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1- SOBRE O GRUPO ADÉ DÚDO 

No dia 14 de março deste ano nascia o Adêé Dúdá —- fruto de um pensamen- 

to, uma idéia que estava na cabeça de várias pessoas e finalmente podia ser 

posta em prática. Depois de um grande período de articulações, contatos e 

discussões, nos reunimos em um sábado à noiteee assim estava concretizada 

aquela idéia, ou melhor, aquele desafio, que resolvemos assumir. aa 

Em nossa carta de abertura, colocâvamos os principais objetivos do gru A 

po, a luta contra o racismo, contra o machismo, a eliminação do preconceito 

dirigido ao homossexual negro e o apoio a todos os oprimidos, ficando assim 

evidenta a nossa intenção de, atacando o específico, lutar contra a opres - 

são geral. 

Nossa primeira grande tarefa, que acreditamos vai continuar ainda por 

muito tempo, seria explicar tornar claro para as pessoas o porquê de um gru 

po de negros homossexuais, quando são várias as entidades negras e vários 

os grupos de homossexuais. Aliás nossa previsão não deu em outra coisa: mui 

tas pessoas que questionavam a autonomia do grupo. “Por que não estar den - 

tro de uma outra entidade?" 

Parece que já está bem claro para a maioria da população a necessidade 

. o um . 4 . 

de os negros se organizarem de maneira autonoma. No inicio desta fase recen 

i 

te do movimento negro brasileiro, houve uma série de problemas, pois com o 

seu crescimento, várias eram as acusações de que o negro estava! fazendo ra- 

cismo'. Graças à perseverânça dos militantes negros, essa idéia começou a 

decair e hoje a aceitação ê mais ou menos geral. 

Por outro lado o movimento homossexual na sua fase inicial teve outra 

gama de problemas. As pessoas se recusavam a aceitar a organização dos ho - 

mossexuais."Viado se reunindo, pra que?" Também aqui, por obra dos militan- 

tes homossexuais, o movimento homossexual consegue se estruturar e enfraque 

cer as opiniões de que era loucura. 

E nessa história toda, como ficam os negros homossexuais? 

Enquanto negros, vistos como incapazes, inferiores, fedorentos, violen 

tos, irracionais. Enquanto homossexuais - pervertidos, desviados, imorais, * 

doentes, etc. E Enquanto negros homossexuais, além dos problemas que atin- 

gem a todos os negrps e dos que atingem todos os homossexuais, um outro bem 

especifico- a proibição de reunir as duas condições: “é proibido" ser negro 

homossexual, pensamento que infelizmente é absorvido pela grande maioria 

dos negros e dos homossexuais. 

Exatamente nesse ponto estã a fundamentação para a existencia de um
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grupo como o ADÉ DfDO: claro que temos um inimigo comum a todos os oprimidos, 

mas o fator negativo é que os valores desse inimigo comum, os valores do o= 

pressor, são absorvidos pelo oprimido. Então, muito comum o homossexual anti 

negro e o negro anti homossexual, o que torha limitada a nossa atuação den- 

tro dos movimentos de libertação dos dois setores. 

Baseado nisto é que nos parece importante a organização autônoma dos 

negros homossexuais até que tenhamos condições concretas de ação livre entre 

negros e entre os homossexuais, ficando claro que nossa militância individu- 

ai dentro dos dois movimentos é coisa concreta e bastante rica, na dedida em 

que temos o nosso momento de autonomia, que é também o momento de preparação 

para uma atuação geral. 

Achamos que a luta do negro, do homossexual, das mulheres e demais seto 

res estigmatizados seja uma coisa transitória (até quando?), visto que se 10 

tamos por libertação ê porque acreditamos que um dia essa libertação virã. & 

a luta do negro homossexual & também uma luta transitória, principalmente 

dentro dos movimentos de libertação. Ao nosso ver, o fim da opressão dentro 

dos movimentos de libertação não deve esperar o fim do racismo, do machismo, 

do preconceito sexual, da exploração econômica. A auto libertação dos opri- 

midos deve ser tarefa rapida, imediata, através de questionamento e reflexa 

sistemática. Dai insistirmos na necessidade de discussões periódicas abordan 

do a especificidade de cada setor oprimido, o que nos ajudará a adquirir uma 

compreensão geral do que seja opressão e da necessidade de elimináa-la- pri- 

meiramente dentro de nos. 

Como o fim da opressão geral, a destruição do inimigo comum & tarefa di 

Fícii e longa, a auto libertação dos oprimidos não deve ser paralela à des- 
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truiçao do opressor; e tarefa para agora. Nac devemos esperar que o opressor 
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se liberte para fazermos o mesmo. A auto libertação dos oprimidos e pra ja) 

2- A PESQUISA 

Ed 
. 
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+ End + 

Logo apos a criaçao do grupo em março, com discussoes sobre a problema- 

tica negra/homossexual, veio-nos aquela pergunta que atinge todos os gruzos 

recém criados: o que fazer? 

Bvidentemente que não nos propúnhamos a ser um grupo que vivesse excic- 

sivamente de reuniões e reuniões, que sabemos tornam-se Logo exaustivas. Pre 

cisávamos de algo prático que referendasse mesmo a nossa existência. E assi 

fizemos uma relação de atividades que poderiamos realizar, entre as quais 

uma pesquisa com negros homossexuais= homens e mulheres, através da qual pu- 

déssemos saber como os mesmos se vCcem enquanto negros, enquanto homossexuais 

e enquanto negros homossexuais. Tomando como base o universo negro e o uni-
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verso homossexual, para saber também até onde vai a aceitação ao qutrô. Vis 

mos que esse trabalho era importante para nôs, pois já havíamos declarado 

nossa decisão de lutar contra o racismo e o machismo, principalmente entre 

os negros e os homossexuais, para que todos tivessem mais campo para lutar 

contra o inimigo comum. E assim ficava claro que precisávamos ouvir o maior 

nâmero possível de pessoas envolvidas com a questão, para que tivéssemos o 

respaldo necessário ao levantar discussões sobre o tema. E assim ficou deci- 

dido- em fins de abril começamos o. trabalho; fomos para a rua. 

Nos bares, boites, nas praças, avenidas, praias, em todo lugar onde fos 

se possivel, aplicamos o questionário. Com a limitação de tempo que temos e 

com a falta de recursos, o trabalho se alongou um pouco mais do que esperà- 

vamos. Previsto para ser encerrada em fins de julho, com 3 meses de duração, 

o trabalho de campo sô £oi encerrado no final de setembro. Depois veio a a- 

nálise de cada depoimento e as conclusões, que ora apresentamos 

O contato com os negros homossexuais foi um trabalho gratificante,se & 

que podemos chamar de trabalho; deu-nos oportunidade de ouvir e conhecer pes 

soas muito interessantes e que estavam ansiosas por dizer alguma coisa; mui- 

tos tornaram-se nossos amigos e assumiram compromisso com a lutas. Os que ja 

conheciamos também se declararam adeptos da luta e ficaram um tanto surpres 

a
 

sos com a 'novidade'. E no geral todos os depoimentos foram interessant: 

independente do conteúdo das respostas, pois antes de tudo nos deu condições 

de penetrar no nosso mundo: o mundo do negro homossexual. 

3- O QUESTIONÁRIO. 

Foi feito de maneira que não ficasse cansativo para nos ou para os en- 

trevistados. Em vez de questionário formal, tipo sim e não, em folhas mimeo 

grafadas, preferimos deixá-lo livre, tendo como base algumas perguntas de 

fundo. Como era importante para nos o contato direto com csentrevistados,pa 

ra os quais após cada entrevista tentariamos passar a proposta do“Adê Duda, 

todos os depoimentos foram dados em conversas bem descontraidas, muitas ve- 

zes acompanhados de uma 'cerva' e das últimas fofocas do mundo homófilo. 

Foramelaboradas onze perguntas, 5 diretamente 1igadas ao conteúdo da 

pesquisa e 6 referentes aos dados pessoais do entrevistado: 1) Você acha que 

existe discriminação contra o homossexual negro por parte dos outros homos- 

sexuais? 2) Você £oi discriminado alguma vez? 3) E por parte dos negros não 

homossexuais, você acha que existe uma discriminação maior contra o homos- 

sexual negro? 4) Neste aspecto, você já foi discriminado alguma vez? 5)Qual 

» «ua opinião em relação à organização dos negros homossexuais? 6) Nor
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7) Idade; 8) Onde mora; 9) Atividade “rofissional; 10) Escolaridade;11) Reli 

ciãos. 

Como já frisamos, o questionário não era aplicado de forma 'secalu end 

resposta era catalizada, ou sejas, colocâvamos outras perguntas extra-quectio 

nório logo após cada resposta do entrevistado. após cada sim ou não, sempre 

queriamos saber o porque e como, sem entretanto constrager o entrevistadoso 

quanto aos casos particulares de discriminação, pediamos todos os dados pos- 

síveis. Desta forma conseguimos dados importantêssimos que enriqueceram us 

depoimentos. aproveitamos para nos desculparmos perante os entrevistados,Dpor 

termos omitido todos os nomes de pessoas, entidades, estabelecimentos concr- 

ciais, de ensino e outros que foram citados nos depoimentos, 

Sc em relação às cinco primeiras parguntas fazíamos questão de saber tu 

£o, o mesmo não acontecia em relação aos dados pessoais: explicávamos para 

todos que o nome, idade, profissão etc., embora importantes, poderiam ser om 

aitidos desde que assim preferissc o entrevistado. O importante era o depoi- 

mento em si e todos nôs sabemos o 'grilo! que ainda se tem em fornecer esse 

tipo de dado, Assim sendo, houve os que preferiram usar pscudônimo ou inici- 

ais, como também aqueles que faziam questão de dizer tudo. Encontramos até 

quen quisesse mostrar documento de identidade, pois'não tem nada para escon- 

der". 

4- OS ENTREVISTADOS . 

Conforme aludimos acima, a pesquisa seria desenvcivida entre homossexu- 

ais negros. De diversas idades,profissões, viveis de escolaridade religiões 

etc. O critério para entrevistar alguém seria: ser negro e homossexual, ho-= 

mem ou mulher. Aqui aproveitamos para colocar um fato que certamente desper- 

taráã a curiosidade de todos: O trabalho £oi todo desenvolvido sob uma Dres-. 

pectiva masculina. Os entrevistados, os entrevistadores, 2s perguntrs, as 

respostas e mesmo a análise dos depoimentos. Motivos nZo conseguimos entre- 

vistar mulheres. negras homossexuzis. Sabíamos que por este ângulo seria auri 

tê. difícil pois para nós é notório a dificuldade que existe para alguém cui 

* mulher, negre e homossexual se posicionar enquanto tal. Claro que conhece 

mos várias mulheres nesse caso; o dificil seria arrancar-lhes o Gepoimento, 

que se destinava a ser publicado, mesmo com todas ns reservas que apontanos. 

Nos barzinhos e demais ambientes freçquentados por lésbicas que eram curse to 

dassbrancas. No meio do trabalho resolvemos assumir o problema e contimor 

com a pesquisa ainda que somente com homossexuais masculinos, em vez de nos 

embrenharmos em uma 'ceça às jêsbicas!,o que senão ridículo, séria poterno- 

e e. E 

lismo d: nossa parte; ou pareceriamos ostar cuerendo fugir zo rotulo da
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chistass E mesmo assim conseguimos entrevistar-três-mulheres que-se-mostra-. 

ram interessadas no trabalho e prometeram colaborar, porém só veremos a pro- 

blemática da mulher negra homossexual em um .trabalho complementar que espera 

mos começar e terminar rápido. Quem estiver disposto a der "uma mãozinha!, 

procure-nos. 

Outra dificuldade que encontramos e que também nos dava oportunidade de 

aprofundar um pouco mais o papo, se refere à questão ser ou não ser negros 

muitos entrevistados não se consideravam negros e dai não entenderem o por- 

quê estarem sendo entrevistados. AÍ a gente soltava o verbo; temos certeza 

de que em todos esses casos fizemos com que depois o cara refletisse muito 

sobre a questãos Muitos se diziam mulatos, moreninhos, escurinhos, cabo-ver- 

de, patião etc. 

Outra curiosidade era quanto a existência ou não do racismo: vários en- 

trevistados afirmavam não haver racismo no Brasil mas com umas duas pergunti 

nhas a mais, começavam a narrar casos de racismo, inclusive se colocando co- 

mo vítimas; Só podemos atribuir isto à falta de compreensão geral em relação 

ao que seja racismo, discriminação racial e outros conceitos do gênero. 

Coisa que também já esperávamos e que aconteceu com certa frequência , 

foi o constrangimento de alguns entrevistados diante de um questionário dir 

gido a homossexuais, comportamento que retrata muito bem mais uma confusão 

reinante no meio homófilo; muitos não se aceitam como homossexuais- dizem-se 

entendidos e colocam o rótulo de homossexuais nas bichassfechativas ou des- 

munhecados . 

Melhor visão dos entrevistados pode ser obtida através dos depoimentos, 

que se encontram na última parte do trabalhos. 

S- À TERMINOLOGIA, 

Sugerimos bastante cuidado na leitura e análise dos termos por nós uti- 

iizados no decorrer deste trabalho, É uma linguagem que reflete diversos pen 

samentos reinantes no ambiente negro e no ambiente homossexual. Também nos 

prepomos a provocar uma mudança nessa linguagem por muitas vezes preconceiti. 

osa. Observem os termos: homossexuais negros, negros homossexuais, homossexu 

ais brancos, homossexuais não negros, negros heterossexuais, negros não hor 

mossexuais, ambientes entendidos, ambientes homossexuais, bicha, viado, en- 

tendido, que já demonstram uma preocupação nossa em promover o que chamamos 

recuperação da linguagem. 

6) SOBRE OS DEPOIMENTOS . 

Vejamos agora alguns aspectos que foram mais observados ou que se des-
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ção d e Mto (ne5) em afirmar que não transa com brancos pois “tive exDe 

riências com brancos que foram uma desgraça? 

Conhecemos também muitos*casos' entre homossexuais negros e brancos,mas 

na maioria das vezes o branco não leva o seu parfeiro em determinados luga- 

res que frequenta, como clubes, boites, casas de amigos, parentes étc e é 

muito Erequente terem de esconder a existência de um relacionamento entre e- 

les, para evitar reprovação geral. 4 experiência de C.S5.(nº4) é bastante sig 

mitigetiva. | 

outra coisa que precisa ser alertada e evitada é o perigo de existir em 

um casal (melhor dizer um par, não? ) homossexual formado de negro e branco 

uma relação de poder, em virtude dos privilégios que o segundo tem na socic- 

dade e sua consciência de ter esses privilégios em relação ao negro. Isso re 

produziria os esquemas falidos que sempre existiram nos casamentos heterosse 
a xuais e que são veemente contestados pelos homossexuais. + 

£) O conceito de beleza entre os homossexuais. 

- Meu bem, eu sou linda e loura! 

Uma outra forma utilizada pelo branco curopeu para escravizar o negro 

africano foi procurando negar seus valores cultarais, Sociais e estéticos. . 

Alêm de burro, selvagem, irracional o negro seria feio. Belo seria o branco, 

o europeu, os olhos verdes ou azuis, o cabelo-louro, o nariz estreito e os 

lábios finos, posição que prevalece até hoje, como pode ver em qualquer ca-. 

nal de televisão, no cinema, teatro e principalmente nos concursos de beleza 

(111). Muito feliz a sacação de M.P. (nº27), de que "a discriminação no ambi- 

ente homossexual está muito relacionada com o modclo padronizado de feio e 

bonito, pois de um modo geral os homossexuais não gostam de se relacionar 

. a . . . 
com pessoas feias e o negro e tido como feio”, Pura verdode; os homossexuais 

assim: como as outras pessoas, absorveram o conceito de beleza imposto pelo. 

o 

E ; , : ; Es 
colonizador branco europeu e hoje. so se admite a beleza negra como exceçao; 

* . E a 4 - E ma 
"ele e um negro lindo”,"que negro bonito”, geralmente em relação a pessoas 

j es . . . 

consideradas de beleza excentrica ou. exotica. 
cf 

* : e : 

Vemos tambem nos concursos de beleza(tt2) entre homossexuais, os negros 

4 

tomarem vaias, churrias, latas de cervejas, geralmente acompanhadas de su -. 

e . * : 

gestoes como:"sai dai, horrorosa! Seu lugar e na cCozinhai'Nos shows poaligo e 

dos em boites os negros também levam vaias do público, sendo tolerados e a- 

tê mesmo aplaudidos so quando se propõem a imitar artistas negros já consa- 

grados, como Zezê Mota, Ângela Maria e outros. além do mais, veja-se também 

o grande número de negros que têm de alizar os cabelos para poderem fazer 

“chovs em boiteso
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Isto & apenas um dos aspectos que mostram a existência de racismo no re 

lacionamento entre homossexuais negros c brancos. outra coisa bastante discu 

tida é o fato de homossexuais brancos quando em companhia de outros. brancos, 

não cumprimentam scus amigos negros, fingem não vê-los, virem a cara para 

não ter que falar e muitas vezes os cumprimentam porém constrangidos. 

Falou-se também que homossexual brancos geralmente assumem uma postura 

Superior perante seus amigos négros, como se estivessem 'fazendo favor" ou 

"dando um prêmio! ão se relacionar com eles. Em vista do que foi levantado ê 

que a gente deve procurar entender a declaração do entrevistado nº 5, quando 

diz que transa amizade com brancos na maior desconfiança e de outros que a- 

firmam não se aproximarem de brancos por questão de defesas, 

e) Relacionamento sexual e amoroso. 

Desde os primórdios da escravidão que o negro foi visto como um ser sel | 

vagem, irragional, grotesco, sendo até considerado como animal irracional.Bs | 

ta seria uma das principais “justificativas” usadas para a sua escravidão - | 

como seres selvagens, irracionais, não contribuiriam de forma alguma com a a | 

tividade intelectual; seu destino seria o trabalho braçal, 

Outra crença equivocada refere-se ao caráter das relações sexuais. O 

que é sexualidade? Para muitos um instinto animalesc, .brho, violento; uma a- 

tividade selvagem. 

ora, sendo o negro considerado um ser selvagem, grotesco, além da incli 

nação para o trabalho braçal, reunira também as condições para atender as ne 

cessidades sexuais dos cue imaginavam o sexo como foi visto acima, E essa 

concepção prevalece até hoje. 

Significativo o depoimento de L.ã. (nº3), dizendo que “existe um folclo 

re segundo o qual os negros são mais viris, mais potentes, dão mais no “cou- 

ro"; ê o mito do negro forte, machão, violento e que possui o penis com pro- 

porções gigantescas, que se cultiva muito, também entre os homossexuais. É 

muito comum aà gente ouvir homossexuais dizerem que transaram com um “negão”, 

ou “um nêgo do pau deste tamanho"! 

visto por ai, cai por terra: o argumento de quem diz não ser racista por 

que transam, vão pra cama: com negros, quando essa atividade sexual pode ser 

mesmo uma atitude racista, se encarada sob o prisma como foi cóidcads = 

Alguns entrevistados ressaltaram a inexistência de afetividade na maio- 

ria das relações sexuais entre homossexuais negros e brancos, acusando os 

a K a Bs , , . é 
brancos-de te-los. como simples objetos sexuais; entende-se tambem a preocupa  
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ro. 41 ja 2 questão economica, que veremos o- (D
s 

entra um outro aspecto, que 

. E * * 

diante em outro item. 

L 

c) O negro fort., trabalhador, que da no couros. 
y 

Vimos anteriormente que o negro sempre foi considerado como um ser Ssel- 

. . É a - dica E 

vagem, irracional, e que porisso sempre serviu para as fantasias eroticas dé... 

» 5 ma » A . T * 

quem ve no sexo uma manifestação animalesca, vdolenta., Dai a crença no negro 

+ e ' o 

super macho, que “da dez” numa noite, que tem o pau enormes É o negro forte, 

trabalhador braçal, que não serve para as atividades intelectuais; só serve 

para trabalhar e para trepar... 

O que nos cabe aqui ressaltar & a accitação desse mito por parte da mai 

oria dos. negros; o pensamento de que negro bicha é a vergonha da raça, man- 

cha a raça, negro não dá pra viado tem exatamente ai o seu fundamento. Como 

a homossexualidade masculina é vista como manifestação de feminilidade, se- 

ria contraditória quando em negros, tidos como os supermachos, superpotentes 

a re . e A . e 

Na aceitação desse mito por parte dos negros, esta tambem a aceitação do ra- 

cismo que estã por três disso, Pois ao se atribuir ao negro estas caractoris 

ticas, negam-se-lhes outras, as de caráter intelectual e o negro ve tm. açei 

tando essa pretensa inferioridade que lhe foi atribuída. do nosso ver, se a 

repressão à homossexualidade é equivocada e sem fundamento, quando essa re- 

pressão ê maior em relação a determinado grupo ou setor, no caso dos negros, 

torna-se mais ecuivocada e mostra a urgente necessidade de se fazer um ques- 

tionamento geral das contradições. 

Verdade que o homem negro, mais do que outros, foi criado e incentivado 

para ser machista (vide o caso do escravo reprodutor) mas assim como estão 

sendo contestados diversos aspectos com que se pretêndia provar a suposta in 

ferioridade do negro, que se dizia justificativa para o racismo, o machismo 

também há de ser reconsiderado. 

di) disso só porrada!” 

Outra queixa que os negros homossexuais têm -dos seus irmãos de raça - 

muitos afirmam ja terem sido vitimas de agressões físicas por parte de nc - 

gros, que se baseavam na homossexualidade dos primeiros para justificar à Fa 

gressão. o A 

Embora as agressões físicas aos homossexuais partam de todos os lados -— 

da raça negra, branca, vermelha, amarela, azul (será que existe raça Sanitd, 

a gente observa que n9 caso dos negros, muitas vezes se bascia nagucle orgu- 

1ho de ser negro forte, machão e na crença de que “viado preto manchh a raça” 

e daí, tome-lhe copo de cerveja (não &, nº 5?). E quando passa um negro logo 

a a . f a f 

identificado cvs homossexual, tolo mundo grita... SO porradas
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g) Bohr Os grupos de liberação homossexual . 

1 js AChO importante a organização ãos homossexuais em virtude da + dupla 

discriminação que sofrem e para exigir dentro do movimento homossexuel a dis 

cussão da discriminação do homossexual negro por parte do homossexual -branco* 

(depoimento nº 12). | 

Alguns entrevistados emitiram opinião ( que também é nossa ) em que mos 

travam a necessidade de se discutir a questão racial dentro dos grupos de ho, 

mosse> suais que compõem o atual movimento de liberação homossexual brasileiro. 

nias, o adé Dada coloca entre os seus métodos de ação a discussão frequente 

da questão racial entre os homossexuais e da questão homossexual entre os ne 

gros, ao lado de outros temas também importantes. ào nosso ver essas refle. — 

x0es somente nos “ajudarão a alcançar nossas metas, pois nos indicarão nossas 

próprias contradições, o que é importante se quisermos realmente proceder a 

uma mudança no etacl estado de coisas. 

O fato de estermos em uma luta política organizada, não nos isenta de 

aj 
1 t forma alguma de sermos pessoas tão preconceituosas como as demáis. Muitos mi 

: , + g E ro a a A a S 

Litantes das lutas das minorias são tambem pessoas que tem preconceitos Ce 

diversos espécies, fruto do “aprendizado social' a que se referiu o nº 2, a= 

prendizado sicial este que precisa ser questionado urgentemente. 

6 D=- à discriminação por parte dos negros não homossexuais . 

a) Negro viado é vergonha da raça. 

à forma mais comum de discriminação contra os negros homossexuais por 

parte dos demais negros, declarada pela maioria dos entrevistados, foi a não 

aceitação da homossexualidade em negros, ficando implícito que em se trata 

do de outras pessoas, hã um minimo de tolerância; negro ê que não pode ser 

bicha. 

Há uma se érie de expressões usadas por negros que traduzem o fato à quê. 

nos referimos: “negro viado suja a raça , mâncha a raças, é a vergonha da-raça, 

gente da nossa cor não ãa pra isso"- são algumas afirmaç ões ue os homossc- 

xuais negros ouvem desde pequenos e negativamente influenciam no autoscéit 

ção da homossexualidade ; Pois Se O sentimento de culpa e muito frequente 

homossexuais, no caso dos negros esse sentimento & maior. E 

Db) “Isso é coisa de branco”. 

Com esso frasc fica decla rada a accitação da "homossexualidade branco". 

Um membro do adê DAdA, estando. certa vez na praia do, Porto da Barra; lugár 

de graúde frequência homossexual, tentando proteger um trave »'sti' negro” que 

levava churria de alguns bofes, ouviu de um deles a afirmação: "Isto É coisa 

a . a . e A E A 5 

ce bráficos; rico, Cos olhos azuis, porque Sao gilhinhos de papai e tem ci”  
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com o que lhe dói mais no calo, porém é necessário um questionamento geral 

e profundo de ua que Possa nos ajudar nessa: libertação. Necessário é que 

os militantes negro tenham, também uma compreensão da problemática homossexu- 

ai, da Mulher, do índio, etc. Preconceito sô se elimina quando se questiona, 

quando buscamos e combatemos cada atitude preconceituosa. Não se justifica o 

número | grande de homossexuais negros que querem entrar na luta anti: racismo 

e não o fazem por medo de serem discriminados, segregados. Como também não 

faz sentido os muitos que ja estão na luta terem de 'se esconder", fingindo 

não serem homossexuais para não serem vitimas de preconccitos. Ajias uma das 

mais importantes funções do Adê Dada estã ais mostrar a posição do negro Ho- 

mossexual dentro do movimento negro e do movimento homossexual. 

6 .3- ALGUNS CASOS CONCRETOS Di DISCRIMINAÇÃO . 

“Entre os muitos fatos narrados alguns nos chamaram mais a atenção, como 

os que seguem: 

- ocaso" existente entre um branco e um negro quando a um dado momento o 

branco queria esconder o relacionamento, pois seus amigos não estavam acel- 

tando. 

foi dito em uma boite de Salvador o proprietário haviã declarado taxativa- 

mente: " negro aqui só na cozinha! 

- - O homossexual negro que ao recusar uma transação Em um branco, ouviu des- 

te: " que preto metido a bom! * 

- O negro que, a titulo de brincadeira era chamado de Zezé Mota é bLhica da 

Silva. 

- o homossexual negro que em uma festa de largo recebeu um copo de cerveja 

atirado por outro negro (deu o maior sururã). 

— o homossexual hegro que foi agrecido por outros negros com pedradas c mur- 

ros. 

- a churria que um dos entrevistados tomou de um grupo de negros. 

- D, Raimunda, empregada na casa de um dos entrevistados, que sempre que al= 

guém lhe dizia ter visto um viado, ela perguntava: era preto? 

- O Cago do negro que ao sentar-se junto de outros homossexuais -na proia, 

a tevantarcm-se e ir para outro pontos 

- o homossexual negro que foi convidado para participar de um bloco de negro, 

com a advertência:s"ê sô você; não traga mais ninguém". (obs: este -nomosse-: 

xual não tinha trejeitos). 

7- RELIGIÃO, PROFISSÃO, IDADE, GRAU DE ESCOLARIDADE, BTC. 

Estes itôns que aparecem junto cos depoimentos, foram colocados q
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&) Relacionamento sexual. 

Neste particular, é significante o depoimento nº 30, que levanta a ques 

tão de os negros afirmarem não gostar de homossexuais e ao mesmo tempo se 

entregarem em aventuras com homossexuais brancos. 

Isso também reforça a afirmativa da não aceitadão da homossexualidade 

negra. Se viado negro é a vergonha Ga raça, o viado brando não. Este pode 

ser hohossexual,. é tolerado ou aceito porque não tem que ser trabalhador bra 

cal, não tem quedar no coro”, não"deu pra ruim", como se afirma dos homosse 

xuais negros. ; 

Outra coisa a considerar diz respeito ao fator econômico. Sabemos que a 

prostituição no ambiente homossexual é muito grance; as relações homossexu- 

ais são muito vistas como relações 'conerciais. Muitos homens que se declaram 
. . - . . 

heterossexuais aceitam uma relação com o mesmo sexo, visando lucro; ai se d 

to
 

lineia uma grande diferença entre o estilo de da Raica canas negro e do 

branco. O primeiro ocupa as posições mais precárias e de baixa renda, como 

garçon de bares, restaurantes, empregados domésticos, serventes de hotéis e 

motéis etc. enquanto que o segundo, por força mesmo das relações econômico- 

sociais existentes, ocupam atividades melhor remuneradas, mesmo aquelas tidas 

como profissão de bichas (cabeleireiros, costureiros, maquiadores, etc), E 

nessa ai a gente procura justificar o fato de estar mantendo um relacionamen 

to homossexual- a busca de dinheiro, que no caso do homossexual branco, Pelo 

motivo apontado, & mais"aceito", pelos que buscam no sexo uma remuneração. E 

no caso do negro, que ocupa os mais baixos escalões da sociedade, que recebe 

os piores salários ou é desempregado, é muito comum se entregar a relações 

emorosas com homossexuais brancos, na busca de um pagamento, isto sem descar 

tar o fator vontade, o querer independente que pode haver nessas relações, 

E 
muitas vezes camuflado pelo fator comercial. E nessa transação de sexo comer 

. . . . . » . 

cial as pessoas conhecem a regra: pagar a quem precisa pois fica mais facil. 

£) Sobre as entidades negras. 

Assim como apontamos a nessecidade de os grupos do movimento homossexu-... 

al discutirem e refletirem sobre a questão racial, fazemos o mesmo em rcla- 

ção ao homossexualismo dentro das entidades que lutam pela eliminação do ra: 

cismo, Muitos são os negros homossexuais que estão na luta anti racismo-e ra. 

ramente conseguem levantar uma discussão sobre sua especificidade dentro des. 

sas entidades. sa Re 
f Ra É ca Ds Ed a i e 

O que vemos e que'a lutáã por libertação: não .pode ser uma. Coisa. capenga, 
E E q Addi Ti dera 

  

incompleta; cada setor. trabalha mais com o que lhe toca mais diretamente 
t  
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9- CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

| Como ja ficou claro nas. paginas antecedentes, inicialmente a gente não 

se propos a fezer. um trabalho ESBRESS assunto. O que mais nos interessou foi 

levantar a discussão sobre a problemática do negro homossexual, apresentando 

como ponto de partida à própria visão dos envolvidos com a questão. 

Mesmo pequeno e abordando as questões somente por alto, foi um trabalho 

que nos deixou muito felizes, pois temos certeza de que a partir daqui muita 

coisa irá acontecer. à falta de dados, de informações sobre este tema sempre 

aificultava sua abordagem. 

Esperamos não ter sido demasiadamente pretensiosos ao apresentarmos um 

“trabalho como estes o que ocorre ê que a problemática do negro homossexual 

precisa ser vista urgente, ao lado.de tantas outras. Nós queremos acreditar 

“ma autenticidade, na pureza e na honestidade dos movimentos de libertação e 

dai esperamos contribuir de alguma forma ao apresentarmos as questões aqui 

levantadas. Rea 

“Se a princípio este trabalho aparece como uma acusação aos brancos,aos 

neterossexuais, ao homossexual branco, ao heterossexual negro, gostaríamos 

dé afirmar que a verdade é outra: longe de ser uma acusação, trata-se de um 

convite à reflexão, pois só através desta poderemos dar início ao que chama- 

mos de autolibertação- ou seja, á autoaceitação e a aceitação do outros Obser 

“vamos também que por vezes parecemos amargos ao apresentar os questionamen- 

tos, o que não foi nossa intenção- simplesmente achamos, que não devemos es- 

camotear os fatos ou do contrário não adiantaremos nem um passo em nossa lu- 

ta; afinal de contas, se hoje tudo está como está, ê porque sempre as pesso- 

as procuraram esconder a verdade, mas agora não! Está na hora de mudar. Una 

das Coisas que mais nos preocupam é não nos apresentarmos como os donos su- 

premos da verdade absoluta, como se faz muito por aí e também a falta de um 

parâmetro para avaliar a extensão do que apresentamos como sendo a verdade. 

Para melhor entendimento, tomemos os casos de alguns depoimentos com os quais 

de início não concordávamos ou achávamos até ingênuos, e que sô nos toc-ram 

mais de perto quando analisamos melhor a situação dos entrevistados. Alguns 

diziam que não existe preconceito por parte dos homossexuais brancos; que 

não existe preconceito por parte dos homossexuais negros; que o problema ê 

sô econômico; que o preconceito parte dos negros e não dos brancos; que não 

existe preconceito de forma alguma. 

Essas afirmações, para nôs que esperávamos e até torciamos para ouvir 

o contrário (é bom confessar), nos deixavam um tanto perplexos depois para- 

E do aê E lata, e a Rs 5 dem CAGE Gn ta eçrigs
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tionárit ao lado das perguntas que foram tema do trabalho, com o objetivo de 

proporcionar às pessoas uma melhor compreensão do depoimento de cada entre- 

vistado. À luz desses dados, O leitor pode tirar diversas conclusões quando 

interpretar cada declaração, O itém religião poderá servir como parâmetro pa 

ra se medir até que ponto o homossexual negro aceita as religiões afro-brasi 

leiras como verdadeiras religiões (observe-se que nos terreiros de candomblé 

e umbanda & marcante a presença de homossexuais. O nivel escolar também pode 

nos ajudar a entender a visão que o entrevistado tem das questões levantadas, 

com toda a limitação que a gente sabe. A profissão, idade, tudo forma um con 

junto de instrumentos de análise que por enquanto não nos propomos a aprofun 

dar e Posteriormente poderemos continuar este trabalho, abordando melhor es- 

ses aspectos. 

8- SOBRE OS NEGROS HOMOSSEXUAIS. SE ORGANIZAREM « 

Para nós foi importante saber o que os nossos irmãos negros homossexu- 

ais pensavam da necessidade ou não de se organizarem para discutir e lutar 

contra a dupla discriminação que- sofremos. Para nôs do Adê Duda, que já Vl 

nhamos levantando a questão, foi gratificante, porque nos dá respaldo para 

todo um trabalho que pretendemos realizar. 

As respostas foram diversas, sendo que na maioria dos. casos, os entre- 

vistadcs declararam ser a favor da existência de grupos exclusivos de homos- 

sexuais negros e justificam sua opinião. Muitos foram os que declararam ser 

contra, alegando ser esta uma forma de racismo e como nos cabia, nesses ca- 

sos interferiamos, tentando mostrar para o entrevistado em que se baseava à 

existência de grupos como o nosso. 

Interessante foi um dos entrevistados que afirmou não haver discrimino- 

ção racial nem sexual contra os homossexuais negros, mas que achava bom que 

estes se organizassem. De qualquer forma, a certeza que tinhamos de não ter 

assumido a luta em nome de apenas algumas foi confirmada; a maioria dos ne- 

gros homossexuais pensa como a gente. « discriminação racial entre homosse- 

xuais £oi confirmada; o preconteito maior por parte dos negros. contra os ho- 

mossexuais negros também £oi confirmado; a necessidade de lutar foi testemu- 

ss 

nhadai Agora, cumpre-nos pegar esta experiencia e botar o barco pra frente; 

já demos grande passo, plantamos a semente- agora esperamos que os frutos 

uy 

leste trabalho surjam breve . : 

“... importante para que se conscientizem do papel que tem na sociedede 

e não sejam objeto de prazer de pessoas que querem experimentar a suposta 

sexualidade do negro"(m.P. nº 7).
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assim declarou, e assim que as Coisas se desenrolam- excluindo-se as ocasi- 

Ses em que não conseguem perceber as discriminações sutis. Áliãs, mesmo no 

nosso universo, podemos apontar muitos argumentos que poderiam ser aponta- 

dos como contrários ao que afirmamos no trascorrer deste trabalho. O número 

grande Ge amigos brancos que temos; nossos amigos negros, que muito nos tem 

incentivado; os-muitos casos de relações amorosas entre negros e brancosjas 

andanças que os rapazes dos bairros periféricos fazem com homossexuais após 

a meia noite, tudo isto nos deixa entre a eruz-e a espada(cruzes! ), sem sa- 

ber até que ponto vão as nossas verdades. 

Não se trata de agora querer! negar ou amenizar o que foi visto, mas 

sim de buscar a verdade em todos os seus aspectos. 

O que nos parece é que essé bom relaciohamento, esse aspecto positivo, 

é ainda bem minoritário no contexto que apresentamos. 

Então, cumpre-nos expandir, tornar situação geral à boa convivência en 

tre negros e brancos, homo e heterossexuais, situação essa que certamente 

estará dentro de um contexto maior, sem opressão, sem dominação de espécieé 

siguna, pois ná verdade o que queremos não ê só o fim da opressão que nos 

Rania Queremos sim,um mundo em que não haja dominação do negro pelo bran- 

co, * do “homossexual pelo heterossexual, da mulher pelo homem, do pobre pe-. 

Lô Tico; do fraco pelo forte, do empregade pelo patrão. Onde o indivíduo 

não seja oprimido por um estado autoritário, onde as crianças não sejam o- 

primidas pelos adultos. E, mais importante que tudo, que cada um de nôs se- 

ja um auto opressor. B possivel que um dia, quando e se alguém ousar pergun 

tar sobre a existência de preconceitos, discriminação, opressão e dominação, 

todos possam responder como £ez o entrevistado de nº 34: NÃO, NÃO, NÃO, NÃO! 

Salvador - Bahia 

14 2 20 de novembro de 1981 

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

ADÊ DUDO-: Grupo de Negros Homossexuais * - 

pAOÊ. DÚDU 
» do Nogfos 
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idiante, alguns pois 102 depoimentos 

colhidos: 

1- M, é dançarino. e acha que existe 

iseoiminadão por. parte dos homosse- 

xuais brancos. Diz que geralmente e- 

les só andam com brancos e que' "a gen 
te sente na maneira de falar, de olhar 
para os homossexuais negros Dizem que 
não são racistas mas quando a gente o 
bserva .bem,percebe os lances de discri 
minação”". M., diz que não dá margem a” 
gue as pessoas o discriminemyobserva 

com quem anda e fala para não dar o- 
portunidade. Achá os negros ótimos e 
sem preconceitos contra os homossexu- 
ais; tomam atitudes discriminatórias 
quando estão em grupos= ê mais POR in 

fluênciã. 

2- “Vivemos em uma sociedade onde so- 
mos educados para sermos machistas,ra 
cistos e até classistas. Não aprende- 
mos, no decorrer das várias fases que 

pessamos, uma série de valores que em 

Sociologia chama-se 'Aprendizado so- 

cial!, Logo, como fomos criados para 

sermos machistas e racistas, todo e 

qualquer grupo absorve uma série de 

valores. Os homossexuais brancos dis- 

criminam os homossexuais negros de vá 

rias maneiras:'bicha preta é o £im!,” 
além de preto, bicha! 'são expressões 
muito usadas. Por parte dos negros, é- 

xiste o pensamento generalizado de 

que o homossexuclismo é uma doença 
um comportamento negativo e o negro 
jamais deveria absorvé-lo". Este en= 

trevistado acha que a existência de 
grupos homossexuais négros é importan 

te Porque cria nélces um senso de uni- 
dade,ou seja, ele pode assumir uma du 

pla forma de luta- enquanto negro e. 
homossexual .«"Digo isto por ter obser- 

vado em grupos homossexuais predomi- 

nantemente de brancos uma forte re- 

sistência em tratar a problemática 
do negro homossexual, o mesmo ocorren 
do com grupos onde o negro é presença 
marcante- não se aborda a questão ho- 
mossexual e muito menos do homossexu- 

al negro. Isso vem mostrar a grande 

falta de sensibilidade de grupos ditos 
libertários. 

ou 

3- L.ã., diz que homossexual já é 

discriminado e quando se & homosse- 
xual e negro a coisa é dobrada. Ai a 
gente tem que ser algo importante pa 

“ele 

minei, 

ra ser aceito”, Observa que quando 

um homossexu2l branco se relaciona 

com um homossexual negro, assume u- 

ma postura. superior, como se a di- 

zer:“coitadinho, éle não tem culpa, 
é negro”. Nos bares e boitcs en 

tendidos a discriminação ocorre E: 

través de olhare S, cara - feia e difi- 

culdades no atendimento. E no rela- a 

cionamento sexual existe um folclo- f 

re segundo o qual os negros são mais 
viris; mais potentes, dão mais no 
“couro. Não existe (a fetidade) afe- 
tividade e sempre | o branco Procura 

mostrar uma posição superior. Já fui 

discriminados por homossexuais bran 

cos e pelos homens negros”, 

4- C.S., diz que os homossexuais 
brancos olham para os negros com no 

jo, como se a olhar para uma coiso” 
podre. Foi discriminado quando tinha 
um"caso" com um brênco e de repente 
tiveram que parar de se encontrar 
em lugáres públicos; “Quando procu- 
rei saber o porquê, disse-me que 
seus amigos não aceitavam que ele 

tivesse um “caso” com um negro. Ter 

pois estava diante de um r2- 
cista; senão, enfrentaria a barra 
em qualquer lugar", C.S, acha que os 
negros heterossexuais também discri 
minam muito os homossexuais negros. 
"Toda a opressão que sofrem por sc- 
rem negros transferem para os homos 
sexuais". Acha importante que os hô 
mossexuais negros se organizem par” 
provocarem uma revolução pelo pra- 
zer e pela negritude, 

bencário e tem 27 anos, 
“cha que a discriminação ao homsse + 
xXxual-negro & uma coisa muito séria. 
E o que acha pior é que a maioria 
dos homossexuais negros - que CO 
nhece não gostam negros “Já tive 
muita 's brigas por dizer abertamente 
que só gosto de crioulos. Não gosto 
de boites mas quando vou percebo 
que os brancos me olham com olhar 
de reprovação. Tranzo amizade com 
brancos na maior desconfia nça mas 
na minha cama não vem que não tem. 
Tive experiência com branco que foi 
uma desgraça; acho que ê porque Ces 
de“a incafcta fui rejeitado'por 
ser negro. Como negro sou mais 
criminado do que como homossexu-l. 

O
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5- Roberto 

LO 

AT 

 



  

Os negros discriminam muito o homosse 

xaal. Em uma festa de Irrgo equi em” 

Salvador cconteceu um negro me jogar 

um copo de corvej” Porque eu estava 

sembando junto a Eu pengi à cl- 

tara; foi o pior“manguc” Centro Ca 

barraco” 

questionado sobre à existência de 

grupo do negros homossexuais como o 

166 Vãdú, Roberto responde que não 

concorda muito; acha que o assunto 

ceve ser discutião num grupo gerol, 

com negros brencos 

ele. 

6= fsCos É pencário ec professor. “= 

cn» que a discriminação é muito for- 

te por porte Gos homossexucis brancos 

que “chamam o gente Ce tderrubada!, 

tbicha menor! ctc.e B o negros em ge- 

ral rcham que a gente tem de ser ma- 

cho, casar, «tc. Particularmente me 

sinto discriminado, talvez porque 

soú professor e tenho algum conheci- 

mento”. 

7e M.P,, ocho que & Ciscriminação no 

ambicnte homossexual cstê muito com 

o modelo prdronizadó de fcio o bonito 

pois do um modo geral os nomossexualis 

não gostam de se rcircionary com pos- 

socos feirs e o negro é tido como feio 

“Nunca percebi Giscriminação contro 

mim mas Geve ter econte acido de mane 

rn sutil, pois eu não fugiria à re- 

Também não me Gra . aproximo muito 

cos brancos, por ums questão de Ce- 

fes o que provo que de alguma for- 

2 percebo a discriminação”. 

“aTenho caso com um branco mas Nun 

ca percebi atitudes Ce reprovação 

que deve ocorrer cntiimentes , 

“E os negros não homossexuais tom- 

bêm sprimem muito O homo sStstiga 1 ne- 

gros enclisem a coisa assim:'o negro 

tem que ser macho'ou 'negro, bicha 

mancha a raça!. àcho necessário a 

existência de deapo homossexuais ne- 

gros para que estes se conscientizem 

Co papel que” têm na sociedade e não 

sejam um objeto de prazer de outras 

pessoas que estejam a fim Ge experi 

menter a suposta sensualidade do ne 

gro". 

8- Dançarino e professor; L.S.R F., 

diz que Q o homossexual negro só é 

respeitado, quango tem algum “status 

E] & chamando de hichi- 

  

nt É   

anexo Db 

nha. Quanto aos negros, “não vêem o 

homossexual como um ser humano nor- 

mal e livre para fazer o que quer. 

icham que o negro não pode ser ho 

sexual, isto não tem nada a ver pois 

eu sou homossexual e com minha cor. 

negra e bonito entro em qualquer «um 

gar com a cebeça erguida e seio cs 

eia mais erguida do que antes“. 

“acho importante os grupos de nºçuos 

homossexuais pois a maioria dos “e- 

gros vêm de famílias carentes e 

têm uma certa formação, então 9 

pel desses grupos seria orientã 

  

ne 
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9- G., é contador, não tem relicião 

mas gosta de Sei Cho No Iê, Diz que 

nunca foi vitima de discriminação 

por sér negro mas sabe que o proble- 

ma existe. ncusa os negros de serem 

intolerantes com os homossexuais ne 

gre s s& quando afirmam: "gente da nossa 

cor não dá pra viado! ou !além de 

preto, viado! 

10= J.M,8.Ros ê comerciante 35 anos, 

não tem religião e cre em Deus. 

Diz que. não existe problema de dis- 

criminação racial porque ninguém'faz” 

melhor que os negros e O problema ê 

de caráter social e não racial .ácha 

que só uma minoria de negros precon- 

ceituosos discrimina O homossexual 

negro, Pois de um modo geral os ne- 

gros não têm esse problema. 

3 £L « 

11- José Roberto, que e católico € 

gosta de canbomblé declarou que tem 

muitos amigos brancos e nunca teve 

problema de ser discriminado mas. mui 

tos dos seus amigos negros já foras. 

vitima de racismo, Fez questão de 

frisar que em boites se encontram 

“muitas bichas brancas que se gatam 

de trabalhar a semana toda para no 

fim de semana usar uma roupa fina e 

Ficar olhando as outras de €c ima 

prã baixo". 

“Corto muito os negros Kunca per 

cebi discriminação por parte: deles 

e me sinto melhor em ambientes de 

negros que em lugares de gays. ido- 

ro transar com heterossexuais e Pos 

sui-l0S, o que faço com muita fre” 

quência, e acho que as bichas são 

mais inteligentes e capazes dó cue 

os machos” 

 



    

J.R; acha que um grupo de homossexu- 
ç L de 

ais negros e uma forma de racismo. 

12=- Me, ê estudante de economia,22 a- 
nos e diz 'hão ter religião. Diz que o 
sistema'faz a cabeça! de todas as pes- 

soaS,que absorvem as normas de compor- 

tamento imposta por este sistema. Diz 

que a discriminação no ambiente homos- 
sexual é muito sutil, geralmente atra- 

vês de brincadeirinhas como: “meu negui 

nho”, "minha pretinha? ou em festas al- 
guôm dizer coisas tipo “você vai la- 

var os pratos", Declara que nunca foi 
discriminado diretamente, talvez por- 

que é universitârio e tem alguma baga 
gem cultural, fugindo do esteréótipo” 
do negro'"fedorento”, “mal arrumado"etc, 

M. diz ainda que percebe uma discrimi 
nação muito forte por parte dos negros 

contra os homossexuais negros,em vir- 

tude da educação. machista e-do mito do 
negro forte, trabalhador braçal, super- 

potente e é muito comum declarações do 

tipo:"isso é coisa de branco”, “negro 

não da pra viado" ou "na minha cor não 
tem disso não", 
M. conclui dizendo achar importante 

a organização dos homossexuais negros 

em virtude da dupia discriminação que 
sofrem e para exigir dentro do movi- 

mento homossexual a discussão da dis- 
criminação do homossexual negro por 
parte do homossexual branco. | 

13- Te lço ê artista plástico, 25 anos, 

so acredita em Deus, ressaltando que 

não é esse Deus em que todo mundo a- 

credita e acha que não existe discri- 

minação por parte dos homossexuais 
brancos e muito menos -por parte. dos 

negros heterossexuais. “cha importan- 

te que os homossexuais negros se reu- 

nam para discutir suas questões e re- 

invindicar seus direitos, 

14- E. Tem 30 anos, é professor é foi 
batizado católico. Diz que o problema 

da discriminação ao homossexual negro 

ê mais sócio-econômico embora em mui- 
tos lugares perceba"lances'” de racismo 

Acha que o negro em geral discrimina 

mais o homossexual negro por acharem 

que é traição à raça.Ja ouviu muitos 
dizerem que“viado preto & fuleiro?. 

15- Plínio, bancário, praticante do 
1 *” . E nl 

candomble, tem 22 anos. Diz que nao 

»iete discriminação no ambiente ho- 

- Como negro Dara erfrentar essa 

anexo Cc. 

mossexual, que isso faz de heterosse-. 
xuais, ja tendo se relacionado com 

brancos diversas vezes e nunca ter 
percebido preconceito racial ou de 

cor. ácha que os homens negros sim, 
discriminam muito os homossexuais nom 
gros,achando que“suja a raça”. r1inio 

tenta explicar a aversão dos heteros- 
sexuais negros ao homossexual negro, 
dizendo:"não é tirania, É um sentiment 
to, porque são marginalizados e dai ” 
acharem que ser negro homossexual é * 

dar mais motivo para a margihalização. 

16- V. é espíirita,tem 22 anos e tra- 
balha como auxiliar de enfermagem. 

Percebe a discriminação racial embora 

runca tenha sido vitima diretamente. 

Diz que o preconceito começa entre as 

negros, pois dificilmente se encontra 

um'caso” entre dois negros, 

17- B.ão Tem 20 anos, católico e tra 

balha como vendedor. Nunca percebeu. 

discriminação racial entre homnossexu 

ais e diz que muitos homens negros 

são grosseiros esentem vontade de 

nos agredir", 

18- R.P, estuda letras, não tem reli- 
giãao e tem 24 anos. Diz que existe 
um preconceito contra a condição so- 

cial é que racismo existe entre ne-. 

gros e brancos, já tendo escutado vá 

rios brancos dizerem:“não suporto 

preto" e vários negros dizerem:“hão 

suporto branco”. Diz ainda que um 

grupo de. homossexuais negros pode 

contribuir para aumentar o racismo. 

19- 4.P, Tem 22 anos, trabalha como 

bancário, estuda matemática e decia- 
ra nunca ter sido vitima de racismo 

pois “eu sou-mais eu".“Onde eu chego, 

sou o 18,22 é 3º lugar; 42. e 5º guem 
quiser. Gostaria de ser discriminado 

barra"; 

20-. "Como existe preconceito entre 

os homossexuais: Também praticam es- « 

sa coisa ridicula que & o racismo, o 
que fica muito confuso, pois são vi- 

timas do mesmo sistema que oprime os 
negros. Deveriam ter um comportamen- 

to diferente,mas praticam o seu 'ra- 

cismózinho. de. cada dia'",: T.M.,au- 
tor desse depoimento, diz que os ho- 

mossexuais brancos geralmente o- apre 

sentam a outros como 'doutor!, E pa 

 



  

serem perdoados por-estarem com um ne- 

anexo ds 

25- Luanda ê o nome artistico-de EPs c 

gro. Afirma que os negros nao-homosse-. ator-transformista,-18 anos, que se 
xuais,principalmente os homens, tem 

também atitudes incoerentes. Sabe co- 

mo é, aquela história de que o negro 
tem que ser machão, negro não dá pra 
viado; etc.” Eu estou acima dos homos- 

sexuais que não gostam de negros e a- 
cima dos negros que não gostam de ho- 
mossexuais". T.M. é médico, tem 35 a- 
nós e não tem religião. 

91-"Certã vez um negro machão me disse: 

! você negro é pobre,deu pra ruim! vo- 

cê tem que deixar isso para os brancos 

ricos de olhos azuis, porque tem nivel* 
Depoimento de N.F; estudante, 19 anos. 

22- Joseane Louise Pierre Mouchiene é 
o nome artístico de J.F. que segundo o 
mesmo, tem 18 aninhos -e se diz católi- 

ca,apostólica, romana « 

J.F. diz que existe muito preconceito 

entre os homossexuais pois uns não 

gostam de negros e outros não gostam 

de brancos."Eu mesmo não gosto de bran 

costpra-mim. tem que ser preto. ou mula- 

to" Diz ainda que os negros têm muito 

preconceito contra os homossexuais, 

principalmente contra a lésbica. 

5 =D G. Tem 30 anos e é professor de 

dança. "Acho que o racismo é uma bar- 

reira muito forte entre os homossexu- 

ais. Bu particularmente não me sinto 

muito discriminado porque os meus ami » 

gos de modo geral são negros e os meus 

alunos de dança também são negros". 

Diz “tambem que muitos negros têm pre - 

“conceito maior contra os homossexuais 

negros e recentemente um negro lhe dis 

se'você um dipraa ne negro não deve 

gostar disso" 

94-"No Rio de Janeiro um amigo meu es— 

tava na praça, quando passou um grupo 

de bichas brancas e começaram a escu- 

lhambá-lo porque era negro. Meu amigo 

pôs-se a chorar e foi para casa.Já 1à 

em casa trabalha D., Raimunda, que quan 

do ouve alguém dizer que viu uma bicha 

pergunta logos“era preto?” Este depoi- 

mento £f o i dadp por um rapaz em um 

ponto de ônibus na Praça da Sê,não ten 

do sido possivel colher os seus dados. 

pessoais como nome , profissão e idade 

porque em meio à entrevista chegou o 

ônibus de Ribeira e o mesmo teve de 1r 

embora, lamentando o imprevisto (e 

nôs também). 

apresenta diariamente em uma 'boite 

entendida'. Diz que os travestis bran 
cos estão sempre. arrasando, rebaixan. 

do os negros: declarou ainda que em. 

outra boite o  Proprietário- falou que 

“negro aqui só na cozinha", Luanda a 

firma que os negros não homossexuais 
acham que bicha negra 'ê o fim!,que 

suja a cor! pois negro já não tem 
muito valor e sendo homossexual, Dior 

ainda; já foi agredido por negros com 

pedras e murros. 

26- C.0., dançarino, diz que se dã 

muito bem com os homossexuais bran- 

cos e que já foi discriminado por 

um homo negro, que lhe afirmou cate- 

goricamente:'"não gosto de bicha ne- 
gra! C.0. diz que já foi discrimina- 
do muitas vezes por negros heteros- 

sexuais, sendo que uma v e z foi 

parar na Policia de onde £ o i 1ibe 

rado logo e o hetero ficou preso. 
firma que nas batidas policiais em 

ambientes entendidos quem "dança" 
primeiro são os negros. 

27- Manoel, ator, 20 anos:"Nunca fui 

vitima de preconéeito; acho que o Pro 

biema é econômico, pois ricos sempre” 

se afastam dos pobres. Entretanto ja 

vi piadinhas escritas em banheiros 

de cinemas'. Por parte dos negros já 

tomou uma“churriazinha", 

28- Dejair, 25 anos, diz que é muito 

comum as bichas brancas Se viana 

as negras e que núnca £ o i discr 

minado por negros. ácha valido os ho 

mossexuais negros se organizarer, des 

de que os “objetivos não fiquem na 

teoria e distribuição de planfetos*. 

DO VM ESA pode ser também chamado 

de Bianca, & empregado doméstico, tem 

15 anos e afirma não ter religião 

- Diz que ve muito preconceito ao ne- 

gro e que “tem uma mariconas que, gos 

tam de usar os pretos",como também 

“muita mulher negra são despeitadas 

com a gente; gostam de tomar os ho- 

mens da gente". E 

30-D.F, Dançarino profissional, ES ad 

nos, Giz que em ralação à religião 

acredita numa força superior mas não 

é adepto de nenhum culto. “No ambi- 

ente homossexual existe muita dis- 

 



  
  

“Peitem,se bem que não faço a menor 

crihinação, embora sutil«.Nunca foi dis 
-criminado porque não-dou ousadia aos 
homossexuais brancos. Bu conheço al-' 
guns homossexuais brancos (apenas co- 

nheço-os ; não tenho grandes laços de 
amizade) que apresentam ser pessoas in 

teligentes,dizem-se liberais,sem pre- 

conceito etc, mas o engraçado é que to 
das as: vezes que, me apresentam a ou- 
tros amigos brancos, fazem questão de 
frisar a minha ativiyidade profissio- 
nal,para justificar sua ligação com 
uma pessoa de cor. Outro fato interes- 
sante é que apesar dessas pessoas . me 
tratarem muito bem, de vez em quando 
faziam brincadeiras tipo me chamar de 
Zezé Mota,"Chica-da Silva", "Nega ousa. 
da",“Jambete”,etc... brincadeiras que 
cortei logo, pois adoro a Zezé mas não 
me chamo Zezê e não quero ser mulher; 
atraves desse tipo de brincadeiras dá 

para se notar o racismo disfarçado.0O 

fato real. e concreto é que os gays 
brancos só passam a olhar um gay ne- 
gro com bons olhos depois de saber 
quem ele é e o que faz. à mim eles 
respeitam porque eu"exijo'" que me res- 

questão da amizade deles são apenas. 
pessoas fúteis, que não procuram sen- 
tir as pessoas como a gente, indepen- 
dente de sua cor, condição social ou 
preferência sexual. 

Acho também que existe uma forte cla 
ra e violenta discriminação dos hete- 
rossexuais negros para cem os homos- 

sexuais negros. Já vi diversas vezes 

homossexuais negros serem agredidos 

a socos e pontapés por seus irmãos, 
que durante as agressões diziam coi- 
sas como:viado ee ê a vergonha “da 
raça 

Um fato que muito me entristece a-. 
qui na Bahia especialmente é que mui- 
tos rapazes negros que se dizem hete- 
rossexuais e que não toleram' viados | 
(negros, digámos assim), quando come- 
ça O verão e a invasão de turistas, 

esses moços: saem com bichas francesas, 

alemãs, etc. Transam horrores (o pior 
é que são umas bichas horrorosas,feias) 
Depois eles saem por aí dizendo que 
não toleram viados. so esquecem de a- 

crescentar que não gostam de viado Ê 

preto. O “alo? que eu poderia dar a 

-sses meus irmãos de cor, que também 

“nidisern ninados serem norrosaa ADEGA) ELA Co 

  

anexo Es. 

O seguinte: procurem sentir o ser 

humano como gente, independente de 

Hetero condição social ou prefefência 

sexual. Procurem se valorizar e se 

posicionar como gente também, como 

pessoa que não estã acima nem abaixo 
de ninguém, pois ninguém é superior 
ou inferior. a outro semelhante". 

31- ántonio Carlos, empregado. domés- 
tico, 22 anos, afirmou que não vê 
muita discriminação entre seus" ami- 
gos homossexuais mas de vez em quan 
do “pinta” alguma brincadeira que ” 
mestra o preconceito; diz 4.6, que 
já ouviu várias“piadinhas de homens 
negros e que a Pessoa mais racista 
que já conheceu é a sua patroa. 

4 

32- Toni,18 anos, diz que “ as; pese 
soas sempre me adoram por eu ser ne- 
gro mas de vez em quando ouço, coisas 
como'além de ser homosse xual,e negro 
e outros dizem que devemos valorizar 
nossa cor”. 

33-G,.B.S. tem 25 anos,é técnico de 
som e discotecário, já tendo trabalha 
do em algumas boites. Em uma delas o 

proprietário sempre me discriminou 
me chamando de bichinha preta.Outro 
proprietário de boite dizia que não 
admitia'bichinha de brega", “bichinha 
preta!,etc, Na rua ouço as pessoas 
dizerem coisas assim:'essa bicha pre 
ta,bom de trabalhar etc. Os negros 

são os que mais nos gprimem e se o- 
ponhem à nossa sexualidadesacham que 
nós desmoralizamos a raça. Acho im- 
portante a organização dos homossexu 

ais negros pois temos que contribuir 
- para acabar a discriminação racial 
[e ;sexualt', 

VA
 

E Este entrevistado respondewa | 

“cada pergunta Feita Pelo entrevis- 

tador: Não, não, não , não, não, não"tam- 

E bém recusou- se a fornecer qualquer 

dado a seu respeito, 

35-J. L. se diz empregada doméstica, 
que entre os: homossexuais é discri- 
minado por ser negro. e por ser domês 
tica, Dizique já brigou diversas ve” 
zes 'com-bichas brancas se tejas 
queriam ser superiores", “Os ae 
também têm muita raiva dá gentese 
les acham que negro viado não tã 
com nada”. 

A


