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Quando se decidiu fazer esta edição es-
pecial do "Lampião", com as melhores en-
trevistas publicadas pelo jornal em seus 
quase dias anos de vida, não nos passou pela 
cabeça fazer um balanço cxi uma avaliação 
do pensamento liberiano no Brasil. Embora 
a modéstia não seja propriamente o nosso 
forte. s1amonos canso uns nanicos mal das-
mamados, ainda sem a casca grossa e con-
sequenieniente sem o direito de estar entre 
as primeiras daquelas publicações que se 
batem pelo direito de liberdade de expressão 
desde que surgiu no Brasil o fenômeno da 
imprensa alternativa. Depois, revendo a 
seleção leoa, não tivemos outra alternativa, 
senão deixar cair o ultimo véu do nosso 
acanhamento que, alias, mantinha-se preso 
às faces a custa de muito esforço) para 
declarar seio receio que o conjunto contém 
algumas das et1tresSlaS mais corajosas e tri-
teligenles já publicadas no Brasil nos ul-
limos tempos. 

Alem disso, o que fica bem claro ao lé-las, 
que ha uma coerência de pensamento per-

Mssando ttxjas elas, da mesma forma que 
tinta solidariedade entre entrcsi,stadores e 
entresistados, coisas que não são multo 
comuns em peças jornalísticas. A expli-

ração, talvez, esteja no tato deo"Lampiáo" 
ter surgido para ser a frente de luta de 
grupos oprimidos cxi rechaçados pelo sis-
tema, de forma que ninguém que pertence  
ele está a fim de uma carreira ou das glórias 
efémeras do jornalismo, mas sim de tra-
balhar pela sobrevivência e a afirmação de 
sua vida e do modo como vê o mundo. De 
certa forma, somos as provas visas das nos-
sas co.svicçies. Os nossos entrevistados, por 
sua vez. também se expõem ouseexpuseram 
como nos nas suas batalhas especificas. O 
fosso encontro tem mais a ver com a soli-
dariedade entre seres que o sistema e a 
sociedade hipócrita dele resultante colo-
caram sob suspeita. Daí a alta voltagem de 
calor humano  percorrer estas entrevistas. 

Outra coisa que fica bastante clara nesta 
edição é que o "Lampião" não procura seus 
assuntos por sua evidência ou porque 'ven-
dam jornal". A raiz da escolha é a sua 
rapacidade de aprotu ndar e esclarecer ques-
tva que consideramos fundamentais na 
nossa carta de princípios que. ainda que não 
escrita, conto a constituição da Inglaterra. 
norteia todas as tomadas de posição dos 
lampiCnicos Conto nunca deixamos cair a 
peteca desses. princípios - nem mesmo 
quando fomos constrangidos por um in-
quérito mandado instaurar pelo sinistro dr. 
Armando Falcão -, e embora nossos lei-
tores saibam bem quais são, vale a pena 
lembra-los aqui para cx distraídos: liber-
dade incondicional de pensamento, direitoà

felicidade e ao praz.er, solidariedade mm 
tc*icx os oprimidos e discriminados pela 
sociedade autoritária (nosso lema sãoos ver-
sob de Drummond: "São todos meus ir-
mãos/ não são jornais, nem deslizar de bar-
co entre camélias./ é toda minha vida que 
joguei" 1 e a conquista definitiva de espaço 
próprio para cada minoria, sem que com is-
so tenhamos de ceder um milímetro nas nos-
sas posições. 

Não vai ser fácil, claro, são muitas as 
pedras no meio do caminho (hce, Drum-
mond desceu, definitivamente, na redação 
do "Lampião". Tu tá bom, nego? Afim deu 
ser entrevistado pela turma?). Mas já de-
molimos alguns tabus que, até pouco tempo, 
eram intocáveis. Quem, antes de na, falava 
no Brasil do direito ao prazer (em qualquer 
posição) e do uso livre do corpo? Nunca um 
oprimido, fosse travesti cai prostituta. Só  
bom burguês, do alto de seu colchão re-
cheado de festa. 

A na, pobres, homossexuais, 
prostitutas e negros restou sempre o viela es-
cura, e assim mesmo sob a constante 
ameaça de ver surgir no fim dela o fatidico 
camburão da policia. Hoje, não são poucos 
ia membros dessas comunidades oprimidas 
que sént á nossa redação não sópara abrira 
verbo sobre seus problemas, como para 
proclamar seu orgulho, ainda que canhes-
tro, por se sentir sujeito vivo, parte inte-
grante de uma causa que sabem estar es-
treitamente ligada à dinidade humana.

Não é à tos, portanto, que tenhamos 
produzido, ao fim de um ano e meio de 
trabalho, esta coleção de entrevistas onde 
temas tão quentes são colocados em pauta. 
Os entrevistados compreenderam muito 
bem a nossa intenção de ouvi-los. Alguns 
deles, como alguns de nós. passaram a vida 
inteira encostados contra a parede, acuados 
por serem negros, homossexuais ou mu-
lheres. A conversa com os lampiônicoa ser-
viu muitas vezes-para uma catarse geral. 
Com a maioria deles aprendemos muito em 
termos de coragem e grandeza moral. A en-
trevista se transformou muitas vezes em 
confraternização. Foi sempre uma abertura 
geral e irrestira. Em certas ocasiões aeu-
foria do encontro fei, um ou outro entrevis-
tado tai entrevistador mais enrustido ex-
clamar incantido "Gente, eu quero meus 
balangand&s de volta!" 

Mas não se assustem, gente bosque está 
dcscobrindoo "Lampião' agora: tais des-
pautérios não enrubescerão ninguém, por-
que nossa forma é a própria imagem da nos-
sa alma - l)mpida e pura. E, sempre se-
guindo az regras mais estritas do jornalismo 
verdadeiro, deixamos que o entrevistador 
fale todo o tempo. Oca restringindo apenas 
às perguntas. Para nós. o vedetismo de eu-
trevistador é ummaLla imprensa decadente. 
E agora chega. Passem, por favor, à leitura 
do que interessa. E se divirtam; ou se 
emocionem. (Francisco Bittencourt). 
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ENTRE VISTA 

Ney Matogrosso. sem bandeira:

Liberação? Cada
	 Fotos de Lewi Morises 

um cuide da sua 
Jr entrevista Foi numa casa bucólica da Rua 

Itaipava, no Jardim Botãnico. E transcorreu num 
entardecer deste último - e ameno - verão 
carioca, enquanto uni rapar enorme, moreno e de 
fartos bigodes, que regas a as plantas do jardim. 
endereçara. a intervalos. sofridos suspiros às pes-
soas reunidas em torno do gravador. A casa era a 
sede d4 WEA, a gras adora do entrevistado. Além 
deste, lá estavam Antcitiio Chrysóstomo, José Fer-
nando Bustos, Mário Vale, Alceste Pinheiro e 
Aguinaldu Silva, os eiitrvisiaderes. Todos, a cer-
ta altura. retemperados pela interrupção pro-
rocada por £ezé Moia, que chegou, cercada 
daquela aura de bondade que a protege. deu um 
beijo em cada um e se foi, como uma feiticeira-
madrinha que abençoasse a ocasião. 

Em meio a tanto clima, nem é preciso insistir: 
a entrevista Foi mágica, como os leitores serão: 
abrangeu temas que são da popular e fálica 
haana à .inistta ampla, geral e irrestrita, bem ao 
gosto do espírito anárquico de LAMPIÃO. No 
Fim, urna conclusão geral. o importante em nossa 
luta comuns do jornal e de pessoas como o en-
trevistado -. é que se deixe bem claro que cada 
pessoa deve fazer sua própria cabeça, de acordo 
com o caminho que ela mesma escolheu; qual-
quer outra coisa seria pura violência. 

Chrssostomo- Há unta entres isia que você deu 
a Is,, L na qual tem unia resposta que soou bem 
polêmica. nu-io estranha'. socê dizia a certa al-
tura. respondendo à pessoa que o entrevistou. que 
achara mais im portante perguntar a um artista o 
que ele é como artista. o que ele faz como artista, 
ao invés de perguntar se ele é homossexual. Por' 
q ue o artista, segundo esta sua resposta veiculada 
Pelo trw É. seria mais importante, viria em 
primeiro lugar que o fato de ele ser homossexual. 
Nev não me lembro da resposta porque foi uni 
papo enorme. inclusive multo cortado. Eu me 
lembro disso; a resposta esta'a meio confusa, 
mas em sintese o que ou penso é Isso mesmo: acho 
que interessa ao público a pessoa pública, e não a 
peesos Particular. O que eu faço na cama só In-
tereisa a mim, não tem nada a ser com outras 
pioas. O fato de eu ser ou uso homossexual é 
uma coisa que .0 Interessa na medida em que e.-
timida • fantasia ià, pessoa.. Eu acho que é um 
prol 4 eiia meu, 

Chryaóstomo - Mas não acha que em certo 
tipo de artista, principalmente nos que têm um 
comportamento cênico como o que você tem, as 
duaa..r'oisas têm o mesmo peso? 

Ney - Não. Porque quando estou no palco 
anho a minha colocação cénica, que é um pouco 
asnada, reconheço mas sntei& de mal, nada sou 
anior. estou ali para Cantar, e O que eu quero é 
anl.r cada vez melhor. 	 - 

Chr!sé.ton,e, - Você reconhece que, de certa 
forma, recuperou a frescura.,, 

Ney - Entre aspas. 
Chryióstomo - Claro, a frescura no bom sen-

tido - afinal 'de contas, truta-se de uma entrevista 
para o LAMPIÃO; você reconhece que deu uma 
certa estética à frescura? 

Ne, - Olha, quando eu estou no palco não 
tenho preocupações com frescura ou não-
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frescura, nenhum problema com masculino ou 
Feminino. Procuro é fazer uma coisa harmônica. 
Pra mim, desde que seja harmônico, desde que 
pai-era bonito, é o que me Interessa. A partir dia. 
so , eu acho que tua "frescura" está sendo ad-
mitida, mas a intenção não é a frescura; é a har-
monia mesmo. 

Aguinaldo - (orno e que você chegou a este 
'comportamento cénicu''? 

Nev - Eu não sei. Foi uma coisa que selo se 
desenvolvendo normalmente. Começou com os 
Secos & Molhados agressivamente. Porque minha 
colocação com os Secos & Molhados era a seguin-
te: todos eram Instrumentistas, menos eu, que só 
cantais. E eu não queria ler "crooner," só chegar 
e ficar cantando, porque Isso não me Interessava. 
E eu vinha de teatro. lá tinha assim uma noção de 
palco e de teatro, que era muito maior do que 
chegar e ser 'crooner" , sabe? Eu queria usar o 
palco com todas as possibilidades que ele per-
mite, que ele oferece; estava preocupado com a 
magia do palco. Assim, com Secos & Molhados 
começei a usar isao agressIvamente, porque sabia 
que era uma coisa que ia de encontro a certos 
padrões e que, se eu não fizesse agressivamente, 
não sobreviveria, Ia lesar pedrada logo de cara. 
Mas hoje em dia eu não faço mala Isso agresil-
vamente, hoje em dia já tenho certeza que o meu 
trabalho, além de qualquer outra colas, é aceito. 

Alente - Mas você não acha que seu tra-
balho foi absorvido muito rapidamente? Quer 
di,er. essa absorção seio desde o começo, desde o 
tempo dos Secos & Molhados, a ponto de - o que 

acho muito positivo - a sua imagem entrar nos 
chamados lares, através da televisão, e todo mun-
do achar muito natural a sua postura cênica. 

Nev - Nào,,u acho que no começo asa pes-
soas flcasam um pouco chocadas. Depois elas 
passaram a achar natural, 

Alente - Eu penso que é porque você dava 
um padrão de fantasia à coisa. Você vê, o fato de 
Caetano Veloso rebolar no Teatro Municipal 
causou muito mais espanto... 

Nev - Ou o fato dele usar batom. Porque eu 
Já conversei com Caetano sobre isso uma vez; eia 
me disse que usava batom para agredir, e eu uso 
batom porque acho bonita uma boca pintada. 
Quer dize,, aio duas formas de usar batom. 

Alente - Pois é: é um negócio mesmo ao 
nível de fantasia. Quando Caetano usou batom 
ele queria agredir ao nível da realidade; já a sua 
agressão é ao nível do fantasia. 

Ne y - É liso ai. Porque eu tenho uma noção 
de palco muito forte. Então se uso batom e pinto 
o olho é porque sei que no palco, sob determlnadj 
luz, um olho e uma boca pintados fazem o efeito 
que eu procuro. 

AJceate - Pois então: esta sua agressão ao 
nível ria fantasia é muito mais fácil de ser absor-
vida pelo público que a agressão ao uivei da 
realidade de Caetano. 

Chrisó.tomo - E como é que você achaque 
esta sua fantasia. já que ela foi absorvida, atua 
sobre as pessoas? 

Nev - Engraçado: eu percebo que para e~ 
público que vai me ser agora - não sei se é por 
causa da época de férias, quando tem multa gente

de fora, muito turista no Rio - percebo que esse 
Público ainda fica um pouco chocado comIgo. Eu 
acho estranho, porque mesmo no Interior as pes-
soas Jó não se chocam mais. 

Chrssostomo - Mas no principio, houve 
urna epsscu em que você chegou a receber agres-
sós».,

- Sim, claro, mas aí respondi 1 agres-
são da maneira que recebi. 

José Fernando - Existe Lima tendência 
iii Litio g rande Pura rotular os artistas. Por exem-
p lo: Stsliie Magal é um cantor cafona; Roberto 
(' rI ,sé Litil cantor que agrada a outra geração; es 
se grupo da discoteca agracia a um público de IS a 
IS anos. Quanto ii Nev Matogrosso, nas filas para 

leu iro A las k a há desde garotinhos a casais de 
til' anos..

-- Pois é: o público é multo, muito, be-
teroginess: e difícil de entender. 

Chrsostomo - E comi é que rocê sente o es-
Imoto lesse ;'ti h 1 eu.' Quer di e r. quais são os 
lIIuruerlt,rs . Lhar e dele' 

- Olha, no "shovv' "tem uma hora que eu 
Pego uma banana: é um momento de humor. Eu 
descasco a banana com muito clima, todo mundo 
fies pensando o que é que eu vou lazer com a 
banana, e de repente eu meto a banana na boca. 
tiro um pedaço dela e começo a mastigar, sabe? 
Porque tudo aquilo é pra descascar a banana e 
comi-Ia. E as pessoas ficam muito chocadas, por-
que não sabem o que eu vou fazer com aquela 
banana. Eu sinto que as pessoas ficam muito ten-
sas até eu mastigar a banana. Quando mastigo, 
elas começam a rir. 

Chrysóstomo - E qual é o uso que você dá a 
essa banana? Por que essa banana aparece em 
cena? 

Nes - Porque o "shon-" tem muito que ser 
com banana, tem muitas bananeiras, eu abro o 
".show" cantando }e.s, nós temos bananas", 
depois, no "Eendedor de bananas", eu desço 
para platéia com um cesto de bananas, tudo 
muito tropical mesmo, muito ligado a essa coisa 
da gente, ti? 

Considerações gerais sobre a banana; todos 
falam ao mesmo tempo, cada um como se tivesse 
nas mãos uma delas e enorme. No final, ouve-se 
principalmente um a4letivo: "fálico"; alguns 
rabinhos de frase, a seguir, deixam bem claro que 
todos estão de acordo sobre as sirtudea da fruis.l 

José Fernando - As pessoas ficam pensan-
do em coisas passadas. 

Aguinaido - ...Numa situação fálica, 
Nev - Pois é. Elas ficam pensando que eu vou 

fazer "qualquer coisa" de terrível com aquela 
banana. Na hora em que eu meto a banana na 
boca, tiro um pedaço e começo a mastigar, aí elas 
se descontraem e começam a rir; vêem que não é 
nada do que elas pensaram. 

Chrvsóatomo - L: esse negócio de banana é 
óLtnhi:' . Eu vou propor na reunião do Conselho 
Editorial de LAMPIÃO que a gente crie o troféu 
banana, 

Aguinaido - Eu votO a favor. 
Nev - Não existe nada mais representativo, 

nosso, do que uma banana, e ao mesmo tempo ela 
é uma coisa muito dúbia, multo filica, como o 
batom é um símbolo fálico.

Aguinaldo - Agora esse espanto das pessoas 
de tiO avios eu acho que não é tão espanto assim 
não... 

Nev - Olha, o espanto não é das pessoas de 
60 anos, nem dos adolescentes: é da geração ia. 
termediji-Ia. 

Aguinaldo - 1h, a geração que acabou de 
fazer quarenta anos? Essa é terrível. Mas eu acho 
que as pessoas de tiO anus não ficam tão espan-
tadas assitil porque eu me lembro que no outip-
show, no Teatro Carlos Goisses. havia um númei-b 
cm que você descia até a platéia cantando um 
samba. No dia em que eu vi, você Sentou rio colo 
de uns senhor de uns tiO anos; você estava muito 
suado, e então ele tirou o lenço do bolso e co-
meçou a enxugá-lo. Eu achei aquilo maravilhoso. 
porque foi unia coisa tão carinhosa, tão pater-
nal.,. 

Ney - E. Nio era uma coisa homossexual; 
era uma coisa de carinho mesmo, de pzoteç4o, 
porque eia viu que eu estava me acabando de 
suar. 

Alceste - Eu acho muito importante isso que 
você colocou: dizer que quem se choca com você é 
o pessoal dessa geração intermediária. Porque o 
pessoal que veio antes deles tinha toda uma ex-
periência nesse nível: era Carmem Miranda, o 
teatro de revista... 

Nev - Pois é. Essa gera 5go Intermediária é 
que perdeu o contato com esse tipo de coisa,. E a 
geração mais nova não tem grilos, ato fica 
chocada facilmente. 

Chzysóstomo - Você uma vez me disse que se 
expunha, mas sabendo que um dia poderia haver 
até um probiema, uma amolação. Você poderia 
enfrentar uma platéia machista no pior sentido da 
palavra... 

Alente - Uma platéia argentina... 
Ney - E continuo correndo o risco. Por 

exemplo: um dia de...., pela primeira vez, uma 
pessoa se levantou da platéia Indignada, a eu vi 
que ela estava indignada. Era um casal, e e 
homem levantou, abandonou a mulher lá a 
platéia e foi embora, puto da vida. 
Quer dizer, essa pes~ poderia ter tomado outra 
atitude em vez dessa, nlo é? E um risco que estou 
correndo o tempo todo. E foi exatamente depois 
desta cena da banana. Quer dizer: ek nga por. 
cebeu o humor da coisa, sabe? 

Alente - Ele ficou indignado porque você só 
comeu a banana; ele queria mais. 

Ney - Eu acho á que, para ele, aquilo tinha 
outro sentido. Inclusive, o fato de eu ter colocado 
a banana na boca deve ter ofendido muito 
principies dele, porque ele iiáo levou pelo lado 
engraçado, mas sim, pelo lado sério, que fio era 
s minha lntençio. 

Chysémtomo - Você acha que todos nós que 
estamos engajados nesse movimento de liberação 
das pessoas, de liberação inclusive das preferên-
ctas sexuais - e é bom frisar bem o Inclusive -, 
você acha que todos nós estaríamos correndo um 
risco? 

Ney - Correr um arisca eu ache que todo. 
cessem. A partir do momento em que ,oc4 e,ta 
por um estilo de vida, voce tem que arcar com es. 
se estilo de vida sempre. E o rIsco existe porque 
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- Uma alma livre: é 
isso o que eles vêem 

Nev. de frente. Aguinaldo (de óculos) e José Fernando.- de Costas, a partir da esquerda: ,4lceste e Mário 
Vale de perfil. Chrvsóstomo
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[ENTREVISTA 1 
voc4 isSo sal satisfazer a todos. Quer dizer, roce 
aio tem que dar satisfatões a ninguém, mas pes. 
sois cobram uma sitisfaçio no seotido de que 
vocé tem que corresponder ao que elas querem, 
ao que a sociedade teoricamente exige das pes-
soas, teoricamente porque ela aio corresponde, 
ela exige mas aio dá o exemplo - quer dizer, ela 
dó o exemplo, mas hipocritamente. As vezes ela 
nega tudo o que ela prega. Bom, viver já é correr 
um suco, sabe? Entio o negócio é usei hon. 
temente com socé, sem aceitar Imposiçios, ve. 
nksm de onde vieram. 

Alceste — Você acha que deu alguma con-
tribuição para essa luta pela liberação das pes-
soas? Acha que sua atitude como artista contribui 
pra isso? 

Mcv — Creio que sim. Mio posso assegurar em 
que sentido isso atinge as pessoas. Porque, note 
bem: nio estou querendo transformar ninguém. 
Não estou dizendo, "olha, gente, eu sou assim, e 
L.ao é que é o certo, o correto". Eu não tenho a 
menor Intenção de fazer Isso porque acho que o 
correto pra cada um, cada um sal ter que des-
cobrir qual é. Agora eu me dou o direito de me 
mostrar praia pessoas, sabe? Eu sou assim, dessa 
forma. Tenho o direito de existir dessa forma. 

Chrysó.tomo — O que é que você chama de 
'essa forma"? 

Nev - "Essa form*" é a minha postura de 
palco, que isSo é uma coisa criada, isto é um por - 
sonagem, entendeu? E um lado meu que eu libero 
exacerbadamente. Sei que é uma coisa muito 
exagerada, porque por temperamento tenho um 
Lado multo exagerado. Pode ser essa coisa do meu 
signo, Leso. Agora, também tem o outro lado: eu 
não preciso sair à rua daquela forma. Percebo 
que muita gente me espera ser na rua dessa for-
ma. Me esperam até a bota de sair do teatro, e 
quando me vfrm ficam até um pouco decep-
cionadas, porque isto corresponde ao que alces 
pensam. 

Aguinsido - É. a gente até fez uma repor-
tagem sobre a Galeria Alaska (vide LAMPIÃO o? 
10) em que se (atava sobre esse fenómeno: depois 
da sessão de teatro, aparecem na Galeria dezenas 
de -. Ney Matogrossos' ' - E quando você sai do 
teatro, não é mais "Me'. Matogrosso', mas sim. 
Ney Pereira de Souza, um rapaz comum, que 
passa até despercebido 

Nev - E, o pessoal espera que saia no mínimo 
com um papagaio na cabeça... 

Alceste — Eles não sabem separar o artista, o 
profissional. do homem que faz aquilo. 

Mcv — Claro, porque é preciso compreender 
que o palco é a exacerbação da minha fantasia. 
Mio há limite para a minha fantasia no palco. 
Fw'a dele, isSo, nem necessito de fantasia. Agora 
eu percebo que há muita curiosidade em me ver 
(ora do palco, em saber se eu sou sempre daquela 
maneira. Ainda outro dia recebi uma carta — 
aio sei se era de homem ou de mulher — em que 
dizia que eu usava uma armadilha para apanhar 
os Incautos, porque no palco era um andrógino e 
na rua um homem... 

José Fernando, —'o,; nao .tcti, q ue a noticia 
sobre você que mais chocou este publico foi 
aquela segundo a qual você tinha um filho? 

Chrvsóstomo — Espera ai; explica que 
noticia é essa. 

Jose Fernando — Saiu uma matéria dizendo 
que Nev tem uma filha de 18 anos, que ele nem 
conhece. 

Alente — Mas uma filha de 18 anos de 
idade" Então você é um rapaz prodígio! Otanios 
anos socê tem? 

Nev - Trinta cade. 
(Comentários '.ohre a idade do —estrelo—. 

Todos pensavam que ele tinha bem menos. Nev 
explica que começou tarde) 

José Fernando - Não é que a notícia tenha 
chocado as CS'OOLS: digamos que elas ficaram 
surpresas. Às pessoas se assustaram multo mais 
com essa notícia do que com o que Você possa lhes 
apresentarem termos de arte. 

Nev •- Eu entendo o que você quer dizer. É 
como se comentasse, "puxa, mas ele lambem 

..?" Ora. as pessoas são ter que entender que 
eu sou uma pessoa ampla, que não estou restrito a 
nada, que de reprente... Ué, gente, os apelos es-
tio ai; se me tocam, eu sou procurar, quero saber 
de tudo o que está acontecendo. Se qualquer coisa 
me atrair, eu sou pra saber o que é. Esse tipo de 
preconceito eu não tenho não, sabe? claro, as 
pessoas querem me limitar, querem dizer, "daqui 
até aqui ele sem, daqui pra Frente não pode 
mais"; agora eu sou é onde sentir vontade. 

Chrvsóstomo — Sim. as pessoas têm o mais 
amplo e Irrestrito direito de ser o que elas qui-
serem. Mas apesar dessa amplitude, você não 
acha que está comprometido com a imagem 
homossexual? 

Mcv — Comprometido, não. O único com-
promisso que eu tenho é com a minha vida. Eu 
não sou estandarte de nada. O que eu mostro praia 
pessoas é um indivíduo livre, uma alma livre. Se a 
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minha sida pode àludar outras pessoas, se o fato 
de eu me expor como me exponho pode ajudar 
outras pessoas, tudo bem. Agora não me colo-
quem estandarte nas mios de jeito nenhum, pelo 
amor de Deus, porque eu não arco com nenhum 
deles. 

Chriaóstomo - O que é essa forma de expor 
o que você se refere tanto, esta sua ''maneira de 
ser"? 

Nev — Gente, uma pessoa com a vida mais 
exposta do que eu Impossivei. Minha vida não 
tem mistério pra ninguém, sabe? E tudo muito 
claro, desde o começo sempre fui multo claro. 
Sempre disse todas as coisas que me pergunta-
ram. Agora ao de um tempo pra ca e que as pes-
soas podem publicar essas coisas. Eu sempre dis-
se. Essas coisas que as pessoas Icem e de repente 
ficam chocadas, como aquela entrevista da "In-
ter' ice". Aliás, eu achei o titulo que eles deram 
de uma habaqulce.. Uma coisa tão apelativa... 

Aguinaldo — Como é mesmo que foi? 'Eu 
nasci homossexual pra cumprir uma missão na 
terra". 

Cheisostomo - Mas você disse aquilo? 
Nev - Foi um rabinho de frase, uma coisa 

que eu disse brincando, e que eles Isolaram, 
deram uma Importincis que não tinha na en-
trevista. Ficou com uma carga tão séria, tão 
pesada, que eu. quando li, fiquei chocado. 

t Entra. 1,e%%. o foiógraf. von, i,,da a sua 
parafernália. Arma tudo e começa a trabalhar. 
Mário Vaie mostra o perfil. José Fernando faz 
uma cara de mormaço. Chrvsóstomo cofia o 
bigode. Alceste assume um ar clerical. Aguinaldo 
finge que é Norman Mailer, Nev levanta uma 
mão, como se cantasse 'Pecado Rasgado": piect, 
o flash espoca) 

Aguinaldo — Mcv, voltando àquela coisa do 
choque inicial que foi a sua imagem: houve algum 
momento, naquele começo, em que você parou. 
pensou, e teve medo do que e:tava fazendo? Quer 
dizer, medo das conseqüências, etc.? 

Ne — Não, eu tive medo de Outra coisa. Tive 
medo porque... Bom. Mário Vaie é a pessoa aqui 
que me conhece há mais tem po; eu sempre fui 
uma pessoa á margem, sabe? Uma pessoa que 
vivia de artesanato numa época em que ninguém 
vivia disso. De repente, pulava da margem para o 
centro de uma coisa toda que eu negava, na qual 
não acreditava, que é o esquema todo que está si. 
De repente, pelo tipo de trabalho que eu fazia, ea 
tasa exatamente no meio dessa engrenagem toda, 
e isso me encheu de medo, me tirou o sono, me 
dava pesadelo... Mas quanto ao que eu fazia, 
não; Já fui preparado pra Isso. Tanto que já fui 
caindo de pau, " ; e í` 

Mulo Vale - Mas você nunca teve medo que 
seu sucesso fosse uma coisa passageira? 

Ney — Não, porque eu acho que posso fazer 
outras coisas. No momento em que concluir que 
isso é uma colas que Já não está me agradando — 
está as repetindo, ficando chato,.. 

Alente — Já pintou isso alguma vez? Pensar. 
"ai, que coisa chata não quero mais fazer isso"? 

Me'. — Não, porque por enquanto eu ainda 
gosto multo, pretendo fazer Isso muito tempo ain-
da. Mas, por exemplo: este é o último "show" que 
estou fazendo por muito tempo. Vou gravar um 
disco em agosto, outro em agosto do próximo 
ano, e só em dezembro de 1980 é que sou pensar

guám consegue. Mas eu posso dizer o que vivi, de 
que forma vivi, de que forma as coisas me cha-
gam. Acho que é ad isso que eu posso fazer. Não 
posso é transformar ninguém, nem dizer, "olha, 
R en te . não laça isso, porque Isso não dá certo", 
ou "faça isso". O que eu procuro é informar az 
pessoas 

Chrysóstomo — Cismo artista você seria mais 
ou menos libertário, Quer dizer, neste sentido que 
você acabou de expor-

Mcv — Talvez sim. Porque estou mostrando 
que um Individuo pode ser livre, que o espírito 
dele é livre, que apegar de todas as pressôes o in-
dlv iduo tem o direito de existiu como ele queira, 
desde que não interfira na vida do próximo . Quer 
dizer, eu quero ter todo o direito de existir; agora, 
quando percebo que estou no terreno de outra 
pessoa, sou Incapaz de ficar impingindo coisas. 
Isso eu não faço. 

José Fernando - Você acredita que existe 
uma tendência, de alguns jornalistas, de cobrar 
posição política do artista? 

Nev — Existe. Eu isto acredito em política. 
Acho que política é luta pelo poder, e eu riso 
tenho o 1mrnor Interesse pelo poder. Voc sé, eu 
lenho 37 anos, e desde Getúlio Vargas sue lembro 
de poi'éica, mas nada mudou. Então, se eu não 
acredito em política, n*o vou me envolver numa 
modificação individual a partir do momento em 
que o Indivíduo se modifique, tudo se modificara. 
A partir do momento em que o ser humano res-
peite o prõximo, em que deixe de explorá-lo, as 
coisas começarão a mudar. 

Aguinsido - Mas o seu comportamento, 
quer você queira ou não. tem uni significado 
político 

Nev - Claro, mas é uma política existencial, 
não a niel de partidos, de luta pelo poder. 

Aguinaido - \,, c& falou que o que lhei n
-teressa realmente é 'iser e passar sua experiência 

de ' ida a'. pessoas. 1- como e que wcè esO s ven-
di' .ii udilUCU iC 

Me'.- - De repente eu lou lhe dizendo que 
vou dar uma parada porque eu não tenho muito 
tempo pra mim isSo, sabe? 

Alce-ite - \ oeé é tinia pessoa que não gosta 
iii titio de sair de casa. uisi 

Nev - Eu mal saio de casa. Mas gosto deter 
pessoas dentro de casa, Junto comigo. Então o 
trabalho Interfere na minha vida no sentido de 
que .— e pode parecei uma coisa muito carda 
dizer Isso, mas é que sou muito profissional -. eu 
quero estar bem à noite, pra fazer o 'shiie' o 
melhor possisei. Então vou dormir cedo para 
acordar bem no dia seguinte, fico 'vivendo um 
pouco no claustro, sabe? Eu me forço a isso. Saio 
do teatro, vou Jantar em casa, porque aí já estou 
em casa. Depois, as pessoas ficam querendo Me'. 
Matogrosso o tempo todo, quando eu isSo estou a 
fim, Por Isso, acaba o 'shovv" sou pra casa, por. 
que eu entro e Matogs'osao fies na porta. 

Akeste - E quem i que entra com você,' 

?,ev - Ninguém. Eu sozinho. 
Chrysóatomo - Oque é que você acha de al-

guns arlislas que pensani e agem como nós sa-
bemos, mas que, na sida Pública. cultisani uma 

iniagem de machão. inclusise para sender disso e 

fazer novelas? 
Mcv - Mio estou aqui para Julgar ninguém, 

cada um age como quer. Mas eu provei que Isso 

aio é necessário: que ninguém precisa cultivar 

uma falsa imagem para sobreviver como artista. 

Aiceste - Você acha que isso é uma con-
tribuição sua à vida do artista? 

Mcv - Eu acho é que as pessoas tem que 
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em fazer outro "show". Preciso de um tempo, 
quero um tempo pra mim: um ano sem fazer 
nada, pra viajar, pra ser coisas. 

Alente - Ivso pode resultar numa mudança 
de imagem? 

Mcv — Olha, eu não faço esse parada pensan-
do na imagem ou no publico. Só obedeço a um 
anseio, s uma necessidade minha. 

Ch,ysóstomO - Messe tempo você tntcrrons-
eria o seu filão criador? 

Nev — Ou quem sabe eu fosse enriquecer esse 
filão criador, que está se desgastando porque não 
consigo absorver nada, ao estou fazendo coisas? 
Não tenho tempo de acumular nada. fico ao gas-
tando. Entào, v eia as criticas a este "shoa": si 
pessoas dizem, "ah, ele faz tudo muito bem, mas 
não renova nada". Realmente, eu não tive tempo 
pra renovar. Mal acabei uma coisa, Já estou 
fazendo outra. Eu tive uma semana pra fazer este 
"show" - 

Chzysós*omo - Ney . além de ganhar dinheiro 
— claro, você é um profissional -' além de se ex-
por, qual é a sua funçào enquanto artista? Sua 
função maior? 

Me'. — Ah, eu não sei qual é a minha função 
maior, sou uma pessoa multo lniuitiva, não sou 
um Intelectual, não cerebraiizo nada, não paro 
pra pensar nessas coisas. Tem uma coisa que me 
estimula a fazer. Só espero que aquilo que eu faço 
seis de utilidade para alguma, pessoal. Porque 

sabe o que acontece? Eu quando dIgo a soer, que 

me exponho, não me exponho apenas como artis-
ta, mas também como ser humano: eu digo muito 
às pessoas o que o ser humano, independente do 
artista, pensa, vise e acha das coisas: o que eu ob- 
servei da vida. Porque sou uma pessoa muito 
atenta a tudo o que acontece ao meu redor. Então 
eu tenho que passar as minhas experiências. Sei 
que não posso transferir experiência. Isso nin-
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•.Pessoas histéricas me 
deixam muito tenso 

José Fernando (o do olhar de mormaço, ô direita), Agui,ialdo e Nev 
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aceitar o artista, e itio apenas o srtla, ma o sex 
humano, como ele É. Ninguém tem que criar uma 
falsa imagem pra iriser, pra sobreviver ou pra 
poder trabalhar melhor. Acho que o gosto sexual 
dai pessoal não Influi no trabalho que elas fazem, 
sabe? 

Chrysóutomo - Não influencia talvez na 
recepção do trabalho. 

Nev - E lssoi desde que você faça bem o seu 
trabalho, o público aio 5 a se Interessar se você 
dorme com homem ou com mulher, ou se soei 
não dorme com homem nem com mulher. Que, 
dizer, acho que liso foi uma coisa faltamente 
criada. 

Aguinaldo - O que o público quer é aquilo 
que o artista faz no palco. O que este público 
imagina que o artista faz depois Fica por cqnta da 
ima g inação dele, apenas. 

Ney - Depois, no Brasil acontece aquele 
negócio: "foi artista é bicha". Então, esse tipo de 
preocupação é superado, porque parecendo ou 
nio, para o público, "Já é". Portanto... Eu, pes-
soalmente, acho que Isso não interfere em nada, 
sabe? Quer dizer, aio interfere na receptividade 
do trabalho. Mas há quem pense o contrário, e 
entoo fies sisendo uma sida falsa. Eu não arcaria 
com um. sida Falsa. 

José Fernando - Você acredita que exista al-
guém capaz de querer passar uma cantada em 
você só pelo Faio de ser o Ne y Malogrosso? 

Nev - Claro, mas eu percebo quando é por 
causa do Matogrosso. Só como a pessoa chega já 
dá pra ser com quem eia está querendo tr.nsar. 
Se eu tenho Interesse, façoojogo. Senio,.. 

Agulnaldo - Você nota isso mais nos homens 
ou nas mulheres? 

Ney - As mulheres, quando têm tesão, elas 
deixam bem claro que têm traio, e pra elas aquilo 
ii do palco uso tem nada a ver, aio Interfere em 
nada, e se interfere á pra melhor. Já para os 
homens o que acontece comigo no palco torna 
ludo mais fácil, porque eles acham que a partir 
dá] podem chegar perto de mim e dize, tudo o que 
querem. E eu não ratou nem ligando p.rque se 
me Interessa, tudo bem, se isso me interessa, 
também tudo bem. Eu não tenho falsos pudores: 
as pessoas têm o direito de se comportar como 
quiserem, e eu também tenho esse direito. Ou 
seja: se eu quiser, vou. Se eu aio quiser, aio vou. 

Chrysóstomo - Você nota que as pessoas gos-
tariam de levar você pra cama com essas roupas 
que você usa no show7 De handidinho nazista, 
etc.? 
- Nev - Sim, Muitas até me dizem ii... ii 
houve até quem dissess, que só Iria pra cama 
comigo se eu estivesse todo suado e com a pia. 
lura, recém-saído do "show" AI eu respondo que 
isso aio vai acontecer nunca, porque quando em 
saio dø "sl,ow" estou tio cansado que me sinto 
Incapacitado pra qualquer colas. 

Alceste - isso inclusive aconteceu com um 
amigo meu, que chegou até a transar contigo. 

Agnaldo - E depois disse para os amigos, tá 
vendo só? 

Alceite - Não, foi uma coisa pública! 
Chrysóstomo - E como era o nome dele? 
(Tumulto: Alceste diz que não vai dizer o 

nome do rapaz, porque a entrevista está sendo 
gravada. Mesmo assim, diz o nome bem bai-
xinho; Ney comenta que ele "agora está casado, 
coitado", e a decisão é unânime: todos acham que 
o gravador deve ser desligado para que Alceste 
pronuncie, com toda a pompa possível, o nome do 
rapaz. Isso é feito, após o que o gravador é re-
ligado) 

Alceste - Inclusive, essa figura, antes de te 
conhecer, sem pre me dizia: "O único homem com 
quem eu transaria sena o Mick Jagger". Bom, ele 
nàci tese o Mick Jagger. mas teve você, e eu tenho 
certeza que você foi o único na vida dele. Nesse 
mesmo nível, isso se repetiu com várias pessoas 
que eu conheço: tua imagem no palco fazia com 
Que essas pessoas, habitualmente machões, se 
sentissem mais à vontade pra transar. 

Ney - Bom, gente, curiosidade eu acho que 
existe dentro de todo mundo. De repente você es- 
ti apto a tramar com saia curiosidade, ou pode 
passar a iki. Inteira sem coragem pra Isso. 

José Fernando - E já que nós estamos falan-
do nisso, Ncy , você podia dizer aqui em primeira 
mão, para o Brasil inteiro através do LAMPIÃO, 
q ual o seu gênero... 

Ney - Eu vou dos 18 aos 88. Não é tipo físico: 
tem que ter, por trás da pessoa, uma coisa que me 
atraia; uma cabeça... Eu entendo perfeitamente 
Isso de as pessoas dizerem que só iriam comigo; é 
porque é muito mais fácil para eim. 

Alente - , porque o relacionamento delas 
com você está no nível da Fantasia. 

Agnaldo - Ney . você viaja muito ai pelo in-
terior. As pessoas que te procuram, como é que 
elas se comportam nestas cidades? Chegam assou 
a níveis de adoração, a dizer. "olha, você é muito 
importante pra gente", etc.? 

Nev - Me dizem, e eu acho legal ouvir isso. 
Embora, como Já disse, eu aio queira ser jamais 
Extra/Lamplio

estandarte de nada - porque se eu pegar um es-
tandarte estou limitado, e aio quero ser uma pes-
soa restrita a sim campo, quero ser uma pessoa 
ampla -, eu acho um barato quando alguém me 
diz, "ah, porque você me ajudou, porque eu Iii,e 
coragem", quer dizer, ajudei indiretamente, por-
que a pessoa de uma forma ou de outra já che-
garia a liso. Agora eu ano incito .luguétn a nada. 
Quem sou eu pra dizer o que auna pessoa deve 
fazer? 

Chrysá.tomo - E o que é você ouve mais. 
dessas pessoas? 

Nev - Bem, tem aquelas pemoas histéricas, 
que me deixam multo tensoi chegam coas aquela 
história de "maravilhosa, aio sei o que", eu aio 
gosto. Porque eu sou multo tranq*Wo; estio, 
quando percebo uma reação histérico, lemo me 
deixa mel; de repente, nem sei como correspon-
der a isso, efim muito tímido. AI eu nem sal 
como Isso se reflete nessas pessoa., porque na 
verdade elas esperam é que eu seja três vezes mala 
histéricos que elas. Tua também aquelas pessoas 
que chegam coes mules curiosidade, tem as que 
chegam cem todos os flancos abertos, esperando 
ser atacadas (e eu aio ataco ninguém). Tem 
aquelas que chegam pensando, "eu sou bonito e 
ele sal me quere,". 

José Fernando - Ora bolas, mas a estrela é 
você! 

(José Fernando faz uma cara de amante Latino 
em direção a Ney. Mil risadas) 

Agulualdo - E chegam perto de você pes-
soas incrivelmente articuladas, que fazem ver-
dadeiros discursos políticos? 

Ne y - Ah, sim. Um dia desses chegou um 
dizendo que era psicólogo, queria me fazer um 
estudo; eu penseI, "estudo, meu Deus do céu, que 
horror!" Eu me senti assim um ser extra-
terreno... 

José Fernando - Você já teve problema em 
alguma cidade? Alguém que quisesse impedir 
você de cantar, etc.? 	 - 

Ney - Não. Só no Recife, no 'show" "Ban-
dido— , eles queriam cortar o "strip-tease". Mas ai 
eu mesmo estava bancando o espetáculo, aio 
havia intermediários, e então eu dl.se que ou 
fazia tudo ou aio haveria espetáculo. "Eu tenhoa 
direito de prar tudo e ir embora, e tenho o di. 
reito, também, de dize, para o público porque es-
tou fazendo Isso". Aí eles não cortaram. Aliás a 
discussão começou porque eles disseram que, no 
Sul, coisas como aquele "strip-tease" passavam 
pela Censura porque as pessoas já estavam 
preparada. para Isso; já no Recife era diferente. 
Então eu disse: "Olha, eu acabei de fazer esse 

stripe-tease" no Piauí durante uma semana.,, 
Agulnaldo - E depois disso o Piaui con-

tinuou exatamente como estava; quer dizer, você 
não afetou em nada os costumes locais. 

Ney - isso aí. De qualquer maneira, o 
meu contato com a Censura não chega a ser multo 
difícil, porque dei raparam de mim outra coisa; 
afinal, eles também têm suas fantasias. Mas 
quando me vêem assim, Igual a eles, fica tudo 
mais Fácil. 

Aguinaldo - Isso aconteceu conosco em 
nossa aventura policial recente. Nós notamos que 
o pessoal esperava que os editores do LAMPIÃO 
fossem assim, cataplum!, aquela coisa hichal, es-
pantosa. E ai, como nós todos somos rapazes 
muito bem comportados, foi aquela decepção.

Mário Vale - E cartas agressivas, você re-
cebe? 

Nev - Não. Si. todas multo bem humoradas. 
Aguinaldo - E, mas o Jornal do Brasil um 

dia desses publicou a carta de um leitor que 
atacava você, por causa de suas aparições na tevê. 

Ney - É, Isso o Jornal do Brasil publica 
Agora urna entrevista comigo, não. 

A.gulnaldo - Mas quando começou a con-
Fusão policial com o LAMPIÃO, nós fomos 
procurar a solidariedade dos coleguinhas da 
grande imprensa. No JB, eles nos disseram que 
havia uma ordem superior: não se pode falar em 
homossexualismo no Jornal do Brasil. "Até 
proibiram a publicação de fotos do Ne, Mato-
grosso!" Foi o que eles nos disseram. Agora eu 
acho que neste caso quem tem problemas não são 
os homossexuais, e sim, alguém na direção do 
Jorna] do Brasil... 

(f..itra vez a entrevista muda de direção. Ney 
começa a falar das platéias que enfrentou, Co' 
menta um show em Santos, em que um grupo o 
chamou de "bicha", e em que a platéia, dividida, 
acabou brigando por sua causa) 

Ney - Agora tem um lugar, em Si. Paulo, 
onde eu nunca mais porei os pés: é o Curso Ob. 
Jetivo, um lugar de débeis mentais, de fllhlnhoe 
de papal IrresponsáveIs, de imbecis, porque me 
Pagaram multo bem pra fazer um "sbow" lá, e 
depois aio me deixaram cantar. E Isso aio foi só 
comigo aio, porque era o festival de música deles 
e eles não dslzar.m um só colega cantar: ficavam 
Mando bolinhas de papel. Quando eu entrei no 
palco, choveram botas de papel. AI eu virei a 
bunda pra casa deles e fiquei remexendo durante 
uns dez minutos. Depois cantei cinco mlnlcas e 
fui embora. 

Alcsste - E a história do presidio? 
(Surge uma discussão: Ney diz que não foi 

beliscado pelos presos, no famoso sbow no 
Presidio Lemos de Brito; Chryaóstomo, que con-
tou a história na revista Veja, insiste: "Foi belis-
cado, sim". Ney protesta: houve abraços e 
agarrões; beliscado, nunca. Os dois não chegam a 
um acordo, mas riem muito dessa história toda) 

Chrysó.tonio - Mas a platéia presidiá.ria te 
interessa de alguma maneira especial? 

Ney - Não, eu aio tenho interesse nessa celas 
de reaçio deles, eu tenho interesse humano neles, 
porque aio peasom que aio podem sair de limas 
também Lisa direito de ver coisas Agora é multo 
complicado fazer um ebow pra eles, psique seas• 
pos é de graça, mas essas coisas têm um canto de 
produçio. Da outra vez foi num festival de 
mímica do sistema penItencIárIo. Fizerem uma 
elelçio entre es preços para sabe, que artista de 
tora eles queriam convidar, . o escelhido fui eu. 

Aguinaldo— Os pretos políticos também 
viram o ahow? 

Ney - Não. Eu perguntei se eles estavam 
presentes, me disseram que nio. Pedi pra ler um 
contato com eles.Ipra fazer um "ahow" só pra 
eles, me disseram litue fio podia. Foi tudo multo 
bacana: no flnal, me ofereceram uma mesa de 
doces e guaranás. Os presos me procuravam para 
dizer coisas, um deles me Impressionou porque 
chegou e disse assIm, "olha, eu teu aqui preso, 
mas minha cabeça é livre, ela voa longe; ninguém 
pode prender minha cabeça". Já pensou? Aguen-
tar aquela barra da prlaio e ainda pensar assim? 
E depois, o que eu ouvi um preso dize, na tais. 
irisio quando entrevistado, valeu multo mais o 
Preço de um "show", pra mim; ele &sø, que me 
curtia multo porque para ele eu significava a 
liberdade. Mas uma liberdade multo maior. 

Ney - Foi bom você falar: como é que está a 
sltuaçio? Eu soube que vocês estio sendo proces-
sados. 

Aguinaldo - Ainda não é processo; é apenas 
um inquérito, igual ao que existe contra a revista 
Isto £ e contra a lntervlew. Só que o pessoal do 
Intervkw mantém o assunto no maior segrêdo, 
como se o silêncio, nestes casos, pudesse ajudar 
alguma coisa... O motivo é sempre o mesmo: 
"ofensa à moral e nos bons costumes". Ou soa: 
os "bons costumes" dos Lutfalla. dos Abdaila e 
dos Grupos Lume da vida estão ameaçados por-
que há pessoas, como as de LAMPIÃO, que 
preferem fazer jornal, em vez de dar golpes na 
praça... 

Chrysó.tomo - eles dizem que a gente está 
incitando as pessoas ao homossexualismo.,. 

Aguloaldo - Mas é como o Ney disse: ele 
não incita ninguém a fazer coisa alguma ; é o 
nosso caso; pensar que nós estamos incitando al-
guém a fazer alguma coisa é nos dar um poder 
que nós absolutamente não temos; é aquele 
negócio de o dr. Silvana querer dominar o mun-
do, é coisa de história em quadrinhos... 

Ney - Ninguém tem em poder! 
Alceste - Uma curiosodade minha: o que 

está escrito nos bilhetes que as pessoas te en-
tregam nos "shows"? Você guarda aqueles bi-
lhetes? 

Nev - Oitenta por cento das pessoas pedem 
fotos; uns vinte por cento dizem loucuras; coisas 
absurdas. Não gosto de dize, o que ela, escrevem 
nos bilhetes, porque é uma coisa multo parti. 
caiar, das pessoas. Mas tem coisas assim: uma 
vez eu recebi um bilhete de um cara; ele dizia que 
estava assistindo o " show" com um absorvente na 
cueca. Eu achei Isso uma coisa tio louca! 

(Nessa altura a entrevista dá uma guinada: 
ninguém sabe exatamente porquê, todos co-
meçam a falar sobre Emilinha Borba; Chrysés-
tomo, José Fernando e Ney fazem declarações de 
amor a Emilia. Aguinaldo chama todos à ordem, 
após cantar a primeira estofre de "Cachito mio".) 
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Clodovil Hernandez faz a si mesmo esta pergunta 

Quem deve dormir 
sobre os nossos 

lençóis de linho? 

A estrela da tarde era Clodovil Ilernandez. 
Mas os entrevistadores é que chegaram com meia 
hora de atraso A malson da Avenida Cidade Jar-
dim, um tanto assustados pela advertência de 
Celso Cúri, segundo o qual "Clô odeia atrasos". 
Com ódio ou não, ele recebeu com a maior cor-
tesia o grupo mobilizado para entrevistá-lo: Peter 
Fry, Darcy Penteado, João Silvério Trevisan, Cel-
so Cúri e Aguinaldo Silva. E. enquanto estes ain-
da admiravam o bom gosto do seu atelier, cujas 
paredes cobertas de espelhos acabaram ofuscan-
do as sofisticadas câmaras do Dimas Schtini (é 
por esse motivo que não publicamos fotos dos en-
trevistadores), ele assumia a postura de quem já 
está acostumado a dar entrevista e a fazer re-
velações; durante duas horas e meia Clodovil fez 
as duas coisas, respondendo à altura às provo 
cações dos entrevistadores, negando-se aqui para 
dar um pouco mais logo adiante, entremeando, 
num jogo de mestre, as grandes revelações com as 
informações corriqueiras. E tudo isto sem estar 
ira mis meltuies dos; os lamplônicos olhos detec-
taram um véu de tristeza que às vezes cobria seu 
rosto, e a certa altura ele valeu-se do copeiro para 
tomar com um copo de leite, um comprimido 
que identificou sumariamente: -antibiótico". Já 
no fim da entrevista, um presente para os leitores 
de LAMPIÃO: uma belíssima história, pessoal e 
tocante, que ele contou pela primeira vez a jor-
nalistas e que, nesta entrevista, serve de iru 
flnale. 

DP - (lá. você sabe que nós não viemos aqui 
para que você fale da próxima "salsoa"z De todo 
mundo il mar sala comprida, curta, babado, 
etc... 

CH - Embora todo mundo aqui goste de um 
babado... 

DP - Mas o Importante pra nós éque você 
diga nessa entrevista tudo o que você não teve 
coragem de disse antes numa entrevista. Ou eu-
tio, todo o que vod disse e acabou sendo em. 
surado, o que deve ter deixado você p... da vida. 

CH - Não, eu nunca cheguei a este ponto. 
1W - Não? De qualquer modo, a gente quer 

que você diga tudo. 
CH - A melhor coisa pra conseguir que-um 

entrevistado diga tudo é não recomendar, não é, 
Darcy? Se começar recomendando a gente não 
diz tudo. 

DP - Inclusive, olha, certas coisas - como 
eu sou quem melhor conhece você aqui -, certas 
coisas que eu disser poderão parecer até Insul-
tuosas. Caso você se sinta lnsukadp com alguma 
pergsmta minha, pode me insultar também que 
eu não respondo. 

CM - 1h. Darcy, mas ai a gente vai fazer 
como a maioria, não é? Não fica bem. 

CC - Pois é. E depois, é preciso ter cuidado 
para não quebrar os espelhos. 

CH - Porque? 
CC - Porque mim vocês vão acabar se eu-

galfinhando. não é? (Risadas). 
Péjais 6

II

DP - Pois então Ia sal. Quantos anos você 
tem,Clô? 

CM - Quarenta e um, 
DP - E quantos de profissão? 
CH - Bom, tem aquela fase que eu trabalhei 

de free-lancer, por volta de 54, depois veio 58, en-
tão eu voltei para o interior, até l%O, quando 
consegui abrir uma loja. Quer dizer, praticamen-
te 28 anos. 

AS - Você é um homem rico? 
CH - De saúde eu acho que sim, não é? 

Agorinha mesmo eu estava dizendo a uma cliente 
lá embaixo que não sou rico porque não q&ero. 
Aliás, já desisti de ser rico, não quero mais ser 
mesmo, sabe? Porque não adianta nada, 
medida que você vai melhorando os lençóis, cor-
tinuar colocando o mesmo nível de gente em cima 
deles. 

JST - E que nível de gente é essa? 
CM - A que a gente caça na rua. Porque não 

tem nada a ver, sabe. e isso serve pra todo o mun-
do. Eu conheço mil pessoas conhecidas por ai, 
pessoas que freqüentam salões até urna certa 
hora, e que depois vão para os mesmos lugares: 14 
a gente só encontra o mesmo tipo de pessoas, es-
sas que a gente coloca em cima dos nossos lençóis 
de linho. Então, eu acho que não tem nada a ver-
Por isso, hoje em dia eu só quero é mais esta-
bilidade, em vez de riqueza. Minha preocupação 
no momento é saber como é que eu vou pagar os 
empregados no mês que vem, já que esse mês está 
tudo acertado. 

AS - Mas você está satisfeito cem o que faz... 
CH - Estou exatamente por isso: porque só 

faço o que gosto; eu faço moda, vivo de moda, 
trabalho com moda; nunca pensei em trabalhar 
deitado, e por isso só dependo mesmo é do meu 
trabalho. 

AS — Você acha que umacoleçio sua  uma 
obra de arte? 

CH - Bom, no momento eu estou até em 
dúvidas se é mesmo, porque o que me preocupa 
atualmente não é a alta costura, e sim o prêt-a-
porter; é a coisa mais sociológica, digamos assim. 
Além disso, moda é uma questão de cultura, e o 
Brasil não tem cultura para consumir moda; 
Compra-se qualquer corsa que aparece, tem mil 
casas de modas que não tem nada a ver, e que 
faturam demais. Aliás eu sempre digo que no 
Brasil é melhor ser dono do Barulho da Lapa, que 
é uma loja de tecidos na Lapa, que de um atelier 
em Cidade Jardim. Lá se ganha muito mais. 

DP - aô, vogê coza há muko tempo de uma 
situação privilegiada por cama do seu senso de 
organização. Você acha que isso é urna coisa flor—
mal, ou é porque você não é um porri4ouca coem 
os ontem deste setor? 

CH - Olha Darcy, você sabe que a gente vive 
num pais onde o milionário é uma utopia, onde as 
coisas são muito utópicas. Então a alta costura 
entra nesse esquema porque é uma coisa de alto 
luxo, que precisa de todo um assessoramento 
para vingar. Dai que nem sempre a gente é com-
preendido, porque há pessoas que não entendem 
que a gente gaste uma fortuna para mudar uma 
decoração da qual eles vão usufruir também; há 
quem pense que a gente está gastando com a 
decoração um dinheiro que eles estão nos ajudan-
do a ganhar. Então, é preciso dosar tudo isso, e a 
coisa se toma muito complexa. Agora você vê, eu 
trabalho num ambiente muito luxuoso, mas  
verdade é que me custa o sangue manter esse am-
biente, porque no Brasil eu não tenho retaguarda, 
não tenho pessoas que pensem da mesma maneira 
que eu. E tem o seguinte - eu não estou muito

bom para entrevista hoje não, minha cabeça está 
uma droga. Mas eu vou explicar —: para mim, o 
maior interesse da moda não é econômico. em-
bora tenha uma parte muito boa neste sentido; 
pra mim o maior interesse da moda é na parte 
sociológica, na parte cultural. Porque um povo 
que está mais culturalmente preparado éum povc 
que pode entender a moda melhor. Ë evidente 
que, partindo daí, você já cai ndlado econômico, 
claro. Pra você ter uma idéia: o povo italiano, por 
exemplo, é um povo que se veste muito bem, de 
uma maneira geral. Mas é um povo que tem 
problemas de ordem econômica... 

1W - Mas a cultura contrabalaàça. 
CH - Exatamente. E depois, no Brasil 

como você vê aí: qualquer bicha, só porque des 
munheca, acha que tem de fazer moda. Elas en-
tram na moda corno se estivessem entrando no 
Teatro João Caetano. E olhe que eu também fiz a 
mesma coisa. A diferença é que, ao contrário dos 
outros, eu tinha talento, e isso você não consegue; 
você tem ou não tem. Ê verdade que também é 
preciso ter sorte. Tem muita gente de talento por 
aí andando de ônibus. 

JST - Quer diser que você se considera um 
homem de sorte? 

CH — Claro. 
DP - Mas esta sorte não seria pelo fato de 

você ter começado sua carreira numa época em 
que «a tudo mais fácil? Era urna época de ouro 
na economia brasileira - quer dizer, para um 
certo grupo. Gastava-se multo dinheiro. 

CH - Não Darcy, continuam gastando do 
mesmo jeito. Dinheiro por ai é o que não falta. 
Apenas ele mudoude mão. AI.m disso, a maneira 
de entrar no campo da moda hoje em dia também 
mudou. Naquela época isso só era possível através 
da alta costura. 

DP - 1I Jâ se entra até pelo ilxio. 
CH - Uxão, como? O prêt-a-porttr? 
DF - Não, não; é que a modaboje em dia os-

ti tão desvairaria, uma loucura completa. 
CH - Eu sinto não concordar com você. Eu 

acho que a moda ilustra vários acontecimentos, 
de acordo com a época em que é feita. Esse é o 
papel mais importante da moda, e para mim é o 
único. E eu acho que a moda, no momento, 
reflete exatamente o comportamento mundial: ela 
é instável, é loucura, mas é tudo isso porque o 
mundo está assim. 

JST - Quer dizer que você se acha um Intár-
pente do seu tempo? 

CH - Eu poderia ser se nós tivéssemos cul-
tura suficiente para isso. Mas acho que, de acor-
do com o que nós avançarmos enquanto nação, 
talvez daqui a algum tempo eu seja citado com 
mais respeito que hoje em dia. Porque hoje em 
dia, em nosso pais, certas áreas de trabalho são 
vistas apenas como manifestações extra-cama de 
um determinado comportamento sexual. Fora 
disso elas não representam nada. 

AS - E você ad,a que ter ou está fazendo ai-  
gama coIsa para mudar essa hidis geral em re-
lação à sua área de trabalho? 

CM - A vida inteira, não é? Porque hoje em 
dia você assumir determinadas posições por ai até 
que é muito fácil, não? Mas na época em que era 
proibido assumir essas posições eu já assumia. 

JST - Por exemplo... 
CM - Ser o que eu sou, realmente. 
JST - Por exemplo... 
CM - Por exemplo: exatamente isso que você 

está vendo (risadas gerais). 
DP - Você está falando como se o seu com-

portamento pudesse permitir paralelos. Eu dia-

1 
cordo: não acho que o seu comportamento seja o 
comportamento que as pessoas costumam esperar 
de um costureiro. Como expressão corporal, eu 
quero dizer. Apenas você é uma pessoa de seu-
sIdade, que sempre agiu de acordo com sua 
sensibilidade. Em suma: não acho que voei dos. 
munheca. 

CM - Sim, mas para assumir uma posição na 
vida não é preciso tomar silicone, nada disso. Es 
tal história: eu já fiz is.so, já desmunhequei real-
mente. Mas eu fazia isso pra agredir, usava tapa. 
olho, rendas e babados numa época em que isso 
era considerado um horror. E ficava muito go-
zado, porque no fundo parçia a índia Diacul 
fantasiada de Luiz XV... 

PF - Você gosta das muLeres que punam 
pagar o luxo? 

CH - Eu gosto das mulheres que sabem 
usufruir o luxo, não é? 

PF - Mas em geral você gosta de suas dku-
tes?

CM - Gostar é conviver. Eu não convivo com 
todas as minhas clientes. Com algumas eu tenho 
uma convivência superficial, e não passo disso, 
porque não estou interessado em freqüentar 
salões. Porque aqui também se confunde muito as 
coisas. Você se torna Intimo de uma cliente e vai 
ter problemas depois, porque ela começa a te 
pedir as roupas de graça. Se eu vou ser obrigado a 
fazer descontos astronômicos em troca de um 
prato de comida, prefiro comer em casa e com 
quem eu quero. 

DP - Você acha que é vantajoso para 06 
maridos que eles saLam que o convívio com o 
costurebo - ou, no meu caso, com o retratista - 
não traz um perigo Imediato para suas muLeres, 
na medida em que o costureiro ou o retratista seje 
homosser sal? 

CM - Olha, é uma forma de encarar as 
coisas, não é? O problema é que normalmente 
eles dançam também nessa... 

DP - E, mas eles pensam .adm. Po~ na 
medida em que se trata de um machão... 

Cli - Mas existe machão, ainda? 
AS—Oficialmente pelo menosdo. 
CH - Então, meu bem, no que dependeu de 

mips, estão todos grávidos. 
CC—Vocã já foi assediado por ulhereu? 
CH - Já, sempre, graças a Deus. E tive 

muitas trans~ Entre outras coisas porque eu 
não acho que se possa ter uma opinião sobre uma 
coisa antes de conhecê-la. Essa história de dizer. 
"eu não como jilÕ porque ouvi dizer que é amar-
go", eu acho totalmente errada. Eu acho que, 
com mulher ou homem, o resultado físico é a 
mesma coisa, entende? Agora, com elas, falta 
toda uma outra coisa que infelizmente eu não sei 
explicar. Por exemplo: se eu estiver com uma 
mulher maravilhosa e passar um homem ma-
ravilhoso, eu largo a mulher falando sozinha. 
Mas isso eu acho urna posição errada, porque o 
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"Uma vez me apaixonei 
pela pessoa errada..." 

que eu queria ser mesmo era bissexual: aquele 
que gosta de homem e de mulher. 

JST -Espera ai um pouquinho, Ckdo,11; 
você então se senÍe um pouco culpado em ser 
homossexual? 

CH - Não, absolutamente, imagina. Eu não 
sou culpado deter nas'cido, não pedi pra nascer... 

DP— Mas é que oprobleme... 
CR - (Ajaume um tom de desãnlmo Olha, 

vocês me pediram a entrevista e eu disse "tudo 
bem', porque acho muito lisonjeiro dar entrevis-
ta, seja por que motivo for. Mas eu já sabia que o 
assunto ia ser este, e olha, eu estou um pouco de 
pé atrás quanto a este assunto, porque não gosto 
muito de bandeiras. 

AS - Pelo contrário, Clodovll, a entrevista 
não vai ser apenas sobre este assunto. O que a 
gente quer é saber de outras coisas suas; mas nós 
achamos que estai outras coisas podem ser levan-
tadas atrase,, de um assunto que diz respeito a 
todo, nós. Sua profissão, por exemplo... 

CH - Está bem. Devagar se vai ao longe. 
PF - Por exemplo: eu queria saber porque os 

homossexuais escolhem determinadas profissões, 
como costureiro, cabeleireiro, "candomblezelro" 
e até retratista. 

CC - Pois é. Você mesmo disse que quando 
entrou na profissão desznunhecava proposital. 
mente. Isso não era uma atitude geral? 

CH - Não, absolutamente. Era uma atitude 
de alguns costureiros. Olha, eu acho engraçado 
quando viajo porque as pessoas, até algum tempo 
atrás - os casais bem comportados - iam a 
Paris e corriam para ver shows de travestis. Claro, 
aqui a coisa era diferente, mas lá eles gostavam 
era disso. Já eu, tenho horror de endereços ho-
mossexuais. Vou ver as coisas apenas para saber 
como é, mas não curto. Eu nasci no meio de pes-
soas consideradas normais e é no meio delas que 
voLj viver. Eu me recuso a freqüentar os ambien-
tes homossexuais como se eles fossem minha 
única tábua de salvação. Já disse: não gosto de 
bandeiras. Porque é uma bandeira, as pessoas se 
isolam, saem por ai em passeatas, "nos queremos 
os direitos dos homossexuais", e isso não resolve 
nada. Claro, é minha opinião, eu posso daqui as 
pouco me contradizer, mas também, a pessoa que 
não se contradiz é uma burra. Mas veja bem: eu 
nasci de um pai e de uma mãe; nasci do ato de 
amor de duas pessoas consideradas 'normais"; 
então, f...-se, que eu vou é viver no meio deles. E 
também não me interessa que as pessoas iguais 
aos meus pais digam "você é aquilo e aquilo"; 
não me interessa: eu vou ficar é no meio dela, 

DP - Mas eu adio que todos os movimentos 
estio visando és Integração. Nós por exemplo, do 
LAMPIÃO, queremos é acabar com ema histórl 
de gueto... 

AS - Inclusive deixando bem claro que a 
diferença sexual não existe, foi levantada para 
separar asprsloss. 

CII - Essa história de gueto responde um 
pouco à pergunta que ele (Peter Fry) me fez há 
pouco; os homossexuais são instintivamente 
atraídos por determinadas profissões. Eu, por 
exemplo: houve uma época em minha vida em 
que tentei ser comissário de bordo, pois eu queria 
trabalhar, não queria depender do dinheiro do 
meu pai. Pois bem, não consegui o emprego - 
um simples emprego de garçom aéreo - porque 
estava na cara que eu era homossexual. Existe 
coisa pior do que você não ser aceito pra garçom 
aéreo? 

DP - Sim, mas quase todos os "gar~ 
aéreas" sio... 

CII - Sim, quase todos são em vários tipos de 
trabalho. E dai? 

AS - Você acha, por exempto, que existiriam 
homossexuais com vocação para o futebol, e que 
estas voca~ estio sendo sufocadas porque os 
duben nunca lhes dariam oportunidade? 

CH - Acho, Mesmo assim o futebol também 
está cheio, não é? 

DP - Eu acho que todas os proflunãee estio 
abertas os, homossexuais; o que é preciso fazer é 
vence a concorrência natural e vencer, também, 
o, Umites que a sociedade Impôs à cesse. Você 
por exemplo, Oô. venceu, 

JST - Você acha que teria se tornado um 
ogador de futebol se fosse «te a sua vocação? 

CH Ilicrima um pouco) - Acho que seria 
preciso ter uma perna um pouco mais grossa, não 

AS - a história de cantar, do aparecer na 
televisão, deve haver uma versão mais ou menos 
oficial .obre isso; mas e a outra vendo? Por que 
você resolveu fazer aquelas coisas? 

Eu conto a verdade pra você. Uma vez eu me 
apaixonei por uma pessoa errada. Então, para 
matar essa paixão, tinha que correr um grande 
risco, fazer uma coisa que me esvaziasse total-
mente. Ai eu fiz um show de travesti. Me vesti, 
me arrumei, subi no palco e mandei ver. Na 
platéia eu pus todo o mundo, todos os colunistas 
de São Paulo. gente que cairia de pau em cima de 
mim, em caso de fracasso. Eu fiquei assim Ifez 
um gesto com os dedos fechados) de medo: gente, 
2liente com marido, todo mundo. Era a minha 
profissão que estava em jogo, porque eu poderia 
sair dali desmoralizado. E como precisava correi 
um grande risco, pua em jogo a minha profissão. 

Extra/Lampião

Foi assim que consegui esquecer essa pessoa. 
AS - Mas por que você queria esquece essa 

pessoa? 
CH - Porque eu acho que quando uma coisa 

não está certa, te incomoda,você deve tratar de 
drar logo oteu de caminho. E isso que eu faço. 

JST - Mas era tão perigoso assim fazer um 
how de travesti? 

CM - Pra mim era. 
AS - Você curtiu aquilo? 
CH - Curti. Mas não fiz mais. Fiz uma vez 

SÓ.
AS - Você Já se apaixonou multas vezes? 
CH - Muitas. 
DP - Posso fazer uma pergunta multo indis' 

creta? Você vê que eu estou me entregando taro. 
bem: quando você fez este "show", havia uma 
pessoa, que fazia cena com você, a quem eu es. 
tesa coriçiando. Não sei se você, naquela época, 
estava Interessado nesta pessoa; eu adiava que 
sim.

CII - 1h, Darcy, não. Naquela época eu es-
tava apaixonado pela tal pessoa errada. Não vou 
dizer o nome, mas posso dizer a profissão: é um 
dentista. Você dançou. Dançou, queridol 

DP - Ah, é? Pois vou me entregar mala alle-
deu cheguei a Patrocinar uma viagem é Europa 
para essa pessoa, para livrá-la da sua, Influência. 

CH - Pois é. Da mesma forma que os ma-
ridos patrocinam viagens para as esposas. Agora 
o pior é que quando vocês estavam na Europa, 
quem encontraram por lá? Eu! Veja só: tirou a 
pessoa do Brasil porque pensou que eu estava in-
teressado nela. E depois encontrar comigo na 
Europa... 

DP - Pois é. Você está me devendo uma 
viagem à Europa'... (risadas) 

CH - E, eu me apaixono muito, acho uma 
coisa normal. Mas sempre que acontece eu 
procuro tirar a pessoa da cabeça. Porque eu acho 
impossível. sabe? 

JST— Inossive1 o que? 
CII - É como eu já disse: eu vivo no meio de 

pessoas consideradas "normais". Então, meu 
afeto se dirige mais para pessoas deste ambiente, 
quer dizer, pessoas que não participam de guetos, 
como diz o Darcy. 

JST - Quer dizer, heterossexuala... 
CH - E. Gente que vive no meio de heteros. 

sexuais. Se elas são, eu não sei... 

CC - Você faz questão de se colocar dentro 
de mi disse profl.skmal. 

CM - Claro, é a ela que eu pertenço. E com o 
meu trabalho que eu tenho que pagar o alguei de 
Cr$ 65 mil desta casa; a folha de pagamento de 
Cr$ 250 mil do pessoal que trabalha para mim. 

PF - Eu acho tudo Isso multo chocante: que 
no Brasi, um pais como o Brasil, as pessoa, 
paguem uma fortuna por um vestido. 

CII - Mas então você teria que ir para as 
ilhas Bali, meu amor, porque isso acontece em 
qualquer lugar. 

PF - Mas no Brasil moa coisa me parece mais 
chocante. Você vê, é também o meu caso: eu dou 
aulas numa universidade a pessoas tremenda-
mente privilegiadas .ó pelo fato de ter conse-
guido chegar lá, e leso me deixa chocado, eu sofro 
tremendamente com essa coisa, 

CH - Mas você nào pode falar em privilégios, 
Peter. Nascer já é um privilégio, e você já nasceu 
com outros privilégios: você é louro, de olhos 
azuis, bonito e másculo. No Brasil, tudo isso é 
privilégio. Pra você ter uma idéia de como eu pen-

so: houve uma época em que eu comecei a entrar 
emparafuso,porque eu pensava: "Puxa, eu cobro 
uma fortuna por um vestido, enquanto tanta gen-
tç por aí morre de fome". Ai eu fui no Chico 
Xavier, que é uma pessoa ótima, e conversei com 
ele sobre isso. E ele me disse que eu não devia ver 
as coisas desse modo, mas que devia pensar da 
seguinte maneira: "quantas pessoas vivem do 
meu trabalho? Meu trabalho, quantas pessoas 
sustenta?" 

JST - Você disse anteriormente que não cais. 
tem mais machões. Suas paixões não dão certo, 
porque? 

CH - Mas eu não disse que só me apaixono 
por machões. Em 1960, por exemplo, eu tive uma 
paixão violenta por uma moça. Mas na época eu 
fiz qualquer coisa - não me lembro o que - 
para que não tivesse nada a ver-Porque eu estou 
sempre fazendo as coisas por algum motivo. Foi 
por isso que eu resolvi participar do programa de 
tevê "Oito ou Oitocentos"; queria mudar a 
imagem que as pessoas tinham da classe dos cos 
tureiros, 

AS - E quando você começou a responder 
sobre Dona Beja, sabia que ai pessoas Iam se 
apaixonar por você? 

CH - Clarol Eu calculei tudo. A televisão 
ajuda a conduzir as pessoas pra isso. Tudo o que 
aconteceu lá foi porque eu preparei. 

CC - Mas você já tinha feito televisão antes. 
Inclusive, você tese, uma certa época, um pro. 
grama no rádio que lhe deu problemas. 

CH - Eu fiz um programa de manhã na 
Jovem Pan, naquela minha fase de chamar a 
atenção. Isso em 1969, por ai. Mas ai disseram 
que o programa era muito escandaloso para o 
horário da manhã. A censura achava um horror, 

PF - Você participou há pouco na televisão 
de uma mesa-redonda sobre o homem brasileiro. 

CH - É. mas a censura não deixou passar. 
Eu. Mino Carta, várias pessoas. Flávio Rangel... 

PF - Um amigo meu assistiu à gravação do 
programa, e disse que a mel~ coisa era você. 
Que você acabava coro todos. 

CH - Pois é, como o tema era o homem 
brasileiro, eles brigaram, bateram boca, dis-
cutiram, um horror. E eu fiquei só escutando. 
Agora, meu amor, se me dão uma chance, a úi. 
rima palavra será sempre minha. E foi isso que eu 
fiz. Depois que eles se mataram falando sobre o 
machão, quando fizeram uma pausa, eu pergun-
tei: "Meus amores, eu queria saber o que é que eu 
faço nisso tudo: ms*ro afogado?" 

PF - Voe* nasceu numa cidade do interior? 
CH - Perto de Catanduva, 
PF - E como foi o seu deaenrustlmes,to? 
CH - Bom, eu vivi lá até os 18 anos. Nunca 

tive problemas. Quando eu tinha 18 anos meu pai 
falou comigo sobre o assunto pela primeira vez. 
Eu tinha vindo da fazenda, estávamos na cidade, 
e à mesa, eu, ele e minha mãe, para o jantar. Ain-
da hoie me lembro: tinha salada de agrião. AI 
meu pai perguntou: "Então meu filho é fresco?" 
Eu quase cal duro. Imagine: minha mãe sentada 
com a cara dentro do prato, acho que ele tinha 
falado antes com ela. Ai eu perguntei, "mas 
quem foi que disse isso?" Ele disse o nome da 
pessoa, e eu comentei, "mas então você acredita 
num estranho?" Ele continuou: "Pouco importa 
que seja um estranho, porque é verdade". Então 
eu lhe disse: "Verdade ou não, o meu afeto por 
você não muda nada. Agora se cr seu afeto por 
mim mudar, o problema é só seu". 

AS - Você sabe quantas eMentes tem?

CH - Não, nunca me preocupei em contar. 
Elas mudam, também. O dinheiro muda de 
mão... 

AS - E quanto você cobra por um modelo? 
Cl.1 - Isso acrescenta alguma coisa? 
AS - As pessoas ficam curiosas. 
CH - Bom, você pode ter vestidos de... Que é 

que você quer, vestido de noiva, vestido de baile? 
AS - Eu quero uru vestido de baile. 
DP - Pra mim também, um de baile. 
CC - Eu, idem. 
JSr— Ah, eu quero um de noiva. 
p1:' E eu quero um modelito de veludo preto 

pari desfiar com de no carnaval baiano e para 
tomar chá na Praça Castro Aises, em Salvador. 

CII - Ah, Peter. veludo preto é muito cafona. 
Eu não faço. Olha, um vestido de baile custa 
Cr$ 50 mil. Já um de noiva é dai pra cinta. 

DP - Você tem muitas queixas da imprensa? 
Acha que suas entrevistas são sempre encami-
nhadas para o lado mais pitoresco, sem que se 
preocupem em descobrir o ser humano que você 
é?

CR - Olha, a primeira entrevista de alto 
nível que eu dei foi para Jorge de Andrade em 
1970. Cortaram alguma coisa, mas foi problema 
de censura. 

AS - Dec ter sido. O Jorge nunca alteraria 
colmei. 

CM - Claro. Eu, inclusive, fiquei muito satis-
feito com a matéria, achei o texto maravilhoso. 
Agora o titulo na capa - a revista foi Realidade 
- era assim: "Clodovii, nem homem nem mu-
lher": quer dizer, eu sou umajaca. Mas isso rito 
foi culpa do Jorge. Ele escreveu uma matéria lin-
díssima. Inclusive eu disse uma coisa a ele sobre 
meu pai, e depois pedi para não publicar. Mas 
agora eu vou contar a vocês, e podem publicar, 
para concluir. Sem desrespeito ao meu pai, que 
era uma figura maravilhosa, a quem eu amava 
muito - ele se sacrificou para que eu estudasse, 
quando eu não era nem filho dele, era adotivo, e 
sabia disso desde os doze anos: que era filho 
adotivo. Nesse dia do jantar. em que ele me per-
guntou se eu era, eu podia muito bem ler dito pra 
ele. "que é que está falando comigo? Eu não sou 
teu filho...  Mas eu não disse nada, porque não 
era justo. 

AS - Você agüentou s barra em silêncio, 
CR - Pois é. E ai entra a tal história sobre 

meu pai que eu quero contar a vocês. Nesta mes-
ma época, eu tinha visto o meu pai transando com 
um tio meu, e também não falei nada sobre isso. 
Ele nuncasoube que eu tinha visto, mas eu dos-
confiava de alguma coisa entre eles - sabe a gen-
te como é 

_'
e começei a xeretar, até que acabei 

vendo quando os dois transavam. 
DP - Mas com o Irmão dele? 
CH - Não, Darcy, um tio pelo outro lado. 

Bom, mas depois daquele jantar o comportamen-
to do meu pai em relação a mim mudou. Só dois 
anos depois - eu tinha vindo estudar em São 
Paulo - quando voltei pra casa, é que percebi 
que ele voltara a ser como antes em relação a 
mim, quer dizer, ele superara aquele problema. 
Muito bem. Pouco depois meu tio morreu de 
morte natural. Logo depois meu pai anunciou em 
casa que tinha visto meu tid, que este tinha vindo 
buscá-lo, e que ele sabia que ia morrer logo. O 
resto da história eu não presenciei, foi minha mãe 
quem contou. Meu pai começou a trabalhar 
muito, porque sabia que meu tio morto viria bus-
cá-lo, e queria deixar a família na situação 
melhor possível. Aí aconteceu que um dia ele saiu 
de casa e sofreu um acidente, voltou todo ma-
chucado. Era perto do Natal, eu fui passar o 
Natal em casa e o encontrei todo machucado. 
Bom, dias depois ele saiu para ir à cidade, mas 
voltou da porta e anunciou: eu voltei para vestir 
uma roupa de fulano - o meu tio morto -' por-
que sei que não vou voltar pra casa e quero 
morrer vestindo uma roupa dele. Pois bem: ele 
saiu e, a caminho da cidade, sofreu um acidente a 
poucos metros do local onde tinha sido aciden-
tado da outra vez, e ali mesmo morreu, vestido 
com a roupa do meu tio. Os dois foram inclusive 
enterrados lado a lado. Agora você vê: essa é uma 
história helíssima, eu acho; que filho da p... vai 
me impedir de encarar essa história de amor 
como uma coisa natural e bonita? Eu podia ter 
jogado tudo isso na cara dele naquela noite, do 
jantar, porque eu era muito novo e via o mundo 
com outros olhos. Mas não fiz isso, e bendita a 
hora, porque depois aprendi que há coisas que a 
gente não pode julgar, há histórias, relaciona-
mentos entre pessoas, que ninguém tem o direito 
de sujar. Isso ninguém contou pra mim: isso eu 
vivi, é coisa minha, 

(Silêncio total) 
CII - Agora ficou todo mundo aí, com cara 

de bunda, não é? 
JST - Não, nós ficamos comovidos com a 

história, 
CH - História, não, meu anjo: é fato ver-

dadeiro. Meu pai era rico, esse meu tio, que era 
pobre, casou com a irmã dele. Os dois se tor-
naram sócios, trabalhavam juntos. Agora se e 
boboca que ler essa entrevista pensar, "mas que 
moral tinha este homem?", se ele pensar assim, 
acho que ele tem mesmo é que morrer, porque é 
burro, porque não é capaz de entenderás çoisaa. 
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A	 tu da esquerda: Jogo Carlos, A guina/do, Prito e Anselmo. Sobre a mesa, fingindo que é 
um chapéu velho, o Qato. 

[ ENTREVISTA 1

te dois meses ele foi "Eloí a. 
Anselmo
	

LII 
Vasconcelos 

ator, 
e o seu rosto 
mais secreto

A

entrevista foro prometida aos lei-
tores do jornal do número anterior; a 
gente queria rastrear o caminho percor-

rido pelo ator Anselmo Vasconcelos - que 
vinha de uma série de personagens viris no 
cinema, no teatro e na tevê - para se transfor-
mar em Eloina, um travesti, personagem que, 
contracenando com Sandra Bréa, Tarcísio 
Meira, José Lewgoy, Milton Moraes, Paulo 
Vilaça. Ïtalo Russi e outros de um time de 
"cobras' acaba abocanhando a melhor parte 
Ao filme "Republica dos Assassinas". de Miguel 
Faria Jr_ que tem estréia prevista para outubro. 

No cineminha que a gente fez com as fotos do 
ator, na página ao lado, dá pra sentir a trai» 
formação física. A transformação interior está 
bem cotada pelo próprio Anselmo, nesta en-
trevista. Ele informa como aprendeu a 
transar com a própria ambigüidade, com a 
xdu feminina que existe dentro dele - e existe 
dentro do machão mais empedernido - çcomo 
esta transação o enriqueceu. 

A entrevista foi na casa do atol-, em Santa 
Teresa (foi a mulher dele, Paula, quem fez as 
lotos do grupo). Lá estavam Aguinaldo Silva. 
João Carlos Rodrigues e Carlinhos Prieto, este o 
cenógrafo que transou todo o visual do filme e, 
principalmente, de Eloina. Como em todas as 
entrevistas feitas por LAMPIÃO nas quais 
ficaram evidentes os bons eflúvios, também pin- 
tou um gato, enorme e angorã, que, a certa al-
tura, entrou pela janela. tirou-se sobre o pes- 
esxo de A.guinaldo Silva e começou a lambê-lo, 
enquanto todo o mundo fingia que ele não exis-
tia: era o chamado toque mágico, que percorre, 
mm maior ou menor intensidade, a entrevista 
inteira. Com vocês, Anselmo Vacjncelc 

Aguinaldo - Quaado a acrevl o~~ de 
"República daAs.ass6ou", linha acabado de 
ver "tudo Bem," de Arnaldo labor; neste filme 
socã me lmpraslao, mao tazo o op 
ríro que mate ocoh1a, e por imo euraoli. 

ever o peslo.age "C.illnho," pra vocês 
como é que v emb4a usado o travesti 
'Ekdia", que é Justamente o amante de Cai-

linho.? 

Prieto - Sphss é porque eie safa que 
era o a.or papel do fil~ e tratou de abo-
canhá-lo.. 

(Anselmo ouve com um ar neutro o comen-
tário brincalhão de Prieto depois, resolve dar a 
sua resposta) 

Aas,dma - Isso tem a ver com aquela his-
tória da minha preferânaa por personagens es-
tigmatizados, que vocs ressaltaram no ri9 an-
tenor do LAMPIÃO, quando anunciaram esta 
mtrciista. Eu tinha leito aquele operário au 
"Tudo Bem", tinha feito um vendedor am-
bulante alienado em "0 l:Jltimo Carro", e um 
favelado, que tinha unia certa consciência que 
lhe fora dada pela própria vida, em "Se Segura 
Malandro". Nesta escalada de personagens 
solapados, oprimidos, uma das minhas inten-

Página 8

çÕcs remotas era representar um homossexual. 
Eu tive meus primaras contatos com boinas-
sexuais ali na Praça Saass Pa. Era aquela 
turma do Café Palheta, 

João Carlos - Eram trivesili? 
Anselmo - Não, era uma coisa meio velada, 

meio escondida. Eu ia pra lá, com um chapinha 
meu, paquerar as m eninas ali na porta do Cine 
Metro. Mas ai eu percebi que era muito obser-
vado por eles, era muito assediado pelos homos-
sexuais. Cheguei mesmo a transar com alguns; 
mas era uma coisa muito obscura, não chegava a 
ser uma relação amorosa, havia sempre algum 
tipo de interesse em jogo, entende. Assim, esse 
tipo de relacionamento foi um problema que eu 
não resolvi até ir para Copacabana. 

Aguinaldo - Pera aí, espiles jogo melbors 
você morava na TI$ca? 

Anielmq - Deixa eu dizer qual foi o meu 
intinerârio; eu nasci em Bonsucesso, tinha uma 
formação bem suburbana (e isso também tem a 
ver com esta minha predileção pelos perso-
nagens estigmatizados. Por exemplo: eu sempre 
me preocupei com a alta incidiaa de casos de 
alcoolismo no subúrbio; é outro personagem 
que eu quero fazer: um daqueles caras que se 
embriaguem diariamente no botequim da es-
quina, que vai se destruindo aos poucos sem ter 
consciência - nem de nem os seus - de que 
aquilo é um problema, e que é preciso enfrentá-
lo.,.) 

João Carlos - Slm, mas volta cerrado pra 
Bousucesuo, saio a saie se perde. 

Aadmo - Tá legal. De Bonsucesao eu me 
mudei pra Vila Isabel. Foi esta a fase da Praça 
Saens Peta, do Café Palheta. Sal da Vila Isabel 
ai por 1969. Era líder secundarista, e começava 
a transar com o pessoal da Faculdade de 
Medicina, ali na 28 de Setembro, quando houve 
uni tremendo quebra-pau e morreu até um es-
tudante. Entro, minha familia achou que eu 
podia ficar muito visado, e decidiu me tirar dali, 
mandar para "outro mundo": Copacabana, cm-
de havia outro ramo da família. Eles também 
sacaram outras coisas em relação a mim - eu 
«a muito rebelde, tinha problemas no colégio 
sofria do que os psicólogos chamavam de "li-
derança negativa". 

Aguinaldo - E um Copacabana? 

Anselmo— Começou essa história de teatro. 
Eu nunca tinha pensado em ser ator, até que me 
apaixonei por uma pessoa que gostava de 
teatro, e, de repente, eu escrevi e interpretei um 
monólogo, chamado" 0 Auto da Expiação", no 
Colégio Academico, no Largo dos Leões, em 
1971. Dai, começa a me aproximar do teatro, 
mas era aquela época em que se dizia multo que 
o teatro morreu. 

(Aqui, a entrevista toma um rumo ines-
perado: João Carlos e Anselmo descobrem que 
trilharam o mesmo caminho - trabalharam 
com grupos estrangeiros que pintaram por aqui,

como Las Mamas e Lobos, e iniciam altos papas 
sobre Julian Beck, o Living Thethei', Zé Celso 
Martines Corrêa, etc., até terminar com a in-
sólita estréia de Anselmo no teatro, num texto 
caretissimo de - Ioc, toe - Guilherme Fi-
gueiredo, intitulado "Maria da Ponte" 

Anselmo - Você vê, eu nunca estava tran-
sando na minha própria faixa, entende? Tinha 
problemas de relacionamento muito sérios por 
Isso, porque estas pessoas com que eu traba-
lhava, na verdade, estavam em outra. Então, a 
maneira corno eu conseguia me relacionar com 
das era através da imaginação. Eu fui acu-
mulando dentro de mim, numa espécie de 
sótão, Uma série de informações, e as usava 
quando precisava me aproximar de alguém. 
Com o tempo, fui percebendo que estas pessoas 
acreditavam em mim. Tinha aquela transação 
de olho no olho, tudo o que eu dizia era ver-
dade. 

Aguinaldo - Você descobriu que era ator. 
Tudo bem, mal á gente ainda no chegou lá, e a 
Eloina, 

Anselmo - Miguel Faria Jr., o diretor do 
filme, me chamou realmente pra fazer Carli-
nhos. 

Prieto - E eu queria fazer Eloina. Antônio 
Caisnon esteve 1k cai casa e, quando eu lhe con. 
teia história do filme, ele 101 11090 me ourlçandos 
"Este papel só quem pode lazer é você". Ai, 
quando eu chego na produtora no dia seguiase 
- eu já tinha sido chamado pra lazer a amblen-
taçio, o. figurinos, Miguel use dlai "Anselmo 
quer fazer a Eloina. Você adia que de pode 
fazer?" Vejam só o meu dilema; eu disse 
"pode". Porque a sabia que Ãiseio era um 
senhor atar. 

Aguinaldo - Ele fez até um teste; a vi, es-
tive lá. 

Prieto - Poli és coas uma penses preta, 
horrorosa... 

João Carlos - Que você pô, nele de pro. 
pósito.,, 

Neto - E de bigode - que horrori -' 
Porque estava fazendo outro filme. O teste foi 
péssimo, a., ele ganhou o papei. 

João - Puni, puni E esilio? 

Anselmo - Eu já tinha sentido que Eloina 
não era apenas um travesti que pintava num fil-
me, era mais que isso. Era a primeira vez que 
um personagem desse tipo aparecia em nosso 
cinema sem aquela característica de conde-
nação: ele vai buscar no que lhe aconteceu no 
passado os motivos para assumir uma posição 
no presente e traçar seu próprio futuro. Quer 
dizer, não têm aquela coisa shakespeareana do 
personagem que comete um erro trágico no pas-
sado e que, por isso, tem que ser castigado, 
punido, violentado. 

Assim, eu não estava muito interessado au 
representar este personagem de forma natu-

ralista, em fazer uma espécie de "reportagem" 
sobre ele. Por isso, evitei fazer pesquisas, esse 
tipo de coisa. Cheguei a ir ver um "sho'.V' de 
travestis com Paula, mas nem fui aos camarins. 

João Carlos - Mo.mo antes do filme, você 
não tinha visto muito, "ahossi" de travesti,? 

Anselmo - Não. Porque eu sou um tipo de 
ator - minha ideologia da representação tem 
muito a ser com a caracterização. Durante 
meus anos de solidão eu via muitos filmes de 
tevê, e ficava pensando naqueles atores que 
criavam uma cara para cada personagem que 
viviam - tinha até um filme sobre Lon Chaney, 
"O Homem das Mil Caras", que era um barato, 
Além disso, minha sisão do personagem era a 
seguinte: Elc(na é um homossexual que sente 
um amor muito forte por um homem; e quando 
este morre, ela parte para se transformar, 
primeiro, num grande travesti, e finalmente, 
num ser humano maior ainda. Assim, quando 
eu comecei a compor o personagem, minha 
primeira expectativa diante dele foi uma lem-
brança anterior: uma vez, num bloco de SUJJ 
que a gente fazia em Ipanema, eu me v esti de 
mulher, e alguns amigos ficaram espantados, 
dizendo que eu estava muito parecido com 
minha irmã. Daí, eu resolvi que opontodepar-
tida seria transar com esta ambigüidade, com 
este lado feminino que havia dentro de mim, 

João Carlos - Mia o processo de criação do 
personagem aio foi apenas bilerlor, aio é? 
Afinal, o travesti é, também, a representação 
laica deste lado feminino, desta ambigüidade... 

Anidmo - Durante os dois meses de fil-
magens eu me depilei totalmente, com cera 
quente. Tive os cabelos pintados de vermelho, 
fiz as sobrancelhas. A depilação era feitã num 
salão de beleza onde os travestis também se 
depilavam. Então, eu sofria o processo e, ao 
mesmo tempo, via actuo eles sofriam este 
processo, 

Águinaldo - E eles? 

Anselmo - Eu dizia que ia fazei' um filme, 
que tipo de personagem ia fazer, e eles ime-
diatamente assumiam uma pasição defensiva. 
Era corno se dissessem: "Você? Como é que 
pode, malandro, qual é?" 

João Carlos - Depilado, de cabelo. ver-
melho., .olirancellnis feitas.. E como á que 
teu, conhecidos reaglesai? 

Anselmo - E ainda deixei crescer as unhas. 
AI começou a pintar um clima estranho, uma 
espécie de expectativa das pessoas, quando eu 
saia na rua. O jeito como olhavam pra mim... 
Porque, vocin sabem, homem de unha grande 
ou é cafajeste ou é bicha. Inclusive teve um in-
cidente cóm um policial, uma vez. Eu vinha das 
filmanges dirigindo o meu carro, quando me 
pararam numa 1,1hz. O policial me pediu do-
cumentos, me examinou longamente eu mos-
trei os documentos do carro, que estavam no 
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Um 
roteiro 

PedeitOA. 
do 

botão 
ao 

travesti

Mas é apenas um filme
Fota: Paula Chapman 

nome de Paula. mas resolvi curtir um pouco a 
coisa: nada de dizer "Eu sou ates', estou assim 
porque estou fazendo um filme", nada disso, 
Pois bem: o cara foi gentihssimo! E como se dis-
sesse; "Eutemanjo, mas tudo bem..." 

Agora, agressão, mesmo, veio da parte de al-
guns conhecidos; olhavam pra mim como se 
Pensassem: ": Voot, bm? Nunca me enga-
nou...  Eu notava uma certa excitação nas pes-
soas. Daniel Filho, quando me viu na praia todo 
depilado, de sobrancelha feita e de cabelo ver-
melho, deu um grito! 

De repente, eu comecei a curtir muito esta 
expectativa das pessoas. Eu sentia que essa 
coisa feminina sala de mim, que, na verdade, o 
meu lado Feminino estava se manifestando 
através de Elcina, e de uma maneira descom-
promissacia. Quer dizer, aquilo era um papel 
que eu estava vivendo, com todas as conseqüên-
cias que uma escolha desse tipo poderia me 
trazer. Mas no Fundo eu sabia que a cortina um 
dia ia fechar, e que eu ia voltar a ser como era 
antes. 

Mas, veja bem, eu não acho que nunca ia-ia 
sido um homossexual. Apenas, o que me acon-
teceu é que eu me encaminhei numa outra 
direção, acho que é uma questão de cultura. Eu 
tenho amigos, pessoas muito bonitas, e é até 
possível que, em determinadas circunstincias, 
pudesse acontecer alguma coisa entre nós. Não 
falo de trepar, porque o homossexualismo não 
está restrito ao ato sexual entre duas pessoas do 
mesmo sexo; falo de uma situação, um clima, 
Uma coisa energética, um sentimento, 

Aguinaldo - 8oai, você já ae dapilou, pia-
tou o cabelo, fez as sobrancelhas, deixou crescer 
as unhas, enfrentou uma blitz policial e com-
preendeu que o personagem Elomna merecia 
multo mph do que uma simples caricatura. E  

• arte- Ibial? 

João Carlos - Pois b até que ponto o 
trabalho de Carlinhos Prlo como maquilador e 
figurinIsta foi Importante neste processo? 

Anaeimo - Não foi apenas importante, foi 
fundamental. A roupa tem um significado es-
peclal para travesti. Quer dizer, ele não vai 
numa loja comprar uma roupinui, qualquer, de 
faz a própria roupa. Tanto que você conver-
sa com um deles, e de lhe diz, por exemplo: 
"Lembra daquela roupa que Gina Lolobrigida 
usou na cena tal do filme tal?" CarImbos Prio 
levava duas horas me maquilando. Durante 
todo esse tempo conversava comigo sobre a 
roupa, sobre a maquilagem. Ele fazia minha 

II no personagem tem muito desse 
papo. As vezes, ele estava angustiado, ouriçado, 
e ai dizia pra mim: "Hoje vamos escrachar bem, 
porque ti tudo muito ruim, a vida ti difícil, a 
barra ti pesada." E na hora de filmar era isso 
que pintava. 

Prielo - A primeira c'oka que eu parodul 
assie time é que o travesti tinha um progresso 
- em "Rqrúb&a doa Assassinou" ele é um ser

ffidgenalizado, ,lm, ma, á também aquei. que 
tem maIs semlbllldade para pi'cebar que tudo 
está pobre ao aeu redor, e que ele é aponae mal, 
um dado na paisagem. Tanto que, no final do 
lime, de é o grande vleg.dor. Foi pensando 
mmie arogresso de Eloina que eu o m.quIlel e 
vesti; cada roupa, cada maquilagem, ajuda a 
contar a hhtbrla do progresso deste travesti 
dentro do fila.. Eu me entreguei totalaente a 
este trabalho, porque thiha cesleza que ele «a 
Iniportiude. E. equipe kitdra tinha consdcia 
tsso. Daí, o filme passou a girar um pouco em 
torno do personagem Eloina. 

Anulao - Inclusive, na filmagem da 61-
tizna seqüência, em Parati, teve urna alteração. 
As coisas não residiam, porque Tarcísio tinha o 
seu ponto-de-vista sobre como devia ser feita a 
ema, mas aos poucos foi surgindo outro poflto 
de vista, e eu começei a sustentá-lo. Porque a 
gente estava em Parati, uma cidade de vida guei 
intensissima, toda a equipe estava compro-
metida com esta visão de Eloína de que a gente 
falou agora, e de repente eu me senti, na pele 
do personagem, assim como uma espécie de 
bandeira... 

Prieto - SIm, porque quando Ekdna vai 
matar Mateus Romeiro (ri, da rã No illme, este 
pemon.gem, vivido por Tardalo Moita, re-
presente o Esquadrão da Morte), aio é porque 
ele  refeita... 

Anedânio - ,,.Mas porque quer vingar a 
amante, que foi morto por ele. Há muita coisa 
por trás deste ato, até mesmo um certo fascínio 
que o travesti poderia ter sentido, a certa altura 
da vida, pelo assassino. Mas o importante êeste 
sentimento de vingança, através do qual ele as-
sume seu lugar no mundo e dignifica a sua 
paixão. Há até unia rubrica que Aguinaldo 
botou no roteiro: quando ela mata o assassino, 
sai dirigindo a lancha corri "um rosto de ho-
mem." Deu pra sentir que este rosto de homem 
não significa um rosto másculo, viril, mas sim, o 
rosto de um ser humano.despojado das má,-
caras que lhe impuseram. 

Aguinaldo - É liso ai... 

João Carlos - Você mata o Tard,lo Moita, 
mas você também o ama. Como é que você se 
sentIu, fazendo uma cena de amor com em d% 
homens maIs bonito, do Br*slI? 

Prieto - Primeiro eu queria dizer que Ter. 
dulo é um belulmo ator e que este filme sig-
nifica uma virada na carreira dele; uma 
virada proposital. 

Anselmo - Bom, o Tarcísio é um homem 
enorme, maior do que eu. Quando chegou a 
hora de fazer a tal cena. Miguel Faria Jr, mais-
dou que eu deitasse, e depois, que ele deitasse 
sobre mim. Ele deitou de tal maneira que 96 
ficou o meu rosto aparecendo pousou urna mão 
no meti ombro, e então eu vi que era por ai que 
deveria surpreendê-lo, porque o trabalho de 
ator tem muito isto: a gente surpreende o par-
ceiro para, oran isso, provocar uma situação. Eu

fiz isso mordendo a mão de Tarclsio. Foi uma 
cena muito difícil, para nós dois, houve um 
momento au que a coisa funcionou: naquela 
filmagem, que durou cinco minutos, há pelo 
menos um instante au que aquelas duas pessoas 
estão realmente transando, em que das con-
seguem transmitir toda a sinceridade que o 
momento exigia. Ficou muito bonito. 

Já com o Tonico Pereira foi mais fácil, por-
que a gente se conhecia há muito tempo. Então 
a gente até brincava sobre a nossa transação no 
filme (ele á "carimbo.", o amante de Elm.a). 
Tem uma seqüência em que ele vai viajar pra 
Corumbá, levando um carro roubado, e então 
'eu.. percebo que de vai dançar, vai morrer. AI 
eu lhe peço: "Antes de ir embora, me dá um 
beijo". Pois o Tonioo veio e crie deu um tremen-
do diupio! Era como se a gente dissesse "Já 
que estamos aqui..." É aquela coisa lúdica de 
que eu falei há pouco, de o ator usar um pouco o 
personagem para curtir uns lado todo seu que 
está adormecido, ou que de conhece pouco. 

João Carlos - Houve algum problema esue 
os travestis que trabalharam ao filme? Alguma 
má vontade da parte deles ao ver vot$ um 
hetes'essezual, fazendo um papel que poderia 
caber a um dele,? 

Anselmo - Primeiro eu gostaria de colocar 
que me preocupa muito, por exemplo, ver pes-
soas que não são atores sendo convidadas para 
representar papéis que deveriam caber a atores. 
Neste caso especifico houve problemas, sim. 
Quando eu fui me depilar pela primeira vez, 
senti uma certa hostilidade dos travestis que es-
tavam lá fazendo a mesma coisa; não pro-
priamente hcetiiidade, mas desconfiança. 
Numa das vezes, um deles se aproximou de mim 
- era um mulherão - e perguntou: "Neném, é 
você quem vai Fazer o filme?" Eu respondi que 
sim, e de se apresentou: "Meu nome é Eloina". 
Eu lhe perguntei: "E como é que é" E ele: 
"Ah, évoryemnpllcated." 

Depois, na cena do "bba" do teatro de reis-
ta, a "estrela" era eu, mas quando começavam 
a filmar, os travestis que faziam figuração 
tratavam de ficar na minha frente, era coto-
velada pra todo o lado. Pior foi na seqüência em 
que eu canto a música de Chico Buarque de 
Holanda, filmada no cabaré Casanova. Lá, a 
hostilidade era tão patente, que me deu uni 
branco, eu não conseguia fazer, estava duro 
demais. Então o diretor, Miguel Faria Jr., 
chamou um dos travestis que fazia figuração e 
disse: "Faz aqui pra gente, mostra como é". Ele 
fez e, a partir dai, tudo melhorou; eu perc-eb: 
que eles queriam apenas provar que também 
podiam fazer aquilo, mostrar que aquele 
universo do qual a gente estava falando era 
deles. 

Porque um travesti é uma coisa muito sina, 
a sensibilidade dele é uma coisa muito sua. 
Um travesti, quando está no auge, tem pelo 
menos seis anos de trabalho - depilação, hor-

mónio, colocação de voz, etc,.. Então, eles 
deviam passar: "Como é que este cara, que 
nunca transou estas coisas, pode vir aqui e 
tomar o lugar da gente?" Veja bem, eu acho o 
travesti uma coisa incrível, eu acho que eles são 
um passo adiante em direção à ambigüidade do 
ser humano, que é uma coisa natural, mas que a 
gente reprime. Então, estes contatos com os 
travestis, durante as filmagens, também me 
fizeram ir acrescentando coisa ao personagem 
Elcina; até mesmo esta hotilidade, esta descon-
fiança, me ajudou a entendê-lo melhor. Agora o 
que eu acho também é que, da parte do diretor 
do filme, botar um ator pra Fazer, pra represas-
ar um travesti, foi uma atitude de grande res-
eitoem relação  este personagem. 

João Carlos - Uma perguntinha pro 
Prietot você acha que este lime é pior, Igual ou 
.ndhtw que outros filmes br.siefros .ebre o 
lema? 

Prieto - Eu trabalhei no "Rainha Diaba", 
que foi um filme multo Importante na q.oca. 
Mas nele, o hoenos.exual alada ÇM um. es-
ricatura. Eu aio fiz, outra atua dei um jeito de 
ficar parecido com a Maria Scêaelder, quer 
dizer, es tentava dar um toque de slasLiade, 
de modernidade ao fila.. Mas, no final, foram 
os caricatoa que ficaram ao prinseiro piano, aio 
deu pra entender a minha dica. lá neste filme, 
aio, • hhtbrla é outra ele é da maior importân. 
da, além do seu aspecto de denái.ds social, 
porque já não á maio unia idatérla de bichu e 
bandido,; ele está falando é de uma asisa 
atuallulma, está falando de minoria.. 

Aguinaldo - Anselmo, você aio tem medo 
que este papei, pela Importê.da que de tom no 
lime, e também por seu desempenho - que es-
tI sendo doglsdludmo por quem já o viu - 
acabe marcando a muja carreira? 

Anaeimo— Não. Alguns amigos chegaram a 
me alertar sobre isso: "Cuidado, a partir de 
agora só vão te chamar pra fazer papel de bi-
cha". Mas você vê: eu ainda nem tinha ter-
minado "República dos Assassinos", e me 
chamaram pra fazer Bigodinho, um assaltante, 
no episódio "Sete Dias para Morrer", de 
Plantão de Policia; e no filme "Eu Matei Lii 
cio Flávio", de Antônio Cal moo, eu representei 
um torturador. 

Aguinaldo - E eu ad de pelo menos três 
diretora* que estio pensando em limar, e que 
.6 falam em você .é tudo papel de machão,.. 

(Risadas. Paula bate mais uma foto do 
grupo e, com isso, atrai a atenção dos entrevis-
tadores. João Carlos, então, lhe dirige a pergun-
ta que pretendia Fazer desde o começo). 

João Carlos - E você, Paula, como é que se 
sentiu vivendo com um homem todo depiado 
durante dois meses? 

(Ela se aproxima de Anselmo, passa uma 
mão nos seus cabelos e sorri, antes de respon-
der)

Paula - Bom, como os pelos cresciam 
muito depresa, me incomodavam muito, porque 
de noite ficavam me espinhando,.. 
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Les't' Brandão, corri duas at' mpan/iaOIcS. na hora da verdade. José F,'raa,,do segura o :nurufnu'. C/rvs.'sr,mo es' 
rota 

A música popular entendida de dona Lecy Brandão 

De três anos para cá. além de indiscutível 
substância artística, a compositora Leci Brandão 
ganhou também a fama de ser um dos porta-vozes 
musicais daquilo que ela mesma chama de povo 
guei brasileiro". No LP 'Coisas do Meu Pessoal", 
a música ligada ao tema era "Ombro Amigo"; no 
seguinte "Questão de Gosto', os homossexuais 
foram homenageados com "As Pessoas e Eles" 
Em seu novo disco, a sair em breve, intitulado 
"Metades" é ainda mais clara, ao responder, na 
letra de "Chantagem" aos que a criticaram por 
fazer músicas para Eles & Eles e Elas &Elas:. 
"Pensar que vou me incomodar/Só por dizer que 
vai contar/Por resolver que vai me estragar/Eu 
sei de mim e sei de mais/Saiba que as coisas 
anormah/EstAo presentes no seu modo de pen-
sar". Mas será que ela não se incomoda mesmo 
de falar e ser indagada, livremente, sobre um as-
sunto ainda polêmico, participar de um debate 
to novo enquanto discussão aberta? Mais: que 
tipo de elo é esse existente entre Brandão e as hos-' 
tes guci: platônico, militinte? Entrevistada por 
José Fernando Bastos. Antônio Chrysóstomo e 
pelo fotógrafo Maurício Domingues, ela acabou 
por entregar tudo, sem meias palavras. Nas duas 
páginas seguintes o leitor poderá sentir o peso da 
sinceridade dessa artista que não hesita em con-
versar abertamente sobre a sua tríplice - e tlm 
sempre fácil - condição de mulher, negra 
homossexual. 

Chrysôs tomo - Você foi a primeira mulher a lii-
tegrar uma Ala doa Compositores de Escola de 
Samba, não é? 

- Ë. Em 1971 eu já tinha amizade com al-
guns compositores da Mangueira. O Zé Branco 
- como diz o nome um cara branco, bran-
quinho, pois em samba no há separação entre 
negro e branco -, que conhecia um pouco o meu 
trabalho, teve a idéia de me levar pra lá. Fui com 
ele, tinha mais ou menos uns quarenta compo-
sitores reunidos, só homens. Levaram um susto, 
né? 
José Fernando - Como primeira mulher no meio 
da mecharia você chegou a sofrer alguma dia' 
criminação? 
teci - No principio não foi um problema de dis-
criminação, foi de surpresa. Porque eu, que não 
nasci nem fui criada no morro, querer me entur-
mar com eles, deu uma desconfiança, né? Ai o 
presidente da Ala, na época o José Brogogério, 
pediu que eu escrevesse uma Carta, solicitando 
minha entrada oficial. Escrevi e disse que queria 
r pra lá a fim de adquirir a cultura deles, saber o 
que era exatamente um partido-alto, um samba 
de roda, as estruturas melódicas, rimas e mé-
tricas. 

Chrysótomo —Você já compunha samba? - 

Leel - Samba do meu jeito, sem o conhecimento' 
especifico que só se adquire num reduto de cul-
tura popular como a Mangueira. 
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Maurício - Demorou multo ser aceita? 

teci - Fizeram um teste, um período de adap-
tação de mais ou menos um ano. Já em 72 eu des-
filava com a Escola, primeira mulher a entrar na 
Avenida no meio dos compositores, com o em-
blema da Mangueira bordado no bolsinho do ter-
no da Ala. Primeira mulher a envergar o terno da 
Ala dos Compositores. 

Chrysóstomo - Quer dizer que a Mangueira só 
ajudou a sua afirmação pessoal? 

Lcd - Ajudou muito. Mas em 74, no concurso 
para escolha do samba-enredo para o carnaval de 
75 eu fui discriminada, por ser mulher e também 
por não ser do morro. Eu concorria em pé de 
igualdade com os homens, meu samba era dado 
como vencedor, cantado por todo mundo. Chegou 
na hora, foi aquela história: "essa menina chegou 
ontem prá cá. Tá muito cedo, não vai ganhar". 
Não ganhei mesmo. 

Chrys&stomo - Já foram feitas acusações de que 
você teria se aproveitado da AI. dos Compositores 
da Mangueira para se lançar no mercado. 

Lcd - As pessoas que falam isso não sabem de 
mim. Antes de ingressar na Ala eu já participava 
dos ensaios, era sócia efetiva da Escola. Desde 
menina freqüento a Mangueira, embora não 
tenha sido criada no morro. Minha Família é de 
lá, minha avó foi da Ala das Baianas, minha mãe 
foi pastora. Tem muita gente boa por ai - Eval-
do Gouveia e Jair Amorim, Luís Ayrào, vários 
deles - que viraram sambeiros depois que o 
Zuzuca faturou trezentos milhas com "Pega no 
Ganzê". Antes disso, antes mesmo do Lacerda 
(N.R.: o ex-governador Carlos Lacerdal fazer ar-
quibancada e fechar o desfile pro povo, eu já as-
sistia escola de samba no carnaval, Ia pra Lá, pra 
beirada da calçada, segurar corda e levar beijo de 
cavalo da PM, horrachada dos homens, pra ver a 
Mangueira-

CHRYSOSTOMO - Mangueira à parte, quem 
foi que te deu força no início doa trabalho.? 

Lcd - O Sérgio Cabral foi a primeira pessoa 
que, cm 72/73, fez força para gravar, produzir 
disco comigo. Então o seu Jorge Coutinho, quan-
do fala por ai que eu sou mau-caráter porque não 
gravo disco produzido por ele, está redondamente

enganado. Quando eu me apresentava nas 
Noitadas de Samba do Teatro Opinão, produ-
zidas por ele, já tinha um compromisso Com o 

'Sérgio Cabral. E quando tenho um compromisso 
com as pessoas costumo cumprir, mesmo que não 
esteja assinado. O Sérgio foi o meu primeiro 
produtor. 

José Fernando —Mas voeiaceitou o rótulo de 
sambista par, ser lançada. E ou não é 
Leci - (Inugna(ia e incisiva) Eu nunca usei a 
Mangueira pra me promover' Sou apenas fiel ao 
que a Escola me deu de bom 

Chrysóstomo - Vamos explicar essa coisa de ser 
ou não sambista de uma vez por todas? 

Lcd - Os aproveitadores, fazedores de Sambas-
enredos pra ganhar dinheiro, esses tipos de que já 
falei, nunca foram de qualquer Ala dos Com-
positores de qualquer escola, grande ou pequena. 
Eu, quando comecei a compor, procurei logo a 
minha escola, a Mangueira, para aprender. 
Depois de "Pega no Ganzê". depois que viram 
que samba-enredo faturava, eles começaram a 
confeccionar sambinha de refrão fácil, que cai 
bem no ouvido do povo e pode ser repetido nos 
bailes, nas ruas, fora do desfile. Isso empobreceu 
as Escolas. Quando se fazem mais sambas como 
"Chica da Silva", "Monteiro Lobato", "Casa e 
Senzala"? O negócio virou faturamento, entrou 
arrecadação, tutu grosso. Associação das Escolas 
de Samba no meio. Isso eu nunca fiz nem vou 
fazer. De outro lado, no meu primeiro disco você 
já encontra uma canção, na quarta-faixa, lado A, 
chamada "Pensando em Donga", em horne-
nagem ao Donga. mas que não tem nada a ver 
com is estrutura tradicional do samba. Tinha um 
arranjo incrível do maestro Ivan Paulo que o 
senhor Tinhorão taxou de "coisa modernosa". 
Em compensação escreveu também que a letra 
podia ser assinada, sem susto, por Chico Buarque 
ou Aldir Blanc. Já viu a confusão do cara, né? 
Então eu já procurava me transformar, criar por 
mim mesma, mas sem negar as minhas origens 
mangueirenses. Não sou sambista (sambista é 
quem diz samba no pé, e eu não sou passista. tá 
entendido?). Sou compositora de música popular. 
E como compositora estou livre para fazer meus 
sambas, minhas canções, minhas letras líricas ou 
minhas reportagens sobre a realidade social, 
para criar o que quiser, sem rótulo de sambista 
nem holereira.

José Fernado - Suas Influências quais são? 

teci - Simples: Waldir Azevedo. iacoh do Bn' 
dolim, Carmen Costa, Jamelão. Adeqiilde Fon-
seca, Alaide Costa e Bienvenido Granda, aquele 
cubano bigodudo de quem meu pai, que era da 
Marinha, trouxe um disco pra casa, numa de suas 
viagens internacionais. 

Chrysóstomo - Num LP você gravou "Ombro 
Amigo", em outro "As Pessoas e Eles" , suas 
músicas dedicada, ao povo guel, seus problemas 
etc.. Falar de homossexual vende jornal e disco., 
populariza artistas. Com você, o que aconteceu? 

Lcd - Eu não sei se vende ou populariza. No 
momento em que fiz essas músicas o registro era 
todo de sensibilidade, pureza, honestidade. As 
pessoas do meio em que eu vivo atualmente, pes-
soas gueis, me dizem muita coisa, para mim são 
pessoas importatissimas. Compus pensando nes-
ses amigos. 

Chrysóstomo - Deu certo, não foi? 

teci - Minha gravadora morreu de medo do dis-
co ser aberto, primeira faixa, lado. A, com "Om-
bro Amigo". Alegaram que tinha de abrir com 
um samba. No fundo tinham mesmo era medo da 
música, abertamente dedicada ao povo guri. Só 
que aconteceu exatamente o contrário: ninguém 
pisou, proibiu. Lancei o disco numa festança no 
Café Concerto Rival, cheio de gente da Man-
gueira. haianas tradicionais ao lado de travestis, 
pessoal do morro confraternizando com homos-
sexuais da zona sul do Rio. Então, como deu cer-
to, todo muna', diz "a Leci apelou". 

Maurício - A arte não é uma coisa etérea, sem 
sexo? 
Chrysóstomo - Cruzes! Demorou ma a arte 
etérea baixou no LAMPIÃO! 
(Os companheiros da entrevista e dos entrevis-
tadores promovem grande alarido em torno de 
sexo e arte etérea. Leci mantém a compostura de 
entrevistada) 
Lcd - Eu não pensei, "não, porque agora eu vou 
atingir as bichas— . Foi uma coisa de amor, numa 
noite em que eu fiquei numa boate até o final e sai 
dali deprimida e no dia seguinte pintaram a letra 
es música na minha cabeça. 
Chrysóstomo - O seu relacionamento com o 
homossexual, entendido, povo guel, como se 
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Quero continuar cantando 
todas as minhas preferências 

queira chamar, e platônico ou participante? 
Iecl - l'tatArtieii e part ici pan 
Clirs sostiimi, - Em que sentido? 
Leci - Quer ver Por- rst'niplo, o fato de cii ser 
1 sou O'Se.s na 1 e U111,1 coisa que não me incomoda 
nào me apavora, porque eu não devo nada a niri-
giii in As co isas todas que eu fiz foi com tu u ito 
saerifkio, tudo que eu consegui velo através di' 
unia ba tal li a de mui to te 11 po. Tenho dignidade, 
nunca fui serial, nunca paguei a ninguém para 
tocar os nhv'u', discos rias ridius. Esse é o meu lado 
Participante. Se so u licito aberto com os outros 
porque tiào '1 i5u ser comigo mesma? E platônica 
eu sou, porque desde o lininiento em que conheci 
o lado guei. conheci pessoas ma ravil lirias , que 
me amam como eu sou, não por causa de tatua. 
essas bobagens. A gente conversa, a gente é fran-
co uni com o outro. no precisa estar deturpando 
ou armando iogadas, nada disso. E por isso que 
eu tratis, o meu posts hiiniosscstial, 
Cbr ysôsiniuo - Sem problemas? 
Lcd - A ge

n
t e já é niaiginali,.ado, de cara, pela 

sociedade. Então a gente se une, se junta. dá as 
ruilu%  E uni ama o outro, sem medo nem precon-
ceitos. I . um tnegocioj maras ilhoso. que eu estou 
curtindo de cabeça, realtnentt-, É ci mais pro-
(iii ti so inergu 1 tio uc eu já i lei em mim mcsna e 
n,i id 
IA plateia queda, estuporada, por segundos. I-Ié, 
finalmente, um rumor de frases, de perguntas 
atravessadas no ar.) 
j ii'.c I-eritantlii - Você aceitaria algum título dei. 
sex que tem por ai, de Rainha do Povo Guel, por 
exemplo? 
Lcd - N ão. eu não iccit ,irta esse t íi ido e vou ex-
plicar porque. Rainha de Girei já passa a ser uma, 
coisa mcli' badalais a, unia coisa turistica, vista 
de fora para dentro. Ai cii já estaria usando o meu 
lado guei para me promover e não estou a fim dis-
so. Eu trabalhe. componho, vou às rádios, tudo 
isso, profissionalmen t e. Vou a tudo quanto é 
how de travesti. Amo travesti. Mas Sctnpre num 

respeito por mim mcsnla e pelos outros, muito 
grande, extremo. Mniha transação com meus 
iguais é de pessoa para pessoa. í. até engraçado, 
Conto é que co ia poder reinar sobre os meus 
semelhantes? 
José Fernando - Mas você comparece a feitas 
goela públicas, em sua homenagem... 
Lcd— Quando tem muita badalação às vetes eu 
evito ir. Eu quero que as pessoas enxerguem esse 
meu lado homesscxual conto uma coisa séria, que 
haja respeito , 1 auto que dentro da boate Gai' 

- sota, no dia 7 de setembro do ano passado, quan-
do houve uma hotiietiagcni lã pelo lançamento do 
meu disco "Coisas do Meu Pessoal', cheguei no 
microfone e disse ''Toma cuidado com os foras-
teiros, minha gente!" Porque nós temos de ter 
cuididi, som os ''curiosos'' entre aspas, porque 
eles estão sabendo que a questão homossexual 
vende revista. ilit'o, jornal. O sistema descobriu 
que guiei lá dá lucro, iodo mundo sai ler, com-
prar; todo mundo quer descobrir endereço de 
boate entendida. Depois essas pessoas chegam 
nas boates, pegam o homossexual, que está lá às 
vetes encucaihissinio, num t i ni de caso, usam e 
abusam da figura. Transa, entres'ta etc., e 
depois cai fora. Mas cai fora porque a cuca do 
''e uriimso'' não está preparada para uni lance 
daqueles, de verdade verdadeira. È por isso que 
um monte de gente por ai está tu e mal paga: por-
que se meteu com a pessoa errada, com uns desses 
turistas do homosses iialismo. 
José Fernando —E. geme. Agora estou entenden-
do porque a Leci Brandão foi lão votada no con-
curso de Guei do Ano do "Correio de Copies-
bana." A Glorinha Pereira lançou o tal concurso, 
que recebeu, em três meses, uni total de quase 
sete mil sotos. E Lcd ficou na quarta colocação, 
com uns oitocentos votos, acima de cantoras que 
estiLo na batalha há multo mais tempo, como Gal 
Casta, Maria Bethiinja. Ganhou até da Simone, 
novo ídolo guei da praça. 
Chrso'.tiiiiii - Quem lançou as candidaturas? 
Foi "(o direio? 
José Fertiamido - Foi voto direto. Ninguém 
apresentou candidatura de ninguém. Cada leitor 
ou eleitor votou em quem quis. Teve gente que 
não entendeu a Ideia de Personalidade Guei e 
votou em Fernanda Mnntenegro, Tônia Carrero, 
por aí. 
( liii sostiiinii	 Se foi solo direto sou a favor. 
Cada um tem a eleição que niarece. 
ILeci ri e também se declara a favor de eleições 
diretas 1 
Mauricio - Quem foram os outros eleitos? 
J,isi' Fermiatido - Em primeiro lugar o Toni 
Ferreira, seguido na ordem de votação pelo Ne 
Lalorraca, Ne Matogrosso e Lcd Brandão. E. 
quinto ficou o João Paulo .-tdour. 
Chrsóstoitiii - Ué, Ne

'
 ^ Latorraca e João Paulo 

Adour são personalidads gueis? Pensei que eram 
atores de novelas da Globo. 
José i-i,'riiando - O que me surpreeendeu mesmo 
foi a primeira colocação do Toni Ferreira e a 
quarta da Les'l. Os dois, Sarros usar a palavrinha 
chita, são assumidos. Então nesse jogo de escon-
de-esconde da maioria dos artistas, era pra eles 
não serem nem lembrados . 
C'hry sóstonio - Surprlse A verdade rende votol 
Isso conlrazi todas as regras dejogo. Você é uma 
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espécie de porta-sol guei; aceita esse papel? 
teci. Por que não? Desde que se encare o guei 
como unia pessoa, um estilo de vida ào digno e 
sério conto outro qualquer, posso er porta-sol da 
situação do meu pessoal. Mas olha lá. Nada de 
guei tratado ou agindo como coisa jocosa. que 
não se dá ao respeito Aquele estilo do aaaiii, 
cheguei! Só serve a quem é contra nós, de forma 
declarada ou disfarçada. 
José heritando - Qual seria o comportamento 
certo? 
Icei - O negúcto e hemit diferente. Por exemplo, 
jornalistas de nome se unem e fazem uru jornal 
como o LAMPIÃO, a que se pode dar crédito. 
Artistas se unem e fazem um espetáculo girei. de 
consistência. De minha parte faço minha niúsica 
e meu canto. Quero continuar cantando livre-
mente todas as minhas preferências, inclusive as 
sesuais. Sempre falando e cantando de uma for-
rua nova, bonita, A gente pode falar de cama e 
sexo de uma forma litiipa C criativa. f)LiS O sexo 
tatu hém pode ser limpo e criatis ii, Uma coisa de 
classe. 
Chry.sóstomo - Classe? Igual no , 1BQP., 
classe A.B.C? 

Lcd - Acortiece, por exemplo, que eu tenho 
mitiha mãe, Leci Conceição Brandão, unia 
mulher que nasceu cru 1922, tem um padrão de 
viria completamente diferente, tem outra cabeça, 
mas é lima pessoa que u respeito - não tenho 
Pai há muitos atios -. e sei que cia não aceita 
ceras coisas. ('orno ela merece respeitei, pensei 
duas vezes antes de tomar qualquer atilude.CIas. 
se é isso. Fazer as coisas sem violentar os Outros, 

C'hrvsóstoni, - Apesar de já Pesar certa van-
tagem, por ser famosa, você é negra, homossexual 
e mulher. Todos nós sabemos que negro, homos-
sexual e mulher são algumas (Ias espécies mais 
discriminadas. Você não tem medo de se expor, 
de enfrentara barra dos preconceitos? 

teci - Pera i - Você falou conto? 

('hrs'smiston to - Você não tem ,mido das pessoas 
te olharem diferente porque é negra, mulher e 
homossexual declarada? 

Levi - Eu teria medo dos outros se não fosse 
nada disso e estivesse fazendo um , trabalho supér' 
liii,. alguma coisa simulada, se estivesse mentin-

do paris render disco. Mas como eu estou fazendo 
verdade dessas três condições, acho que fica tudo 
bem. Assumo minha cor e minha condição fe-
minina porque nasci assim e nunca usei isso como 
argumento, cotiio ''me ajuda que sou preta, 
nitilher e fraca'': para pedir favor aos outros. Que 
miada! Por ser preta e mulher é que trabalho 
muito, desde pequena. Agora assumo tanihni a 
minha condição de gostar (te outra mulher. Isso 
p1111011 na ni iii ha vid a porque linha que pintar. 
Ningustss obrigou, induziu, nada disso. Como eu 
estou fatendu tudo de verdade, de cabeça. não 
tenho niedo do preconceito das pessoas. Quando 
alguéiti tem consciência do que faz só tem a 
ganhar. Quando você acredita em você - e sabe 
porque está acreditando - não existe motivo 
para medo nenhum. 

Mauiricto - Você não acha que a imprensa tam-
bém é culpada por Isso, pelo preconceito contra 
os homosse xuais? Unido de tumulto. Leci res-
ponde, alheia ao barulho dos litigantes 1 

Leci - Não sei não. Pode ser que a imprensa 
tenha uma parte pequena de responsabilidade. 

Maurício - Pequena como, com essa mania de 
turistizar o sapatão e a bicha? 

Lcd - A mania não é só dci imprensa, não é? 

Chrvsósromo - Como jornalista gostaria de es-
clarecer que ama parte da imprensa, a imprensa 
machista, tem responsabilidade sobre esse 
problema sim. Mas me admiro você Mauricio, 
repórter fotográfico, colocar o problema de jeito 
tão simplista. Virou moda, moda perigosa, 
alienante, culpar a imprensa por tudo o que 
acontece. Não foi a imprensa que inventou a 
bicha nem o sapatão. Tudo vai depender do jor-
nalista ou do veículo que publicar a matéria. 

Lcd - E tsiuiito isso. Mas o preconceito existe. 
Chrsóstonio - O machão que redige uma nota 
mal escrita, toda deformada, sobre uma bicha as-
sassinada por um miché, apenas reflete o pro -
blema de formação. Ele Já tinha o preconceito é — 
mais antigo. Presumilvemerste existe desde a 
Idade da Pedra Lascada, quando o homem 
matava o mala fraco, quem sabe o afresealhado 
da época, porque o cara representava uma 
amena À proerlaçio, à ocup.çio física do mundo

animal mais forte, o homem primitivo. O pro-
blemas mesmo é a preservação da espécie. lá na 
cuca de iodo mundo, da bicha mais doida. Só 
quero ver agora, com o bebê de proveta como é 
que vai ficar. 
Mauricio - Bebê de prosetanão sem ao caso. 
José Fernando - Por listar em bebê de proveta, o 
Nelson Ned disse no programa Flá vio Cavalcante 
que o artista, para fazer sucesso no Brasil, tem de 
ser esquerdista. homossexual ou toxicómano. O 
que você acha disso? t. 1 odo inundo ri) 
Lcd - Cara de espanto, olho arregalado 1 Fui 
nunca conversei corri im Nélson Neil, Que coisa! 
Será que ele disse mesmo iSSO? 

José Fernando —Disse, disse! Foi na TV. Eu vi. E 
tem mais acho que se ele afirmou uma coisa 
deaaaa é porque muita gente pensa assim. O 
anàozinho foi a voz da chamada maioria silen-
ciosa. 
Chi-vsóstonio - A mesma maioria que o Nixon 
diria que falava por ele nos Estados Unidos? 
Leei - Eu achei quis- as pessoas atacam gente 
conhecida porque elas têm uns recalque incrível, 
uma frustração de não serem elas que estão no 
palco, na televisão, escrevendo, assinando co-
luna. essas coisas, 

José Fernando —Vai ver você tem razão. lá pen-
sou o Nélson Ned de travesti? Ou escrevendo pan-
fletos contra o governo ou doido de fumo por ali 
Lcd - (Engasga de rir. Desengasga e continua) 
E realmente tini absurdo. Eu. por exemplo, flue-

usei tóxico para coisa alguma, muito menos 
1  i a  compor ou cantar. Tomo umas biritas de v 

-'iii quando, um conhaquiezinho para clarear a 
o.!. Agora não tenho nada com a vida dos outros. 

o Né lson Ned queima fumo é problema dele e 
:io meu. Ah. não vou falar sério sobre isso não, 
so sei que artista, jornalista, esse pessoal lodo 
trabalham muito. Nós mesmos estanios aqui, às 
dez da noite. fazendo esta entrevista, trabalhan-
do. 

José Fernando —Ah, outra coisa. O que você 
acha dessa história de artista bicha posando para 
reportagem da revista "Amigo" com noiva em-
prestada do lado? 
Leci - uirn problema de insegurança. A pessoa 
que se garante não sai se preocupar de mostrar 
noiva, noivo, sei lá o que. 
José Fernando - Você posada com um isohro 
arranjado pra capa de uma revista? 
Leci - Claro que não, porque seria ridículo. 
Depois eu não ia ser nem coragem de me olhar no 
espelho. 

Maurício - Isso não ê porque você vende bem 
sendo como é? 
I..eci - E no principio, quando não vendia nada. 
quando comecei? leria arTuntado um noivo pra 
lar cntresjsta do lado, hão é? 
Mauricio - Mas sot-ê é uma pessoa forte. 

Lcd - E o que co estou dizendo! Ninguém 
precisa tapar ti sol com a peneira pra fazer sucesso. 
Esses rapa/es, essas bichas que nós conhecemos r
ã{) bem, dentro do meio, fazem papel ridículo 

Por insegurança. Faia-si' muito nos atores da 
Globo que fingem machismo* para conquistar as 
fâs. Mas o 'l'oni Ferreira, por exemplo, que 
conheço bem, já posou paris alguma capa de 
revista com namoradinha do lado? Não, porque 
ele se Preza, tens respeito por ele niesisio. 
Chrvss'sslotiio - Esse pessoal não seria vitimado 
tal Sistema de que tanto se fala? 

Leci - Espera aí, i' Chrvsôstotiio. Esse negócio 
de imagem. dc consumo, não clii. sabe? Eu falei 
isso pru senhor Rolis'rtci Lis i 1 N_ R. - Atual em-
presario e produtor dos discos e da imagen. de 
Sidney Magali, dentro da sala dele, na Phono-
grans. Ele quis se meter tio mcii disco do ano pas-
saulo, dizendo que não tinha elirenetirio esse 
negócio de "Ombro Amigo". "Varinos ao Tea-
t ro '', não tinha entendido nada, né? Ele era coor-
denador ria Polvcti.mr e rue disse coni aquele so-
taque. ''Mas yo quero que ustcd s'etida 400 mil 
discos!" Eu disse: ''Bicho, mas cri não estou 
preocupada em tender quatrocentos mil discos. 
Você é argentino, uni cara que não tem com-
pelêticia para discutir sobre o meu trabalho. 
Prefiro vetider três ti-til, mas três ntii honestos,' 
dando o meu recado". 
Chrvsóstomo - Quanto você vende afinal? 
Icei - Cada Li' moeu chega s 20 mil cópias, por 
ai. Quiero assIni, que as ri-tidas iiutiientem 
graulativaniente, ou que vtida pouco. rias só à 
medida que as pessoas forem conhecendo e 
aceitando o meu trabalho como de realmente é. 
Nada ele imagem mentirosa, noiso elo lado, 
bugigangas e poses para enganar o público. Se 
tens artista que osta ele se cmperequu-rar. melhor 
pra ele. Eu não faço essa linha. Eu acho que seria 
milito ruim pra mim. Icei Brandão ria Silva, 
tssulita brasileira, chegada a uns samba. a um 
bolero, a unia verdade muito minha, vender uma 
quantidade enornssc de discos. Já pensou? Gravar 
uma musiquinha  qualquer, o público comprar só 
Porque é comercial e amanhã, depois de ter al-
cançado o primeiro lugar nas paradas, ninguém 
mais se lembrar do meu nome, do meu trabalho? 
A qualidade, pra mim. é mais importante do que 
a quantidade,
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ENTREVISTA

Qual é o lugar dos negros noBra. 
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QUEM GOVERNA ÉA 
I5 1 I&YIi 14(1 fl tE 
E

% ta  íi* a mais catimbada de todas as 
entrevistas que já fizemos. Começou 
a ser dicu tida na reunião de pauta 

o mês de julho, em São Paulo; e isa 
definitivamente transada. no Rio, por algumas 
pessoas do instituto de Pesquisas da Cultura 
Negra; eles decidiram procurar o LAMPIÃO 
apósler o artigo — E o negro. e heautiful?' , de 
Jtdo Carias Rodrigues, publicado no n9 14 do 

anal (o prôprio Jco Car1L, amigo de Abdias. 
procurou-o para falar dLAMPIÃO ede usasa 
intenção de abrir espaço para ioda us "grupus 
estigmatii.adus".). 

Assim, numa noite de quarta-feira, nus 
reuniamia tulsa na casa de Gerardo de Mello 
Mourão. velho amigo de Abdias e, como este, 

um mito nacional (quem não leu um Livrei seu, 
'Valete de Espadas", dançsN.tI: Francisco Bit-
lenetalil, Adilo Acosta, Agutnaido Silvo, João 
Carlos Rodrigues elurema Marques 

Ido lPCN). 
Lá já estavam Elisa Larkie,i Nascimento es-
a'itora e companheira de Ahdtas - e o pririo 
Oerordsique. a certa altura, aderiu à entrevista. 

Apesar da gripe fortisvima que o fazia tossir 
a cada instante, Abdias Nascimento, durante 
três horas, respondeu às nossas perguntas. 
Negro. nascido em Franca (São Paulo), fite-
grali.sta na juventude - ''tive prknias tanto 
na direita quanto na esquerda" -. criador do 
Teatro Experimental do Negro e com um pas-
sado de lutas constantes contra a discriminação 
e o racismo, hoje morando nos Estados Unidos, 
ele falou da situação atual do movimento negro 
no Brasil e de suas perspectivas para o futuro, 
no qual situa com destaque o movimento 
quilombista. que pretende Lançar. 

A impressão que ficou, nesta conserva com 
Abdias, e que se trata de um vIaloMrIo mas à 
palavra deve ser aplicado, aqui. um sentido 
totalmente positivo. Com issoa gente quer dl7er 
que Absita nesta entrevista, vai além dos fatos 
qut-, aLtiaio , criçe, restringem e imobilizam os 

movinientr libertários no Brasil, até chegar às 
rJl,rs das contrdiçt"es que, na sociedade 
brasileira. [atalmente os foràocamin bar. 

João Carlos Eu queda saber oseguiniei a 
Igreja acaba de uiauclar que sI pe em p&* 

programa de ação junto M canunI-
dedm negroas e no programa do PTB da Bri. 
,oI.. divulgado em Lisboa, caule um pailgrslo 
sobre os nr; o que é que wd acha do súbito 

tm'mie de eatIdad como e~I, que sempre 
k*m tio ombias	 relação ao aegrO? 

AbdMi - Quanto à Igreja na vemos que 
em toda o História do Brasil eia tomou a frente 
de vã rica movimentos, exatamente para cooptar 
a liderança e paro pàternaliaar estes movimen-
tos . O que significou por exemplo aquelas ir-
mandades, aquelas centrarias do tempo da es-
aavidAo? Era exatamente um meio de controle 
social. A Igreja tem essa tradição de ser muito

inteligente e muito sensível na sua maneira de 
conceber instrumentos de domesticação. Isso 
aconteceu com os Indica: ela criou o teatro 
brasileiro simplesmente para domesticá-los. 
Toda aquela parafernália, todo aquele elenco de 
organizações no tempo da escravidão não tinha 
outro objetivo senão este: manter o controle 
sobre o negro. Pra você ver que isso não tinha o 
menor sentido de justiça social, nem de respeito 
pelo ser humano africano, basta lembrar que 
durante todo esse tempo a Igreja tinha escravos 
não só para servir aos padres, como para lhes 
render lucros cota o seu trabalho. Assim, para 
nós, a Igreja não tema menor autor-idade quan-
do diz que está disposta a lutar pelo negro 
brasileiro. Se quiser lutar ao nosso lado, não 
recusaremos a sua boa vontade. Mas não 
aceitaremos que ela tente paternalizar o nosso 
movimento, cujo objetivo é conquistar um 
melhor padrão de vida para os negros e para o 
povo brasileiro. 

Quanto ao PTB, eles é que se aproximaram 
do movimento e me pediram que os ajudasse a 
esclarecer de que modo poderiam atuar em 
relação aos negros. Veja bem: eles não se adian-
taram no sentido de querer absorver o movi-
mento; simplesmente pediram diálogo. Então, a 
pedido exatamente do Brizola, escrevi um 
documento no qual ele baseou aquelas de-
clarações de Lisboa. Mas ficou muito claro que 
isso não era nenhum compromisso com o PTB, 
porque só podemos nos comprometer no sentido 
de que o partido que for nosso aliado tem que 
respeitar toda a estrutura das nossas organi-
rações e todas as nossas reivindicações. O negro 
não quer mais ser simplesmente um votante, 
massa de manobra nas eleições; ele quer estar 
inserido em todos os árgâca de decisões do par-
tido, desde a base até os escalões superiores: só 
assim é que de poderia estar engajado num par-
tido. Porque o negro agora está redespertando, 
retomando uma luta muito antiga, que sem 
desde o quilombo de Palmares e que passa por 
muitos outros quilombos, muitos movimentos 
insurrecionais, levantes e guei-t-ilhas, até chegar 
a 1930. quando ele fundou a Frente Negra 
Brasileira. 

Eu estou com uni livro, que deve sair breve, 
intitulado "Quilombismo: um novo conceito 
cientlfjcss histórico-social." Nele estou tentando 
definir uma ciência que é uma prática e uma 
filosofia de liberação do negro. Liberação, aí, é 
em todos os sentidos: não é apenas o que muita 
gente pensa - essa de o negro querer entrar 
num emprego, entrar num hotel; não se trata 
disso. Trata-se de participar, em proporção à 
nossa contribuição na densidade demográfica 
do país, em tudo o que o Brasil tem cai termos 
de poder. de sociedade, de educação. de cul-
tura, em todos os níveis: é isso o que o negro 
propõe, e são as definições e os conceitos dessa

proposição que o quilombismo está tentando 
criar. Através do quilombismo é que o negro 
lera um começo de codificação dcisseus valores. 
pelos quais ele vai desencadear essa grande luta 
político-social e econômica. 

O quilombo se apresenta para nós não corno 
uns modelo para a formação de uma novo so-
ciedade, mas sim como uma inspiração e um 
ponto de partida. Porque o quilombo significou, 
aqui no Brasil, um avanço que us historiadores, 
os sodõlogos e os estadistas jamais quiseram 
analisar e situar no contexto real da revolução, 
do processo brasileiro. Sempre se teve aquilo 
como uma reunião de negros foragidos e só isso, 
quando o quilombo foi uma organização de 
sociedade, Estado e, sobretudo, uma adaptação 
ao Brasil dos princípios milenares do socialismo 
que existiu na África muito antes de Marx, 
muito antes do socialismo ser definido cai ter-
mos de ciência europeia, nele não havia ex-
plorados nem exploradores, a sociedade era 
multirracial - havia uma maioria negra, mas 
também havia mulatos, brancos, indica, que 
estavam lá convivendo. 

Dessa forma, o objetivo do quilombismo é 
reacender toda essa experiência histórica, 
reatar esse liame cultural, essa prática 
social e política: além de querer participar de 
toda essa reorganização política do país e da 
sociedade, ele quer contribuir para a própria 
organização de um nóvo Estado - o Estado 
quilombista. 

Francisco - Mas o que slgnitlos um 
todo qulloonbhta? Seria um Estado negro? 

Abdiu - Ë um Estado da maioria: e por 
casualidade a nsaisx,a é negra, não é? E um Es-
tado democrático, portanto, é um Estado negro, 
porque no Brasil onegroé a maioria—

João Carlos - Mas como é que. gente vai 
provar de modo oficial que a maioria é iira no 
Brasil? O censo de 1970 aboliu a amostragem 
por raça e no censo de 1980 vai .cornec a 
~ma coisa. 

Abdica - Eu achoque isso e uma coisa muito 
negativa para a luta do negro, mas é mais 
negativo ainda pro Brasil. Porque o Brasil, com 
isso, está fazendo exatamente aquilo que eu 
denunciei no meu livro "O Gencieldio do Negro 
Brasileiro": aqui, todas as instituições pro-
curam erradicar o negro de qualquer maneira. 
E o censo é aparte mais visível dessa ideologia. 
Pra mim isso não só e lamentável, como e um 
crime contra o conhecimento do Brasil; não se 
pode melhorar este país sem primeiro conhecê-
lo; e para conhecê-lo, é preciso aceitar o fatode 
que nele existe uma maioria negra. 

Veja só: existe um livro de propaganda do 
Brasil chamado "Brasil, 1966". publicado em 
inglês, quando era Ministro das Relações Ex-
teriores o sr. Juracy Magalhães. nascido num 
Estado africano. Bahia; pois este livro diz

somente isto: "a população do Brasil é branca, e 
existe um pequeno segmento mestiço". Então. 
você está vendo só a técnica de erradicar, de es-
conder, de obliterar a parte negra do Brasil? E a 
parte negra e a maioria- Por causa destes fatos é 
que eu caracterizo o Brasil como uma "Africa 
do Sul ã maneira sul-americana". 

Francisco —Uma maneira hlpóafta, não é? 
Abdiaa -Sim: porque é uma pequena 

minoria branca que manipula a maioria negra: 
igualzinho à África do Sul; apenas não existem 
leis, mas está nas instituições, nas leis con-
suetudinárias, nos costumes, na prática diária: 
a mesma discriminação, o mesmo apariheld. 
Porque você vê: os mecanismos aqui são mais 
sutis; não existe uma lei dizendo que você só 
pode morar no morro; mas de fato, o negro só 
pode morar nas favelas, nos alagados, nestes 
lugares horrorosos. Sempre se acha um horror. 
aqui, quando se diz que, na África do Sul, os 
africanos têm que ter um passe para andar de 
um lugar para ocaitro; ora, no Brasil éa mesma 
coisa: você pode ver que as cadeias estão cheias 
de negros, simplesmente porque não têm car-
teira profissional assinada. Portanto, só muda a 
aparência: mas, na essência, é igual ao ap.r. 
theld. 

Aguinaldo - Na Baixada Fluminense, por 
exemplo, os slrloa esquadrões da morie que lá 
atuam não matam símplesmenie pessoas; 
matam pessoas pobres e negras. 

Abds -Exatamente: esses esquadrões são 
especialistas nisso. As prisões. portanto. estão 
cheias de presos politicus: porque a prisão por 
motivos raciais é uma prisão politica: e é por is-
so que nós reivindicamos, também, nessa tal de 
anistia ampla. irrestrita e coisa e tal, a liberação 
dos negros prescis, que estão ai falsamente 
definidos como presos comuns; isso é mais uma 
safadeza dentro de todo este sistema de opres-
são ao negro. 

Aguínaldo - Você falou em sistema de 
opressão-, você acha que participam deste sis-
tema, mesmo as chamadas forças progresala-
taa.? 
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f'(u!O,% de ,4 usa

ii? Abdias Nascimento responde 

àAtravés do quilom-



bismo o negro terá 
um começo de 
codificação dos 
seus valores, 
pelos quais 
ele vai desen-
cadear essa 
grande luta 
político - 
social 
e econômica. • 

Abdias - As forças prog ressistas no Brasil, 
para o negro. sempre foram muno direitistas. A 
esquerda sempre foia muito direitista. A não ser 
ossos isoladissintos, como Floresian Fernandes, 
que a gente pode apontar nos dedos de uma 
mão, a maioria da esquerda também esta iden-
tificada com as forças mais reacionárias em 
maleria de coisa negra. E ne la o preconceito é 
mais dificil de combater, porque tem sempre es-
se charme de que são prsressisiax. etc... 

Agutnalih —E usam ourtilidoda chamada 
luta maior"; quer dizer, qualquer reivindi. 

cação que parta de uma 'minoria" tem que ser 
deixada para irás porque o que Interesse é • 
libertação do que eles chamem de "povo 
hr.søelro', ou de "naso povo" 

Abdu - 0 que eles nãoquerem entender e 
que a contradição de raça é a principal con-
tradição da ssiuslade brasileira. Se eles kasem

sinceros nessa luta em favor dos oprimidos eles 
Leriam é que se somar a luta negra, e não querer 
que a gente aderisse i luta deles; porque n'a é 
que somos uma maioria. Nos, por razues his-
tóricas. estamos inseridos neste processo de luta 
contra a espoliação, a exploração, o esmaga-
mento nosso como raça e como classe há muito 
mais tempo. Por que nós e que somos di sisionis-
ias. é que estamos quebrando a coesão das for-
ças oposicionistas? 

Adão - iéa estamos [a lando sobre tudo is-
50, mas a quesito é que a maioria negra fio tem 
consciência dessa situação. lanio que muitos 
lixem que não existem problemas pra queira é 
negro no Brasil; como você vê este problema da 
alia de coitidenuizaçiodo negro? 

Ahdias - Esta e a maior prosa da perfeição 
a que chegou o racismo fuso-brasileiro: fazer 
com que a propria vitima assuma todas aquelas 
coisas negatisas que o opressor diz. dele. E por 
LSSO que eu digo que oracismoni) Brasil é muito 
pior que nos Estados t.'iiidta, e ate que na 
Africa do Sul. Porque ia, pelo menos, eles têm 
consciência de que são explorados. oprimidos. e 
de que podeni lutar contra isso. No Brasil foi 
tudo t ão sutil que o negro, aqui, nem sequer 
sabe o que esta acon tecendo com ele. 

Assim, para sair desta situação e preciso que 
o negro se organize num movimento de ed li

_

 caçã o, de esclaro.i nico io, de ct,nsi.'uCntif ação, 
de abrir os olhos desta grande massa, e issoque 
usos estamos procurando fazer. Não e que os 
negros sejam incapazes, seja bem: tuas é que 
exis t e ts.la uma maquina, um sistema cdii-
eauiso, tinia parafcruualia dita cultural e politica 
eu jo objetivo é erradicar a memória do negro: 
deixá-lo sem origem. Desde que foi liii erront-
pido o trafico de escravos para o Brasil. cio 
1850, não se falou mais em Africa neste pais, a 
atil i) 	 em l ermos; mu ito pejora lisos ''o con-
tinente negro''. ''o continente xelsagemu'' o 
negro brasileiro acabou absorsendo estes cisn-
ixitos. que lhe deram um enorme seniinieuuio d 
interioridade 

Aguinaldus - Você dii que niose trata mais 
de lutar pelo direito de entrar num hotel, de 
conseguir um emprego: mas esta e, ainda, a 
hita que se apresenta, de uma lorma mais 
imediata, para a maioria dos negros. 

Abdias - Eu disse que uuã,i se i rata mais 
apenas 

Aguinaldo - Sim, mas o que se deve Ester 
para se chegar a essa ou Ira etap, da conselen-
tlzaçio? 

Abd - E exatamente a proposição de or-
ganizar um movimento quilombista de grandes 
proporções. Nós não temos que estar engajados 
em movimentos marxistas, socialistas, tra-
balhistas ou social-democratas: nós lemos que 
estar engajados é nosso movimento, porque este 
é que responde aos nossos Interesses imediatos, 
autenticos; depois é que nós estamos engajados 
na luta de todos os oprimidos. Nós sabemos que 
até aqui o que aconteceu foi 

sempre o contrário; 
xioa Independência, a abolição, a república, a 
revolução de 1930, mas a situaçãodo negrocon-
tlnuou sempre a mesma. Isso porque ele não es-
tá inserido nos meios de decisão. 

Aguinaldo - Em alguns lugares esta ai. 
luaçio até pintou, como cm São Paulo, onde o 
negro foi togado na peilfczhi, foi marginalizado. 
para dar lugar' torça de trabalho imigrante. 

i

'

Francisco - Mas existe um mov1menJo' 
negro no Brasil? Existem líderes? 

Abdias - Existe um movimento negro, 
agora essa palavra "líder" ainda é uru pouco: 
perigosa. Existe gente trabalhando: em Sãc 
Paulo, ano passado, houve uma grande concen-
tração nas escadarias do Municipal (vide LAM-

PIÃO no 41, agora em julho, um ano depois, 
houve nova manifestação. Tudo isso é uma ten-
tativa de se com eçar a estruturar este movimen-
to. Eu, pci' esemplo, sou um dos que fazem 
parte de tudo isso. Moro nos Estados Unidos, 
mas estarei disposto a voltar, na medida que o 
movimento tome outro caráter, mais militante 
- porque agora dC está num nível um pouco 

abstrato e t eórico -, e isso vai depender das 
condições gerais do Pais. 

E bom lembrar que esta não é uma lula só 
do negro brasileiro: o nosso negro sempre viveu 
fechado aqui dentro pela miséria, pela ignorãn-
eia, pela alienação, mas sua luta é interna-
cional. A questão é que em nosso pais só agora 
começa a haver não digo uma grande mobili-
dade fisjca. mas, pelo menos, uma grande 
mobilidade interior, o negro está tentando 
caminhar dentro de sua próp ria cabeça. tiso. 

Juremi - O senhor diz que i preciso quase 
um trabalho de reeducaçio do negro, devido ao 
sentimento de Inferioridade, que lhe foi impo,. 
to. Essa tarda de revalorização da cultura 
negra, de reaíinnaç*o doe seus valores de raça, 
seria uma tarefa do mv1mentoquilomhista 

Abdias - 1 anutuénu ,st-na. mas não apenas 
dele, e suuuu. de tx'd'a uma geração negra, que 
seja suo não do nuxisumento qu t lottihista. E pra 
isso é preciso que nos criemos nLsxsxss sistemas 
te eduiciuçãss, fora do ixienla oficial. Eu li hoje 

que uuiu reuiuuudsu da .Scs'uexlask Brasileira paris Si 

] ,rogressu d,s Ciência. 1:u uis Ccii ra - pedi ra m ao 
uuuuuu ist ris da Educação que inclua  s ensino da 
luistuiria aI ricauu.i luis co rriculos escolares. Mas 
.10 Si tece que uuos nao pssknus e esperar xxi por 

miii tuuIi'uutxis usiuiIar si) nesse titio de 
cxlucaçiiis. tis xis,, xt'iiiros de ensino da cultura 
II ricauu.' que existeni no Brasil, uni na ISP, e 
suir	 ia 1 iusserstdadx-da Bahia, tr.sh:ulivani no 
v'iiu id l ix isiu) Lx ilis iuliç'rt',,Si.',, dix, ulegros; sil o 

iuustul usç'ss sul dais que tiadis Fazem para le-
sar o ulegr s á çx)tisdieflt u,.açãui. ao auto-- 
ousliecuuuus.'uos. a atimiuu.ição: atê funcusasani 
1\sui ix is iças . nu rsu rias si este a la rgame tu lo da 
is su i scuu ui xci

 
negra. Eles prega nu, 1)4)r exemplo, 

xi', ix'ou'uiis tiv ( ;iltcrtss I:reyre essa coisa de mis-
csciiiçx½s, de iii legradiontsnuxs cultural, que 
iiixlsu iviii ,i s er s'sunu as serdas,lua, da raça negra. 
1 mis, teulu is que estar alertas ci ai teu isso, contra 

is xis ni.i nu im Li çà u da nossa bis tona, cujo ob 
tetu ixi e lazer coou que is negro continue sem 
ssitiCr n.L.Ia do xcii passado, para que ele não 
px ' u mxsiiliuir o seu presente. 

joão Carlos - O governo extã pensando em 
Instaurar o voto distrital. 'rem multa gente 
gritando contra Isso, mas em acho que para as 
minorias ele pode funcionar; por exemplo, se o 
Kb for dividido em virmos distrito,, em algum, 
haverá maioria negra, e estes poderio até eleger 
seus representantes. 

Abdias - Bom, eu ainda não Ei,, uma re-
flcxão ,,uuhre este assunto. ' Mas nos Estados 
II mdix,. on de tu vot ii, l ambem  é distrital, oque 
acontece e que alguns políticos xc tornam donos 
dxi, seus xltsiruios, e nunca há uma renovação. 

Aguin'aldo - mio Carlos falou no começo 
aquela história da Igreja. inclusive o Cardeal 
Eugênio Sales esteve agora na Africa e, quando 
soltou, disse que a Igreja tinha realmente uma 
divida para com ou negros. Mau fio é mó a 
Igreja, nem o PTB; todos os movimentou ditos 
progressistas - a Convergência Socialista, por 
exemplo - estio colocando o problema do 
negro entre suam preocupações. Seria apenas 
mais uma tentativa de manipular, de manobrar 
a massa negra, ou estes movimentos realmente 
se dão conta de que é preciso lazer alguma 
coisa? 

Abdias - Eu vejo isso, ainda, como uma 
tentativa de manipulação: Nestes congressos in-
ternacionais a que tenho comparecido, onde 
vão os mais jovens e avançados lideres de es-
querda do Brasil, eles estão sempre falando no 
problema do negro, mas de uni negro subor-
dinado; nunca reconhecem a legitimidade da 
nossa luta. Portanto, eu não vejo isso como um 
movimento de consciência, de crescente com-
preensão da coisa: é apenas mais uma manobra 
contra nós. 

Elisa - E bom colocar que a Lei Afonso

Arinos, pol' exemplo, não foi uma benevolência. 
oficial para com os negros, mas sim, foi uma, 
conseqüência das reivindicações da Convenção 
Nacional do Negro, em 145. 

Abdiaa - Só que a Lei não era para ser 
apenas isso: seriam necessárias medidas com-
plementares, para que onegro tivesse realmente 
os flldO'is de p'la cm prática. 

Francisco - Você acha que a Id Afonso 
Arinoe é um blefe? 

Abdias - E claro 

João Carlos - Nunca ninguém foi cosi. 
denado por essa lei. 

(Entrevistado e entrevistadores tentam lem-
brar de alguns casos de discriminação ocorridos 
no ano passado. nos quais foi usada a Lei Afon-
so Arinxxx; xi tunico o'iSOem que houve um resul-
tado final: uni negro que acusou alguém de 
racista, com base na Lei, acabou condenado por 
difamação e calúnia.) 

Adão - Este caso aconteceu na Bahia.., 
Francisco - Que é o Estado mala racista do 

Brasil,., 
Aguinaldo - Porque lá existe toda Uma 

Ideologia para disfarçar este raclamoi e todos - 
Indualve ou escritores, pintores, etc. - estios 
serv iço dessa ideologia. 

Ahdbs - Basta dizer que lá existe um 
lnstituuo de Genealogia, cujo objetivo é provar 
que ttIx ia h'aianxa são descendentes de aris-
txucrsutsus 

Fr:uiiciscss - Quando são iodos descenden-
tes de negros... 

Aguuunaldxs - E são todos descendentes dou 
degradados que I'oiugal mandava para Cá..: 

Abdias - Exatamente, Mx.', essa prualcu-
p.tçt 5 ('01 apagar iMoN iss vestígios da raça 
negra e mais antiga do que s'txs pensam. Vem 
desde i s estudo do Egito antigo. Fes criada toda 
uniu ckuuiciu, xi egiitxs1ogia, pra dizer que o 
Egito era branco. que xi egipcioera de unu'a raça 
seríuuelhxx-escura, itodo isso para não dar ao 
negro o seu direito de legitimo criador da 
turunueir'a s,'isuIu,açfio conhecida pela humani-
dade; si Europa ainda. era uma selva, e já exis-
tia tinia grande civilização no Egito: eia era 
negra. E foi de lã que passeai ludo para a 
(redi'a; foi ia que Anistoteks aprendei filosofia; 
tuxias n'usos ccasisx chocam muito, principal-
m

ente, 
porque, xãxi cientificamente provadas. 

conuis Fica evidente ms trabalissa de Cheick An-
ua l)iop (ri. r.: um historiador do Senegal); ele 
xissu xv. nuesnuses processos dxuOcsdente; é um luis-
tuiniaxisa- iormadxi pela Sswhiunne, e seus escritos 
sobre a civilização egtpciu são urrespswsdivets. 

Só que aqxuu nem se sonha com isso; são 
pouctars xxx negros que se xlio conta de que a 
merrudrua de ulxe,sa raça, uso Brasil, vai além de 
1888. chega a 500 iniv.! Este processo de (ai-
sificsiçào das características negras da civi-
lui.açxtuu egípcia chegusi a tal pontxu que até as 
fxstsugrsi(i-,is de tutnhax, de monumentos, eram 
tiradas de determinados ângu los, para que não 
'se percebesse, nos. faraós, os caracteres da raça 
negra.,. Mas agia-a, tudo issoestã sendo re-
vi radode pernas pro ar, 

Agiutnaldo - Voce tem citado acua livros. 
Como aio suas relações com os editores bra-
sileiros? 

Abdiaa - Antigamente eu só tinha edições 
rnuutxs clandestinas. Me lembro do meu pri-
meiro opúsculo, Relações de Raça no Braalt, 
que foi publicado pela Editora A Noite. Pias 
bem, tu direta' da editora, Cassiano Ricardo, 
aquele mulato muito do racista, resolveu 
queimar au livros porque eu não linha dinheiro 
para pagar a edição. Eu lhe perguntei: "Mas 
sq xé, uni poeta, mandandoqueimar livros?" Os 
livros foram queimados. Com O Negro Revel. 
isdo, editado pela URO, acho que aconteceu a 
mesma coisa: foi tudo queimado: Tesiman. 
imbuía, também pela GRD, teve uma edição 
multo pequena. Só agora com Getiocidio do 
Negro Brasileiro, editado pela Paz e Terra, é 
que eu tive uma boa distribuição. lá me acon-
teceu de ser, na rua, um negro com meu livro 
debaixo do braço: é uma sensação muito boa. E 
dentro de 30 dias sai uma edição da minha 
peça. Sortlégio, pela mesma editora. 

(Á mesma editora Paz e Terra está com os 
originais do novo livro de Abdias - 'Quilom-
btxmo: um novo conceito cientifico histórico. 
social" - e de Elisa Larkien Nascimento - 
"Pan-Africanismo e América do Sul: emergên-
ua de uma rebelião negra",) 

JottoCarloe — A Sabia éum Estado negro e 
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AgwnlldO,Adgo, 

João Carlos 

Jurema 

No começo era o negro..."" " 

ENTREVISTA

mas o moviniraito negro é mah ativo «is 
Sio Paulo; será porque lá a opreeslo é maior, 
ou porque o mvei de vida é melhor? 

Abdias - Eu acho que em São Paulo o 
negro mais oprimido. Lá ele foi rejeitado. 

Adão - No Rio Grande do Sul a site.ç4o é 
multo pior para o negro. 

Francisco - Mas lá ele também é multo 
maio lutador; no Rio é que ele só quer saber de 
Lazer samba. E o slncretbmo, o que você acha 
dele? 

Abds - Acho que é uma violentação da 
cultura negra, porque ele foi feito com o ob-

ti5o de adaptá-la ao padrão dos brancas; é a 
mesma coisa que a miscigenação: é o estupro 
da mulher negra; é uma coisa que aconteor ate 
hoje; devido á baixa condição social em que 
vive, a mulher negra. continua sujeita ii opres- 
são sexual, a violentação énjco- ..ic'jal, é isso 
que chamam de miscigenação... 

Francisco - Seria Gilberto Freyre o carro-
chefe do racismo no Brasil? 

Abria - Sim. Ele deu base científico a 
tudo, um processo que já era exercido no Brasil, 
na prática. O racismo no Brasil não Foi ele 
quem criou, claro, existe desde o começo da 
nossa colonização. 

Aguinald - E. mas 101 GilbenoFreyre que 
o codificou... 

Abdha - Exato: ele colocou em termos de 
ciência. 0 tal luso-tropicalismo, meta-racismo, 
esses neologismos que ele criou: tudo isso são 
metáforas domesticadoras. 

Aguinaldo - Você tabu em estupro, e eu 
me lembrei da madshmo. Qual seria o papel da 
mulher negra neste movimento? 

Abdima - O papel que lhe cabe neste 
movimento é o que ela sempre exerceu em várias 
culturas africanas: o de protagonista. É bom 
lembrar que em varias culturas africanas - não 
digo cm todas - as mulheres tiveram papel 
proeminente: foi lá que existiram as primeiras 
rainhas. E aqui, eu vejo que há mulheres entre 
os cabeças desse movimento: elas estão toman-
do as decisões, e fazendo as definições também. 
Pra mim a mulher negra é o elemento revo-
lucionário mais importante neste pais, porque e 
o que mais scíren, o que mais foi oprimido, des-
tituído, humilhado. 

Aguinaldo - £ Isso ah a opressão contra a 
mulher negra atingiu uma soilitIcação Inexivel; 
C , 0 mulata que não está no mapa", etc... 

Abds - Mulata já náoé uma definição ét-
raco-racial, nem somai; é uma profissão. E de 
carteira assinada. Aliás, no quilombismo. eu  
advogo que em todos os níveis do do Estado, das 
instituições, seja reservado a metade para a 
mulher. Não no sentido de que isto seja ufn 

favor: mas é preciso que seja logo transfor-
mado em lei, para que eia não fique dependen-
do da boa vontade de homem nenhum. Claro, 
depois de um certo tempo, numa sociedade 
saudável e onde exista uma verdadeira igual-
dade, a mulher não precisará mais desse tipode 
proteção. Mas. no começo, é preciso deixar bem 
claro o seu direito de participaçánem condições 
de igualdade com o homem, e não num papel de 
segundo piano. De outra turma, haverá sempre 
alguém oprimindo, explorando o outro, e isso 
não pode acontecer numa sociedade progressis- 
ta.

É. bom lembrar que estes mo-imentos [e-
nsinislas que andam atuando por aqui estão 
sendo feitos às custas das mulheres negras, que 
estão lá, trabalhando nas cozinhas, enquanto 
suas patrcos vão para a rua reivindicar. Aliás, a 
Ulia GLinales ia. r.t negra, antropóloga. Vide 
seu artigo em LAMPIÃO a0 lii já esta dnun-
cianclo isso. ti feminismo das mulheres brancas 
acaba sendo uma nova forma de opressão para 
as muUieres negras. 

Francisco- E esse mito da potência sexual 
do negro? DI pra discutir mo? 

Abdlás - Isso ai tá muito ligado Aquela 
idéia do negro selvagem, do negro brutal, que 
ocê pode ver Iii) Jorge Amado: a mulata é 
aquela que explode em sexualidade, que soba 
iJuaça pelo rabo, e o negro é como Antônio 

' [hino , unidos seus personagens... 
Eisa —Puro como um animal.., 
Abdha - A turma que estuda Freud acha 

que isso ai tem implicações mais profundas, 
mas eu não entro nisso, porque não sou es-
pecialista nesta área. 

Aguinaisto — Em Freud? 
Abdia, - Há um estudo sobre as ralara do 

preconceito e da discriminação, e Diop concor-
da com ele: tudo isso seria fruto do sentimento 
de inferioridade do branco, porque o branco, na 
verdade, é apenas o negro que perdeu a pig-
mentação; no começo era só a raça negra que 
existia, e ias brancos surgiram por despigmen-

tação; então, toda essa mitologia criada por ele 
seria, no fundo, sen timento de inferioridade, 
porque ele formava uma minoria, e porque es-
tava muito atrasado em relação à civilização 
negra: Junto com essa despigmentação teria 
havido, também, uma certa fraqueza sexual, 
que o faria projetar todas essas coisas sobre o 
ngro. 

Francisco - Então você concorda que o 
negro é mais toste, sexualmeute... 

Abdisa - Eu não concorda. não! Apenas 
estou citando uma das teorias existentes. 

Eliva - Ele está dizendo que o medo da liii-
pottncia que se criou na civilização ocidental, e 
que se reflete nestes complexos religiosos e 
punitivos, se projetofi num sentimento de iii-
fei'ioridade que apresenta o negro como um ser 
sexualmente superior. 

Adão - Poderia ser também um certo san-
dmeuto de culpei o branco dá ao negro pelo 
menos uma cohsi a potência sexual, 

Abdlua - O que é uma qualidade "ani-
malesca", 

Aguinaldo - Eu acho que liso tem a ver é 
cem o ideologia colo obetivo é oprimir o negros 
de só serve para ai colímiail da produção - para o 
trabalho es procriação. 

Elisa - E interessante explicar uma coisa 
sobre esta violação da mulher negra, que aqui se 
chama de miscigenação; isso não é um fenó-
meno bratileiro, como os sociólogos do sistema 
fazem crer. Aconteceu a mesma coisa nos 
Estados Unidos, com as mulheres negras ser-
vindo ao prazer dos senhores brancos. Lá existe 
uma população enorme de mestiços, como no 
Brasil. Só que lá, ao contrário daqui, não se 
criou toda uma ideologia para justificar essa 
violação. 

(Gerardo Mello Mourão, o dono da casa, 
que até então batia um artigo à máquina, acaba 
oseu trabalho e resolve participar da entrevista. 
E o faz em grande estilo: serve uma bebida 
iugoslava e conta um piada sobre o Marechal 
Tito. Discute-se, para começar, os objetivos de 
LAMPIÃO: a palavra "minorias" é posta em 
questão. Jurema prefere falar de "maioria mar-
ginalizada"; alguém lembra "grupos estig-
matizados"; Aguinaldo diz que "minoria", no 
caso, é usada com um novo sentido, não eti-
mológico, mas sociológico, quando se refere a 
grupos "oprimidos, marginalizados ou estig-
matizados—.) 

Adão - Veio uma noticia dos Estados 
Unidos sobre as dificuldades dos homossexuais 
negros de partIciparem do movimento negro; 
de, seriam re$eitados, Inclusive porque os 
negros se preocupam demais em  a preservnçlo 
da raça, e o homossexual. sexualmente, é "Ia—
produtivo'. É verdade? 

Abdias - Eu não vejo isso como uma 
atitude geral, nem especifica. Existem orga-
nizações negras que condenam o homosse-
xualismo, mas há outras que são abertas aos 
homossexuais, 

Elba - Não tem sentido, isso. E claro que 
sempre há discussões que envolvem os dois 
lados, principalmente sobre a forma de par-
ticipação dos homossexuais: se no movimento 
negro, ou no movimento guei. Mas não faz sen-
tido restringir, 

Abdias - Vejam o caso de Jamez Baldwin 
tn.r.i escritor, negro e homossexual norte 
amerkanoj:antigamentc havia muita reserva 
quanto à participação dele no movimento 
negro. Mas hoje em dia isso acabou.

João Carlos - Você acha que os grupos de 
mulheres, negros, bosnossezusfa e índios, ai 
chamadas "minorias", devem agir Jantou? 

Abdis. - Claro! Ás vezes os objetivos não 
coincidem. Mas no geral, no sentido da repres-
são, sim. E então o ideal é que tmbalhetn jun-
tos contra ela. 

João Carlos - Eu, por exemplo, escrevi o 
artigo Intitulado "O negro é bestIlul?", p.-
bilaudo no LAMPIÃO nO 14, exortando os 
negros a tomarem conhecimento do Jornal. A 
punir daí. • gente lei procurado por algumas 
peuea. do Instituto de Pesquisa, da Cultura 
Negra. Mas a geme sabe que dentro do .o. 
vimento existem resiatdas mutilo bateu á idéia 
de aceitar LAMPIÃO como um Jornal que pode 
dar mi contribuição pura o movimento negro. 

Abdia, - Eu acho bobagem, isso. Sevocés 
estão abrindo espaço para eles, se não vai haver 
censura do jornal ao que ci outros grupos es-
crevem, por que não colaborar? E preciso usar 
todos os instrumentos, todos os meios. 

(A entrevista fica um pouco tumultuada. 
Várias pessoas falam ao mesmo tempo; não se 
sabe exatamente por que alguém começa a bis-
brar os deputados aegios - pouquíssimos - 
que existem na Câmara dos Deputados; chega-
se a uni deles, Alceu Colares: um deu lideres do 
MDB, progressista, mas sempre se comportan-
do como se fosse branco.) 

Ger.rdo - Tem Carlos Santos, o gaúcho. 
Estão até querendo arranjar uma embaixada 
pra ele num país africano: já viu, não é? Um 
negro, e do MDB, como embaixador do Brasil 
na África. 

Francisco - Mia nenhum desses deputados 
se assume como negro. 

João Carlos - Clarol Pr, chegar até lá ele, 
tiveram que passar por um processo de 'breu. 
qulficaçio".., 

Aguinaldo - Ab~ todos uses movimen-
tos de "grupos estigmatizados" começaram. 
surgir nesse momento em que as coisas voltaram 
a acontecer em nosso Pais. Você acha (risada) 
que há uma tendência para que ai coisan co.-
tlnuem acontecendo por aqui? 

Abdias - Bom, eu não sou profeta, mas a 
questão é que a gente tem que ir crescendo con-
forme o espaço e [orçando a passagem. Senão, 
tudo acaba, porque ninguém vai dar nada pra 
gente: o negro é que tem de ser atrevido, ir 
tomando o espaço a que ele tem direiro. A 
própria situação do Pais depende do povo 
brasileiro em geral, de sua vontade de mudar as 
coisas. 

Jos Carlos - Numa reunião de negros a que 
eu compareci, presenciei uma discussão entre 
alguma, Pessoas que me diziam lombas, da aris-
tocracia aagó, e outras que eram bsnius, quer 
dizer, "Interiores". Isso é discriminação... 

Geraldo - Mas isso acontece com outras 
raças: ci judeus, por exemplo, há discriminação 
entre um grupo e outro. Basta lembrar os ju-
deus alemães: eles tinham verdadeira fasci-
nação pela cultura alemã, antes da Ii Guerra, e 
sentiam um profundo desprezo, por exemplo, 
pelos judeus da Europa Central - polacos, rus-
sos, etc... 

[lisa - Mas a própria estrutura de poder 
dentro de Israel mostra isso: ci grupos que se 
consideram "superiores" são ias que detêm o 
poder. 

Abdias - Isso é ,uma coisa grave. Mas é 
também manipulada. Nocaso4ca negros, basta 
lembrar o Conde dos Arcos, que já naquela

época estimulava a rivalidade entre as culturas 
negras, com o objetivo de dividi-Ias. Aqui mes-
mo, já existe, bem estruturada, uma infiltração 
das classes dirigentes na religião negra; o ob-
jetivo é dirigir, controlar. 

João Carlos - Você não acha que as en-
tidades negra, sempre leram restritas, aqui, a 
uma minoria que é uma elite dentro de uma 
dite? O movimento fica multo classe média. 
Não é hora de ir às favelas, de romper este li-
mite? 

Jurema - Mas já há vários grupos fazendo 
isso.

Aguirsaldo - Em São Paulo, por exemplo; 
as entidade, negras têm uma atuação cada vez 
mais firme na periferia. 

Abdias - E: não pode se restringir à classe 
média, mesmo porque, classe média negra é 
uma coisa que não existe. 

Guardo - O que é preciso saber é qual a 
maneira mais eficaz de levar adiante essa ba-
talha: criar um partido político? lstrurnentar-se 
numa sociedade civil que... Não sei que tipo de 
ação ela pode exercer: cultural? Um partido de 
negros, por exemplo, é inviável dentro da es-
trutura legal. O problema, portanto, é este: 
como instrumentar as minorias - vistas dentro 
deste conceito exposto por Aguinaldo, o con-
ceito sociológico, moderno, aplicado à palavra 
"minoria" - para que elas exerçam, façadi 
valer sua força. Porque você pega, por exemplo, 
a minoria homossexual: ela tem representantes 
na Câmara dos Deputados - eu, por exemplo, 
fui deputado e conheci vários—, entre ci gover-
nadores de Estado, mas nenhum deles assume 
esta condição. 

Abdis - É para isso que estou Lançando o 
quilombismo; e através dele que se pode ins-
trumentar todos estes movimentes. 

(Entram Henrique Cristóvão, filho de 
Abdias, e Eliane Guerreiro, filha de Guerreiro 
Ramos. A entrevista está chegando ao Fim. 
Eliane declara-se profundamente chocada ao 
saber que um grupo de 'hom. . .honsnex..." es-
tá ali entrevistando Abcjias. O pessoal do 
LAMPIÃO atira-se sobre ela como um bando 
de pan teras) 

Francisco - Diga • palavra; por que você 
aio a proas" g não consegue? 

Eliane - Eu acho que não tem nada a ver. 
Vocês não são discriminados como ci negros, 
por exemplo. 

Aguinaldo - O problema, meu baia, áque 
a discriminação contra nós é bem mal. sutil. Ela 
se revela, por exemplo, quando pessoas, como 
você, não conseguem sequer pronunciar a 
palavra que, ao mesmo tempo, nos .deslgaa e 
nos estigmatiza. 

(Mal-estar geral. Todo mundo olhando para 
Eliane, que fica se sentindo agente do precon-
ceito, infiltrada em nossa reunião ljbertária, É 
Henrique Cristóvão, seu marido, quem a tira 
desta situação chatíssima) 

Henrique - Pois olha, eu acho que a 
atuação de vos, neste jornal, é a mais guer-
rilheira de todas; porque vocês ao mesmo tempo 
em que atuam como parte da minoria homos-
sexual, são, igualmente, membros de outros 
grupos - mulheres, negros etc. -, junto aos 
quais funcionam cimo espécie de ponte de 
ligação para uma luta comum. 

Sorrisos felizes de todo o Grupo LAMPIÃO. 
E fim de papo. 
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ENTREVISTA 

II elena Brandio é, realmente, uma 
nulher muito bonita. Quando nós 
quatro (Mana do Rosário Cia' 
tano,	 Sérgio	 Habib,	 Carlos 
Araújo e eu) fomos até seu apartamento 

na Asa Norte, aqui em Brisilia, não esperávamos 
aIuxitrar mais a Darlene Glória que tanto ha-
'demos admirado em 'Toda Nudez Será Casti-
gada". Mas aitramos, apesar de seus cinco 
anos de fé, seu casamento e os quatro filhos. 

Salvo engano, seu corpo continua o mesmo, e 
a voz tem a mesma beleza grae. Sua cabeça, no 
entanto, está feita por outros pombos. O que mais 
me interessava saber, com esta entrevista, eia 
qual a responsabilidade que teve a carreira sobre 
sua vida. Afinal, o cinema brasileiro é tão falido 

no empresa que obriga suas atrizes a tomarem 
atitudes extremas como abandonar tudo para 
amar Cristo, acomodar sua vocação no v4deo da 
televigo ou enfrentar a prostituição propriamen-
te dita? Ou, no caso de Darlene Glória/Helena 
Brandia faltou-lhe maturidade e consciência 
para suportar um jogo bem pesado de toma-lá-
dá-cá que acaba tirando mais do que dando? A im
pressão que tive, no final, foi de que Darlene, se 
em vez de ter nascido no Espirito Santo e ido para 
os estúdios da Atlluticla, tive nascido em Ohio 
e ido para Hollywood, ganho muito dinheiro e 
vivido feliz para o resto da vida, a Igreja teria 
menos um pastor de almas. 

Mas agora Helena está feliz. também. Disse e 
repetiu que não é fanática nau beata. Pode ser, 
mas eu não acredito. Seu marido. Marcos, 
ajudou-a em algumas das respostas e falou muita 
coisa. Além de funcionária público em Brasília. 
ele é pastor e professor de teologia no Seminário 
de sua Igreja. É espantoso ver como eles justi-
ficam a submissão, o racismo e o preconceito em 
nome de Cristo e dos espíritos de luz. 

As fotografias de Darlene Glória foram ti-
radas no templo da Assembléia de Deus pelo 
fotógrafo Tadashi Nakagami, que acabou des-
cobrindo umas luzinhas estranhas, explodindo 
au volta da pregadora. (Akxandrs Rl) 

Mina do Rosário - Deita.., ami geataila 
de,..

Hala - Me chame de Helena. Faço questão. 
que me chamem assim, porque este é o meu 
nome, eu usava o pseudónimo de Darlene quando 
eia atriz. Eu amo poder ser chamada de Helena. 
Quando comecei a minha carreira queria ia 
Helena Glória, que émeu sobrenome de família. 
Mas já existia a Hden de Lima, a Helena de 
Lima, a Maria Helena Toledo então eu fiquei na 
dúvida se mais uma Helena ia aparecer. E eu es-
tava lendo uma fotonovela que tinha Darlene, e si 
resolvi, porque Darlene era uma ma do interior 
que is para a cidade grande tentar uma carreira, 
exatamente como eu ia fazer. Minha família me 
chamava de Helena e eu mesma não gostava de 
Darlene. adiava isso muito teatro de revista, 
teatro de rebolado, coisa de vedete. 

Alexandre - Você ea.ça. uoa o.Io 

Helsaa - No rádio. Eu quais ser cantora, ia 
em programas de calouro. Isto aí 58. Foi em 
Cachoeira que eu comecei. 

Alexandre - Você Já ld "MlaS Csa40d,oP, 
não 1101! 

HsIa - Fui, au 58. Eu tinha 16 saca, Mas 
queria mo eia ir para o Rio 

Rosário - Você faz quanta baes? Seni 
carreira áqoa ao apig ~de~ 

H4 1 - Ë. Mas foi tudo misturado. Havia 

Extra/Lsaplio 
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épocas cm que eu fazia rádio, cinema e televisão, 
tudo aq mesmo tempo. Durante algum tempo só 
rádio, shows em circo, boates, clubes, viajando, 
televisão no Nordeste. Mas depois eu fiquei dose 
anos na TV-Rio. E ai aconteceu Penon com "São 
Paulo S.A", que foi meu primeiro filme. Antes 
eia tinha tido uma pequena experiência com os 
italianos, um filme feito no Brasil. Até ganhei o 
Saci, parente filme. 

Alexandre - Qual o .aue do lUsa.? 
Heis.. - Se você começar a perguntar 

nomes vai ficar difícil. Por exemplo. foram,dois 
filmes que me deram o Saci: um com J ccc 
Valadão, " Parelha. Morte e Vida de um Ban-
dido , e este filme italiano, não lembro o nome. 
Era com Eliezer Gomes, o ator negro que mor-
reu, que aliás era muito meu irmão, irmão na fé 
também. EJiezer ultimamente também estava na 
Assembléia de Deus. Em cristão mesmo, de 
fogo. E agora está com Jesus. AI comecei a fazer 
vários filmes, de particsação. Eram diretores 
que vinham da chanchada, como Mtor Lima, e 
outros que estavam começando. Não me lem-
bro, fiz muitos filmes, uns 20 ou 30. 

Rosário - Agora, o gra.de papel, foi o de 
"Toda Nudez..." 

Helena - E Mas eu fiz cinco filmes corno 
atriz principal. Depois de "Todai Nudez" fiz um 
filme da Teresa Trautman que foi proibido, "Os 
Homens que eu tive', que nem cheguei a ver. 
Fiz também "O Homem Célebre", de Miguel 
Faria Jr.. que foi lançado depois que eu me con-
verti. Ai fiz "O Marginar'. 

Alexandre - Você fez novda? 
Helena - Fiz. 
Alexandre - Aquelas novelas antigas da 

Tp

Helena - (lanada) Não, eu não sou do 
tempo da Yoná, gente. Estou um pouco gor-
dinha, agora, porque tive dois bebés em seguida. 
Não fiz plástica, não. Ainda sou mais nova que a 
E)izabeth Gasper, que a Norma Bengeil. Estou. 
com 36, 37 anos. Estou um broto, um broto de 
cinco anos de vida. - 

Alexandre - Sua faa lá no Espião Santo 
era maio religiosa? 

Helena - Minha mãe é a mulher mais crente 
que existe. Quem me ganhou para Jesus foi 
minha mãe. 

Rosário - Agente gostaria desabar como é 
que Merco, entrou as sua vida, como foi que 
você se converteu. Quero laclaabe que Masco, 
fale também, porque chá uma ligura que 1ha do 
seu lado, e a gente está cu1hsa em saber que 
— ele tom em sua vida-

Helena - O Marcos só fala mesmo quando 
vai pregar. 

Alexandre - Mas antes eu tostaria de saber 
se quando você trabsou no chama sua fé es-
tava adozesecida, ou não .zbtls. 

Helena - Não, eu não tinha nenhuma 
preocupação com a vida espiritual. Estava muito 
preocupada com minha carreira. Eu acreditava 
que quando conseguisse o sucesso seria uma 
mulher realizada. Queria ter dinheiro, carro, con-
ta no banco, oportunidade de fazer o que bem 
entendesse. Acreditava assim, mas não acon-
teceu dessa maneira. Eu tinha uma sede aqui 
dentro, uma fome, uma pergunta que ninguém 
respondia. 

Alexandre - O que você procurava como 
aula sessa essas	 .ateslals?

Helena - Não, cume sublimava à arte. Todo 
aquele vulcão que eu tinha eu punha na re-
presentação. Era muito zelosa na minha profis-
são, muito consciente do que queria. Mas ai 
começou a entrar um pouco a loucura, porque 
eu comecei a beber, você sabe como é, social-
mente, mas eu tinha o meu bar em casa. A 
bebida se tomou uma necessidade. Depois, veio 
o LSD, aquelas drogas, atropicába. Ecu proveis 
droga e me tomei viciada. 

Alexandre - Baque? 

Helena - Eu fumava, cocaína. Era morei na 
Solar da Fossa na época áurea. Meu estado nor-
mal era drogada. Mas estava tudo bem; só que 
quando passava o efeito eu começava a amon-
toar brasas em minha cabeça. Eram muitos os 
problemas, minha vida era muito enrolada. Eu 
tinha errado muito, tudo o que eu tentava na 
vida afetiva dava errado. Meu mundo começou a 
ser destruido. Os meus amigos eram pessoas 
fracas e não podiam rue ajudar. Eu via cada um 
mais louco que o outro. 'linha medo que eles 
pensassem que eu era mais louca que eles, pai,-
que assim podiam me deixar de lado. Eu estava 
sempre fingindo. Comecei, e parei, a fazer 
análise, porque achei uma coisa muito fraca. 
Mas era tudo um problema espiritual. 

Então, eu comeces a tomar paliativas espi-
rituais. Um centro aqui, urna macumbinha ali... 
Pra mim, ksrdeciamo, macumba, umbanda, can-
domblé, é tudo a mesma coisa.- Eu passei por 
tudo isso. E nada adiantou. Tudo isso se resume 
em macumbania. São coisas que Deus abomina. 
Hoje eu creio na Bíblia. flve cinco anos de can-
domblé, três de macumba, passei pela ioga, pelo 
oriaitalismo... Eu queria , adiar uma resposta. 
Não acreditava que eu vim a este mundo para 
sofrer, morrer e acabar. Tinha uma continui-
dade, tinha alguma casa depois da morte. 

Alexandre - Mas porque tanto scblato? 
Helena - Você não sofre, não? 
Alexandre - Eu? Sio, =unho tanto. 
Raia - Você já provou as drogas? 
Alexandre — Já. 
Helena - Você já foi alcoólatra? 
Alexandre - Não, eu iãobdro*leael. 

Helmo - As pessoas são diferentes. Talvez eu 
tivesse uma fome espiritual que você não tem. Eu 
tinha um vazio dentro de mim. E na minha busca 
eu bebi de muitas fontes poluídas, e fiquei eu-
demoniada. Eu servia ao Diabo. Quando euiana 
macumbaria bater minha cabeça pelos Orixás eu 
sabia que não era Deus, mas eu sabia que «a um 
espirito. 

Rosário - Mas Halmi,,, au não algo'aeuham 
culto, mas age 4 umbanda e Cimellanibiá 

Helena - Pois é este o mal... 

RosArio — Andss veio para cá em os es-
eruves, e nós rsa.samos o toro macumba, por-
que colocam o os.bM e a ambaada como 
baixo espiritismo. 

Helena - Pois é, mscumbaria. A palavra cor-
ta é macumbaria. Eu acreditava mo, ficava 
lá. rezando. O que eles lá na macumba me pedis-
sem eu fazia. Pedia que ajudasse a mim e aos 
meus filhos, e a mãe-de-santo dizia que Saulo, o 
meu filho, ia ser homossexual, que meu pai ia 
morrer se eu não fizesse um trabalho. 

Alexandre - Mas estava aesutacendo .iguma 
adia esp.dlIca com vat4, pura estar ; 

o pra sa.s UIba?

Helena - Olha, o artista é diferente, sabe? 
São pessoas muito ressalvas, são místicos, a 
maioria dos artistas tanto se vira para um lado 
quanto para o outro. Eles tem medo. 

Carlos - Você tmia. comcIt4a de Gg 

aolrbeto durante sue carreira ou dopolí que se 
crsavsrfee? Porque, estando dentro da coisa, da 
vida de altista, talvas você inem sosbeu,e que es-
tava sofrendo.., 

Helena - Eu era uma menina pura, alegre, 
cheguei no Rio amando as pessoas, todo o mun-
do, entrava nas maiores armadilhas por acreditar 
no ser humano, e fui me deccpcioniado. Real-
mente, eu conheci o sofrimento mesmo quando eu 
fiquei debaixo do tacão do espiritismo. Quando 
me converti estava no auge da minha carreira, 
recebi o prémio por "Toda Nudez" em 73 cem 74 

eia me converti. Ninguém entendeu nada, ficou 
todo mundo pirado, eu fundi a coca do Brasil. 
Quando recebi a Coruja de Ouro de melhor atriz. 
meus colegas me aplaudiram cinco minutos de pé 
no teatro, me abraçaram e me disseram (asase 
trecho da entrevista, Helena está bastante exal-
tada), "mais que justo, Darlene, pelo que você fez 
pelo cinema brasileiro, pela arte'. 

Mas eu xingava todo mundo, eu tinha uma 
revolta, porque achava que o sucesso tinha cus-
tado muito a chegar, que eu tinha sofrido muito 
para consegui-lo. Esquilo não representava nada 
para mim. O sucesso tinha chegado, mas a paz, 
não. Exteriormente eu era muito alegre, mas in-
teriormente era a mulher mais triste do mundo. 
Nas reuniões era a primeira a pegar o copo, a 
primeira a ri, a fazer os outros rirem, mas era 
profundamente infeliz, porque era desilusão em 
cima de desilusão. Foram acumulando derrotas 
na minha vida mas eu nunca as confessei, ao 
contrário, dava entrevistas dizendo o que eu não 
pensava, como "acho que o homossexuamo 
tem que ser liberado", ou "acho muito bom ser 
mãe solteira". As pesapas esperavam isso de 
mim. O Eli Halfoun começou até mesmo a 
publicar coisas a meu respeito que não eram ver-
dadeiras, e eu botei na minha cabeça que ia 
matá-lo. Ia na Florentina, nos lugares que ele 
freqüentava, e pensava que se o encontrasse ia 
quebrar uma garrafa em silo cabeça. 

Alexandre'— que tipo de coba ele dizia de 
você? 

Helena - Que eu tinha feito um st4-teme 
dentro de um avião,.. (Todos elsa, lsclaalve 
Mar, o maio de Helena). Mas depois fi-
camos amigos, e ele continuou a publicar men-
tiras. Ecu lhe dizia, "pode publicar, éissomes-
mo". Vi que as pessoas gostavam, resolvi as-
sumir. A primeira nudez n'O Cruzeiro foi minha, 
o primeiro busto nu foi meu. Hoje a minha nudez 
me faz rir, perto da nudez das mulheres na rua e 
nas praias. Era um negócio ingênuo, até, mas 
para a década de sessenta era muito avançado. 
Mas eu vivia uma realidade e uma irreaãdade. 
Nas revistas estava rindo, maravilhosa, mas por 
duas vezes bati louca em hospital psiquiátrico, 
desesperada, procurando alguém que me aju-
dasse, e lá me davam um "sossega-leão", 
aquela inpçãozona. 

Rosário - Você coloca o artista como naa 
pessoa de vida desregrada, e eu acho bro ama 
generalIzação mela perigosa. Mas parece que 
você, pessoalmente, não teve o controle de sua 
cancba...
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Darlene pregando na Igreja, e em "Toda Nudez", com Paulo Porto (à direita) 
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sso até voltar ao cinema 
Alexandre - E há atores e pUes que estio 

muito selums do seu trabalho, sua lunçio 
social... 

Rosário - Parece que Helena está negando a 
alie.,. 

Helena - Não, até que hoje os artistas sto 
pessoas que tm urna piufizso regulamentada, 
mas no meu tempo éramos marginais e pros-
titutas. No meu tempo era urna aventura. Mudou 
muito o panorama, mas eu não conheço nenhum 
ator, nenhuma atriz que possa dizer de si cons-
ciência que é feliz, equilibrado. 

Sérgio - a Lslla Dinlzque foi sua grande 
amiga? 

Helena - Leila estava sempre buscando, era 
mutante, ela tinha aquela busca que eu tive, só 
que não teve tempo de encontrar. Morreu. 

Alexandre - Voei ciou o, homossexuais e 
os drogados. Mii o, homossexuais sempre 
fizerem parte do seu universo... 

Helena - Ah, sempre. Eu amava muito eles, 
e amo mais ainda, mas hoje tu amo com o amor 

de Cristo. Eles sempre me ajudaram, em primeiro 
lugar, e eu os amava porque eram rejeitados pela 
sociedade. Eu gostava de pegar cachorro na rua, 
os gatinhos: o que a sociedade rejeitava eu am-
parava. Onde eu ia estava sempre cercada. Hoje, 
no meu trabalho, jáconsegui reabilitar alguns. 

Alexandre - Vocês reabarum homo,. 
iexuah? 

Helena - Sim, hoje tio pessoas normais. E 
preciso muito cuidado hoje, porque muitos artis-
tas sio drogados e homossexuais e os jovens 
querem imitar, acham aquilo nitimal, 

Muco, - O mal cresce assim. Tem-se a im-
pressão que todo o mundo faz aquilo. 

Helena - E O drogado pensa que todo 
mundo queima fumo e o homossexual acha que 
todo homem também é homossexual. 

Marco, - O homossexualismo é um sinal de 
decadência. Todas as civilizações experimen-
taram a decadência moral. Mas eu não sei por-
que estamos falando tanto disto... 

Helena - Porque é urna coisa que está tio 
difundida. 

Mnaom - O homossexual e a homossexual 
aio aio doentes, é uma coisa palquica, a maioria 
dos casos é uma opressão mdljgna (ale). Os es-
piriteis do mal repetem tanto para você que você é 
um homossexual, que você acaba incorporando 
aquela personalidade. E uma mentira que vai tio 
fundo que passa a ser verdade, unia realidade in-
questionável. Mas quando ele tem uma experiên-
cia com Cristo e vê que aquela vida não agrada a 
Deus, quando ele percebe que o Espirito Santo 
existe dentro dele, ele tenta se recuperar e esta 
recuperação é completamente ~Na. 

Alexandre - ?s(ss Isto á ama novidade es. 
pantanal O que eu sempre soube équs o b~ 
sezualismo é InevarihuL. 

Marco, - Não. Nós temos visto moças e 
moços se recuperarem. Na nossa Igreja nó, temos 
muitas pessoas mesmo que vieram do homos-
sexualismo, e estas pessoas podem ter uma vida 
normal. E preciso crer. A cura é tio possível que 
muitos homossexuais podem ir tanto orsa ho-
mens quanto ci*n mulheres. 

Helena - Nós não condenamos o homos-
sexual. Eu amo o pecador, mas abomino o pe-
cado. Existem os pro,lemaa, mas o Evangelho 
está ai para resolvê-los. O Evangelho é vida, 
alegria, urna coas. maravilhosa. Ou tcê acha que 
se não fosse uma coisa maravilhosa eu estava nis-
so?

Alexandre - Mas o dne.a também é ume 
coisa ar*vllbou.. 

Helena - E. Tanto que um dia eu pouso até 
fazer um filme. 

Rosário - Mas o que nos ma$ou áqus você 
abandonou o elilisini. Você faria "Toda N.dss" 
odre vax? 

Hei.. - Não, Mas acho que o cinema tem 
uma importância social. Tanto que BiUy Graham 
ler filme lá nos Estados Unidos. Mas os filmes de 
hoje são todos em cima de sexo. Eu tenho talento, 
coisa que Deus me deu e não tirou. Mas agora, 
aquele desespero eu não quero mais, eu tenho que 
dar esperança a alguém, e não fazer a Geni (de 
"Toda Nudez"), que deixa todo mundo na foas. 
Todo mundo sai do cinema e vai para o bar. 
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Alexandre - O 1510 Iam sido aio somente, 
explorado no cincina. mas também Iam sido 
•ulto discutido como ama maneia de nos ex-
picar a nó, .mmos ou de llwar-nos de a 
orlo^ coisa que também a Igreja tom tentado 
fazer nato último, dois mli anos, 

Helena (dkiglndo-se • Marco,) - Explica pra 
ele, pai. 

Marco, - Isto é Freud, já está ultrapassado. 
A Igreja tem feito muito pelo homem. A Igreja 
também teve uma época de decadência, a Igreja 
romana. Mas na Igreja não institucional, Cristo 
vem tentando salvar o homem. Alexandre, não 
tesa resposta para isto, 

Rosário - A lirel, é vista como — áple do 
pom Mas exista uma Igreja progressista, de D. 
Pedro Casaldáliga, Tomás Balduteo, e ama 
outra arradora, que omtiaua falando de um 
D~ que amedronta. Como vocd vi luso de • 
Isr'I' dominar a mente das pami e aio d~ 
les participar de sindicatos, lmpediado.aa de lar 
uma atuação política? 

Helena - Se houvesse um cristianismo vivido 
em sua plenitude não haveria luta politica, por-
que seríamos todos iguais. 

Alexandre - Então a Igreja tabém é po. 
ides. 

Helena - Não, a Igreja não quer ser política. 
O cristianismo tem que ser uma coisa natural. O 
cristianismo é amar, é repartir, 

Marcos - A Igreja, o clero estio tomando 
uma posição de esquerda, muito mais por con-
veniência. Mas o que a Igreja precisa de seu clero 
não é de posicionamento político, mas de alimen-
to espiritual. 

Alexandre - E . fonte aterlal? 
Marcos - Isto é um problema político, A 

Igreja otem nada a ver com isso. 

Alexandre - E nesta sua nova vida, Helena, 
você lrab.Iha? 

Helena - Eu trabalho para Jesus. 
Alexandre - Ev é paga pra Isso? 

Helena - Sempre há uma ajuda, para a 
gasolina. Tenho meus discos, que eu vendo. Mas 
não sou assalariada, Acho uma tranqüilidade ter 
um marido que garanta a casa. Quem durante 33 
anos foi dona de seu nariz, pagou seu INPS, sua 
conta de luz, colégio de filhos, aluguel de casa, e 
um dia tem um marido, que segundo os padrbes 
bíblicos a sustenta, é a coisa mais maravilhosa do 
mundo. Jesus, como é bom dormir um pouquinho 
depois do almoço! Ser dona-de-casa, ser mãe, ser 
esposa! 

Marco, - O aconchego do lar é muito mais 
importante que o dinheiro que uma mulher, 
trabalhando fora, pode trazer para casa. 

Alexandre - Seu filho mais velho, que a 
acompanhou em suas duas lues, como ele está 
agora? 

Helena - Está muito bem. Saulo tinha tudo 
pra ser um menino complexado, mas é normal. 
Um verdadeiro milagre. E muito equilibrado, 
tímido mas maduro. Antes mesmo de eu me con-
verter ele já era cristão. Quando eu tinha crises,

chorava e me pedia ir pra Jesus, saião ia acabar 
morrendo. Sempre pedia um pai, mas 4uando eu 
casei ele ficou com ciúmes, não foi pai? Dcrepen-
te, ficou recbelde. O cabelo muito grande, deu 
caspa e eu quis cortar. Ele não quis. Depois cor-
tou.

Rosário - E como é que você conheceu Mar-
co,?

Helena - Eu já era obreira do Senhor. Quan-
doo vi, ele estava pregando. Pela primeira vez na 
minha vicia eu via alguém falar de Jesus de uma 
maneira tão linda. Meu coração balançou, eu o 
admirava como homem tuO, E eu morri, por-
que não queira mais saber de amor, de sexo. 

Marcos — Quando Helena diz "sexo", é óbvio 
que é sexo no casamento. 

Helena - Ele ia aos cultos lá em minha casa, 
em Copacabana, com a namorada, Até que pas-
sou airsó. Um dia, umsenhci-mepediu que eu 
falasse com Marcos pra voltar a namorar a filha 
dele, e então eu soube que eles tinham desman-
chado. Fiquei espantada, até que tive um sonho 
maravilhoso. Era uro lugar lindo todo cercado de 
grades: tinha uma árvore e um rio que passava 
pela árvore, e lá em cama tinha um garotinho tipo 
o Pequeno Príncipe, soando corno um papagaio. 
Eu perguntava o nome dele, de respondia, "Mar-
cos Vinicius", e saía correndo. Quando eu olhava 
para o outro lado do jardim, lá estava Marcos de 
paletó xadrez Ele me chamava, eu atravessava o 
portão; havia homens, ele passava comigo no 
meio de todos eles e ninguém me tocava. Depois a 
gente entrava num barco no noxinho, 'e de me 
dizia que gostava de minha roupa, ruas não da 
cor: eu estava com um terninho Map Tse-Tung 
cor de areia, 

Breve, em São Paulo, 
* uma nova opção 
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Marco, - Pois é: não foi a esquerda que nos 
uniu... Pra que a gente casasse houve muitos 
problemas. Primeiro, porque da é um pouco mais 
velha cio que eu. E minha família era contra foi 
um caso sério convencê-los. Imaginem. uma ex-
atriz, mãe solteira, tinham visto "Toda Nudez" 
- que eu nem vi - e lido aquela "Veja" sobre 
ela. E como ela tinha dois filhos, não podia ficar 
andando de mãos dadas con ela, porque iam 
dizer que estávamos prostituindo. Daí, decidi 
rasar, mesmo sem conhecê-la pessoalmente. Um 
dia eu perguntei a ela: "Se svc* estivesse no meu 
caso, o que faria?" E ela: "Eu casava". Em 
menos de um mês a gente namorou, noivou e 
casou. 

Helena - Estou contente de ter um lar; gosto 
de ser submissa. 

Marcos O esposo tesa ascendência sobre a 
esposá no amr. Ele exerce a autoridade, é uma 
coisa boa para mulher porque ela é mais frágil e 
deve obedecer. Tem que ser assim, inclusive por-
que eu li numa revista que 70% dos homossexuais 
têm mãe autoritária e pai omisso. Então, é nor-
mal que o homem seja o líder do lar. 

(Neste momento uma barata entra no apar-
lamento e começa a voar em todas ai direções. 
Marco, pula, grita, ameuçu sair correndo. Dar. 
k̂  quieta, aproveita um momento em que -a 
barata cal no chio, apanhas pelos bigodes e 
joga-a pela janela. Todo, .aulatesu ao espetáculo 
pensando no papel de lldoraeça de Marcos na-
quela casa. E termina a entrevista). 
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AO CONTRÁRIO DOS OUTROS CINEASTAS, ELE NÃO TEME O SEU LADO GUEI 

- Nos embalos de Calmon 
Li
	

W:

A vida sexual de uma família diferente 

um filme de Luiz Carlos Lacerda 

Odete Lara Carlos Alberto Riccelli 
Paulo Viliaça Ana Maria Miranda 

Luiz Antônio Magalhães Nuno Leal Maia 

colorido	 18 anos 

Cuidado! Eles podem estar 

morando em sua cidade 

ExtrafLampIao

Antônio Calmon foi uma espécie de Rimbaud 
do Cinema Novo. Basta ver as fotos em que ele, 
adolescente ainda, aparece ao lado de figuras im-
polutas como Glauber, Joaquim Pedro Andrade, 
Nélson Pereira dos Santos. Cacá Diegues e Gus-
luso Dahl, para que não se tenha dús idas sobre 
ss.s. Infelizmente, a figura que lhe pareceu mais 

próxima de um Verlaine ele só a encontrou anos 
depois, na pessoa de Pedro Rovai. Não, ferrenhos 
defensores do nosso cinema, não se trata de uma 
ironia: os três filmes que eles fizeram juntos — 
(;ente Fina é Outra Coisa, O Bom Marido e Nos 
Embalos de Ipanema - Ro'.ai como produtor e 
('alnion como diretor, s6 tendem a crescer com o 
tempo: até o dia, no futuro, em que um crítico 
'.eficientemente corajoso os coloque no devido 
lugar de filmes muito importantes, neste período 
(que termina) em que o divertimento principal 
dos nossos cineastas foi se deixar devorar por 
meia-dúzia de esfinges. 

Pra se manter sempre alguns dias adiante da 
atualidade é que Calmon fez de Os Embalos - 
filmado no período em que LAMPIÃO engati-
nhava - um filme que, com algum esforço, se 
poderia chamar de "guei". Ê por isso que, agora 
que o filme está sendo exibido nacionalmente, 
fornos conversar com ele. Aguinaldo Silva e Adão 
Acosta fizeram a entrevista, em meio aos cenários 
delirantes de Eu Matei Lúcio Flávio, o novo filme 
do diretor, que tem, como produtor e estrela, a 
figura mítica de Jece Valadão. 

Lampião — "Os Embalos" não era um filme 
seu, não é? Quer dizer, não é um filme que você 
planejou fazer. Você pegou o bonde andando... 

Calmon — E mais ou menos. Porque eu tinha 
contrato com Pedro Rovai para fazer três filmes. 
Então fiz Gente Fina é Outra Coisa e O Bom 
Marido. E indiquei uma pessoa. Luís Carlos 
Lacerda, o Bigode, pra fazer este filme. Na ver-
dade, "Os Embalos" era um projeto antigo, em 
cima de um roteiro de Leopoldo Serran e Arman-
do Costa, que seria um filme de episódios só com 
a parte do hotel. Mas Rovai sempre achou que 
daria um longa, porque ele tem uma visão muito boa 
aas coisas, e realmente funcionou. Quanto a não 
ser um projeto meu, inicialmente, mesmo assim 
sugeri que o garoto fosse um surfista de subúrbio. 
Porque eu achava que um surfista da Zona Sul 
não dava um bom filme, o surf é uma coisa muito 
alienada. Então eu pensei que seria melhor pegar 
um cara do subúrbio, que sonhasse como o acesso 
às coisas da Zona Sul, e mexi muito no projeto. Ai 
o Bigode não conseguiu dar o tom que Rovai 
queria: eu e Rovai tínhamos um casamento, uma 
sociedade que era um projeto a longo prazo —

mais a gente fez só três filmes, porque ele está 
cansado, quis parar: por isso, quando ele viu que 
as coisas não estas am saindo como ele queria, 
falou comigo e disse que eu devia assumir o 
projeto. 

Quando eu assumi, achei o roteiro muito 
fraco, muito disneilândia - a disneilândia do 
surfe: não tinha o lado mais maldito. Então 
chamei o Silvan Paezzo, e eu mesmo escrevi al-
gumas seqüênciis: dei o clima final do filme, que 
é a coisa mais importante. 

Lampião - Você Já encontrou o André de 
Biae fazendo o surfista?. 

Calmon - Sim. porque ele se impôs desde o 
primeiro instante. Mas fiz algumas modificações 
no elenco e na equipe, muito poucas, e comecei o 
filme. 

Lampião - Ele já tinha feito alguma coisa, 
antes, no cinema ou no teatro? 

Calmon — Nada. Nunca tinha nem pensado 
nisso. 

Lampião — E como é que voeêe o desco. 
briram? 

Calmon - Através de um anúncio no jornal. 
Apareceram dezenas de candidatos, foram todos 
rigorosamente testados. Eu não cheguei a par-
ticipar dessa fase mais exaustiva da produção... 

Lampião — A gente gosta multo do filme, 
mas gosta principalmente do final, que é total-
mente amoral. Foi você quem deu o toi? 

Calmon - Foi. Aliás, fui eu que) esèrev 
toda a coisa da namoradinha do subúrbio, porque 
achei o outro final muito ruim. Ninguém sabia 
co~ resolver esse personagem por uma falta de 
partl-pris; Leopoldo e Armando têm uma for-
mação marxista, então pintava muito o negócio de 
o garoto se dar mal; a colaboração do Bigode era 
unta colaboração mais tiower power, "Havaí", 
não tinha muito a ver; Rovai também não sabia o 
que queria; entàb eu desenvolvi uma história 
paralela com a menina; os dois sonham com a 
Zona Sul, mas ela é careta e ele desbundado; são 
duas trajetórias, que só se encontram quando ela 
saca que o esquema todo é corrupto, e que ele é 
que está certo. Ou seja, que no sistema em que 
vivem, e à margem como estão, um caminho é 
usar.a própria beleza para sobreviver. 

Isso casa com um conceito meu, que eu desen-
volvi nos , três filmes, que é o da Prostituição 
num sentido amplo - pode ser a prostituição de 
valores, a prostituição profissional. Eu acho 
que o Brasil é um país onde todo mundo se 
prostitui; na medida em que a gente é muito 
colonizado e não tem um desenvolvimento na-
cional próprio, de uma forma ts de outra se seu-
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Roberto Bon fim ( Das Bocas") e Paulo Vi/aca (o entendido) na praia Calmoti e seu novo astro: Jece 

Segundo Calmon,
o Cinema Novo
tinha um forte 
componente 
gueL "Ele era

misógino, odiava 
as mulheres".

Mas isso tem muito 
a ver com o

homem brasileiro. 

parafusos, tã se prostituindo da mesma forTna 
que uma pessoa que vai trepar. Então foi que eu 
cokquei no filme o fato de que se prostituir 
através do sexo não é mais aviltante que outra 
forma de prostituição, sem nenhum juízo de 
valor. 

Lampião - E esse tipo de Juízo das pessoas, 
segindo o qual teus filmes iio pornochanchadas, 
ou pelo menos fazem o gênero, Isso te deixa 
chateado de alguma maneira? 

Calmon - Isso me deixou no Gente Fina. 
Porque houve o caso da Cláudia Lessin, que era 
irmã da Márcia Rodrigues, e que conheceu 
aquele filho da puta (Michel Alhert Frank) na 
projeção do meu Ç 1nie . Aí o filme ficou marcado 
por um moralismo muito escroto; porque eu acho 
que a imprensa, no que teve um pouco mais de 
abertura, Partiu para uma série de campanhas 
muito justas, mas também andou cometendo al-
gumas picaretagens. Aquele livro daquele rapaz, 
por exemplo (Porque Cláudia Lesstn vai 
morrer. de Luís Val&io Mtchel), eu achei uma 
tremenda picaretagem, porque ele coloca o 
problema da droga de uma maneira totalme'nte 
errada. Por exemplo: qualquer morador de 
ipanema sabe que da Niemeyer ao Arpoador a 
praia inteira tj fumando maconha: e todo mundo 
sabe que muita gente do meio artístico se droga, e 
sempre se drogou. Então, isso não é uma coisa es-
pecifica do setor mais comercial do cinema 
brasileiro. Eu acho que essas coisas coincidiram e 
houve unia campanha contra o filme. 

Acontece também que eu não tenho uma pos-
tura 'autoral", 'artística": faço filmes pra mas-
'sa, pro consumo. O problema é que eu faço uma 
puta pesquisa de linguagem, porque fazer um fil-
me que seja coerente comigo e que, ao mesmo 
tempo, atinja o grande público, é, no minimo, 
uma experiência de vanguarda. Há também o 
fato de que a maior parte da critica não tem uma 
formação mais moderna, enquanto eu sou for-
mado a partir do pop pra cá. Então, tou cagando 
e andando pros clássicos do cinema, pra esse tipo 
de postura. 

Eu acho que 90% dos filmes que se faz no 
Brasil são absolutamente medíocres, principal-
mente os chamados "tilmes'de arte". Mas o fato é 
que quando a gente se dispõe a fazer uma coisa 
nova, as primeiras reações são sempre contrárias. 
Só lesei porrada por causa de Gente Fina, mas, 
no caso de O Bom Marido, por exemplo, tive duas 
criticas ótimas em São Paulo, o que inclusive me 
surpreendeu. Já com Os Embalo,, dá pra sentir 
que a reação tem sido muito melhor. 

Então o negócio da pornochanchada também 
é de certa forma uma coisa que eu assumo - 
quer dizer, da mesma forma que eu faço um filme 
citando a pornochanchada, poderia estar fazendo 
um we.Iern tios Estados Unidos citando o wester-
n; é um termo típico e popular, que o povo curte e 
gosta, e não  atôa. O fato é que a maioria dos 
intelectuais tem 'um certo pudor de assumir a 
coisa cafona nossa - quer dizer, a própria 
brasilidade - Por exemplo: Roberto Carlos só 
passa a ser aceito depois de citado por Caetano. 
Esse tipo de processo (daqui a pouco as pessoas 
vão descobrir Sidney Magal): determinados tipos 
de fenômenos de cultura popular recente, que não 
são o candomblé, as escolas de samba - porque 
-isso tudo já perdeu o sentido social-comunitário, 
passou a ser cultivado pela elite, virou uma coisa 
morta e acabada -' fenômenos como a -por-
nochanchada, por exemplo, são rejeitados pela 
elite, porque perturbam, porque têm a ver com a 
atualidade. 

O Jean-Claude Bcrnardet, na critica que faz 
ao Bom Marido, ressaltou que a pornochanchada 
era o cinema típico da fase do "milagre brasi-
leiro": quer dizer, este gênero estava falando de 
uma coisa sobre a qual todas as manifestações 
artísticas no pais tinham passado por cima sem 
'se dar conta. Então, eu não me incomodo quando 
me acusam de fazer pornochanchada. Entre 
outras coisas porque eu sou uma pessoa de tal 
nível que, mesmo querendo, não poderia fazer 
pornochanchada: falo três línguas, tenho 
educação universitária, sou fino de berço, co-
Página"18

André de Biase, o ativo Toquinno 

de. E eu não tenho moralismo nenhum em re-
lação à prostituição do corpo; é apenas mais uma 
forma de prostituição; uni operário de uma fá-
brica: ele fica dez, doze horas por dia apertando 
quanto a pornochanchada mesmo é outra barra. 
Quer dizer, no fundo é um problema emociona:  
porque o sexo no cinema brasileiro agride muito 
mais, está mais perto da gente. 

Lampião - De qualquer maneira, na por. 
nochanchada, é outro gênero. 

Calmon - Mas mesmo sendo Outro gênero: 
porque a realidade do comportamento sexual do 
brasileiro é aquele da pornochanchada. Tem 
muito mais a ver com a realidade. Por exemplo: o 
cinema novo é misógino; o cinema novo odeia 
mulher: o cinema novo tem um forte componente 
guei. em seus filmes a mulher sempre representa 
o lado mais conservador no processo revolu-
cionário. Tinha até uma piada que a gente fazia, 
logo depois de 1964: nos filmes de cinema novo, 
nas cenas de amor era sempre a mulher quem 
ficava por cima. O cinema novo era misógino por-
que o brasileiro é misógino. Eu acho que o 
brasileiro tem um componente cultural guei 
muito forte - negro, índio -- e que é uma outra 
realidade: quer dizer, a amizade masculina é on-
de você joga o afeto, a ternura, enquanto a re-
lação com a mulher tem um lado mais careta do 
casamento, e tem a relação com a puta: a mulher 
é desprezada. Quer dizer, a pornochanchada des-
creve isso, esse tipo de comportamento de uma 
maneira claríssima. 

Lampião - Você acha enti.o que as pessoaa 
ficam chocadas só por este tipo de Õlareza? 

Calmon - Sim, porque é tudo uma puta 
hipocrisia. O que me agride na pornochanchada é 
o fato de que ela é artesanalmente muito gros-
seira. Se bem que tem um ou outro filme interes-
sante. Eu acho, por exemplo, que um cara capaz 
de bolar um título como A ilha das Cangaceiras 
Virgens é um gênio, um inventor! Pensa bem. Ele 
não seguiu nenhum, parâmetro. Porque o cinema 
brasileiro entrou pelo cano por causa desses fes-
tivais de Cannes, de Veneza. Cada amigo meu 
que foi a um deles voltou com um bruto complexo 
de inferioridade e começou a odiar o país. Eu 
passei uma semana no festival de Cannes, odiei, 
voltei e nunca mais saí do Brasil. Pode ser um 
lado provinciano meu, mas também tem o lado 
que eu saquei de que as pessoas ficam coloni-
zadas: quer dizer, você passa a ter o padrão de 
fora. Claro, eu acho que a pornochanchada é es-
crota, é reacionária, é moralista e segue o sis-
tema, embora ela represente o que eu disse antes; 
agora acho também que um cara como eu, ao

fazer filmes citando a pornochanchada, já re-
presenta uma sofisticação do gênero. 

Lampião - Mesmo sem lei' trabalhado nele 
como se fosse um projeto seu, você tem um certo 
amor por este filme, nio é? Acha que ele é um I11. 
me especial. 

Calmon 'Acho. Mas eu tenho alguns 
projetos meut Por exemplo: Galeria do Amor. 
que seria um filme sobre os michês. Aliás, meu 
título para Os Embalos de Ipanema era Amei um 
Mlchê: mas o Rovai não aprovou, disse que a 
palavra "michê" não era conhecida nacionalmen-
te: no Norte ninguém sabia o que era. Ai eu sugeri 
Amei um Xlbungo; também não deu. Agora eu 
acho que o primeiro título também não foi 
aprovado pelo profundo moralismo dos exibi-
dores, que embora façam pornochanchada, 
acham que algumas coisas agridem muito. O 
título que ficou não é o meu título, mas é um 
titulo que comercialmente ficou perfeito, porque 
vende o filme em qualquer lugar do Brasil: 
Ipanema já é um mito, e embalos tem uma mar-
ca.

Mas título pra mim já não é mais aquela 
coisa. Porque o problema é que no Brasil tem 
muita gente que faz filme sem saber porque tá 
fazendo, mas por uma satisfação pessoal sem 
pensar no consumo. Eu sou um cara que já dei 
minha contribuição pessoal para o undergrwiund e 
a vanguarda. Atualmente " o que estou querendo 
fazer é cultura de massa. Você, v€ o fenômeno 
John Travolta; ninguém no Brasil pode escu-
lhambar com ele, em primeiro lugar porque aqui 
não se faz filme para adolescentes; se o pessoal 
que faz cinema não se preocupa com o público, 
não pode reclamar da influência do gosto externo. 

Então nessa parte, a minha experiência com 
Rovai foi riquíssima mesmo. Uma vez eu até dei 
uma entrevista pra Minam Alencar na qual disse 
que meu master degrée foi com Rovai: foi sim; 
não que eu tenha virado um capitalista, porque 
inclusive não ganhei dinheiro com os filmes que 
fiz; mas como proposta artística mesmo, porque 
essa preocupação com o gosto do público me 
enriqueceu. Você tem que fazer um filme não 
apenas sobre os problemas brasileiros, mas tam-
bém ligado à realidade das pessoas que vivem 
neste País. 

Lampião - Tem - outro aspecto Interessante 
no teu filme. Hoje em dia o que mais se vê ao 
Brasil sio filmes sobre jovens. Só que os jovens, 
nestes filmes, parecem muito velho.. 

Csjmon - Claro. São filmes feitos por pes-
soas de mais de 30 anos, sobre pessoas de mais de 
30 anos. 

Lampião - Nos "Embalos", no entanto, os 
jovens sao realmente jovens; falam a linguagem 
deles, estio envolvido, com problemas que os 
jovens costumâm enfrentar hoje em dia. 

Calmon - Claro. Eu inclusive adoro isso, 
porque faço uma linha um pouco jovem pra 
idade que eu-tenho... Mas não posso negar que 
houve uma contribuição enorme do André de 
Biase e também de Zaira Zambelli, a atriz que 
faz a mocinha Zonal Sul. Os dois são de Ipanema, 
tem uma vivência muito grande e me ajudaram 
bastante a dar esse tom ao filme. Tudo isso além 
do talento inato que eles têm como atores. 

Lampião - O filme tem inclusive uma se-
qüência antológica: aquela em que os dois 
queimam fumo dentro do carro, e que, Infeliz-
mente, foi censurada. 

Calmon - E. Aquela eu escrevi inteira. Sim, 
porque tem também toda a minha vivência de 
Ipanema colocada nesse filme. Eu tinha 15 anos

quando vim de Manaus, passei um ano no Le-
hlon e depois fui morarem Ipanema. 

Mas voltando aos meus projetos, Além do 
Galeria do Amor, eu tenho um outro, chamado 
Imitação de Cristo, pra -exorcizar meus fantasmas 
amazônicos: é um filme sobre o padre Burnier, o 
projeto Jani, a ocupação da Amazônia, etc... Já se 
fez muito filme sobre multinacionais no Brasil, 
mas tudo na base da alegoria; eu quero fazer um 
filme político, mas que seja um grande espetá-
culo. Quero fazer um filme sobre discoteca, cen-
sura 14 anos, Porque eu acho que a discoteca 
adapta à era eletrônica, tecnológica em que a 
gente vive, toda uma transa de juventude - do 
namoro, da paquera, da esfregação, do apelo 
sexual, e então a gente não pode negar a discoteca 
só na base da xenofobia, 

Lampião - Seria "Os Embalo," o primeiro 
filme guel brasileiro?. 

Calmon - Bom, eu queria falar sobre os 
homossexuais que aparecem no filme: tem aquele 
que vise na praia, à espera de que surja um gran-
de amor, e que acaba sempre vítima das mordidas 
da garotada (o ator é Carlos Prielo, numa se-
qüência rápida mas genial): tem a "fada ma-
drinha", que é o gerente do hotel; tem o "enten-
dido", o Paulo Vilaça, que é ao mesmo tempo o 
que corrompe o garoto mas o que lhe acrescenta 
ensinamentos para se movimentar e sobreviver no 
mundo corrupto em que vive: e tem Dona Flo-
ra.... 

Lampião - Mas eis é uma mulher, é a 
Gracinda Frelrel 

Calmois - Nunca! D. Flora é uma bicha, 
Virou mulher no filme porque seria difícil fazê-la 
passar pela censura enquanto homossexual. Mas 
eu filmei toda aquela parte da arregimentação 
dos garotos no hotel pensando num travesti. In-
clusive é a primeira vez que eu digo isso publi-
camente, mas é verdade. 

Lampião - Pois olha, no filme tem mais um 
homossexual: á o Das Bocas, o personagem do 
Roberto Bonfim. Aquele ex .guarda.vldas que 
arranja garotos proa enten~ endlnheirado* da 
praia? Ora, a gente manja o tipo... 

Calmon - E ele existe. E urna figura muitc 
conhecida... 

Lampião - Bom, agora você está às voltas 
com outro projeto, que também não á seu, mas de 
Jece Valadio; "Eu matei Lúcio Flávio". E um fil-
me sobre Manel M.niscot, que, aliás, é um dos 
mito, do povo guei. 

Calmon - Na minha cabeça ele é um filme 
de ficção, e Mariel renega qualquer tipo de 
aproximação com o povo guei que lhe tenha acon-
tecido. Bom, o Manel do filme é pura ficção; é 
apenas um veículo para o estrelato de Jece Va-
ladão, que eu considero um dos poucos mitos do 
nosso cinema, porque ele é o arquétipo do macho 
brasileiro: é o cafajeste, o cara que bate na 
mulher, etc., embora na vida real seja uma pes-
soa gentilíssima, que nada tem a ser com isso. 
E claro, o filme é também um pretexto pa-
ra falar dos anos Médici: a história de um cara 
que foi guarda-vidas, leão-de- chácara, segurança 
de Ministro, escola de polícia, homem de ouro, 
envolvido com o Esquadrão da Morte, pistoleiro 
no Paraguai e preso na Ilha Grande, Quer dizer: 
uma trajetória incrível. O que me preocupa é 
glamurizar esse personagem: ou seja, no final, 
sairá um filme vagamente inspirado em Manel 
Mariscot, O que eu tou curtindo mesmo é filmar 
com Jece Vaiadão; porque eu vejo Valadão no 
cinema desde que me entendo por gente, e ele 
agora está vivendo o seu momento mais bonito, 
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[ENTREVISTA] 

FERNANDO GABEIRA FALA9 AQUI E AGORA, DIRETAMENTE DOS ANOS 80 

F

ernando Gabeira vocês man-
Jam: ele foi um dos ativistas 
politicos responsáveis pelo 
sequestro do embaixador 
norte-americano Burke EI-
brick, nos idos de 1969. Me-

tralhado e preso meses depois, sofreu 
horrores em diversas prisões, até ser 
trocado - junto com outros presos - 
por outro diplomata sequestrado. Bani-
do, ele viveu durante dez anos fora do 
pais - entre outras profissões, foi por-
teiro da noite do Hotel Cristina, em Es-
tocolmo -, até ser beneficiado pela 
anistia. 

De volta ao Brasil, Gabeira foi recebi-
do por todo tipo de gente - desde os 
amigos Incondicionais aos companhei-
ros de luta, passando pelos que, du-
rante todo esse tempo, esperavam que 
ele, ao voltar, assumisse uma postura 
"a Tiradentes". Para surpresa destes. 
Gabeira não chegou como um 
passionárlo, a exigir seus direitos e a 
dizer que vinha disposto a reaver os 
dez anos que tinha perdido; simples-
mente botou uma tanga sumaríssima e 
foi para a praia; depois, matriculou-se 
no curso de dança de Klaus Vianna, e 
anunciou, a alguns perplexos compa-
nheiros de luta, que no exilio havia 
descoberto. entre outras coisas, que 
gostava do próprio corpo, e que tinha 
direito ao prazer; coisas que LAMPIÃO 
vem dizendo há algum tempo, para es-
cândalo da esquerda ortodoxa (aliás, 
chamada por Gabeira, nesta sua nova 
fase, de "esquerda de Neanderthal"). 

Segundo Gabeira, nestes dez anos o 
carrossel deu uma volta completa, e 
agora está se preparando para come-
çar uma outra; e ele, mal retornou, tra-
tou de procurar sua turma, para embar-
car, mais uma vez, no enbalo do car-
rossel. Só que agora o carrossel pare-
ce um carro alegórico; e neletambém 
embarcamos nós, para esta viagem 
monumental pela década de 80.

esperar' 

para ter

4
, 

'-a-
es. 

Q

uando LAMPIÃO decidiu entrevis-
tar Fernando Gabeira, eu me propus 
a lazer tudo, por ter com ele amigos 
comuns. Os contatos foram feitos num 

sábado à tarde, na praia de Ipanema. A entreis-
ta foi realizada dia 15, pela manhã. Na mesma 
tarde, eu descobri um defeito no gravador que 
inutilizou tudo e quase me provocou um colapso, 
de tanta raiva. O remédio foi partir pra outra en-
trevista, dia 16 à noite, quando Foi tentada uma 
reencenação da primeira. Participaram, além de 
mim, Mima Grzich (que também me facilitou o 
acesso a Gabelra) Aguinaldo Silva, Francisco 
Bittencourt. Mão Acosta (só na reencenação do 
dia 16) e Paulo Martins(que também é o autor das 
fotos). 

Qual o interesse do LAMPIÃO em entrevistar 
um ex-guerrilheiro? Aparentemente nenhum. 
Mas quando esse ex-guerrilheiro se dispõe a falar 
sem censuras de homossexualismo, feminismo, 
negros e Índios - temas que, na época em que ele 
estava na clandestinidade, não figuravam entre os 
que considerava prioritários -, o caso muda de 
figura. Temos a certeza de estar publicando uma 
das entrevistas mais importantes do ano - que 
escandalizará os puritanos da esquerda e da 
direita. Com a palavra Fernando Gabara, que é 
agora, como nós, um guerrilheiro da sexualidade. 
(lobo Carks Rodrigues).

do poder; a partir dai ela desenvolve uma tática, 
uma estratégia; para ela, todas as lutas, todo o 
conjunto de lutas que a afastem da concentração 
de forças nas questões que a conduzem ime- 
diatamente à tomada do poder são consideradas 
inoportunas... 

Francisco - £ esta a chamada luta maior... 
Ga~- ... Então, ela coloca sempre uma 

objeção à luta das minorias: "Nós não somos 
contra". diz ela; "só achamos que é inoportuna, 
que, no momento, divide o movimento popular e 
fortalece o adversário", Mas eu acho, também, 
que essa posição no interior da esquerda está sen- 
do modificada. Ontem mesmo eu vi a entrevista 
de uma companheira que voltou da Suécia; ela 
reclamava dessa posição da esquerda, em relação 
ao feminismo, ela dizia assim: "Não há mais pos- 
sibilidade de você jogar com a tome". À acusação 
de que as pessoas que se dedicam a estes movi- 
mentos de minorias esquecem a fome de metade 
da população do Brasil, o que se deve responder é 
que elas levam em conta não só esta fome, mas 
também outras categorias de fome que a esquerda 
- pelos livros que ela leu, pelos clássicos em que 
ela aprendeu - não leva em conta: a fome de 
amor, por exemplo; ou a luta pela superação da 
solidão, pela felicidade das pessoas. Nós adiamos 
que essas lutas são da maior importância. 

Aguinaldo - N, quem? 
Gabefr. - Principalmente estes setores da 

esquerda que estão saindo de uma experiência de 
eulio. Me deixa colocar essa questão de um ponto 
de vista teórico: enquanto marxistas, enquanto 
pessoas que acreditam no marxismo, nós estamos 
progressivamente fazendo uma critica da própria 
teoria marxista, porque sentimos que da, em 
muitos aspectos, era falha. Por exemplo, ela é 
falha na medida em que não conseguiu de ma- 
neira alguma abordar questões que o tempo mos- 
trou serem de suma gravidade, como balanço 
ecológico; o marxismo não conseguiu criar uma 
consciência ecológica, não desenvolveu, dentro de 
sua teroria, nenhuma perspectiva social que 
pudesse abordar esse problema. Os países onde

questão do equilíbrio ecológico de uma maneira 
diferente dos países capitalistas. 

- A Outra questão teórica, que a gente foi 
sentindo no interior da própria esquerda, e que 
nos levou também à compreensão maior dos 
chamados problemas das minorias, é a questão 
das minorias étnicas, da especificidade de cultura 
dessas minorias étnicas e da necessidade de res- 
peitar suas lutas e suas autonomias.

João Carlos - Stalin foi Incumbido de t~
rh.ar arespelto de lnorlas aadosals ao latorlor 
da União Sos4é*lca e o resultado é que várias 
delas foram eitormtuadas... 

Gabeira - Exatamente, A terceira questão 
teórica foi a seguinte: nós trabalhvamos, dentro 
do marxismo, com um livro sobre a questão das 
mulheres, que é "A Origem da Família e da 
Propriedade", de Engeis; ele nos dava a visão de 
que a luta das mulheres era uma luta de classes, e 
que a solução da luta de classes solucionaria Iam- 
bésn a questão da dominação da mulher pelo 
homem. Mas, com o tempo, a gente foi perce- 
bendo que nosso horizonte teórico era muito 
limitado; ele não abrangia o fato de que a opres- 
são da mulher pelo homem é uma opressão es- 
pecifica, que não se resolve só na questão da luta 
de classes. 

- Uma vez que nós chegamos a essa com-
preensão, pudemos ir mais além, até a compreen- 
são maior de que a luta das mulheres deveria e 
poderia ser organizada fora do contexto dos par- 
titke políticos, independente deles, já que a h~
formação estrutural, da sociedade não ia resolver 
o problema das mulheres. A prova disso também 
está no chamado socialismo real, onde houve a 
transformação estrutural da sociedade, mas, num 
certo sentido, a opressão da mulher pelo homem 
continua a existir. 

Adão - E quanto ao homossezlbo? 
Gabelra - Quanto a essa questão, não havia, 

no horizonte do marxismo, nenhuma formulação 
interessante. AI, o que se colocou pura nós foi ob-
servar o movimento dos homossexuais, e tentar 
entendê-lo com a perspectiva do marxismo. E. 
pra mim, o marxismo só poderá abordar esta 
questão na medida em que entender que o mo-

vsmmto homossexual coloca uma das lutas mais 
conseqüentes contra a sociedade patriarcal, 
representa um dos quest'lon.mentos mais profun-
dos da sociedade patriarcal burguesa. 

Aguinaído - Me perdoe Inshtiri mas quem 
destro da esquerda, que vê as onisas dessa ma 
selra? 

Gaba - Ê a esquerda que viveu no exílio e, 
num certo sentido, teve oportunidade de se 
chocar com posições diferentes no exterior, so-
bretudo na França e na Suécia. 

João Carlos - Quer dizes sicêe algum oa-
panhedros se... Não é maka gesi., aio é? 

G.bolra— Bom, essa evoluçàode que eu falei 
não significa que a esquerda já esteja preparada 
para viver, para desenvolver cate problema; essa 
tem vários preconceitos de parte da esquerda em 
relação ao movimento dos homossexuais, axno 
existem vários preconceitos dos homossexuais - 
alguns não de esquerda - em relação aos mo-
vimentos de esquerda. Eu acho que ostmprçcon-
coitos são justificados de parte a parte. No lado 
dos hcasiossesusis, por exeinplo são justificados 
na medida em que o chamado socialismo real sig-
nificou, em muitos países, uma repressão efetiva 
do movimento homossexual. 

João Curtos - Não só da a~entot da 
pr*lk* hoesousmaal também. 

Francisco - Mas essa rew.sio sempre 
houve, atiMia ma todos es paises em todos os 

de dlrsfta ou de esquerda, si bIa 
sempre dançaram. E á *te posto que eu queria 
disgari se há posslbadad. ao moto, de  es-
querda es'ululr a um pomo de poder aceltar total-

este -u opção hou.satu.L 
Aguinaldo - ExiMe, ao momeoto um lugar 

para essa opção homassemal demito de um re' 
giMe de esquerda, de saia sociedade socialista? A 
possibIlidade de s esquerda recosibscer ema op-
ção, e de osiosdã-la eno leujilma ao coutezio 
de ama sociedade socialista, já que usas sode' 
dado sodalbta iMplica na resIliação de todas as 
pcd.IkL.des de todas ai sspl~ do em 
humano? 

João Carlos - Eu q.'ta .ab sua opInião 
sobre= rulaçãcs catm os movtmtou de mInorias 
- aegr, melhores hoiossezuala, Indiou - 
co a sq.ordr, que coatanta desaesmaelhar esses 
movimentos, sob o pretexto de que existe urna 
lula nastIm, dallbort.çàodoposo etc.. 

Clabra - Eu tenho tentado entender essa 
questão também, as dificuldades nas relações en-
tre os movimentos assim chamados de minorias e 
a esquerda; assim chamados porque coso o tempo 
a gente percebe que eles não são exatamente de 
minorias - as mulheres são, por exemplo, 
metade do pais, os negros não foram recenseados, 
mas são um número muitogrande etc... Eu tento 
explicar este problema da seguinte maneira: a es-
querda vê todas as questões em torno da tomada existe o socialismo real também não resolveram a 
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A gente não pode
impedir que as pes-



soas tenham a
felicidade pos-



sível aqui e agora. Isto
seria mistificar 

G.bdra - Não só existe essa pbilldade, 
o existe uma posição diferenciada nos palses 

comunistas europens a rrspâto do problema. Eu 
ob~ por exemplo, que o Partido Comunista 
Sueco é um dos exemplos dessa evoiuçkx um doa 
elementos fundamentais de sua apalçio nas 
demonstrações de 19 de maio éapresençado 
movimento pela libestaçio sexual, que é em-
tainente o movimento dos homossexual., tanto 
mas

cu linos 00m0 femininos. 
Francisco - LI.. .péds 4. F-Gay da 

Suáda... 
G.bd,a - É iseo Entio, se um dia este par-

tido comunista chega ao poder, depois de desn-
volver estai relações com o mento hcence-
sexual, depois de utilizá-lo para denunciar a 
hipocrisia da sociedade patriarcal burguesa, de 
não teria condões de dtar atrás a não ser que 
reprimisse suas prtçriaa forças, liquidasse as 
prrias forças i

nteressadas 
ao aliemo 

Aguinaldo - É em as A4as	 a 
• ásvi sex ..b	 . A, per aqui. 

halo da r.i..i. i, lei. H.hes 
belo., wan b~ e as	 as ai.... 

G.ba - Sim. mas isso é uma odas que, 
com o frâcesso da expesl~ da guerrilha aqui 
as costinenle americano, com o período da co.-
tr.-reioiuç&o que começou na queda deAilsede 
passou a ser coatada. Quer dias', foi .2è4a 
em zespie a kla do dmbolo pertador 6em 
re~ que é  macho. Na medida em que a 
própria ida da revoluçio vil-se tornasdo inala 
elástica, vil-se tornando mala flexível, o 
de revoluçio t.abàu vaiastransformando Hoje, 
Jk é pvd entre os reeludintárlos ccasprmadar 
que um homossexual é Uin reIudoaát4o coia 
npvd de compreender as iwhidplo da dê-

cada. 
João Carlos - Espies .*i emo ld lias 

elval asa	 'T5' das.	 de 

Gabdia - Na medida em que os pe4odcs de 
ocintra-revoluçio aio os períodos em que as 
chamadas questões ecciais amplas dão Luis, á 
colocuçio de questões pessoal, na esteira da 
odocaçio dessas questões pessoais é que surgiram 
realmente os movimentes dos homossexuais e das 
mulheres, as medida em que as pemoss rico 
nhedam que a .i*u.çio social estava difidl, ma 
que elas tinham uma frustruçio pemosi delas, e 
que eses fruatraçio pessoal também era poitica, é 
que esses movimentos ganharam força. Não só 
força, como também um estatuto, uma presença 
e, digamos assim, uma legitimidade, no campo 
das forças que contestam de alguma maneira a 
sociedade patriarcal burguesa. 

- Neste sentido, acho que o período histric* 
que a gente vive é muito rico, pois o homosse-
zuahsmo e o feminismo, enquanto morilmestos, 
se Impõem ao nível da esquerda. Tanto que a dis-
cuasio já nem dela ao' enta - as a esquerda 
aceita ou não: o que deveria se mines, para ela é 
qual a atitude que ela vai tomar no soa apoio a a, 
to movimentos, que tipo de apoio da vai dar. 

João Carlos— Eu aba sdss imo êvilldep.r, 
o iriaS. Aluda no aso p'ade. . me 
debes. sabre .luorlas as USP, alguém levasse.. 
'usa ao. 4. que '.lo há hmec.exuoio 
da.. ep.lol'... 

Adio - ... Que o	 -es-	 = lama
coeqli.cla da d..áhed.. 4. 

Aguinaldo - Vai sala que a 
deraria sex — tomo do tipo ás apoio que a es-
qusela A euia dar a seio aovémasos me 
oplaio, que tipo 4o apoio sarla? 

G.bdra - Eu adio que não é incentivar a 
formaçio de um partido político, por exemplo, o 
Movimento dos Hoincasexual. Comunistas, ou 
Partido das Homossexuais Social-Democratas, 
mesmo porque o movimento homossexual é muito 
mal, amplo do que um partido política Assim, o 
que se coloca pra os partidos pollti g é a ao 
Ildailedade a esse moiluiesito, ama tentar de 
nenhuma maneira dominá-lo - e a mesma coisa

é válida para o movimento de mulheres -, nem 
dizer o que ele deve fazer. Quer dizer, entender 
que estes movimentos têm sua lógica. tem sua 
dinâmica e compreendem o movimento operário 
de uma forma progressista e inteligente; e que 
eles colocam em suas perspectivas, também, a 
melhor maneira de contribuir com o movtmentó 
assim, chamado popular. 

- O que se deve evitar em rdaçio a estes 
movimentos to paternalismo, é aquela história de 
chegar e dizer, " aba temos uma experiência, 
queremos transmitir a experibida pra você.' • e, 
através da transmissão dessa experiência. tentar 
de alguma maneira manipular estes movimentos. 
A pior ansa que pode acontecer é aio entender a 
autonomia, o dinamismo desses movimentos para 
melhor apoiá-los. Agora isso nio significa de 
maneira alguma que a esquerda que tem alguma 
ezperiéncia no campo nio vai transmitir sua ex-
peribiaa apenas, essa transmissão terá que 
ocorrer de maneira desinteressada. 

- De qualquer modo, fica muito difícil eu-
uadrsr aqui no Brasil, dentro de um partido, o 

novimento das mulheres, o movimento ecológico, 
movimento dos homossexuais; porque a verdade 
que todos eles criticam. sociedade num coa jun-

o, incluindo a política - quer dizer, eles 5*0, 
arnb&n. uma critica á rigidez das estruturas 
xÀltico-partidárias, uma critica aos lideres que 
asbeni tudo, que dizem tudo e que controlam 
:udo. 

Francisco - Uma critica a ledes es acrl-
rbaos. 

Agwnaldo - A todo tipo de aos4tashma 
que pesa. isam 15 anos, ledes os smoms da 
44. brasi*a... 

Gab - Então. nessa medida, se vu* ten-
tar aplicar no interno desses movimentos a me,-
lua lógica dinâmica dos movimentos populares, 
que estavam organizados de uma maneira rígida, 
Je uma maneira assim inflexivel, você, num certo 
sentido, vai se distanciar destes movimentos, por-
que eles aio uma critica, também, a essa maneira 
de fazer política. 

Jojo Carlos - A ge s~ me emio me-
-. - me pasme que Iaz pdca - aula 

sê as -, a ás que a 
p - áex. ser tula aliás, esla 

- Bom, no caso da esquerda, eu já 
falei que ela tinha uma estratégia cujo objetivo 
era a tomada do poder. Assim, sempre que se 
colocava a questio da nossa felicidade aqui e 
egcs'a, a resposta era sempre esta: "Não pode 
haver nenhuma felicidade enquanto alo se tomar 
o poda". Sua maneira de compreender a evo-
luçio da sociedade implicava, também, em trans-
portar para as calaidas todas as possibilidades de 
felicidade e de renovaçio. Ora, eu adio que se a 
gente deve lazer agora e, na medida do possível, 
desenvol essas opções para que, quando existir 
efetivamente uma tomada do poder, a gente já es-
teja desenvolvendo, ainda que embrionariamente, 
uma nova maneira de ver o mundo, uma nova 
maneira de viver o mundo. 

- A nossa esquerda anterior ao movimento 
armado era formada no atalinismo. quer dizer, 
era uma máquina de fazer política, porque o 
staliaismo era realmente a máquina de fazer 
reidu~ isso dava margem a uma concepção de 
luta armada, e a cxzicepç*o de luta armada im-
plicava, também, numa rigidez multo grande,

porque era necessário organizar-se e estruturar 
organizações à imagem ë semelhança de pe-
quenos exércitos. Essa lógica e essa dinâmica 
militares eram comunicadas à própria concepção 
do mundo. Vem dai a tristeza das demonstrações 
de esquerda, igualzinhas às paradas militares, 
onde tudo funciona au a precisão de um relógio, 
sem lugar para a alegria, as cores, a música, o 
sboii', o bappenlug, coisas que seriam entendidas 
asno um furo na sua organização, que deveria 
funcionar como um exército cientificamente in-
vestido. 

- Essa é uma das explicações para a tristeza 
da esquerda; outra é a sublimação. Uma vez que 
eia coloca como questão fundamental a solução 
dos problemas sociais, ela se dedica apenas a es-
tas. Mas acontece que existem outros também. E 
na medida em que as estruturas da esquerda não 
levam isso em conta, as pulsões, as tensões 
acabam explodindo na própria luta política, que 
às vezes se mostra cheia de paixão, de emoção não 
declarada. 
- A conseqüência disso - eu procuro orno 

cá-Ia em meu novo livro, "O que é isso, com-
panheiro?" - é a ausência de uma psicologia 
marxista, de uma aupreesão psicológica pelo 
marxismo. A esquerda compreende muito bem as 
questões sociais, acha que existem problemas 
pessoais, mas não vé ligações entre uns e outros. 
Ela praticamente separa o real em duas partes: se 
spossa da luta social pública, mas joga a luta pes-
soal para uma terra de ninguém. 

Miras - E por leso que á poedvel, para me 
hme da esquerda as ao .o tpo 
kst-or pela tzasalos'.açio aodel e me 

Geba - Para um homem da esquerda or-
todoxa. sim. Nesse sentido, eu adio que a esquer-
da que não compreende a questão das lutas que 
nascem das ne.r.aildle, pessoais está muito maia 
próxima das forças conaei-v.doras do que os 
movimentos, que surgiram por si. colocando es-
tas questões. Quer dizer, ela é muito mais camas'-
vução, muito mais repressão. Basta ver auzo 

cres mais conservadores acabam dando uma 
resposta a estas questões. O homossexualismo, 
por exemplo, foi absorvido pelo capitalismo tar-
dio, de o considera já uma relação que peste cxli-
tir sem inocmiientes, desde que colocada dentro 
dos limites do posalvel, dentro dos limites que não 
questionem a sociedade patriarcal. Ao fazer isso, 
as forças conservadoras vão incito mais adiante 
- mo dando um* resposta edulcorada a es-
ti. questões - que as forças de esquerda, as 
quais insistem em ignorá-lis. 

Aguinaldo - Verá aeba que a *a, i~ 
s1de, á mala omtperá.es qus a 

G.bãa - Sim, na medida au que a direita 
compreende os probleina% modernos e tenta dar 
uma resposta a eles, enquanto a esquerda Sim-
plesmente diz, "não, isso não existe no momento, 
isso não é oportuno". Como se você pudesse real-
mente dividir, a realidade entre coisas oportunas e 
inoportunas. 

Muna - Esta pão da esquerda essodoxa á 
válida pirip''t para o me,=u ss 
a-'----

Francisco - E pma es bousom-.. 

Cm~

Miras - ...E me... para o es' aegio. 
- Eu adio que existe uma poten-

cialidade muito mais explosiva na luta dos negros 

a.--

.,

do que na luta homossexual. Mas a verdade é 
que, de uni ponto de vista de moral, é onde a 
questão fica mais difícil para a esquerda tocar. 
Então, ela usa as categorias do oportuno e do 
inoportuno para dizer o que deve ser ou não 
adotado. Ora, se uma pessoa está pensando na 
sua felicidade sexual, ela aio pode esperar 70 
anos para tu um orgasmo quando a esquerda 
fizer a revolução; principalmente se ela percebe 
que esse tipo de esquerda vai levar a uma revo-
lução que será um "bode" nesse campo. O ho-
inossexual coloca a questão da felicidade aqui e 
agora, entende? A gente não deve ser mistificador 
no sentido de prometer a felicidade, aqui e agora, 
sem as transformações das estruturas; mas tam-
bém não deve ser mistificador impedindo que as 
pessoas tenham a felicidade possível aqui e agora. 

Francisco - Por que aio lutar pelas duas 
colas. ).atas - ai modlilesçbcs das estruturas es 
I'1tddade particular 4e cada um? Por quis aio? 

Gebelra - Claro! Por que tanto sofrimento? 
Por que essa compreensão de que a luta política é 
um martírio? E por que essas caras de martírio 
que as pessoas às vexes tem? Será que aio existe aí 
uma certa forma de satisfação sexual - quer 
dizer, este martírio aio saia a resposta que ai-
gunias pessoas da esquerda dão às suas neces-
sidades de satisfação sexual? 

Aguinaldo - Cruzes! Tudo laso á tio Laia-

Mima - Vai secruveu um casto ao qual 
mostra cume á que o pasel no aio wa omtato 
cum aaras r— -4ea, partia 4e uma pesipasitu 

- para asa nova poelçio que vai setá ex 
pasdo aqui. Quer falar á_se osuto pra gt.? 

Geb. - O persimagem principal é uru 
emigrante negro que é glgolf na Suécia; na 
medida em que de começa a amar diferente, 
mulheres, ele vai descobrindo que eiss transain 
uma relação diferente aim o corpo dele, e tem o 
grande choque de sua vida quando descobre que 
seu pau não é importante para elsa. Tem uma 
mulher que gosta dele, e que lhe diz "Seu pau 
não é a coisa mais importante pra mim em 
por exemplo. eu gosto muito da sua bunda". Aí 
de entra em crise, porque estava acostumado a só 
se Identificar ocin aquela parte do seu ocwpo e se 
da não tinha importância para as mulheres, ai-
tio ele também não tinha importância. Claro, ele 
sai dessa crise, e avança multo, passa a ver a 
mulher de um outro Inguloç e essa modificação 
do modo asno de '4a mulher faz cosa que ele 
também passe a se ver de outra maneira. 

- Assim, de atinge uma coisa que já está 
presente nos jovens suecos, assim oceno já está 
presente entre os adolencentea de t040.o mundo. 
que é uma a'ctização de todo o aipo na medida 
em que se avança cm que se questiona a sociedade 
falocrática, existe uma possibilidade maior, uma 
erc*izaçio maior de todo o corpo. Assim, as pes-
soas não necessitam de um pau pra fazes' ninguém 
feliz, quer dizer, todo o corpo é um objeto erf*ico, 
C as Pessoas se tocam em todas as partes. A es-
querda decidiu voltar as tas à compreensão 
desse fenaneno ao uivei de uma política sexual, 
dizer "não" a de pra ficar ocan uma sexualidade 
cujo único objetivo é a reprodução. Porque todas 

premaào genital da sexiialidaA está dire-
tamente ligada à reprodução, e na verdade é uma 
visão burguesa da sexualidade. 

- Portanto, enquanto si pessoas evoluíam, 
neste sentido, através do "quebrar a cabeça", 
através de sua experiência no cotidiano, a esquer-
da se entrincheirava e se refugiava numa ~da 
sexualidade que é idêntica à da burguesia: a 
sexualidade voltada para a reprodução, na qual o 
prazer não tem tanta importância e a genit1idade 
é um elemento fundamental. 

Minta - Taabém * Freud auum hhiárl. 
t, aio á? 

Cebki - Sim, porque alguns setores mais 
esclarecidos da esquerda se iniciaram na psi-
canálise e tentaram levar, pra sua visão de po-
litica sexual, algumas das teorias da psicanálise. 
Ora, uma das coisas difíceis que a gente viveu 
nesta década foi exatamente a ocanpreen5*o da 
psicanálise sobre a mulher. A psicanálise dizia 
pra gente que a mulher madura eia a genital; ai-
tão, a gente adiava que toda mulher que não lo.-
se genital aio era madura, não podia acreditar 
que as mulheres clitorianaa tinham uma se 
xualidade igualmente válida e satisfatória. 

- Há pouco, na revista E.qubu, num artigo 
intitulado "Do jeito que a gente as", a esquerda 
americana deu um balanço semelhante a este que 
nós estamos dando. Tinha um cara lá que dizia, 
"a gente não sabia o que fazer au o clitóris dia 
nossas amigas porque o Dr. Freud dizia que ela.i 
tinham que sei' vaginais; então, o dit&i pra nós 
era uma coisa completamente perdida, inútil". 4 
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O movimento homos-



sexual coloca
uma das lutas mais

conseqüentes
contra a socie-



dade patriarcal
burguesa 

Aguinaldo - É. o drama todo tI mii a esquer-
da formulou uma política para a classe operária, 
uma publica para os trabalhadores do campo, 
ama puãtk* de allasçai, uma publica cultural... 

Francisco - Mas trepar, que  bem,.. 
Gabaíruí - Como ela não formulou uma 

política sexual, acabou adotando a política sexual 
da burguesia. Neste sentido é que eu acho que 
existe uma grande importáncia nos movimentos 
das mulheres e dos homossexuais, no sentido de 
trazer á cena uma política sexual de esquerda, 
pois eles, no seu desdobramento, já seriam essa 
política, no meu entender. 

Aguinaldo - Uma das aus~ que am 
querela, ou pulo • use., da esquerda, 
faz a LAMPIÃO, é a aossa "obm.s*o' mi 
falar .al da esquerda, quando são é beo, sós 
times á cobrando delamim podos ssal de que 
VO4 fala... 

Francisco - E que a esquerda bradidre sem-
pre foi foimada por saqulabas de presáplo. De 
riposte surgem mies gripos uulosq..ddos, 
homomixuaja, aagzos e malhares, que aio 
acatam mala nada. 

Mima - Dbcurdu da ordem. 
Fraisdico - Na. • idem á a segui.ei 

egrou, alberes e homosssivala. Nós panada, 
aatur.hats, dos aqras que m AmU'Ies ci 
maçaram a se... 

Mima - Sim, mas as mUlheres já tlahaa 
começado as década de 50. 

Gabara - Acho que vocês estão certos cio 
cobrar da esquerda. Porque a relação entre esta e 
vocês deve ser sempre de questionamento mútuo. 
Não só é legítimo que o movimento homossexual 
cobre da esquerda todas as suas vaduações, suas 
omissões nesse campo, como é legitimo também 
que a esquerda cobre do movimento homossexual 
o que ela considerar que sejam v'acila~ ou 
omissões dele nas lutas sociais mais amplas. Vai 
ser uma relação árida, espinhosa, mas vai ser 
lima rdsçlo, e a esquerda ainda é  único setor 
social com o qual se pode discutir. 

(Nesta tradio da svditi tem laldo ama 
elboussio sobre coo andam as rulaçãm mixa os 
divinos movlmte. - da ee.jo., mulheres e 
hmios.sx..la no B,aali toam falam ao 	 o 
tempo e o Inicio áe ifisemaso 	 imo, flaju 

Francisco - ... Ai mulheres f— ao 
Braal, por exemplos quando se fala ma- Bichi,,  
idas dão., passo atrás. 

Aguinaldo - Mas .ii.mi grupos que não 
possam sul,... 

Mima— Exato. 
Aguinaldo - Fraw'4.ro está '.'--do do pes- 

soaI do Cmiro da Mulher Rradldra, que iio são 
femialatas, mas sim, esposas dos homens do 
.MDB. 

Francisco - E o@ negros, o que fizeram? 
Foram ao LAMPIÃO, s depei da uma semana 
aio apareceram mala, flosrami um cegaço ás ai 
rmalr com a, bichas, deis misturar em eles. 

Aguinaldo - Nio aparmoram os negro. do 
IPCN. mas aparecmaoutI'es sagres. Em São 
Paulo, o Movimento, Negro U.Iflcado aio iam 
mala esses grios. 

Gabáu - Bom, eles não são homossexuais, 
são negros. Os dois grupos podem fazer um 
trabalho, junta, mas só até certo ponto, ou a 
partir de certo ponto. E muito dilídi. É uma crstaa 
que vai demorar anos. 

Adão - E á malto tudo. Não teme. um dois 

ase. de LAMPIÃO. Não se pode qu.w jeatar 
tudo de uma hora pra senas. Eu adio que aio dá. 

João Carlos - A repercamio daqudu .íero 
.psdal de LAMPIÃO sobre e. sagras (aP *6) foi 
multo ,ra.de. 

Gabulra - Pra você ver como as pessoas 
podem mudar de posição sobre o assunto: dois 
rapazes, ex-integrantes do Dxi Croquetes, Rolsn-

anistia; e o Comitê Brasileiro pela Anistia, cm 
Paris disse que não queria porque eles eram 
homoaaezuai& Essa posição típica da esquerda 
provocou um imenso tumulto no interior da 
própria esquerda. Algumas pessoas diziam 
Mas como! Que abiurdol Se existe tanta ig-

norincia no CBA sobre homossexualismo. então 
vamos discutir o assunta vamos promover um 
debate sobre o hotnoeieivalismo". Houve então 
uma discussão muito acalorada sobre se este 
debate era oportuno ou não, e o pessoal que 
adiava que sim foi majoritário, pcss recebeu o 
reforço dos jovens estudantes que acabavam de 
dsagar em Paria, e que não eram propriamente da 
esquerda, mas tranam uma posição muito mais 
teve em relação ao hoaioeaexualismo. Viu só como 
foi alterada a sxrrdaç&o de forças? 

Aguiaaldo - Ou jovoem ust.d.*s, á? 3, a 
sod.sde biaal*s hoje á muito Rale receptiva À 
M.ci.ião dr...0 quõm do q.e sai.. 

João Colos - Fâoi aio coe da Fia-
Gay, por exemplo, jeak .*iva ao pai-

Gabaira - São l&tsnenos importantes, eles 
mostram que existe um pais novo, em gestação, 
que está explodindo ai, aos poucos. E dentro des-
se país novo existem novas forças políticas, dentro 
dai quais o boniosseivalismo é considerável. 

Francisco - E • wawarda, c¥ ~8, 
•io vai poder desconhecerpua sempre estai ler-
'as.

Gabara - Inclusive, minha opinião pessoal 
- adio que a esquerda não partilha desta posição 
- é que a práprit idéia do from está alterada. 
Nas décadas de 30, 40, a esquerda pensava em 
lroai ligando as classes sociais - eram os cita-
alcoa trs popular. Mas hoje o frt se am-
pliou muito, porque surgiram novas lutas. A luta 
ecológica, por exemplo; hoje ela leva 200 mil pes-
soas às ruas nos Estados Unidos, 100 mil pessoas 
na Alemanha. E é uma luta internacionalizada - 
o cara, às vezes, vai fazer ima demonstração na 
Suiça, ou na Alemanha, ou no Sul da França. 
porque uma usina nuclear no Sul da França 
mmça os três pelica. Aqui, por exempla se de 

alguma forma houver uma luta de questiouamai-
toda usina de Angra dos Reis e de toda a política 
nuclear no Brasil, ela vai se articular com a luta 
dos alemães, que protestam contra os que ven -
deram tecnologia nuclear para o Brasil.

- Acontece o mesmo com o feminismo e com 
o movimento homossexual. Então, o que se coloca 
pra nós hoje, enquanto pessoas que estão na vida, 
é exatamente procurar estabelecer um frtt pela 
vida, que, a nível internacional, lute pela paz, es 
nível de cada pais, faça uma frente pela vida que 
engloba desde a luta do trabalhador até aquela 
dos que querem ter o direito à felicidade. Os [roa-
ta hoje são muito mais amplos do que aqueles 
fronte acanhados que o marxista-leninista 
propunha na década de 30. Se a esquerda não en-
tendeu isso, pena: é uma pena. Agente vai fazer 
coso que ela entenda de alguma maneira; e se ela 
não entender de forma nenhuma, surge uma nova 
esquerda, cela perde a condição de esquerda. 

Francisco - Iad.atve, sé. do LAMPIÃO .-
tai4acs, )à agora, a1 da esq.erda. 

Gebelra - Exato. Eu diria que hoje me iden-
tifico muito mais com LAMPIÃO do que coso um 
jornal clássico marxista, porque, se ele é sensível 
às questões sociais mais elementares, ele é com-
pletamente insensível a outras questões. Então, 
hoje minha ligação é muito maior com vocês do 
que cem os outros. Porque, veja você: o carrossel, 
de 1968 a 1978. deu uma volta completa. E agora 
de está começando outra volta, e tem aquela his-
tória de a gente procurar nossa turma: novos 
companheiros estão ocupando os lugares do 
carrossel, novos frusta estão surgindo -'a gente 
de esquerda procurando vocês, vocês procurando 
a gente de esquerda... São novas alianças, este é 
um momento de transição. 

João Carlos - De rulsuliço. 

G.bar. - Porque na década passada houve 
uma diferença muito grande entre o pessoal que 
se lançou à luta política, os militantes, e o pessoal 
que só se preocupava com a própria felicidade, os 
hlpples, etc.,. Mas agora não, chegamos a um 
ponto de convergência entre a militância e a 
felicidade, a militância e a vida. Já não são os 
movimentos guerrilheiro ou hlpple, mas sim, uiha 
coisa completamente nova. Esta convergência, no 
meu entender, vai formular uma vanguarda 
completamente nova. 

Mima - Eu gostada que você falwe da ex-
pes'lênda Individual dou hemusa que .eírum do 
Brasil e quee, ti fora, se defrostaram mo um 
mov1aito feminista multo influente. O que 
aconteceu com das, e tal.

Aguinaldo - Me parece que foi atrasas dessa 
elperlêsidi que des chegaram a mie estágio de 
compreensão dai coisas que estão acontecendo 
agora. 

Gabulra - Antes eu queria falar de outra 
coisa que foi muito importante para o questio-
namento da visão que se tinha do militante, uma 
pessoa que jamais vacilava, que procurava ser 
rigida, dura e firme. Até nossos manuais contra a 
tortura: alguns deles recomendavam que a gente 
sorrisse, de uma forma bens sarcástica para o tor-
turador, corno se isso fosse possível... ,Foi com-
preendendo que a gente não era tão forte quanto 
imaginava que se chegou a uma compreensão de 
nossa própria força. A gente viu, por exemplo, na 
relação coso a tortura, que era fundamental ao 
certos momentos ceder para poder recuperar o 
fôlego em outros. Quer dizer, era tudo urna re-
lação em que você era uma pessoa finita, limi -
tada, não um super-homem. Esse "cair do ca-
valo" num certo sentido - a gente, na verdade, 
não era o super-homem que estava mais ou menos 
implícito naquela compreensão da luta armada 
- foi o primeiro baque, o primeiro caminho pra 
gente se voltar para os nosso mecanismos pai-

ógicos. 
- Outrc.e'aspecto que pesou muito foi este 

encontro coso o movimento feminista. Porque en-
tre nós, militantes da esquerda, havia uma su-
peração apenas superficial do problema de di-
visão de tarefas - os homens formulavam as li-
nhas políticas é as mulheres propagandeavam, 
as esta a divisão do trabalho... 

Mima - E a prladpal foste de queixas da. 
mulheres... 

Gabulra -... Ainda nuns nível de machismo. 
Quando eu sal para o exterior - porque vou falar 
da minha experiência pessoal - ,-passei a viver na 
Suécia como um anônimo, um operário, pobre, 
emigrante e de cabelo preto. Então, eu enfrentava 
a mulher sueca sem alguma das armas muito im-
portantes que os homens têm nos outros países: a 
condição social superior, a fluência na conversa 
- eu catava lidando com um idioma que não era 
o meu -' etc.: então, a coisa era muito ao nível 
do olho, eu percebia que as mulheres suecas não 
estavam procurando só homens inteligentes... 

Francisco - Mas gostosos, tamb... 
G.bar - Por que não? Os homens gostosos 

também. Quer dizer, as mesmas expectativas que 
a gente tinha aqui a respeito das mulheres, elas 
tinham a respeito da gente. Então, isso alterou 
completamente a estrutura, a relação de expec-
tativa. Começei a me colocar as mesmas questões 

-que as mulheres aqui na América Latina se co-
locam. Quando eu saia de casa, me perguntava: 
"Será que eu estou bonito? Será queda vai gostar 
dessa roupa? Será que eu estou tratando bens do 
meu lxrpo?". Quer dizer, eu começei a me sentir 
enquanto corpo, e ai é que entra o outro nível de 
questionamento, bem mais profundo; é que a 
dominação que a gaste exercia aqui sobre as 
mulheres alienava não só o corpo delas como 
também o nosso. E descobri que partes inteiras 
do meu arpo catavam paralisadas; eu tentava 
mexer a cintura e não conseguia, porque minha 
cultura me dizia que mexer cintura não é coisa de 
homem... 

Francisco— Você era ruia de datara... 
Gabara - Exatamente. Mas cate qucatio-

namentQ não era colocado pelas minhas amigas 
suecas a nível pura e simplesmente de corpo, mas 
também de estrutura psicológica; elas questio-
navam também o meu racionalismo, o fato de que 
eu via o mundo coso a cabeça, enquando das o 
viam com as emoções e o corpo: por que, se eu as-
sumia meu, corpo, não assumia minhas emoçõm? 
E por que não assumia desde logo as minhas 
qualidades femininas? Por que não deixava en-
trar o meu lado mulher? Então eu começei a 
fazer tudo isso, e foi como se nascesse de novo: 
descobri uma parte de mim que tinha sido 
alienada. 

- E nesse processo surgiu um confronto com 
a esquerda. porque nós representávamos um sím-
bolo; e dentro desse símbolo de coragem e luta 
havia todas as possibilidades de coragem, menos 
a de assumir o nosso lado feminino - a coragem 
era, ainda, uma arma masculina. Por exemplo: 
dentro da cadeia, a gente tinha uma idéia de que 
as mulheres e os homossexuais iam se comportar 
na tortura de uma maneira diferente da nossa. 
Mas, não. Em muitos casos, mulheres e homos-
sexuais se comportavam de uma forma muito 
mais corajosa. Então, é claro que quando a gente 
assumisse o nosso lado feminino a gente ia ana-
ccr como pessoa, a gente ia dar uma passo adian-
te. Foi o que me aconteceu: na medida em que me 
estruturei assim e vivi assim, me senti muito mais 
amante e muito mais amado. E agora, aqui no 

no e Luis Amorno, que sormam um& oupsa em  
Paris, Les Etoil, resolveram lazer um àow pela	 -	 - 
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[ENTREVISTA 1 

processo de li-
bertação do n20ro, da mulher  
homossexua( é vá-

lido para e(es e 
também para quem 
está do outro lado 

Brasil. eu Sinto a resistência das pessoas que pen-
saiu como antes, mas sinto o estímulo e o amor 
das pessoas que mudaram, como eu - quer 
dizer. de um lado as pessoas que Fazem política e 
que não aceitam a política do corpo, que não 
aceitam unia política emocional, e de outro pes-

a que aceitam., que estimulam e tal. Eu não ruo 
arrisco o dizer que estamos absolutamente certos 
em relação às pessoas que ficaram do outro lado, 
só me resto dizer o seguinte: eu não consigo voltar 
atrás; porque quando você se despoja de uma 
atitude machista, não há caminho para trás. 

Adio - Agora eu queria saber qual a asa 
posição em rilação ao aegro. 

João Carlos - Ao movimento sagro. 
Adio - Não .6 hio não .6 ao o,émtos a 

.ha.ção do negro de e—a maneira gal ceo 
vsol 4 Isso na asa volta? Acha que mudou al-
guma coisa? 

Gsbzi - Eu costumo colocar o seguinte: na 
década de bO meu rompimento foi «au a minha 
condição. de intelectual pequeno burguês que es-
tava subindo na vida. Quer dizer, eu abandonei 
meu trabalho, as oportunidades que o sistema me 
dava, por uma opção política. Nesta década agora 
eu estou questionando as prerrogativas do meu 
sexo e da minha cor. Quer dizer, eu estou me 
questionando enquanto intelectual branco e en-
quanto macho. Esse questionamento está mar-
cando a minha evolução, eu o considero um des-
dobramento da minha evolução, não porque eu o 
inventei em mim, mas porque a sociedade, no que 
ela tem de mais firme, de mais novo, me apresen-
tou este questionamento como possibilidade. 

- Na Suécia os meus grandes amigos eram 
os homossexuais e os negros, eram pessoas que 
tinham saldo daqui de alguma forma acossadas, 
ou pelo racismo, ou pela repressão sexual, cm al-
guns casos pessoas que sintetizavam nelas esta 
situação, porque são homossexuais e negros. Na 
Suécia eu vi a situação do negro de uma Forma 
nelhor que no Brasil; o simples Fato de deixarem 
o Brasil permitia que vissem o racismo daqui 
muito mais do que antes. Antes de qualquer dis-
cussão, só cm sair do pais eles já se livravam do 
mecanismos de atenuação, de mascaramento de 
racismo brasileiro, e então o compreendiam. 

Aguinaldo - O que é o prémelro pauo para 
aue—fr a cosdiçio de Migro. 

Gaba. - O que eles faziam a seguir: já não 
se vestiam nem se comportavam exatamente 
«ano os brancos queriam, como unia cópia em 
negativo doa brancos; transavam o cabelo deles, a 
roupa deles de uma maneira diferente. E co-
meçavam a se voltar pra sua própria cultura, en-
tre outras coisas porque os europeus, quando 
queriam saber alguma coisa sobrea cultura 
brasileira, só perguntavam sobre as religiões 
negras, a música negra etc., cxisas que, aqui, 
muitas ver,es eles tinham que esconder. Num nível 
menor, eles compreendiam a necessidade de or-
ganização, e de repente os grupos de negros 
começavam a fazer reuniões semanais, a se per-
guntar qual a origem deles, qual a origem das 
populações negras no Brasil, de que parte da 
África vieram, coisas que nunca pensariam em 
colocar aqui. 

- Uma outra coisa que estimulou muito es-
oca negros brasileiros foi o contato com negros de 
outros países, que não viviam tão acossados pela 
repressão como aqui, ou que já vinham de outro 
processo de questionamento, como os negros 
americanos. Tudo isso provocou uma alteração 
neles. E na medida em que iam vivendo esse 
processo, que é um processo de libertação irre-
gular, com altos e baixos etc., isso tudo impli-
cava também num processo de libertação meu. 

Aguinaldo - Mas io, n asas todoe da 
anulo, quem ta sua cabeça 1e— es rtres1as 
tu da. laodu... 

Mirti - O p.aosl que estava lá cabneitando 
outro tipo de adio leglado do estigma, da dl,. 

Gabelru - Ë evidente; Na medida em que as

mulheres suecas catavam vivendo um processo de 
libertação, elas me levavam nassa onda; na 
medida em que os negros passavam por outro 
processo, me levavam também. Quem vive com 
uma pessoa que está se libertando, só tem a 
lua-ar. Por isso é que o processo de libertação do 
negra da mulher e do homossexual não é válido 
apenas para estes grupos, mas também para 
quem está do outro lado da fronteira: é  processo 
de libertação do macho, é o processo de libertação 
do branco- Neste sentido eu aprendi mudo, oca.i 
transformado por isto. Hoje sou não 96 um 
exilado politico que saiu daqui, mas sou um 
produto também do movimento feminista e do 
processo de «asaaentização dos negros, que eu 
assisti na Europa. Sou um produto disso, apesar 
de não ser isso - que dizer, eu não sou eles, mas 
sou feito cicies. Por isso é que estou perto, sou 
simpatizante da grande casa, entende? 

Francisco - Você dias, que os bousoaaesuab 
lhe dam também um usdarecémeato neste aos-
tldcii aquele eg6do de sabas ~cr a roupa, a 
daeça.. 

Gsbdra - Os homossexuais me deram muito 
mais que isso. A primeira coisa Eta o fato de des já 
estar vivendo, na vida deles, as coisas que eu am-
danão vivia; eles rne deram o fato de que jáeram 
poas muito mais liberadas do que eu pra eles 
já não se colocava essa questão de assumir a parte 
feminina deles, ela já estava presente; O que eles 
fizeram realmente foi me dar a mio, foi direi 
v com a gente, que a gente está contigo". 

Aguinaldo - Fala maia sobre bsct pare— que 
á por mie ce—labo que vai ae explicar o fato de 
verá oe aostlr ldIIleado com o mavãoo de 
libestação dos he—essaua 

Gabe,. - Eu explico melhor: no momento 
em que as precisei saltar, quer dizer, deixar pra 
trás os velhos preconceitos, eles estavam junto 
dizendo pra mim, "salta, sim, que é importante". 
Eles eram meus oriastadores, estavam comigo, 
me diziam: "Se você quer aasunsir a sua parte 
feminina, olha a gaste já  assumiu, olha como a 
gente é feliz". Eles me ensinaram ainda mais; me 
mcatraram, através cie experiência deles, o quan-
to as asa uma pessoa reprimida; eles me aju-
daram a chegar a uma nova compreensão do 
mundo, onde as relações masculinas podem ser 
aprofundadas sem nenhum medo, porque na 
medida em que não tenha consciência, não tenha 
visão desse tas lado feminino, vocã não consegue 
assumir suas amizades masculinas sem o medo de 
que elas venham a desembocar no sexo. Hoje as 
coisas são vistas de outra maneira: "e se desem-
bocarem, e dai? Por que não?" Esse "por que 
não?" é que é uma pergunta revolucionária, pois 
no momento au que vocã começa a dizer im 
tudo bem: já não tem mais grandes grilos

Aguinaldo - Pra fechar o que suei cbs des-
se mavãoosto que está aurghdo por ai de auli. 
dari~ am presos coe—no? 

João Carlos - Isdualve Me—lá foi a GoIby 
pedir anistia pisa as presos cooss. Não é uma 
coisa e—lto simpática - ao pessoas são vão 
seshar que a* aaisdado, por ezplo, u• cara 
que matou 37 esiandaba.... Coo seria, sdocnda 
a coisa? 

Gabe,. - Não, seriam az pessoas «sido-
nadas por pequenos furtos, etc... 

João Carlos - E por que alio aqueles que 
fere— oosdsu.adcs pelo no d. daogas - os 
macosbelsus, ate.? 

Gabelra - A tortura, a repressão aos presos 
políticos é apenas uma face muito pequena da 
repressão no Brasil. Porque a tortura aos presos 
comuns sempre existiu, e nós hoje temos uma 
tarda muito importante de denúncia, em todos os 
níveis, dessa repressão. A primeira coisa a levar 
au conta é a questão da repressão mesma no in-
terior das cadeias, quer dizer, a tortura e os 
procedimentos antidcmoaátkxia no tratamento 
do preso comum, uma situação que a gente pode 
contribuir muito para alterar. A segunda coisa é 
levar au omita que os presos comuna vivem um 
processo de solidão que não é quebrado pela 
sociedade. E uma vez que nós somos polítioce 
cosi uma nova compreensão do mundo, que a 
gente coloca a solidão «ano uma coisa a ser com-
batida, a gente tem obrigação de tentar tirá-los 
desta situação, é preciso fornecer de alguma for-
ma aos presos comuns todas as possibilidades de 
eles romperem com o seu isolamento. talvez am-
pliando o campo de visitas, mantendo cxirraspon-
dêzida «andes, etc... 

Mirna - É o que está ao.do lobo — São 
Paulo... 

Aguínaldo - Incaisu, aOs do LAMPIÃO, 
publke—o. matéria sobre isto ao aá.o os-
torfor. 

G.bãa - A terceira «usa é um exame, 
através de LAMPIÃO, da questão do homos-
sexualismo. Porque este nas ca~ tal como o 
observei, ainda é um mecanismo muito violento, 
de é sempre feito na base cia dominação de um 
pelo outro, e normalmente essa dominação se dá 
em troca de uma proteção, o mais fraco é do-
minado pelo mais forte, etc... 

Aguinaldo - Bom, mas Isso aio em unho a 
Ver em o bomassuasalle—o, e são co o e--

ci pros apenas reproduz, dsatto do 
aos oslverao, es p•drôss machiataz aqui de la,,. 

Gebelra - Mas uma vez que os presos se or-
ganizem a necessidade de proteção que leva i 
uma situação como essa vai-se alterar comple- 
temente. Não só ao nível individual, mas dc 
coletivo deles.

- Uma terceira coisa tem a ver cosi a própria 
luta homossexual. Quando eu digo que no Brasil 
da não deve reproduzir IpeIs hera a luta em 
outros centros, eu explico por quê: no Brasil, 
muitos homossexuais são presos só porque são 
homossexuais pobres, e condenados a trabalhos 
forçados nos xadrezes. Quer dizer, estas pomo.st 
estão sofrendo uma triplice represskx primeiro, 
estão sendo presas por causa de suas opções 
sezuaia; segundo. por causa de um crime que não 
existe e terceiro, porque são condenadas a 
trabalhar dentro da cadeia, sem nenhuma re-
muneração. Me parece que é por este caminho, 
de denunciar situações corno esta, que o LAM-
PIÃO deveria enveredar. Porque ninguém jamais 
questionou a prisão desses homossexuais pobres, 
unia coisa rotinélra, talvez porque, no subcons-
ciente das pessoas, já existia a idéia de que o fato 
de alguém ser homossexual e pobre é suficiente 
para permitir que este alguém seja preso. Quer 
dizer, esta situação no interior das cadeias no Rio 
é muito irregular, é uma violência co4diana que 
se pratica contra essas pessoas, que não tem 
muitas rezes a possibilidade de expressão. Nau 
sequer ocorre a elas procurar um jornal para 
denunciar issu alguns, peio fato de terem in-
teriorizado • repressão, acham até que. polida, 
ao fazer isso com eles, está corta... 

Aguinaldo - Que é em procsdãoo em.ato 
• .mal. 

Gabe,. - Exatamente. Quer dizer, se nós 
vamos desasidvor estas lutas no Brasil, tanto ao 
nível da ecologia quanto ao uivei das mulheres, 
dos homossexuais, das minorias étnicas, etc., a 
gaste tais que encontrar exatamente o que é de 
brasileiro nessa luta, o que é de especifico na~ 
sa luta. Esta questão dos homossexuais pobres: 
ela nunca se apresentaria, por exemplo, para os 
homossexuais suecos. No Brasil, no entanto, ela é 
o dia-a-dia, é o "café-cosi-pio" da naaa «si-
vivéncia nas cadeiaa: de um lado a violência inter-
na nas prisões, do outro lado a violência da 
policie sobre os homossexuais, e por último, a 
passividade das pessoas, uma cata sensação de 
que é assim e sempre foi assim, a ausência de es-
oãndalo. Esta é uma «asa que realmente... 

Francisco— É preciso, e—dar. 

Aguinaldo - É • lata que mo apresla a nós, 
e—Is começo da década 

Gabara— Ëisscx éa luta que nos aproxime e 
nos reúne. e que nos torna companheiros de 
viagem nessa nova volta do carrossd...

o 
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ESOUINA

Suas paixões e problemas, suas 
alegrias e tormentos. Leia-os 

V HOMOSSEXUALIDADE EM PERS-
PECTIVA 

Wflhfam Miaises e Virgínia John1015 
William Masters e Virgínia Johnson 
363 páginas, Cr$ 510,00 
Um livro que é um resumo da pesquisa de 

mais de 20 anos, no famoso The Masters and 
Johnson Institute, sobre o homossexualismo 
(masculino e feminino. A primeira tentativa 
séria de saber, em verde presumir,tudo sobre os 
aspectos psicofisiológiccs da função homos-
sexual. Dezenas de casos estudados, e o fim de 
uru tabu: i prazer doa homossexuais não é 
menor que odos heterossexuais. 

SEXO & PODER 
Vários autores 
218 páginas, Cr$ 150,00 
Jean-Claude Bernardei, Aguinaldo Silva, 

Maria Rita Kehl. Cuido Mantega, Flávio 
Aguiar e muitos outros discutem as relações en-
tre sexo e poder. Dois debates: um sobre ho-
mossexualidade e repressão, com o pessoal do 
grupo Somos. de São Paulo 

TEOREMAMBO 
flarcy Penteado 

108 páginas, Cr$ 120,00 
Um Papai Noel muito louco, uma bi-

chinha sorveteira, uma fada madrinha de-
sligada. a história do bote a prazo fixo: muito 
humor e nu15aensenonovo livro do autor deA 
Meta eCreaddaeEspanamos. 
Ilustrações do autor. 

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

Darcy Penteado ilumina detalhes do 
gueto que a maioria gostaria que o homos-
sexual fosse circunscrito" (Léo Gilson Ri-
beiro). O livro de estréia de um escritor que é 
também um ativista em favor doa grupos es-
tigmatizados. 

CRESCILDA E ESPARTANOS 
Darcy Penteado 

189 páginas como este, que fala tudo aberta e 
desafiantemente, possui a dignidade bem 
mais culturalmente verdadeira de resistir aos 
bárbaros preconceitos" (Paulo Hecker Filho). 
Duas novelas e cinco contos, do total non sen-
se ao realismo poético. 

NO PAIS DAS SOMBRAS 
Agulnaldo Silva 
97 páginas. Cr$ 120.00 

Dois soldados portugueses vivem um 
grande amor em pleno Brasil colonial; envol-
sidos numa conspiração forjada, acabam na 
forca. A história, recontada a partir de 1968, 
lar um levantamento de quatro séculos de 
repressão. 

REPUBLICA DOS ASSASSINOS 
Agulnaldo Silva 
157 páginas, Cr$ IMJ,(X) 
Bichas, piranhas e pivetes enfrentam o 

Esquadrão da Morte (e vencem!) A incrível 
história de um doa períodos mais conturbados 
da vida brasileira, de 1969 a 195, tendo como 
pano de fundo os cenários do submundo 
co rioc.a. 

PRIMEIRA CARTA AOS ANDRÓ-
GINOS 

Agulnaldo Silva 
134 páginas, Cr$ 120,00 

"A única maneira de obter a igualdade e  
progresso nos relacionamentos humanos e 
amorosos consiste na expressão franca da 
natureza bissexual de lodo homem e mulher". 

MULHERES DA VIDA 
Vários autores 
77 páginas, Cr$ 100,00 

Norma Bengeil, Leila Miccolis, Isabel 
Câmara, Socorro Trindad e outras mulheres 
quentíssimas mostram neste livro a nova poesia 
das mulheres que não se conformam com a 

Extra/Lamplio

opressão machista e tentam inventar sua 
própria linguagem. A poesia feita nos bares, 
calçadas. ônibus. boates. prisões, manicômios e 
bordéis-
Um romance que é, também, um estudo sObre 
a sexualidade. 

O CRIME ANTES DA FESTA 
Agtiln&Ido Silva 
136 páginas. Cr$ 100.00 
Através da história de Angela Diniz e seus 

amigos, que ele trata como se fosse ficção, o 
autor interoreta e esclarece todas as cono-
tações de um instante dramático de nossa alta 
sociedade. Um libelo contra o machisino e a 
opressão. 

TESTAMENTO DE JÕNATAS DEI-
XADO A DAVI. 

João Silvérlo Trevisan 
139 páginas. Cr$ 120.00 
Uma viagem do autor em busca de si mes-

mo. Anos de estrada, de solidão e fome re-
sumidos num livro escrito com suor e sangue. 
Nestes contos, a história de uma geração cujos 
sonhos foram queimados lentamente em 
praça pública. 

QUEDA DE BRAÇO 
Vários autores 
302 páginas. Cr$ 150,00 
Uma antologia do conto marginal,

reunindo os autores que os editores têm medo 
de publicar: Gente finíssima, Benicio Me-
deiros, Fernando Tatagiba, Glauco Mattoso, 
Júlio César Monteiro Martins, NOto Maciel, 
Luis Fernando Emediato, Paulo Augusto e 
Reinoldo Atem, entre outros. 

01 SOLTEIRÕES 
Gasperino D. mata 
213 páginas. Cr$ 140,00 

Uns livro que se dispõe a esmiuçar o fluo-
do dos homossexuais e tudo o que os tolhe: a 
incompreensão que os cerca, o medo. Escrito 
sem meias palavras, ele vai buscar a lin-
guagem dos seus personagens lá onde autor os 
encontrou. 

O FANTASMA DECANTERVILIE 
Oscar WUde 

140 páginas, Cr$ 110.00 
Ele Prohundis e Balada de Cárcere de 

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

SHIRLEY 
Leopoldo Serran 

95 páginas, 110,00 
A história de amor entre um travesti da

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

RELATÓRIO SOBRE A HOMOSSE-
XUALIDADE MASCULINA. 

Mlch&4 Bon e Antoine d` Are 

381 páginas. Cri 400.00 
Mil homossexuais respondem a uru ques 

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

COXAS 
Roberto PIva 
70 Páginas, Cr$ 85.00 
Sex Ilciloas & DeMios de um poeta loji' 

quérrimo: pornosamba para o Marquês de 
Sacie, Bar Cazzo d'Oro. Antino e Adriano e 
outros poemas. As ilustrações são de Maty 
Vitart, 

Escolha os que você quer ler e faça o seu 
pedido pelo reembolso postal à Esquina - 
Editora de Livros, Jornais e Revistas Lida. 
Caixa Postal - 41031, CEP 20.000, Rio de 
Janeiro - Ri. Você sã pagará quando receber 
o aviso do correio.
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