afirmam outros, o motivo principal do total 
descaso e relaxamento com o patrimônio - que 
compreende, atualmente. o Cine S. José. o Cine 
Marrocca, o Teatro Carlos Gomes, o Hotel 
Presidente, arrendado a uma firma a preço de 
banana, e parte docondornlniodoediftcsoquefaz,

Italo Capo11mkot 

-	 O São IciUóCultara 
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comunidade que o utiliza. O Proeto resume-se 
mi Iria itens: 1) Preservação e revitalizaçéo de 
im6'eis e espaços urbanos; 2) Procriação de 
atividades culturais e 3) Integraçio corri as co-
munidades. 

Incluem-se no projeto, além do Cinema São 
José. grande parte da imÓvs da Empresa Pai-
dical Segretto mas pelo visto as esperanças de se 
entrar em acordo com ca propnet*nca são ml-
nimas. A coordenadora do Corredor Cultural, 
Mónica Rector, fala sobre o problema: "Nàa 
diemos um contato com a família Segreuo e 
peseosa Interessadas em preservar o Cinema São 
José e oTe.tro Carlos Gomos. A panada família 
que está interessada na preservação mostrou-se 
~Oficiada, mas licita de entrar ma contato 
comaco quando ho.v.m qualquer decisão" 

Já o Arquiteto Italo Campcíiorito, consultor 
do Corredor Cultural eDiretor do Patrimônio Ar-
tltico e Cultural, do Rio de Janeiro, diz oseçuin-
te "A nível de Intenção, o que a Fundação Rio 
gostaria id. preservar tudo o que está em volta 
da Praça 1---'- Mas no mom.wo a agi-
lição de nao do solo, mo RI. pasnalto seu pio-
piletárlos urna cárie de po.aibllIdad.s de novas 

Nôs gostaríamos quem fsiolkaSegrei-
*0 thecioci intm.e em preservar seu patrimônio. 
eme por cair, lado você não pode pemervar, sim. 
piamente, dando prelulro ais proprIetárIo.." 

Diante do fito concreto, que é  preservação. 
uma questão se ia-na importante: Os cinemas 
São Jose, Marrocos e Iria apresentam uma fre-
qüncia substanciaimenie de homossexuais, de 
oripun proletário e do lumpen. Como integrar eu-
te população marginalizada, que Freqüenta 
diariamente os trts cinemas e que monta o 
nificativo número de três mil pcaso.s/dia, sem 
reprimi-Ia cu afastá-la da região? 

O Arquiteto !ialo Campdiaito mostre-se 
aberto i questão e responde: O quem acho que 
sequer preservar aos da.rnaa São José, Marrocos 
a trio éum modo de vida, u.aapetioda vida que 
usei ai pasmado iR lato o se lomba. Se na 
tombar o d..a São José ou o Iis, a elas pa-
r.rcina doe eu usados como casem., morreu o que

cê estava querendo preservar. Eu vou manter  

fachada, que não item ralos nenhum. Então oque 
sis estamos querendo preservar são manefrai de 
ibm, curto? São atuações viva.. Estas ola temeu 
que preservar como projeto de Ibbo maior. 

Questionado sobre cano seria aproveitada a 
população destes espa4ca no projeto de presei-
viação, halo conclui: "Uma população esmoa ali 
uma atividade cultural. Seja eia qual los, au-
tropologlesme.ie falando ver dusana, naosa, 
conversar, a o que mala se liam. Isto e cauaa em-

temi de at~ que aemlecem naquele ama, é 
que fazem parte da cidade. Tombar o prédio 
sozinho e ele parar de sai o que sempre foi é como 
tombar a couleltarla Colombo e da fechas. De 
que adianta?" 

01 NOS AQUI OUTRA VEM 

Até o dia iria de abril tudo indicava que o São 
José agonizará. Calculava-se ao torno de Cr$ 30 
milhões as despesas com a reforma do cinema.

Um grande in,esiimenlo que. segundo Martinho 
Segretto, wdeie de toda história, fio cotopen-
seria. Mas sem que ninguém esperasse, num belo 
dia da segunda semana de abril. oCineMarrocn_s 
voltou a funcionar. Um enorme cartaz na porta 
do São José anunciava o acontecimento: 'Cia 
Marrocos Já Funduua.do' - 

Agora e esperar de trás a seis meses, prazo da 
duração das reformas, segundo um belo e viril 
servente de obras do cinema. Tentação, Sublime 
Tentação, (by Anibalo Carlos Misdin) 

Corre que lá,
	 4 loja diferente paragi fr,nte igual 'i i'oeí 

vem os home ! 
Fila-se muito da marginalidade da Praça 

Tiradentea e do seu Fraco pobciamento 
chegando-se a afirmar que o antigo logradouro 
e um da lugares mais violenta do centro da 
cidade, atualmente. Esta afirmação baseia-se 
no fato de a freqüência da Praça er constituir 
basicamente de: travestis, pivetes, mendigos, 
loucos, ladrões, algumas putas. bichas pobres, 
boêmios edesenipregados. 

Fala-se muito mal da Praça Tiradastes. Não 
Á á ice que poucos são os que se arriscam a pai-
ser pela calçada do São José- cm direção ao 
Teatro Carlos Ganes, depois das vinte horas. 
Receosos de um ataque daquelas figuras fur-
tivas. que perambulam pelas esquinas, a 

aloris (e ai se incluem muitas bichas puri-
tanas) foge, procurando outros caminhos que a 
levem para o seu sacrossanto lar. Estes são in-
capazes de axopreender o sentido da Praça. 
Fala-se demais. 

Por mais contraditório que pareça, e servin-
do de afronta aos que insistem em jogar bata 
na Praça. a 5 Delegada Policial, encarregada 
do policiamento da ires, prova, estatistiamen-
te, que a ~entes está longe de liderar a 
violência no centro do Rio, O pengoexiste, mas 
não é maior do que no Baixo Lebkai. Para o 
Delegado José Ganes de Andrade, atual titular 
da 9 DP, a Tiradenies é a ires mais calma de 
sua região, Das 133 occeréncias registradas no 
mês de março pela quinta, onde incluíam-se 
lesões corporais, furtos, furta de autos, rouba, 
estupros, postes de armas, vadiagens e um 
roubo com homicídio, menos de 20% tinham 
ixigan na Tiradentes. Destes, . maioria referis-
se a pequenos furtos, sem maiores complica-
ções, 

Proibido de dar entrevistas pelo atual Se-
cretário de Segurança do Rio, General Waldyr 
Munir, o Delegado da quinto, ao ser abordado 
sobre a violência espedfica da Praça Tíraden-
teu, limitou-se a fornecer dados e resultados de 
suas operações. Segundo ele, "quase todas as 
.ocecréaclss regl.tradaa os P,aça envolvem

homossemala de uma .~ geral, ora como 
agentou, ora como vítimas". Os travestis fi-
guram cano sendo a mais asvoivjdca e, quan-
do presca por vadiagem, portam armas e objetos 
cortantes. 

Falando mais de seu trabalho, o Delegado 
Andrade mostra-se uma pessoa conservadora e 
até pouco informada. Dá a entender que o 
problema da criminalidade na Praça tem 
origem na grande freqüência de homossexuais 
ao logradouro, e chega a sugesy medelaa de ação 
profilática no combate aos "pers'mtid&. 
"Desda que assumi a5PDP,há dcà meses, 
Amos fazendo idrina investidas m Praça TI-
ridentes, apesar desta não ter em grande 
simaro de ocorybadu, psiu ver aa cousegulmos 
afastar os marginals e os homossexuaia da árm. 
O novo Secretário de Segurança tem lmprhuldo 
um maior rigor e, cem . comlsuld.de doto 
trabalho, a coisa tende a acabar. A par* do 
momento em que tivermos uma atuação ala-
ttIca na região os homossexuais tão vão se 
sentir bem ali e Irão procurar outro lagar." 

Indagado se asa delegada tinha intenções de 
estender essas atividades aos cines São )os& 
atualmente em repara, e Marrocs, devido á 
grande freqüência de homossexuais, o delegado 
Andrade responde negativamente, dizendo que 
os donos doa estabelecimentos não cogitaram 
ate tipo de auxilio d. Policia. O mesmo não 
ocorre com o Cinema íris, na Rua da Carioca, 
onde a freqüência é basicamente de homos-
sexuais, e cuja proprietária, D. Nem Sampaio. 
solicitou através de um requerimento siste-
máticas idas da Policia ao cinema. Duas incur-
sões já foram feitas ao Iris após o pedido, e 
numa dessas 'puscurlas", corno o delgado An-
drade denomina suas operações, leram -- pes-
cados" 20 marginais, sendo um condenado 
várias veres por roubos e furtos. As operações 
váo continuar e, a propósito delas, o delegado 
da quinta convidou o Lampo para que o 
acompanhe numa próxima investida. Corre que 
lá vem oshocne!(ACMj

Presentes 

(eram icas Plantas Naturais 
Artesanato Brasileiro 

Flores e Plantas Desidrida.s 

O toque brasileiro

que falta na casa de qiieni entende

ama e curte as boas coisas da vida 

Matriz: Rua Barata Ribeiro, 303-A. Fone: 256-9624 
Filial: Rua Barata Ribeiro, 458 loja D. Fone: 236-2430 
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e no rtaem 
ha	 ladri*lho iviin casa e• um  

Um dia/um. sei ia cm Cuba/dança.do uma 1	 wiil	 O João Caetano? É do Governo, não dá. O Carlos 
rumba/disseram que eu era escandalooca.!	 -	 )'	 ( Canecio? L pra grt-
iDjalma Esieves e Mcucr Siba na voz de	 1 ' i r T	 -	 'NI 1 1 fino ou babaca. (Este ano cuiton $3000. enquanto 
Emilinha Borba,	 -.	 '. '-	

____ __.,fl	 Li J 1	 o São Jose foi $500). Bonecas de todo o mundo 

* * *	 1 --
Cosnecei a frequentar a praça Tiradentes ha 

uns seis ou sete anos. Desde que descobri que os 
cariocas curtidores tinham sido expulsos da Zona 
Sul pelos SérgioDourados & imobiliárias - e que 
nada bom podia mais sair de lá. Ate hoje assino o 
ponto no Serafim pelo menos uma ve7 por semana 
- onde tenho um ladrilho-canso para me recos-
tar - e adoro. Em 'f pw exemplo estava em 
Paris, olhava os gramados du Jardin de Tuileries 
e so me suiba na cabeça a selha e suja Tiradentes. 
latejando lá dentro da minha cuca... 

* ** 

Originalmente denominada R&x,io Grande, 
para diferenciar do Rocio Pequeno :praça Xfl, a 
Tiradentes cem um passado de glórias. E glórias 
não apenas boêmias, pois foi lá que dom Pedro 1 
recebeu os aplausos depois de proclamada (?!) a 
Independência. Dat o monumento tropicalista de 
Sua Majestade no centro da praça, onde o im-
perador aparece cercado de indica de bunda de 
fora, cacatuas e ate onças pintadas. Hoje, cercada 
de pontos finais de linhas de ônibus suburbanos, 
a praça onhtnua um dos centros fervilhantes do 
Rio. E dos mais agradáveis, dado á sua esp 
da),ssima geografia. Com poucos espigões 
modeTnosoa nas suas cercanias para deformar a 
paisagem abriga interessantes resquícios do Rio 
Antigo 

Durante o dia, é pomvel descobrir na região, 
duas farmácias homeopáticas (ruas Sete de 
Setembro e Consiituvão, duas da flora medicinal 
ruas Sete de Setembro e Gonçalves Lãdo) onde 

cotnpar v'si guaraná em pó, excelentes lojas de 
disco mdi mais encontrar um concerto ao vivo 
de C p scatir lia e 1 nhana ou o mais recente relan-
çamento de Dalva de Oliveira?), voluptuosas lojas 
de queijos, presuntos e bebidas. Para ci afio' 
aonados. a praça tem ate um banheiro subter-
rãneo. Os mais discretos preferirão os cinemas: o 
Marrocos (Rua Pedro II cuja especialidade é 
velhos Ia.chcslst o tris, o mais antigo cinema da 
cidade (1909) e sua escada art-.euws., cxn suas 
bichinhas proletárias; o legendário São Jcaé (c%- 
achacadores. Estas casas, digamos. de diversão. 
abrem lia 10 haras da manhã, e apesar de sua 
programação nem sair nos jornais, estão entre as 
de-maior freqüànaa em traia cidade. 

Ao cair da tarde, começam a se formar as filas 
q.dlcnsõ*ricas que são a marca registrada dos es-
petáculos Seis e Meia doTesiroioão Caetano (eX 
Real de São io). Lá. por apenas $100, pude as-
sistir o duplas inesquedveis como Couhy Pci-
xoto!Emiinha Borba; Zezá Mota/Luis Melodia; 
Carmen Costa ! Aguinaldo Timôceo; Certo- 
Ia, I!.one Lar.; Martinhoda ViIa/LcCy Brandão. 
Durante a semana. é neste horário (das 18 as 20 
horas) que a praça fervilha, os botequins e bi-
lhares borbulha. a pegação impera. Do lado 
oposta os descendentes do pioneiro Paschoal 
Segretto possuem outro grande teatro: o Carlos 
Gumes (ex Cassinoi. Mal administrado, tem 
abngaoo poucos espetáculos de sucesso. Nos ul-
timca anos, apenas Ne y Matogroaso e Gonza-
guinha encheram a casa. Enquanto o icio 
Caetano, da Prefeitura, foi reformado a ponto de 
parecer um mausoleu de mármore e vidro tu" o 
Carlos Gomes ainda nem tem refrigeração, além 
da visibilidade nula nos andares de cima. 

* ** 

Meu lar/é o botequim da esquina/que fie-
qitento desde menina/pira cem os homem be-
ber/Flor do lodo Ars Mesquita na voz de Araci 
Cortes, 

A noite, notadamente testas e sábados, a
praça muda. Como agora é moda, a Tiradentes
também tem o seu lado mulher. É o lado doioão 
Caetano. onde se faz o uroltoir feminino. Pra 
quem gosta, é um prato cheio. Há uns quatro ou
ane,' hotecos, os mais agradáveis nas proximi-



- daikaik rua da Constituiç ão de ande pode-se
da gafieira Rio Antigo. O clato 
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é atuar os cafetões de terceira, o desesperodas 
mulheres, os paralbas da clientela. Já era assim 
no início do s&ila Nas mesmas ruas, na frente 
das mesmas casas. Vide João do Rio. Do.. 
Jo.q.iaa inA Mulher com E.pdhos. 1919. Parece 
escrito ontem. 

Mas eu pretiro Per/cosa metamorfose am-
bulante/do que ter aquela/velha opinião formada 
sobre tudo (Raul Seixas na voz de Ney Matogros-
so).

Do lado oposto (da porta do SãoJosé á porta 
do Carlos Gomes, incluindo a rua Pedro 1), es-
tamos em plena Sodoma e Gomorra. Mas, aten-
ção: não e recomendável á siriemas, bichas de 
carteirão debaixo do braço, alcoólatras bem-
boleantes e outras chatas do tipo. A barra é 
pesada. Pra quem tem a cabeça feita, é soberbo. 
Já caretas e elitistas tremem só em passar do 
outro lado da rua. Qualquer descuido pode ser 

• CABARÉ Dos TRA VESTIS 

$ cem i.auri de visos e elenco. 

Sextas-lefres, psrticlpaçio espreitei de 
Sblrley Mo.tencgro e Deuramar, cora música 
ao vivo. 6 e sábado, entram: Cr$ 200,00 (até 
23h com direito a 2 chopes e até 2" com dlreho 
alchopc). 

Domingos - Baile de Discoteca: 19 às 24h.

Entrada: 0$ 100,00 

"O boémio" (antigo Bifto). Rua Santa 
Luda, 760, Fone 240-7259.

:'...	 .

fatal - há brigas, correrias, garraiadas. Mas se 
~ficar na sua, tudo bem. 

Travesti com caco de garrafa ria mão, a per-
seguir duas siriemas esbaforidas pela rua da 
'Carioca à fora; Voltem pra Cindindia, de ande 
nunca deviam ter saldo! 

No carnaval, a Tiredentes ou melhor, a Pedro 
1. ou melhor, o São José, torna-se ocentrogaydo 
universo, Tem Salcrné, Maria Antonieta, Mes-
salina, Madame Pompadour, Barbarela, Mato 
Hari e outras celebridades arquetipais a rebolar 
pelas calçadas, com ou tens silicone. Sempre cer-
cadas de brancos, negros e mulatos. Vão do 
Pautistinha cxi do Elite ao São José - e vice-
versa. É por isso que alguma casa tem de ser feita 
pra salvar o São José da demolição. Não há nesta 
cidade um local deste tamanho no centro para 
abrigar um baile destes. O República? Virou a 
TV Educativa. O Recreio? Virou estacionamento. 

PRA Q1 i:si ENTENDE I)ESAUNA 

Sauna sapr - inioi,t ambiental - bar - TV 
a i'r:' - pi'.ina inierna - biblioteca - 

1 ti: 1 Mii 

1k 9 da nianha as 6 da manha c' i.i seguinte 
Rui I(u,iíquc de s1acedci. 51.1 limengo. Rio

1 ele ioi,c: 265.43à9

* ** 

No carnaval de 80, estava muito doido diante 
do bar Granada, quando vi uma briga, várias 
pessoas achacavam um velhinho que gritava. 
Num segundo me baixou a cabocla Robin Hood e 
quando vi, estava no meio da confusão brigando 
oxn mais de dez. Pintou até navalha. Fui salvo 
pela PM, que me lesou preso com mais alguns. 
No camburào, me aliei com as bichas. Na de-
legada, como não dedei ninguém, saiu tudo ás 
mil maravilhas. Só olho roxo. O velho que tentei 
salvar, era um famoso filho da puta, e ainda ten-
tou me acusar de assalto. Morai da histori... as 
aparências enganam. Nem tudo que reluz Couro. 
Macacovelho não põe a mão em cumbuca. 

Os botecos da região' tem forte personalidade 
e curiosos fregueses, especialmente os da Pedro 1. 
O .Thalja é o maior, reduto de compositores 
desempregados. Só serve chope e fecha meia noite 
e meia religiosamente. Na outra ponta da rua tem 
o popular Cd da Mãe - igualmente delicioso. É 
ao lado do hotel Presidente (onde mora oJobnny 
Alf( e de um ponto de jogo do bicho. Também 
fecha cedo. No meio dos dois está o Granada, que 
vende cerveja e é o mais barato, além do cenirodo 
ti-ti-ti. Em frente está o Serafim, mais caro, mas 
o meu favorito por sua visibilidade estratégica. 
Esses dois fecham tarde. 

* ** 

A melhor casa noturna que já frequentei foi a 
Gayfieira do Luizinho Garcia no São José das 
anos atrás. Shirley Montenegro estrelando uma 
lista de atrações incríveis. Saudades. 

Motorista de táxi; Está na pularia há multo 
tempo?

Eu: Devagar e sempre. 

Ai portas colorida se abrem/as leras aio 
avançar/Feras que virâtillezai que macoram pio 
mando (Luiz Melodia, na voz do próprio). 

* ** 

A praça não seria o que é sem suas perso-
nalidades mais marcantes. Quite Negro, aliás 
Joaquim Teudora crioulo careca de bigode Fu-
Manchu, coadjuvante de filmes, lutador de Tae-
kwen'do, diretor de curta metragens autobio-
gráficos. personagem digno de Genet. Lelk 
mulata gorda e barbuda, versada em candomblé e 
culinária. Mando. portuguesa ou espanhola de 
vasta cabeleira branca. Carimbos, mona pra 
homem nenhuma botar defeito, põe pra correr 
qualquer machão abusado. Ángris, bicha negra 
que quando bebe literalmente faz "parar o tolo-
vto" sentada no chão, cantando músicas de Àn-
gela Maria com voa deslumbrante. Divina. Sobre 
ela foi feito até um curta-metragem. Ãngela 
Noite, de Robert Moura, o cineasta, não o con-
servador critico musical. 

A Praça Tiradentes está incluída no Cor-
redor Cultural da Fundação Rioda prefeitura da 
cidade. Apta portanto a ser recuperada sem per-
der suas caracteristicas. Voltará ao esplendor dos 
tempos do Valter Pinto, Oscarito. Araci Cortes. 
Virginca Lane, Netia Paula. Mara Rubia e o 
travesti Ivaná? Ou as estrelas sairam dos palcos 
para brilhar em plena rua? 

Talvez alguns prefiram experiências mais pes-
soeis. Mas depois de sete anos de praça. e corno 
sou ainda bem bonitinho, "casei" por lá mesmo, 
atem de manter divertimentos bissextos Não fato 
eni publico doi que e feito entre quatro paredes, 
nào adianta. E. seguindo os conselhos de Ma-
dame Claude e Xaviera Holander, manter em 
sigilo o nome da clientela e o que conserva o 
presente earante o futuro

tíi'tgues 

* 
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Reportagem. 

Tudo começou com "seu" Paschoal 
Pudioai Segrøto Este foi o domo, o seakor 

da Praça Tiradeates. Depois deis. exata uma 
grande estlwI. 1e teatro a conter. Mio pea~ 
que ramos lazer 'HIstória' Mio. Rememorar. 
Apenas o,.tar coisas, libra.çaa do baldo da 
própria vída do teatro popular, o teatro de reils-
aa e burIas Igiaero em moda, ai época i. Pois, 
o teatro popular maulcudo é um produto exclusivo 
e tInha mesmo o icei reduto na Praça Tiradmtes. 
E. 1900. se chamara Largo do Rodo. Em 1900, 
já era o centro do, teatros e dlvusõ, do Rio. AH 
aasco,, víveu e, alada aio morreu o teatro de 
reilsta. Mio morrom, ao menos, para a me.órIa 
cultural e histórIca da cidade.. Houve época 
mamo, em que o público carioca .10 freqlea-
Iiie outra te.iro, que aio eativem aq.eia 
praça. L este país lico do tempo wan que a contos 
de réis falara., em 1810, do tempo da vida da 
Fumflk Real para olirasU.., 

Duas revistas, nesta época, lacram um enor 
me aucessou "Rei Morto Rd Ponto' pela Cio. 
Beijar, e a Revista do Ano de 1874". Desde en 
tio, ai revista, aio ..Is sairam do gosto popular, 
como aio mais sirs. da Praça Tb'adeni.s. O 
iskvóblo estava na sangue. O teatro ligeiro, no-
no toado o seu público, omretsato, eatrose. 
dedialo, faliu e quase desapareceu. A. empresas 
aqui existentes, antes do período Pasdiosi, 
"teimava, em lazer representar produtos ia' 
laslores e que na pornografia reau.slum todo o es-
irho, com ~rio vulgarlsslmos, música banal e 
dlots. A critica e o público repudiaram a 

dide. A lunçio do teatro de revistas é divertir sem 
~capar, ~cantar a vi,ta e delfd.r o ciu4do 
Requer, por isso, "latrlgu leves, mamas.m es-
p$doroeas, mulheres e mUsicas bositas..." 

A Empresa PeacItoal Segroito S.A surgiu e 
saiem de em descatendimeato a lracauo de uma 
outra Cio. que atuava em NiteréL Foi a mais 
limosa de todas as companhias que por aqui 
spsreoara.. Pasdiosi Segretto emcorrom p0. 
darosameate para o progresso artístico imeral do 
Pala. Sua primeira peça, "Amor de Ba.dido" es-
teve em cartaz dois meses, coes estréia em março 
de 1919. A segunda .10 lhe dom pr.iu&zos es t-
c. dom "sucesso ruidoso • prolongado." Suas 
mamagom, para a época, faziam o deleite do 
grande público que Já fazia a vida neturna ai 
praça mais histórica desse Rio, digaso de paz- 
§a&~. 

IMPËRIO 

Mula pr.dsa.am. na Praça Tfr.dam^ um

império de diversões foi construido a di,m 
gade da família S.gretto, da Itália, ao Brasil. E 
co =aba garra e fnfoemaçio, o di Segretio fir' 
mau•se ao campo dos espetáculos. Paacbosl 
Segrto aio era cubo. Viera do aade, mas pos-
ada uma viva isteligéccia. Primeiro foi co.-
truldo um ringue de p.daaçio, um parque de 
diversões, um estádio tie boa., depois os teatros. 
Empresário dinâmica, hom~ de visão para os 
espetáculos populares, de dá InicIo, ali na Praça 
Tiradames, á mais estupenda use do castro de 

ilstaa. Ali era a praça da vida e do meado. A 
praça das estrelas de sua companhia, dos ca-
iam, dos galãs e dos anões que dlvenium... Fala 
praça das ilusões do povo, aa época, do público 
doa opereta.... 

Os maiores .pémcuha da década de 30, 
foram produzidos pais Empresa Pascisoel S.gret. 
to. E por sua Cl.. passaram e foram lançados ai-  
Bem dos grandes astros da época. Grande Otelo, 
Elsa Go..., Darei Gonçalves, Procóplo Ferrei,., 
Fra.coo Alvas (Chico Viola), Viomie Celestino 
e Jaime Costa. Com Grande Otulo surgia umm 
n~ geraçio de ato;N do gimsro revistai Silva 
Fito, Pituca e Ankko. Entre os compositores, 
revelou ChIquIah. Gauzaga (Francisca Goezaga)

em Forrobodó. de Carlos Bisiencouri e Leu 
Peixoto, com sua música que haveria de reafirmar 
o gécero de burietas. Já quase esquecido, então. 
Engraxate, Jornaleiro e multo trabalhador, Pis-
doai ara o domo da Praça Tiradeates, co. oSlo 
José, o Carlos Gemas, o 'Maisou Modera.' e o 
Sio Pedro (João Caetano) es, mio,. E acabou 
por fundar um dos primeira Jornais do Brasil, o 
8ersagliere. dedicado á colônia italiana. E coma. 
ruiu o primeiro cisma. na lua do Ouvido,. A 

primeira filmagem felita aqui foi produzida por 
de, em 1896, mais ou menos, e era sobre o "E.-
erro do Marechal Floríamo Peizoto." A câmara 

fel trazida da Itália e nelada por em irado Ali-long
o que documentem também o caamrai 

carioca. 

CINE SÃO JosÉ 

O S. José Já foi Moulin Rouge, Variedades ou. 
miada, Prinelpe Real, Passou a ter o nome atual 
ai por volta de 1903, inaugurado com o drama A 
Virgem Nrgia. pala Cio. Dramática 1. Veiga. 
lnauguravs ..e, também, o teatro 'Ma1. 
Madame' em a comédia "vaudevifle' O Rio por 
um Óculo. No hall do São José em.àa.a'ss, 
todas as noites, a intelectualIdade, os attores 
vogai Carlos Blttencovri. Luis Peixoto, Cardoso 
de Menezes, 1. Mimada, Frei,. Jr., Rgul Pedes-
"iras e outros. 

Chico Vida também ai co.sçmi, e ficou 
Iamoso com um salário de 30 mil réis, em 1924. 
Lamard.e Babo participou de várias resistas. E 
havia atrações lnternaciosab como a bonita Com' 
chita Momte.egro, que se casos com Raul 
Roul,es, um cantor argentino meio galã que 
também se apresomou no S. José e acabou em 
Hdlywood nwnmo 'O éém vario sobre a ter-
ra..." Em 1910, o d.e.mualc-haIi São 'José Já 
rela ai primeira, figuras do teatro de revistas 
de Portugal. Uma dela,, Maria de Lardim Cabral, 
"lasmosa e elegaute, possuidora de linha voz, ara 
alegre e grada e ves*la .s. alaev'sémete". 

A semprem Pasdioal S.grutto produziu es. 
petículos biesq.sclv.h. Uma vez, trova, uma 
osmpsahla de aeõ.-atletaa. Eram 34 anões ou= 
gigante. Lotarqa o São José um mis. O grande 
atrativo ao Teatro S. José, na época, era uma 
passarela de cristal, todo Uu.isada e as iosss 
feírkna doem palco.. 

LAS MARAVILLOSAS 

Em o auge da Praça Tb'adeates. O teatro

Sautaaa (Carlos Gomas revelava sempre em bom 
tudice de comlddade para u época. E se firmou 
com o humorismo de floc de lapela, quer dizes, 
com amores vestidos de sniocking. Além disso 
apresentava revistas e co.édias, operecas ira' 
lisa., e portuguesas, bem ao gosto do público. E. 
embora não existiam inala os velhos e 
arquivos da empresa 3egreuto, desde quando u 
lecêndio, em 27 de agcuto de 1929, destruiu o 
Carlos Gomas e acabou com a Cia., conta-me que 
suas revistas eram dados spre em trile sessões 
dianlasi às 19k 20b15mtna22h. áqueaeuaalores 
eram tremendamente populares e queridos. Era a 
menina dos olhos do empresário Pasoboal Segrat 
lo. Um dos empresários mais argutos e que 
melhor conhecia o gosto nopuiar. 

As anedotas que.. exintam sobre Paachcml são 
célebres no meio, pala ardilosidade que existia em 
sua pessoa. E. dentre ai companhias que se Já 
apresentaram por ia, ditas tiveram enorme la 
fluência no nosso teatro de revistas. A Companhia 
francesa Bataclan e a espanhola, Velasm mdii-
coth'dmcnte pelo luxo, pela beleza da "mia. 

'acane", pelos corpos das baIlarinas e "guie'. 
Eram realmente bonitas, despertaram paizões e 
causaram sulddlas de blme que auma viram a 
luz do sal. E deram o que lazer. Eram ai ma. 
ravilhosai da época... 

A empresa Pascisoni Segrasto fazia o gisaro 
aminetitemante popular. Sem outro istulto que o 
do critica e o de lazer rir e divertir. Onde a por. 
aograf ia entrara aio poucas vezes, como elemeu-
tu preponderante. Com a morte dele, em 1920, o 
teatro da Praça Ttademtes havia de iraqu.Jsr. 

O QUE FICOU 

A lamilia Segrstto ho$e víve da renda dos 
aiuguék dos teatro,, setas, escritórios e apar-
tamentos dos dois edlflc*oei contraídos na década 
de 30 ia prédio. Paadioal • Ga.taaoSegsiluo) e 
do Hotel Presidente, todos a. Praça Tirudentes. 
A família aio das nenhum artista, e ai mulheres 
Segrouto .ca participaram dlrstaeute das 
atividades da empresa, dirigida que foi a mio de 
taro pelos varões, coo manda o valho costume 
Italiano. Graças a eles, a cidade do Rio de )a. 
nelro, de 1918 a 1956, assistiu a uma verdadeira 
eu'oIuçào no em pamosuma teatiuli desde as bi. 
soube. montagens do próprio Paschoel Segresto 
no Cimo São José, atlas estupendas montagem de 
Wahar Pinto, onde o luxo e a coreografia ao. 
brepur.m oteztoeoartista. (ReginaNóbregs). 

Gueifieira, de11yrio911116 
Luis Garcia. 37 anca. profissão: amante da 

vida; quem nunca ouviu falar certamente 
poderá estranhar, mas aposto que muitas pes' 
ucas já dançaram no Casanova. ou quem sabe 
na Gueifieira casas que da comandou. 

Ele foi o louco 
responsável. o criador da única gafieira de 
bichas do mundo Muitos não acreditaram na 
idéia, mas de foi II econferiu. Duranteum ano 
Luis promoveu. inovou. (re) lançou  império 
do Cine São Jcat, Quem conheceu vibrou, mas 
agora tsó recordar. (Dolores Rodrigues) 

Dolores - Luís, tiena pura gente como pin-
tou a ideia de Gudt Ida? 

Luis - Eu morava em Ipanema, ai fui 
morar na Lapa e foi uma Loucura. 

Eu me deslumbrei com aquela agitação 
toda. Foi quando conheci oCabartCasanova, a 
primeira vez que eu entrei foi cm 74. 

Sabe? Aduti uma maravilha; no dia se' 
pinte bati na casa do cara e falei: "AI. eu quero 
comprar, quero ficar". Então, entrei como 
diretor, não oreuheaa nada, absolutamente 
nada. Fiz uma decoração, convido as bichas e 
das foram chegando... foi aquela badalação. O 
.timpo passou e pintou a idéia do concurso de 
"Mias Brasil de Travesti", que inicialmente 
seria nu'Casanova, mas era muito pequeno, e eu 
falei pra fama no Teatro Rival, só que o dono 
não aceitou a ldis. Então, apareceu o Carlos 
Gomes, na época os-irmãos Marzuilo oram a 
responsáveis pelo teatro e de@ toparam si1qla. 
dei eu fiz sublocação. pague iudo adiantaus 
muna ia wdt.sr pura oCasanovu,

Antonio Carlos - Mas voei ainda aio - 
tom como surgiu oSlo José es Gudfld,a. 

Lula - Bom, si eu parei um tempo e decidi 
procurar um espaço maior que o Caianusa; aí  
que entra o São Jost Tinha um senhor que 
havia montado uma gafieira eletrimica no São 
José, mas ele foi i falência, en fui l*e compro a 
(alinda dele. Sempre fui assim... de pegar re. 
tos. Quando eu entrei proCabartCaaanova, ele 
estava decadente, fui lá e levantei, segurei a 
burra durante quatro anca, tanto que ele ainda 
existe. Já o contratada gueifielra foi de um ano, 
e como eu precisava de firma pare regularizar. 
casa eu usei a firma doa Marrulio, É porque tia 
manca tive firma pra nada, nunca assinei nada 
nem na censura. Ai, eu montei a Gueificira. No 
começo foi uma lcaaouraparque ninguém 
acreditava na minha idéia. Meus amigos me 
diziam... mas corno? Todo mundo pensava que 
ia ser ládentro. 

Dokres —, comovocâpeuson &r 
L.ii — Attaúitinutboratodor 

sara que eu ia utilize, o cinema, mas ou já sabia 
oque estav, para atecer efiz tio halL Fiz tris 
andaras, pce4ue na acho que casa de irado tem 
que ter t^ quatro andarta que á pra todo 
mundo subir e descer, se enuuitrar no caminha 
A Oueifieira era um ninho de rato, pra voei 
rodar toda a casa dava uma trabalheira danada. 
Tinha açudes, corredores onde as pessoas só no 
esbarrar Já falaram alguma coisa, sabe? No fita. 
a Oueif leira Ica um sucesso. Tudo bem! 

Antônio Carlos - E qual fel a emçgo dou 
Marmlet

Luis - Os Marzullo nunca podariam 
imaginar que fosse dar no que deu, eles te.-
taram virias coisas durante muito tempo, mas 
tudo 1* dentro, e lá é muito granla. Elas tiveram 
uma herança maravilhosa, só que não entendem 
nada de show-bssluees. 

Dolores - Você teve algum tipo da pro. 
blema em a pohtica ad mas o passeei da 
praça? 

Luis - Durante um atuo eu tive casa na 
Tiradentes, e nunca houve problemas nem com 
a policia nem em os travestis. Nunca houve 
roubo de carro das pessoas que freqüentavam a 
casa. Nunca tive problemas, as bichas iam IA 
dentro dançavam, pegavam, sambavam, saiam 
faziam um freguês e voltaram. Havia muita 
.ixze boa: muita eras, interessante, sabe? 
Eia apresentou um tipo de artista que não se 
apresentara no Rio há muito tempo, cantores e 
mano Linda Rodrigues e Núbia Lalayete. Tinha 
dia ciohceslo á lançamento de livros, livros 
bons. A única vez que se fez uma homenagem a 
Maysa Matarazzo, foi na minha casa, inclusive 
man curta-metragem dela. Havia o lado ou. 
tural, que não estava sendo percebido. Porqui? 
Porque por melhor que fõese a ama apresen 

tada, ha
v
ia um limite de público, 
- Gente fina não ia ia. Nunca um 

amigo meu foi lá. Tinha noitea que na dizia, 
Meu Deus, que maravilha. .Que talento que na 
soa, mas não adiantara, o público estava cada 
vez se marginalizando mais. 

Antônio Carlos - Ágeis, voai me p~ 
quite trumom uma ndsa espedai pio banheiro..

Laia, - Eu amava o banheiro, aliás, na já 
abri sabendo que ia accaitecer prataria. O ba-
nheiro foi (to pra ser um usou á parte- A000- 
teceu muita coisa. muito caio na paeie que 
r~ eternizado, da foi palco de muito amor. 
era um lance incrivel. Todo mundo tem uma 
história lxa pra contar em daçiol Ouàfio'ia. 
o pessoal ia muito numa de transar. Às vezes, 
na fechara a casa, dai a quinze minutos tinha 
gente saindo. Uma vez eia cheguei atrás da tela e 
tinha um bloco de pessosa transando. O 'ilu-
minador chegou e disse que havia um cara atrás 
da tela; eia poisei que deveria ser algum bi~ 
que nada, quando eu fui olhar eram uns doze cai 
.treze caras trepando. Foi a ccxii mais gizada do 
mundo. 

Doures - Por que voai Iscisom a Guel. 
tida? 

Lala - A Gueifielra (cx a "Sublime Te.-
taçi&'; ela me bodcc*a muito em relação ao 
público gay, na me tornei menti homossexual. 
Agora eia olho a coisa mais profissionalmente, e 
sou um cara muito preguiçoso. Tô com 37 anca 

tenho que curtir muito a minha vidinha. Por 
mim a praça Triadentas poderia acabar; da está 
muito abandonada, acho que é uma cova ir-
recuperável; podiam colocar dinamite de ponta-
a-ponta e conteiruir mil aranha'cdus... 

(Neta da redação, Luis Garoa, evidente' 
mente, não está falando sério neste final bo-
deado. Tanto não está que essa entrevista foi 
feita em sua nova casa noturna: a Ddlrio, que 
fica num velho cinema em Bcitafcgo. e caijá 
inauguração monumental será nestes primeiros 
dias de maio. Não percam, menina e meninas, 
que o cara tgtnld) 

,,.
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O Olhar Brasileiro de Dusek 
"Olhar Brasileir é o primeiro LP do genio 

carioca (sem bsirrismcg) Eduardo Dusek. Co' 
nhecado pelo seu humor, malandragem e ginga, 
coisas deste Rio. Dusek retoma um caminho es-
quecido pelos compositores brasileiros: o sátira. E 
é assim que o autor e intérprete de "Ncatr,da-
mu,", grande sucesso do Festival MPB 80, define 
seu trabalho, 

- RUSOISI partir ás ema visão carioca da@ 
cMaa do hu.ior e makmoflscfa carioca. O 
humor carioca é ara conhecido multo mim até 
do Lamartlivs Babo um de ame rd., macer. E 
nu uma maneira de enfrentar os "monstros", 
como digamos, daquda época, urna lebre 
amares. Epidemia cliocasra. Hc4e tem ml febr*i 
de assalto, de violincla, de Inflação, de espiméo 
anilecologlca, de lsérlsi desgraçe é o que aio 
falia. E dmgraça tamb ém é mUlca. O Brasil é 
uma desgraça, e si eu dou u~ gargalhada e digo 
pra vocé.z «ia Pais é música pra encete. 

Tendo sido formado nesta salada de ritmos 
que sempre envolveu a música popular brasileira. 
Dusek percor re caminhos diversos, com casas 
que se ouviu  viu durante esse tempo todo. 
apresentando de tudo, sem perder a unidade e 
sua profu nda paixão pelo samba. Em seu "Olhar 
Brasileiro gravado pela Pciram, Dusek mosira 
desde um samba-choro, em "Injuriado", música 
que ele fez numa época em que comia um ovo 
poché por dia com uma garrafa de vinho, ganha 
pela promoção de alguma firma, e achava tudo 
chiquissimo; passando pelo romantismo de 
"Ave". uma de suas músicas mais antigas; até 
uma marchinba como "(ciii no Matagal", a

irreverência que fez tremendo sucesso numa 
ravação de Ney Matogrc.so. 

O carrochefe do LP, "Olhar Brasileiro", é 
para Dusek uma saudade, "A nostalgia doque$à 
«a e não volta. Um carioca falando de um Brasil 
im de uma penca que ele conhecesi e que não p1.. 
titio nunca mais," Mas a obra-prima chama-se 

Singapura", a história de uma cantora decaden-
te, que pouco a pouco fica na lona e se desfaz. 
"Eu fiz "Singapura" suma época de profundo 
ódio das gravadoras. Fia de supetão como quem 
cospe um sapo, Mas «lava com multo humor 
para olhar estes moinhos com quem, qutsoses. 
camente. Insistimos em lutar." 

O disco ainda tem: "Chocante", a ratona de 
uma biriteira de bar abandonada; "Mostrada-
mus", segundo Dusek, "cinema realista com 

eleitos «pedal.; "Iracema", um maxixe cheio 
de saudade, brejeirice, tragédia e deboche; "A 
Cctadinha", que abre o segundo lado e qift 

segundo seu autor, "é um delicioso roque. 
soI'veie't "A Deputada Caiu", volta ao clima 
dramático e cinematográfico de "Ncatradamus"; 

"Uma história que podia ser tirada de uma man-
chete de Jornal saugulaclanto e escandaloso" e 
"Pão", uma música romintica e propositada-

mente piegas, a Ia Vicente Celestino, em uni 
novelesco arranjo de Roberto Onatatli, gravada 
anteriormente por Zizi Possi, 

Bem, agora é pôr o disco na vitrola (que nome 
antigo) e curtir o mundo mágico e bem-humorado 
de Eduardo Dusek. Ora pombas, não era Duar-
do? (AmmnfoCarlos Moetiri) 
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Procure nas bancas on-

de você - compra o Lampião, 
a partir do dia 10 de maio, 
no Rio, São Paulo, Porto 
Alegre, Recife, Salvador, 
Brasilia,,. Vitória, Curltiba.e

Florianópolis: A BICHA 
QUE RI. Nas demais ci-
dades, peça agora pelo 
reembolso postal. Preço: 
Cr$ 200,00. Você vai se 
mijarde rir! .................... 
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Vanda Fátima 

Tendêncías 

Quando as bichas .--fazem o "show" 
De uns tempos para cá virou moda. Após os 

bem sucedidos 'Mimosas até Certo Ponto" e 
"Gay Girls" em teatro e as apresentações de 
"Maria Lsopoldina on Sundays" na boate 
Gaivota, os espetáculos de travestis se sucedem 
ininterruptamente. A platéia também mudou. 
Casais de classe média, jovens da Zona Zul, aus-
teros cavalheiros de terno e gravata estão sempre 
presentes a estes espetáculos antes dedicados à 
minoria Gay. E os empresários, os produtores? 
Enriquecendo. Quase todos acusados de uma ex-
ploração sobre o travesti. O bem sucedido Gran-
de Gala 0ay" que o empresário Guilherme 
Araújo organizou no Canecáo no último dia de 
carnaval fez com que a chattssima Fatos e Fatos 
lhe dedicasise uma edição especial. Edição esta 
que poderia servir de mostruário em qualquer 
clínica de cirurgia plástica, tão diversos eram os 
formatos de seios, rostos e quadris focalizados 
pela revista, 

Não vamos falar da beleza que é o show 'Gay 
Fantaay' já focalizado bastante aqui no Lampa e 
que se constitui no melhor sow de travestis já 
montado no Rio. Não contasse ele (o abowi com 
seis monstros sagrados do mundo gay, a mam-
bembada Rogéiia, sem duvida responsável por 
esta aceitação do travesti, as internacionais Jane, 
Elisna, Claudin Celeste e Veruska e a praia da 
casa Marlene Casanova. Mas vamos aos outros. 

ALLTIIATGAY 

Depois de anos no teatro Brigitte Biair, 
MIos.a até Carta Pomo ocupa o palco do teatro 
Serrador agora arrendado pela empresária Venda 
de Fátima Pereira, que nos tempos de vedete 
atendia pelo nome de Brigite Biair ou Marilu 
Lambreta. Pagando pouquissimo aos travestis 
que com ela trabalham, Brigue está no ramo há 
quatro anos, pelo menos, initerruptamente. 
Uma produção mal cuidada, pobre de cenários e 
figurinos (a não ser quando pertencem ao próprio 
elenco) este AU Tbat Gay tem apenas no talento 
de Alez Matos, na classe de Shirley Mornenegro e 
na figura bizarra de Camilly seus melhores 
momentos. O elenco de apoio é péssimo (salva-se 
Evellyn e Elaine. mal aproveitadas), os números 
musicais terríveis e as dublagens piores ainda. 

Camilly faz com que o público aguarde an-
siceamente sua entrada em cena, o que, para 
deleite da platéia. faz muitas seja, chegando 
inclusive, a voar amarrada numa corda. O único 
senão: sua Dalva de Oliveira mais parece o ecw 
cunda de Notes Dame: a grande cantora não par-
doará Camilly jamais por i,ao.No elenco, tinha 
ainda, a Mansa, a Baby e a Perla, mas pra variar, 
brigaram e saíram. Tem gente ganhando cinco 
mil cruzeiros, o que contraria a lei do Ministério 
do Trabalho que obriga os empresários pagarem, 
pelo matos, oito mil. De positivo no eapetáculo, a 
afirmação de C.milly e Ales Matos «ano grandes 
comediantes. 

111111G STAR GAY 

Num teatro «ais um scan péssimo, instalações 
precárias e pagando o aluguel de 40% á sua 
proprietária. Hugo Vernon montou o seu BIg Star 
G.y no teatro Brigite Blair «xis grande suc.o de 
pública Figurinos sensacionais e a quase ausén-
as de cenários por absoluta falta de condições 
a-ais um elenco bois ^ mas com a covardia 
de manter Gorgia Bengstons trabalhando, o que 
faz «xis que todo o resto do pessoal se transforme 
ais coadjuvante de luso. Indiscutivelmente, o es-
pesáculo é Gedrgia. Suas cinco aparições levam a 
platéia ao delírio. Uns Clodovil inesquecível, uma 
moralista engraçadíssima só faz com que ele cada 
dia se firme como um dos melhores atores do 
Brasil (Fernanda Montenegro já disse isso). Seu 
número final talvez, tenha sido um dos melhores 
já apresentados em aboss'a do gênero. 

A lindissima Guilda revela-se uma boa atriz, 
embora não saiba dublar. Cláudia Kendall 
melhora a cada espetáculo e o professor Marco 
Altino, aliás. Kiriaki, San pouco oque fazer, mas 

Psicólogo CRI'. 052512
Fone: 286-9561.226-7147 

LargodoMachsdo, 29 —s/1226

I'si.oterapia Existencial
Terapia Cognitivo-sexual 

ArlstóIeks Rodrigues

dá conta do recado. Édson Farr, correto «ano 
sempre, apresenta seus números com dignidade. 
bolando uma coreografia simples e bonita para os 

números, mesmo porque os atores Robson Eu-
sani e Antônio Carlos Navarro não têm jeito para 
a arte de Bejart. 

A hilariante e sempre mal aproveitada Fugica 
completa o elenco juntamente com Nonka Himer, 
o melhor travesti surgido no Rio nos últimos cinco 
anos. Vale ver. 

THE CLUS E NOITE DE ESTRELAS 

Às segundas-feiras a hoste do Joe Selensky 
fica entregue a Cleber Reis, que apresenta ali o 
que há de melhor em termos de abow de travestis 
nas noites cariocas. O último a ser apresentado, 
"Noite de Estrelas", já tinha sido apresentado no 
Gaivota com com sucesso. Denise Darcel comanda o 
akow com bons momentos destacando-se uma 
imitação de Betty Middler no filme "The Rose" 
(apenas a introdução está muito longa). Fabianne 
reaparecendo melhor que nunca, fazendo uma 
Amelita Bolsar incrivel calando a boca de muita 
gente que só a conhecia como Vanusa, A melhor 
Liz,a Mmdli já Feita em sbowéa querias apresen-
ta Desirte, realmente um travesti talentcalssimo, 
que o excesso de maquilagem prejudica (fica 
parecendo uma formiga gigante i. 

Pepita Soares faz o que sempre fez bens: Elsa 
Soares, sambando gostoso e escondendo a boca 
com o microfone quando não sabe um trecho da 
mimos. Salõde Vie1mont dubla em outra rotação 
uma Vanusa bastante engraçada, mas se ma-
chuca quando tenta fazer Baby Cousuelo a sério, 
deixando a platéia estarrecida cais o que está 
vendo. Vanny. uma das figuras mais bonitas do 
nosso palco, supera sua dublagem muito ruim 
«xis uma apresentação empolgante, principal-
mente no número final. 

SIFÃO E CASANOVA 

O ex-Bifão-- agora Boêmio -, na Rua Santa 
Luzia, apresenta abows somente ás seitas e sá-
bados sob o contando da exuberante Laura de 
Visou, cujos seios fazem os da eatrdlsaima Jane 
parecerem duas espinhas. Laura apresenta bem, 
tais bons números, embora o público pense que 
ela vai esganar alguém a qualquer momento. Cín-
tia Lesi também se apresenta com a categoria de 
sempre. e Andrés Gasparelii realmente rouba as 
atenções de todos os abowa de que participa, pela 
honestidade e originalidade do seu trabalho. 

O tradicional Cabaré Casanova (muito 
melhor com o direção de Nilsos, e Zé Carlos) «as-
tinua apresentando ahos.s as sextas, sábados e 
domingos. Nos dois primeiros dias o aboio 
apresentado não importa muito, já que a casa en-
che havendo ou não ahow de travestis. Mas no 
domingo a freqüência aumentou com a apresen-
tação de "Jessica na Intimidade", em que Jessica 
Shelky diverte a platéia em suas aparições. Fran-
ca, direta e às vezes, bastante moedas, (ela con-
quista o público com sua presença de espirito e 
com alguns convidados muito bons. Neste osso. 
encontra-se Vicki Lamour. com duas boas 
apresentações, de Elis Regina e Clara Nunes, 
diferente das já feitas em cima dessas cantoras. 
com muita correção. Mansa lues. o corpo mais 
bonito de travesti, peca por dublar Grace lues. 
«asa que Theo Montenegro fazia muito bem. Um 
grande defeito dos travestis brasileiros, inclusim 
é aproveitar números já apresentados por outros e 
não criar números novos. 

BOY FRIEND E DELYRIO 
Duas novas casas abriram suas portas no Rio 

de Janeiro. O Bay Friend, na Rua Vinícius de 
?4,zses (ez-Mastenegro) quase esquina cais a 
Lagos, e o Cabares Delyrio sob o comando de 
Tânia Scher, Luiz Garcia e Luiz Sérgio Lima e 
Silva, esta na Voluntários da Pátria, 333. Ambas 
apresentaràoshows com travestis, sendo quea úl-
tima contará com a participação da sempre sen-
sacional Maria LeopoIdina(JosjFer.,ndoBas,oa( 

José Roberto Prazeres - Psicólogo 
CkP 5450. 
Psicologia de abordagem corporal. Fones: 549-
9855 e 70-4184 
Ruo Maracaju, 26, Vila Mariana, São Paulo.

e suas 
Nem só de espetáculos luxuosos como Gay 

F.utasv vive o ihow-hlz do travestismo carioca. 
Allas, o caminho da mina deste tipo de espe-
táculo não foi descoberto pelo teatro Alasca e 
seu dãnlmix produtor João Paulo Pinheiro, mas 
pela ex-vedete Brigitte Blair (aliás. Wands 
Fátima no seu teatrlculo homõnimo(ez-Miguel 
Lemosi, 1-loje, já é ate lugar comum pichar esta 
senhora. No baile Aleluia 6y, por exemplo, 
uma das bonecas apresentadoras deu reviravol-
tas na própria lingus para referir-se a ela sem 
citar seu nome. O negócio é que se a meça tens 
fama de pagar uma miséria aos artistas, não 
resta duvida que é igualmente uma empresária 
dinâmica. Mimosas até certo posto ficou dois 
anos em cartaz em Copacabana num tempo em 
que ninguein arriscava produzir aboios do 
gênero. 

Ali tbat gay/MInios.o devem continuar? 
atualmente, em cartaz no teatro Serrados-, na 
Cinelãndia, é outra produção Brigitte Blair, 
Tem, de certo modo, a sua marca registrada: 
minimo de investimentos para um máximo de 
lucros. "Não vá ver!" "E uma pobreza!" 
"Horror" sussuravam as deslumbradas. Sempre 
discrente, fui mesmo assim. E não é que acabei 
me divertindo? (Bem verdade, paguei só 11 150 
na temporada popular - se tivesse desovado 
5 300 provavelmente teria tido ganas de chutar 
umas poltronas em represália). 

O espetáculo que assisti é. por assim dizer. o 
que sobrou do original da estréia. Sairam do 
elenco. por exemplo. Edy Star e a veneranda 
Mansa Chaves, o mais antigo e legendário 
travesti carioca em atividade.

mimosas 
O texto e a direção são assinados pela 

produtora. sem pudores em acumular tantas 
atividades, provavelmente para economizar. Na 
primeira delas, o resultado e apensa sofrível. 
Como a platéia deste tipo de espetkulo't ba-
sicamente, composto por casais burgueses, 
carecas e barrigudos, o testo termina sempre 
pouco ousado e freqüentemente preoasceitucao 
- mamo quando engraçado. Ouve-se, por 
exemplo. "pobre tem mais é que asorresi" e 
ainda "botar a língua aí? E se vocá estiver de 
diarréia?" Queridas, assim já é demais! lá é 
hora das bonecas simplesmente, reesanirem-se a 
dizer cessas conto essas em público! 

O grande trunfosàoos três principais nomes 
que sobreviveram do elenco original. Shirley 
Mas tenegro. a grande cantora travesti, ataca de 
atriz sem emitir um trinado siquer - e sai-se 
muito bem, notadamente na paródia das duas 
madames e o mordomo. Alex Matos, vindo do 
arco. Cum autêntico comediante popular que* 
falta de imaginação dos empresários ainda não 
descobriu. Seu mordomo é ótimo (apesar do 
textol e seu número de platéia, como a velha 
cafona que interrompe o show. é hilariante. 
Mas para mim, a maior surpresa foi o inegável 
talento histriónico de Camilly. que, debochando 
de tudo e de todos, a começar pelo seu exótico 
tipo uisico. "engóle" literalmente boa parte do 
espetáculo. E uma das melhores caricatas que si 
nos últimos anos. fim misto de Zezé Macedo 
com as Lambisgãias platinadas das anos cin-
quenta. Andy Warhol adoraria. Vale o espe-
táculo, iioàoCsrloa Rodrlgueai 
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Biblioteca Universal Guei 
Da Esquina NOVIDADES 

ACONTESTAÇÂO HOMOSSEXUAL 
Guy Hocqugbu 
150 páginas, Cr$ 320.00 

Em que mento, e através de que excesso 
de peso, característico de tal designaçio, al-
guém mergulha no papel de homossexual 
público, assumindo uma ddersninaçio social 
que permite aos outros descarregarem sobre es-
sa pessoa necessidades de encarnação, acusaçio 
e distanciamento? Hoquemghem faz a si mesmo 
esta pergunta, e a responde num livro pelpitan-
te.

SEXUALIDADE E CRIAÇÃO LITE-
RÁR IA 

Organizaç*o.de WIstu. L.ylaad 
251 páginas. Cr$ 400,00 

As famosas entrestas do jornal neste. 
amaicano Gay Suoshine, reunidas num livro e 
agua publicadas; no Brasil: Tcnessee Williama, 
Ge Vidal, John Rech, Meu Gwsberg, Chia-
tcçher Isherod, Roger Pevditte e William 
Burroughs falam de suas experiiaas como 
homossexuais, e de como esta preferencia se. 
sua] influi em seu trabalho de escritores. 

BALU 
Jorge Domingos 
6ó páginas, Cr$ 150,00 

Segundo o ator Anselmo Vasconcelos (a 
Elolsa de "República dos Assassinos"), é o 
maior romance guei já escrito no Brasil. O 
autor, que vive cm m istério na cidade de Pe. 
trópolis, dizque"Balu" quer mcatrarosnal que 
o bissexual pode causar ao hetero e ao boato. 
Uma obra que Lampião recomenda especial-
mente. Um livro explosivo. 

O AUTORITARISMO E A MULHER 
Maria Inácia d'ÁiIa Meto 
128 páginas. Cr$ 300.00 

Uma coatribuiçáo original á análise sócio-
cultural da ccttdiçao a mulher no Brasil e das 
relações de poder entre os sexos numa sociedade 
patriarcal. Um livro que ajuda a entender, tem-
bem, o mecanismo da dominação machista 
exercida sobre os homossexuais. 

A ÇOkTTAÇ&.

-

- 

Ii •QUY HOCQU131 

Os mais vendidos 
1 - BLUEJEANS 

Zsuo WIdç e Vaudesley Aguiar Bragança 
Asventurese desventuras de cinco rapazes, 

todos michês no Grande Rio (61 páginas. Cr$ 
200.00) 
2 - INTERNATO 

P.ulo H.cker Fluo 
A história de um grande amor homossexual 

adolescente num colégio interno gaúcho (72 
páginas, Cr$ 220,00)

3 - NO PAIS DAS SOMBRAS 
Agulaslilo Silva 
Dais soldados portugueses vivem um grande 

amor em pleno Brasil colonial e morrem por isso 
(97 páginas, Cr$300,00) 

4 - O BEIJO DA MULHER ARANHA 
Manuel PuIg 
Um terrorista e um homossexual, preses 

num cárcere argentino, descobrem o sexo e o 
amor (246 páginas, Cr$ 320,00) 

5—FALO 
Paulo Angusto 
Ousados poemas homossexuais escritos por 

um Iampi&oco de primeira hora (70 páginas, 
Cr$ 15000) 

Faça sua escolha 

O ESTIGMA DO PASSIVO SEXUAL 
Michel Miase 
72 páginas, Cr$ 100,00 

Um estudo sociológico sobre o estigma que 
se abate sobre os passivos sexuais - a mulher e 
o homossexual. 

A FUNÇÃO DO ORGASMO 
WIheIui Rekh 
310 páginas, Cr$ 600,00 

A obra máxima de um dos principais 
teóricos da revolução sexual. 

UM ENSAIO SOBRE A REVOLUÇÃO SE. 
XUAL 

Daald Gu&In 
I92páginas, O'S 330,00 

Anarquista, bissexual, Gutt'in, neste livro 
escrito au 1968, fala do mesmo tema: a liber-
dade sexual, 

TEOREMAMBO 
Darcy Penteado 
108 páginas Cr$ 200,00 

Um bole a prazo fixo, uma bichinha sor-

veteira, um Papal Noel fanchone: muijo nos 
seme no último livro do autor de A Meta 

TESTAMENTO DE JÓNATAS DEIXADO A 
DAVI 

mio Sllv&Io Tredian 
139 páginas, Cri 200,00 

A história de urna goraçio cuan sonhos 
foram queimados lentamente em praça publica. 

REPÚBLICA DOS ASSASSINOS 
Agulnaldo Silva 
157 páginas, Cri 300,00 

Bichas, piranhas e pivetes enfrentam oEa-
quadrioda Morte (e iceml) 

O CRIME ANTES DA FESTA 
Agulnaldo Silva 
136 páginas, Cr$ 150,00 

A trágica história de Ángela Diniz e seus 
amigos. Um libelo contra o machismo e a aproa-
são.

A oferta do mês 

A META 
Darcy Penteado 
99 páginas 
O livro de estréia de um escritor 

que é também um ativista em favor 

dos grupos estigmatizados. "Darcy 
Penteado ilumina detalhes do gueto 
a que a maioria gostaria que o 
homossexual fosse circunscrito" (L& 
Gilson Ribeiro). Da safra de livros 
entendidos publicados no Brasil nos 
últimos anos, A Meta jáéumcláa-
sico. últimos exemplares à venda, a 
pro especialissimo: apenas 
Cr$ 200,00. Somente os cem pri-
meiros pedidos sào atendidos.

PROVADE FOGO 
Nlvio Ramos Sales. 

A história de um pai-de-santo dividido os-
tre duas entidadesi um viril boddro e uma 
,maaal dganlnha. Um livro pdlpltante sobra 
os bastidores da umbanda e do candobiá, 
apresentando ' nova visão dos rlics afio 
brasilelrosi um caminho para a ILeraçio 
atinei. Faça Já a sua reserva; aproveite o 
praça especiel de prá-I.nçumento. loi pá-
gbzas, Cri 300,00. O filme Prova de Fogo, 
baseado neste livro, será lançado ma abril. 

SHIRLEY 
LeopoldO Serran 
95 páginas, Cr$ 200,00 

A história de amor entre um travesti da noite 
paulista e um operário de Cubatão, 

O DIGNO DO HOMEM 
Paulo Kecker Filho 
72 páginas, Cri 1.000,00 

Em ediçáo especial, de luxo, um dos livros 
mais ousados já escritos no Brasil. Conheça a 
mala de ouro! 

SEXO & PODER 
Vários autores 
218 páginas, Cri 250,00 

Aguinaldo Silva. lean-Claude Bernardei e 
outros discutem as relações entre sexo e poder. 

'	 -

MARQ.UËS DE SADE 

ESCOLA DE LIBERTINAGEM 
Marqu8s de Sede 

Uma bicha, uma lésbica, um raial 1.-
tss-os.ezual e depois, uma quima pesas, um 
jardineiro, reunidos numa mansão ae os 
tragam a todo tipo de eseroides amorosos. O 
objetivos transformar a jovam e Ingua 
Eugênia numa grande amante, numa adepta 
fervorosa do pana.xualhmo. Um doa livros 
mab crus e ousados jamais escritos. A obra-
prima do genial Marquja (172 págkai, Cri 
350,00) 

OS HOMOSSEXUAIS 
Marc Daniel e Andei Baudey 
173 páginas, Cr$ 250,00 

Um livro escrito com o objeLevo de desmis-
tificar o homossexualismo enquanto assunto 
tabu.

EU, RUDDY 
O próprio 
60 páginas, Cri 500,00 

Poemas de rara sensibilidade e fatos ousadas 
do autor. Uma obra para colecionadores. 

LANÇAMENTO 

OS CÃES LADRAM 
Truman Capote 
345 páginas, 'r$ 450,00 
Um livro incrível sobre pessoas e 

coisas com quem Truman Capote, o 
grande escri tor homossexual norte-
americano conviveu. Marlosi Bran-
co, Jean Cocteau, Ezra Pound, 
Marilyn Monroe, Louis Armstrtxig, 
André Gide e outros personagens 
ilustres. Capote é o autor de "A San-
gueFrio". 

Todos estes lIvros podam ser pedidos, peio 
reembolso postal, á Esquina - Editara de 
Uivo., Jornais eRevhtas Ltda. (Caixa Po,til 
41.031, CEP 20.400, Rio de Janeiro, Ri). O 
total de cada podido será acrescido do valor do 
as porte. 

Se voei pedir acima de quatro lvivs, re-
caberá conio brinde, inteiramente grátis, um 
eresnplar do calendário Nas Mascalinos/$l. 

Aguarde os pr&imoa lançamentos da Es-
quina: A Bicha Que RI (coietãnea de piadas en-
tendidas) e Hbt&Iai de Amor (de Aguinaldo 
Silva, Darcy Penteado, Jato SiI*io Trevisan e 
GusparinoDansata). 

, 11 N_e 
^ A_;- 

WIk

NUS MASCULINOS /81 
Fatos de Cynthia Mar tina 

A subversão lampihalca chega às tradi- membro, lotos Ineriveli para voei pendurar no 
dosala folhinhasi as vez das pia-upa bebi. seu quarto, ou ao seu banheiro. últimos 
tuals, apensa rapazes nus. De janeiro a à. usemplares. (Cr$ 200,00) 
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Bandeira 

As crianças no poider? 
Quem quisesse encontrar. ia gastar muito 

tempo procurando nos jornais brasileiras alguma 
noticia que informasse sobre o esclndalo que, 
mais uma sex, tentou revirar a aparente calma da 
corte inglesa, onde, há mais de 25 anos, a rainha 
Elizabeth 11 tetas fazer de conta que nada de es-
traordinário se passa no inundo Axitece. no ai-
(anto, que desta vexa coisa acontece bem no seu 
quintal: o diplomata e ex-governador geral do 
Canadá. Sir Peta Hayman. foi acusado de lazer 
pane do grupo Pa.dophlk lafomilo. Excaai. 
Troca de Informações sobre a PedoIihia). que, 
mesmo vivendo na legalid.de, nunca deixou de 
ser visto cano perigo explorador de pornografia 
infantil, Nem tanto nem tampou porém, já que 
o próprio Hayrnan foi diretor de uma instituição 
de caridade paro crianças e, ali, nunca se teve 
obtida de orgia. 

Mas parece que a ccasa não dai muito pano 
para manga no Brasil e quase ninguém falou no 
assunto, mesmo que a pedolilia ainda seja con-
siderada um dos pontos mais delicados das nossas 
leis que rem a moral e os bons costumes e que a 
imprensa raramente toque no assunto. Aliãs, a 
impressão que se tem é que nunca há nada para 
ser dito e que. em última hipotese, o melhor e 
ficar de boca calada. Mesmo assim. há de se ouvir 
que este último esc&ndalo inglés ofereceu emo-
cionantes momentos de empurra-empurra e de 
revelação de segredinhos. Vamos a eles: tudo 
começou quando o presidente do grupo de troca 
de informações. Tom OCarrol, que já havia per-
dido todos os sasa empregos lentre eles o de 
professor secundário) por se apaixonar por 
meninos de pouca idade e principalmente por se 
recusar a fazer tratamento psiquiátrico, foi levado 
ao tribunal e condenado o dois anca de prisão 
pelo vago crime de tentatI'a de corrupção da 
moral pública", o que, se bem pensado. não quer 
dizer grande coisa. lto iudi a pirrir di ,uhli-
ração de sai livro Paedophfthsi The Radical Caie, 
que qualquer lisreria homossexual de l.tndres 
vende por quatro libra'. 

Pois bem. O'Carr ii insinou ter conhecidos no 
Parlamento mas não quis coar nomes. Em se-
guida, já que tudo esta--a mesmo indo por água 
abaixo, resolveu dizer quem era o conhecido e as 
autoridades presentes à confissão não quiseram 
assumir a responsabilidade da denúncia e pre-
feriram calar a boca, o que acabou tornando a 
coisa um pouco mais bombástica, porque a cai-
versa foi parar nos ouvidca do parlamentar Geof-
frey Dickens, do Partido Conservador, que. in-
dignado com a proteção dada ao companheiro, 
pôs a boca no mundo. Os jornais ingleses ficaram 
felicissimos com o bom prato cai tudo mudou de 
figura. 

Passar'.n, por exemplo, a cobrar a moral das 
figuras puhli...s. Mas como muita gente já sabe 
que a moral vrsc somente o lucrodos moralistas, e 
fácil concluir que as denuncias pretendiam 
apenas mostrar que o governo inglês já não t tão 
forte quanto deveria ser e que já não consegue pôr 
pano quente em cima dos -sosminhos de seus 
representantes. Ou um governo . suficientemente 
forte para permitir-se a desvarios e continuar im-
pune ou então tem mesmo que desistir e descer do 
trono, e a moral. no caso. só sei-se coitj um dos 
mediadores do poder Assim, o parlamentar que 

9LAMPIÃO 
LAMPIÂQ de Esquina é uma publicação 

da Esquina - Editora de Livros, Jornais e 
Revistas Ltda.; CGC (MF) 29529856/001-30 
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court e Adio Ameia (Rio); Darcy Penteado e 
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denunciou e os jornais que publicaram a daiún-
isa não atavam nem um pouquinho preocupados 
com a integridade das crianças, mas queriam, is-
to ninguém me tira da cabeça, revirar a ordem 
das casas e passar a mamar diretamente nu tetas 
da rainha. Tanto isto é verdade que o próprio 
conservador Geoffrey Dickens voltou aos jornais, 
dias depois, para anunciar que abandonava a es-
posa para passar a viver com sua secretária. Posso 
estar enganado, mas parece que ele temia que isto 
tosse também uns escândalo. imaginem. 

Caia a voos, Ma.IoI 

Ê verdade que tanto as pessoas inclinadas a 
aaões diante de adolescentes quantos as que 
pretendem falar em nome da moral, nunca 
parecem estar preceupadas com o objeto de suas 
palavras: o mmci- de idade, que, por sinal, san-
pre fica eia casa enquanto os adultos vão falar em 
seu nome. Basta verificar que as associações 
rnoralescas e as entidades pedólilas não têm. 
nenhuma das duas, crianças ou adolescentes em 
seus livros de registro de membros, para a gente 
começar a perceber que alguma coisa est. eirada. 
Afinal de contas, estamos falando em nome do 
interesse de quem? Seguramente, não do menor, 
já que, numa sociedade de alta produção, ele 
sempre foi sisto como um investimento, destes 
que só rendem lucros a longo prazo e que, por-
tanto, têm mesmo que ficar calados. justamente 
por isto que a criança e o adolescente ainda terão 
que engolir muito sapo antes de poderem reivin-
dicar seus direitos que são, a propósito, des-
respeitados diariamente - e parece que ninguém 
seda casta da situação. 

Aqui em Brasilia, no final do ano passado. ai-
guinas eoiidaJç se rt'Iirirr:lr'l para fazer urna 
semana da minoria, o que deu para enclies os sete 
diaç com palestras e driaine,as Tive , 
de observar que, mesmo já tendo urn gripo de 
velksos, o que não deixa de ser novidade, não 
havia nada que se assemelha-se a um grupo de 
menores de idade. Claro, sem produzir e sem ter 
nenhum poder económico para trocar pci' seus 
direitas, 'a que têm menos de 18 anos dilicilmen-
te poderão Se reunir para reivindicar. Falta-lhe 
respaldo, por assim dizer, para exigir respeito. 
Em alguns outros palses. porém, a coisa promete 
mudar um pouquinho. Na França, por exemplo, 
ha um grupo chamado Lia Pedis Nomes Verti 
Os Homenzinhos Verdes) que. mesmo apresen-

tando um nisne que lembra demais titulo de 
literatura infantil, e composto por pessoas de 
note a doze anos que saem às ruas para exigir. 
mire outras coisa, que os professores parem de 
lhes dar liorradas nas escolas 

Mas isto é outro assunto, porque, aqui, trata-
se mesmo e da pdotilia, coisa que sempre can-
busca maldita enquanto o coloque das reivin-

dicaçtic não sofrer algumas ilieraç'ses. Quer 
dr,er enquanto forem os adultos, e somente 
elo,, que se reuneni e exigem o dirciti, de ir para a 
cama coro quem quiserem, e diticil imaginar que 
a opinião publica mude e que as pessoas passem a 
olhara coisa como perfeitamente normal. Isto, eu 
duvido. Mas imaginem crianças reunidas para 
pedir exatamente o que é negado a eles e aos 

Colaboradores - Jogo Carlos Rodrigues, 
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Clrculaçios João Reis.

adultos —Muita gente vai provavelmente morrer 
de susto e achar que o mundo está decididamente 
de cabeça para baixo, mas ninguém deixará5 de 
pensar duas vezes no assunto. Ak*l, com a a-
ceção dos menores abandonados, a criança ainda 
é um altar de purezas e tudoque sai de sua boca é 
digno de benzeçio. 

Então, por que não se pergunta a eles? Claro 
que neste país não se ouve a ninguém, mas não 
custa muito tentar descobrir o que pensam sobre 
um assunto que diz respeito tão diretamente a 
da que não a seus ditos protetores. Vejam um 
exemplo: 

"Quasso a ate asgôclo de tudo — ptaldo, 
aio tendão .uko que achas, aio Mas aio d~10 
eu pesque a sei e que posso fazer o. 
não. Agosa, se alguém lhes 1.0 com uma passo. 
e .,acluscá-la, um ima que ser presa mamo, por-
que foi delâuda, intati, com 13 n em uma pomo. 
aba nsuko bom o que quer. Eu daria a maior for-
ça a um grupo de macra mao aio ia fuacimar 
par osuas do Govom". (Zé Geraldo, 16 anos, 
auxiliar de laboratório) 

E há vários outros exemplos de que, abaixo 
dos IR anos, muita gente também raciocina. 
Olhem só: 

Tam multa aa que d.se eu proibida pes-
que os astuara se lIueucMm multo mas a gata 
tom que poder d.ddir. Não poda~ ser os.-
iridadei pala sodadade. Eu aio aa.dao 
ca-supção de manar= pesque ul~ ã abri-
gado s fazer o que aio quer. Quer distar. ~tu 
é lod.zMo a fazer, se fez é pesque quis e afã 
acabado. A gente som que belg.r um peuco alies, 
pesque iam malta vlolda da pois ra os 
Ilha." (Mariángela, 14 anos, estudante). 

tom colas que está cestO proibir eiaa 
eu, per exemplo, já sei costrelar o sei diubeiro e 
dite nsgódo de mandar .'&uho que trepa cosa 
menos' pata a cadela está brado, porque vai 
ataSte, d. ~tadã doei dois , s 4a do. 
aei.r, que Já sabe multo b o que quis". 

(Carlos, 15 anos, mirbã) 
Para falar com Luis foi preciso pedir permis-

são ao senhor que o acompanhava. Depois do 
"pergunte à vontade", Luis falou: 'Qual é, o 
..uor Já (az tudo e se a gaste fome andar na lInha 
seria pU.lmo. O bom mamo á desrespeitar a lei. 
Se for mulher em queroataria é et , se 
for homem, quero que ele alia aponta* mm amigo 
e vamos ficar por ai mamo" (Pausa. Eu pergun-
tei: "Voa acha que eu estou te cantando?" Ele 
respondeu "Não sei, mas ir para a cama com 
homem não está com nada.") E 'continuou: "Eu 
sou independaste moro sozinho e acho que a lei 
Mo tem nada a ver.' (Luiz, i'é anos, estudante, 
mas — dá 'dá f orça num bar'') 

"Sabe que te* acho? Que tom coisa que devia 
ser proibida porque ama todo o mundo é preces., 
mas YÀ que se pessoas fazem mamo estilo po-
diam liberar tudo de uma vez. Se dusi pomasa ei-
tão Juntai, a reapoasblUdade é doa dois, nin-
guém é maio culpado que ninguém. Eu prefiro 
i.hr dai odiai que acho erradas porque à melhor 
que ficar de boca calada." (Cristina, 13 anca, es-
rudan rei 

"Proibição êcar*lce, Mal, vaie a cabeço da 
pesem. Eu vai para a casa com quem atos a 
fim, Eu liii travatiso. 14 nem e desisti por conta 
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mares de Livros, Jornais e Resistas Lida.; luIz 
de Farei ErcoleCaruzzo& Cia. Ltda.; Guinlai 
Agrido Braga & Cia. Lida,; Brasliles Anuir 
Vieira de Souza; VIolarias Narbin. Distribuidora 
de Pubhicações Lida.; Saivadari Literarte - 
Livros, Jornais e Revistas lida,; Aracajui 
Wellington Ganes de Andrade; Maceióa Ge-
sivan R. de Gouveia; Redita Diplomata, Dis- 
tribuidora de Publicações e Representações 
Lida,; João Pesaoaz Henrique Paiva de Ma-
galhães

da aca**açio. As em iuba ta ma 
acho que tudo dovis eis liberado, Mor duela ser 
quem tom meia da 12 ana porque ai aio 
puma, acha o que os astrei dizem que vaiS da, 
ar." (Mário 17 anos. bailarino) 

"Corrupção de maares é proibir e gaio áe 
fazer as coisas. Se fras, o caso, em danada,, os 
meis pais como lasca." (Eneida. 16 anos, ei-
tudan te) 

"Eu Já fui para .oluisad.á.Meses..chul 
um dampelto. A Juv..a.de aló ( á. new 
proibir .io resolve =de. £ porsulo.qula euu 
o mau som puar no rale de sodaduás. Está 
todo asado Irapando • estupro é v41-" 
qualquer idade. Eu acho que e comolêncis do 
sdclacsas* aio é um fato isolado." (Merecidos. 
17 anos, 51117,) 

Dito jato, é bom saber que os próprios adoko 
mates aio contra uma lei que diz ddendã'ios. A 
questão pra-eia, é que eis não co defende mas c* 
pro(be de participar e os sisais de um mundo do 
qual não podem fazer parte e onde apenas aguar-
dam a vez de entrar no jogo - aparentemente 
sem nenhuma experiência, como querem os sena 
doara que investem neles uma boa soma de di-
nheiro esperando que eles realizem os sonhos deu 
outros. Por outro lado, há também os pedofik,s, 
que os amam e que não acreditam na felicidade 
longe deles mas que esquecem também que os 
meninos e meninas já pensam, sabem o que 
querem e podem exigir em nome próprio.Falta-
lhes consciência de ação coletiva e capacidade de 

var em frente suas reclamações, o que, afinal, 
parece faltar a todo o mundo, (Alexandre Ilhas-
dl)
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SAUNA 
 - Aopvão -

 
Sauna-Vapor	 Hldrouaasssgeiie 
Seuusa-Srici	 Com 1 urblltão 
Ameiicaa'Bsr	 Andar Superior 
P,4sata.Roo..	 Sala diekapou,o 

De domingo a qulma das
14 as 2 horas da manhã.

Seita e sabido
das 14às6damanhi. 

Rui Ga'uistn,Bucliard 286 
Prbxlo do Parque Àaua Branca 
Fonte 262 . 115 - 'ilo Pairie' 
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kalo Rossi Paulo César Perélo Nildo Parente 

AS TIAS 

Eduel Giovenazzl 

Quatro bichas de meia-idade, 
uma tradicional senhora mineira 
e um rapaz sexy: uma família? 

Uma embora ascfda e alada em queamola o Pais atingiu até mesmo á apeaps uma parênda aterlor, 	 que os e surdos! Um drama, sim! Por 
Barbacena, membro ilustre portanto, aquela	 'família pelo	 e$5o', e será asia as bichas "são até quatro. E cosi quem penúria se apresenta novamen- 
da	 tradicional	 família	 mineira, preciso desintegrá-la, a partir daquele tudo a que o público tem direitos te, porque os poderosos (a interesseira 
chamada	 Susana	 Vieira,	 mantém dia. Susana poderá manter apenas tiques, manias, cuoseesi, didies. Mas e autoritária	 sobrLiha postiça) re-
num casario em Pstrópofls, numa uma de suas tias, enquanto as outras isto parece ser meio enganoso, uma tomam o que tinham dado, e o es-

redusão escolhida por elas, quatro terão que Ir à luta. astúcia grosseira para enganar tolo, e bulhados aguardam o momento mais 

bichas de meia	 e, dhaemdw Paulo £ assim que Agulnaldo Silva. Doe dmplóilos. Depois de se esfregar bem favorável para um fim. 

Cósar Peréio, halo Raul, Eduel Couipsrato, autores de As Tias, peça os olhos, a gente se encontra frente a A lesta coes que as quatro tias ,
Glovmaui e NOdo Parte. As oh.- que estréia neste dia 9 de maio no quatro	 destinos.	 Duas	 divindades pratendiam receber a sobrinha se 
curas razões que mantêm unidas estas Teatro da Lagos, no Rio, jogam os trocistas conduzem a brincadeira: o transforma assim, graça s à lntroduçao A 

cinco pessoas, sujeitas aos inala ri- se	 espectadores no centro da ques- dinheiro e o amor". de um dado novo no cenário - a aise i 
gidos padrões de coni1enda e rola- tio, e Iniciam uma terrível, profunda, E é através dessa -brincadeira— - num dftacerante acontecimento 

-	 dosamento daquilo que se costuma dilacerunte discussão sobre a família que os autores chegaram ao que Luís "Eu vou amar voei até morrer", diz 
-	 chamar uma "faínlila", serão reve- patriarcal	 burguesa, sobre a moo- de Lima chama "uma extraordinária isalo Rossi a Suzaiaa Vieira, depois 

ladas, de modo Iniclalmente cômico, msmkabilldade a que se vêem re- metáfora': que ela anuncia que ficará apenas com 

mas depois de maneira chocante e duzidos os seres humanos e sobre a In- - Estamos representando o ma dei., "Mesmo que você nos mau- 

brutal, durante a visita anual que capacidade de amar daqueles que se drama de todos os que nestes últimos de embora; sei que voos está sofrendo 
Susana faz aos suas protegidos em deixam levar pelos padrões do sistema vinte anos tiveram acesso ao conforto, mais quenós". E começa, coes esta - 

Putrópolis. Dessa vez, em lugar do autoritário e rspreuor em que a gente às normas padflcantes do consumo e fala, o terrível jogo. Quem ganhará, 
velho motorista que sempre a soam- vive, que assim, amam na aquisição da dessa vez i os oprimidos, aos qual, se 

punha'va, e que está Impossibilitado de As Tias não é, portanto, "mais felicidade - o «mservandsmo re- juntará o rapaz Inicialmente apresa-
os a tudo como um trabalhador, viajar, da traz comigo um jovem e ama peça sobre bosuossexuailsmo", florlu! - e que nada mais quiseram 

atrevido	 rapaz	 chamado	 Roberto como anunciou alguém. O diretor do sabes, ouvir ou ver - e toma novela, opracn sobrinha? Veja As Tinas 
e uma terrível notícias a abe espetácalo Luis de Lima, diz que isso músicas a todo o volume! E fiquemos salha a resposta.
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