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* AOS — ADÉÊS DÚDOS 

Minha luta não morre, cresce 
Não morre o meu pensamento 
Nem se acaba a esperança 

AH! A esperança ... 

A esperança de poder te olhar *e 

Te abraçaf, te observar 

De me sentir junto a ti 

A esperança de ver o teu sorriso igual 

O teu olhar igual 
. 2 . 

De: sentir que tu-es mim 

Ninha luta não morre, vinga 
Parã que um dia eu possa 

Comer de ti, Deber de Ui 
Misturar o meu sangue neg ro 
Ao teu negro sangue 
Te sentir em mim 

Minha luta não morre, vinga 
Para:'que eu possa quebrar o muro 

EB ver: teu negro sorriso 

Teu negro olhar 

Sentir o teu negro calon 

Provar do teu negro supr, 

Sentir que eu sou ta 

E que tu es mim, 

   

 



1- INTRODUÇÃO 

- Qual é, cara? Eu não sou viado não! Viado é quem dã; eu não 

dous . 

— Bu não sou homossexual - eu sou entendido 

— Bu sô transo com homens mas não sou homossexual + 

- Bu sou um homem que gosta de sexo com outros homens mas não 

sou, nunca fui e nunca serei homossexual 

R mo essas acima são comumente ouvidas no dia a 

dia, partindo pessoas que de alguma forma tem um envolvimento 

sexual e afet P com pessoas do mesmo sexo . 

O que se percebe de antemão é um fundo de equivoco em tais a- 

firmações, mesmo considerando tratar-se de um assunto muito de — 

licado, incerto e sobre o qual-a maioria das pessoas não dispõe 

de muitos dados esclarecédores. 

O trabalho que ora apresentamos tem como principal objetivo es 

clareger alguns aspectos dessa questão que tanto vem sendo discu- 

tida ultimamente, na maioria das vezes por enfoques ao nosso ver ; 

incorretos. E: 

Bom esclarecer que com o presente texto não temos a pretensão 

de dar respostas definitivas para o assunto, ou lançar a verdade 

final. É uma proposta de discussão, que pretendemos ver continua- 

da e para isso necessário se torna um posicionamento critico das 

pessoas, apontando aspectos positivos e negativos, 1evando a dis & 

cassão sempre que possivel. 

Este texto e dirigido a todas as pessoas - de TODOS os sexos | 

que se interessem pelo assunto, e como ja foi dito, visa colo- 

car pontos iniciais que, aprofundados, permitirão maior avanço: na 

Luta contra o preconceito e a discriminação do ser homossexual » 

   
   
     

2- POR QUE ESCLARECER? 

Muita gente acha que não tem a ver explicar o que ê homossexua- 

1ismo, visto que ninguém anda por aí tentando explicar o gue é ne- 

terossexualismo. O certo seria dizer que homossexualismo e homosse 

xualismo e pronto. Mas a gente observa que O preconceito contra O 

homossexual na maioria das vezes advém da ignorância das pessoas 

sobre sobre a sexualidade e sobre o homossexualismo em si. B dai a 

£firmarem coisas as mais escalabrosasy sendo portanto importante ex 

piicar também - o que NÃO & homossexualismo. 

Assim cpmo outros tipos de preconceitos o preconceito contra o 

homossexual a princípio tem uma origem politica, institucionaliza- 

se e depois é absorvido por'herança social'. A prova disso são os 

motivos apresentados pelas pessoas ditas não homossexuais, para H 

não aceita-lo, não ter preconceito etc. quando tentam emitir opini 

%o sobre o assunto fazeri-no de maneira que revela falta de conheci 

mento. 

Grosso “existem dois aspectos gerais em que as visões pre- 

conceit ocam o homossexualismo: o aspecto patologico eo 

aspecto 1 PDe antemão vai a nossa declaração de que não concor 

damos com nenhum dos dois aspectos e qualquer pessoa que se detenha 

a analisar corretamente o assunto, não podera concordar . 

Quanto a o primeiro aspecto, O patológico, afirma-se que homos 
L . 
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sexualismo é doença, e desvio sexual, desvio mental e outras babo= 
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E Paf. 2. 

seiras (vide $-302,0.do-codigo de doenças do INAMPS, contra o qual 

os ativistas vêm lutando arduamente, esperando breve a sua revoga- 

ção) . 
& com base nesse aspeatos que “Bessoas fazem declarações ridicu+ 

1as, como: “os homossexuais têm uma glândula no anus e porisso sen 

tem o desejo de serem penetrados". Alêm de ridicula por si sô, es- 

sa concepção reduz uma forma de sexualidade tão ampla, tão cheia de 
possibilidades a uma determinada parte do corpo, e tambem generali 

za erradamenhe:, pois muitos são os homossexuais que não praticam 

sexo anal e quando sabemos que as relações neterossex vais também & 

envolvem esta forma de prazer. Outros afirmam qu dem: da Penetra- 

ção ata, os homossexuais praticam sexo oral pol ta glandulas 

estariam na boca, como se a prática desta forma Sexual existisse a 

penas entre pessoas do mesmo “exo e quando também sabemos dos inil 

meros homossexuais que têm restrições as sexo oral. Além dessas , 

são muitas as baboseiras que se falam para explicar a homossexual i 

dade a partir de desvios: fisiológicos. 

Mas o que tem prevalecido mesmo dentro da visão patológica é a- 
charem que os homossexuais são doentes mentais, e isso vem sendo x 
veemente contestado, e provada a sua falsidade na prática. Verdade 
que muitos homossexuais enlouqueceram ou adquiriram neuroses em / 

    

      

   

“virtude das: perseguições que sofremos, o que é diferente de ter Pro 
blemas mentais em função do homossexualismo em sis, 

No que tange ao aspecto moral, há declarações Populares que de- 
notam a maneira como as pessoas ainda vêem a questão. Se a gente 
pergunta paxa alguém o gue acha do assunto, vem 1a a resposta: "ê 
descaração”, “6 falta de vergonha", " ê falta de porrada". Êo pen 
sa mento de que o homossexual seria um ser ,Pervertido, imoral, pe- 
rigoso para a sociedadé (sic!). E tem também as religiões, -as igre 
jas, a margihalizar aqueles que não aceitam os seus dogmas . 

São essas. e outras questões que Precisam urgentimente serem es- 

clarecidas, se quisermos acompanhar a: série de trasformações que 
vêm ocorrendo na sociedade bra sileiras 

3- A REPRESSÃO 

Muito se tem falado ultimamente sobre repressão, violência, di- 

reitos humanos, etc. Principalmente em relação aos setores conheci 

dos como 'minotias'e marginalizados da sociedade: 
A repressão aos negros, aos homossexuais, a violencia contra 

mulheres, são itens que a cada dia são mais discutidos. Necessar 
se torna portanto, um esclarecimento de como funciona a repressão 

a cada um desses setores atingidos. No nosso caso, veremos a queS- 

tão em relação ao homossexualismo. 

Quando dizemos que ultimamente v e m sendo muito discutida a 

repressão e a violencia, observamos também que essas discussões / 

não Vêm tendo“amplítude necessária, ou Seja Mao têm sido profun- 

das:e deixam de abordas aspectos importantes. 

Quase sempre as discussões versam sobre fatos 

tatáveis: um homossexual morto, um negro proibi bar em aum 

hotel, a mulher que levou 5 facadas do marido, : spectos que 

têm que ser denunciados no dia a dia - mas não so isso. 

Excetuando-se setores mais consequentes dos chamados movimentos 

de minorias, os demais pecam pela superficialidade das aborgagenss. 
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Ao nosso ver, a questão da repressão é mais profunda, começa -com 

coisas que as pessoas acham que são pequeninas e dai se ampliam, 

No caso. particular do homossexualismo, hã coisas aparentemente 

sem importância mas que tem consequências drásticas para o envolvi: 

a a Se Um simples olhar irônico na escola, um riso escarnecedor, o 

silencio reprovador da família, a ridicularização em programas de 

televisão, as insinuações, tudo isso se constitui formas de repres 

São 

Muitas são as pessoas que dizem não ter preconceitos contra ho- 

mossexuais mas antes ou depois têm que afirmar com bastante enfase: 

“mas não “homossexual”, o que, antes de ser uma simples dêéclara 

homossexualidade, deixa transparecer o preconceito que 

ainda existe. 

a Não nos parece que a maior forma de repressão aos homossexuais 

É a têntativa de desconhecer a sua existencia. Melhor dizendo, a 

falta de estrutura social, de dados, de espaço, para pessoas que 

preferem o mesmo sexo: a gente nasce homossexual, mas vai ter que 

enfrentar um mundo todo preparado, esquematizado para neterosse> sua 

is - as lojasy escolas, clínicas, os meios de comunicação, a fami- 

tia (os parentes sempre nos perguntam pela namorada , ou pelo namo- 

rado, no caso das lésbicas), os. Tivpos; -etcs Dai é barra enfrentar 

uma sociedade que até nos desconhece. Algo assim como ser negro 

num mundo preparado para brancos. 

   

    

lj CALE-SE , 

Essas formas de repressão e violencia que: vimos, aliadas a tan- ' 

tas outras, traduzem-se numa ex xpresBão, numa ordem que nem sempr 

é atendida: CALE-SE! - um convite ao silêncio, à não declaração às ? 

homossexualidade. 

A falta de prespectiva social enquanto homo, o medo do desempre 

go, da fome, do ridiculo, da violência, fazem çom que os homosse jm 

xuais se vejam obrigados a esconder sua preferencia sexual. Então 

o. que vemos são inúmeras pessoas reprimidas, infelizes, tendo en - 

contros amorosos às escondidas e com O constante receio de ser des 

cobertos em virtude das conseguências. Ea sociedade, através dos” 

seus diversos mecanismos de repressão, que estã sempre a nos dizer: 

CALB=SE! 

Não podemos aqui omitir toda a luta que Os homossexuais sempre 

travaram na busca de sua libertação. De formas diversas, a depender 

das condições concretas das sociedade, sempre nos rebelamos Cc o nN= 

SEDES a opressão. Muitas e muitas vezes não aceitamos a ordem para 

que nos calássemos. 

Ora de maneira coletiva (grupos, jornass, revistas, clubes etc) 

ora agindo individualmente, verdade ê que em todo o mundo, em to- 

“das as épocas, os homossexuais não têm dado tréguas na luta “con- 

tra o inimigo-opressor. & alêm das formas de luta que sãotTt om u- 

mente vistas como forma de militância, de ativismo (denúncias, ro 

i etc), consideramos também que a declaração de homo: 

xualide “Eu sou bicha? “eu sou arado", "Eu sou homossexual 

é forma 1 portantissima de militância, alias bem revolucionária , SU 

medida em que não obedece àquela ordem de silêncio, na medida er 
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que não aceita os dogmas sociais, na medida em que deixa bem v i- 

sível a existência de seres homossexuáis, rompendo assim com um 

dos mais fortes aspectos da estrutura repressiva da sociedade: a 

tentativa de desconhecer os oprimidos enquanto tal. 

Outra maneira que vemos para ajudar esse trabalho de libertação 

homossexual é trepar. Sim, TREPAR mesmo. Trepar e dizer que tre 

Angiios heterossexuais dizem que trepam, que fazem, acontecem, por 

que nós não podemos . fazer o mesmo? 

às pessoas que não tem envolvimento homossexa i 

mo & uma trepada entre pessoas do mesmo sexo; muy ate imaginas 

que homossexual não trepa. Quando muito, visuali n o“ aspecto ecte 

reotipado das relações homossexuais: uma bicha com, um homem atras” 

e somente, E no caso das lêsbicas, Pior ainda; aí é que não enten- 

dem mesmo. Quantas pessoas dizem não saber o que duas mulheres po- 

dem fazer em cima da cama? (Porque não tem pau). 

Os não entendidos não conseguem imaginar as diversificações do 

ato homossexual: um 69 (sessehta e nove), um carrossel, um carro a 

legórico, um espia se vem gente, ou a simples (simples?) troca” 

de carioias. 

Ê preciso que as pessoas saibam qda sexualidade dos homossexuais 

para terem maior compreensão do assunto. É preciso também acabar 

com essa história de solidão dos homossexuais. No movimento homos- 

sexual existe o maior 'pau' sobre a validade dos “casos! se não 

seriam uma imitação dos falidos casamentos homossexuaéis e como de- 

veria ser uma vida a dois entre homossexuais. Não vamos entrar aqui 

nesta discussão, mas colocar a importancia que existe em os homos- 

sexuais que vivem juntos, ou namoram ôu se transam, na medida Go 

possível tornarem pábiico esse relacionamento- & mais uma forma de 

nos afirmar enquanto | pessoas humanas e não abrir mão de nossos di- 

reitos. As pessoas não homossexuais têm namoradinhos, noivas, mari 

do, mulher, usam alianças, etc e nôs, que não aceitamos determinad 

das babaquices, | temos de mostrar nossos fcasos', sendo que aqueles 

que não acham válido essa especie de casamento! devem também dizer 

sempre o porquê e não aceitar pichações bobas, como anti social,etc. 

5- ME DÁ UM DINHEIRO Af - (A CHANTAGEM CONTRA OS HOMOSSEXUAIS ) 

  

      

  

não imaginam co 

Fato bem desconhecido é a prostituição masculina nas relações 
homossexuais. Rapazes que se intitulam heterossexuais e que co - 

braa determinadas quantia Por alguns momentos - de sacanagem com 

homossexuais que fazem o gênero; são os michês. Não nos propomos 

aqui a aprofundar discussão deste assunto, em virtude Ge limitação 

de texto, mas gostariamos de afirmar a validade dessas relações, 

na medida em que hã uma oferta e uma procura e visto: também o di- 

reito que as pessoas têm ou deveriam ter, da livre utilização do 

seu proprio corpo. Se um individuo A quer alugar o seu corpo e o 

individuo B quer pagar por esse Corpo, não hã porque se querer ne- 

gar = validade a esse relacionamento; admitimos | ka é uma // 

questão muito complexa e que deve ser bem analisi 

Mas paralelo a isso, existe um outro fenômeno, que ê a extor- 

são, a chantagem contra os homossexuais. Rapazes. que se fazem pass 

sar por entendidos, se propondo a uma transação, tendo assim aces- 

so à vida privada da vitima, ou aqueles que combinam determinada 
” 
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preço por uma relação -e logo que chegam ao 1ocal da transação mu- 

dam as regras do jogo. 

Nos dois casos, o cara pode ou não concretizar o ato sexual mas 

de qualquer modo vem a chantagem: contam uma história (ou estória?), 

depois perguntam o que a vitima pode lhe dar, pegam bolsas, carteiz 

ras para olhar o conteúdo, olham documentos, local de trabalho, is 

so tudo durante mais de hora, sempre falando, perguntando, fazendo 

ameaças- alias, faz parte do jogo a pressão psicológica. O objetd- 

vo não es yrancar alguma grana naquele momento; querem dominar 

a vitima Ésten ameaças. No final da tortura, vem a advertencia:* 

se contar à polícia, eu te mato?! Prometem voltar outra vez, Ppor- 

que estão com um tio ou irmão doente e podem precisar de grana. 

Quando saem, o grande drama da vítima: 'o que fazer? a quem devo à 

proqurar? e se ele vortar realmente?” 

Dois ou tres dias após, a grande tragédia: o assaltante chega 

local de trabalho da vitima e dependendo das condições desta,asC: 

tagem pode durar meses ou anos. Ameaçam fazer escandalo, dizer 

chhfe, ao patrão ou mesmo 5 família. E a vitima continua com 

seu drama - o que fazer, a quem procurar? a polícia? 

   

L * 
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6- & POLÍCIA - como e O tratamento aos homossexuais 

Raramente um homossexual que f o 1 vitima de extorsão procuro 

polícia para se queixar, principalmente se a extorsão nao se pro 

longa. O homossexual que foi “atochado” geralmente procura um ami - 

go íntimo, um advogado conhecido, ou muda de residencia e/ ou empre 

g o para despistar. 
a E 

Mas por que não procurar a policia? 

O medo do escandalo, O medo de ver a cara nos jornais, de ver 2 

vida profissional destruida. é 

O medo de enfrentar o riso ironico. e sadico dos policiais, as 

insinuações de que O homossexual"é o culpado e tem mais é que se 

fuder . 

A lembrança de que a polícia, ele mesma é violenta e que bate, 

mata espanca os mais oprimidos. & tembrança de que a policia pre- 

fere bater mais em negro, bicha e pobre. à lembrança de que em mui 

to lugares (como aqui em Salvador) a polícia prende travestis e 

manda lavar a delegacia, deixando-os presos ilegalmente durante 

dias. 

Mas nós até sabemos de alguns casos em que homossexuais estavi 

nessa situação, procuraram a policia e até se deram bem. Afinal 

nem tudo estã perdidos 

E depois de tudo isso, ainda querem fazer do homossexual um 5.=- 

cho-papap: vide noticiário dos jornais-'homossexual mata!.,- 'homos= 

sexual roubou! 'homossexual agrediu!. hinda queremos ver nas mate- 

rias dos jornais, em letras garrafais: HETEROSSEXUAL fez isto ou 

aqailo E 
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ya entender como e que num mundo dominado por homens |, 

brancos - queiram responsabilizar os oprimidos por essa bosta de 

Sa cd 4 

vida que esta ale.
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7- O ENFOQUE DAS ENTREVISTAS E OS ENTREVISTADOS. 

Como £oi dito no início deste texto, nosso objetivo aqui é es. 

clarecer a questa o homossexual, m om o meio de prococar mudan = 

ças. Dai procurarmos ouvir pessoas que de alguma forma tiv essem 

algum conhecimento mais Ge pesto do assunto e concluimos que as 

mais indicadãs seriam os próprios homossexuais, pois sentem no dia 

a dia o dramaddo ser honesc em uma sociedade discriminatória, 

opressora 

Agui, nada Ce psicólogos, psiquiatra sex S1ogo: Jão queremos 

de mançira nenhuma negar o valor desses profissior ks, mas é que 

eles já falam muito a nosso respeito--muitas vezes de forma confu- 

sa, e achamos que agora é a nossa Vez. 

ainda sobre os entrevistados, inicialmente havíamos decidido ou 

vir pessoas que fossem membros ou mx-membros de grupos homossexuais 

ou de imprensa homossexual - os chamados ativistas. 

Depois, em consonância com o nosso conceito de ativista, de mi- 

litante, ampliamos para outras pessoas que geralmente não São Ei 

das:como ativistas mas na verdade o SãO, PObS têm uma prátic a de 

luta pela libertação homossexual . 

O que apresentamos aos entrevistados não foi bem o que Se cosS- 

tuma chamar de questionário. Interessava-nos dados, idéias, pensa- 

mentos, para enriquecimento. da Ciscussão sobre homossexualismo iin- 

tão formulamos dois itens basicos, dois enfoques para que O pesso- 

al se baseasse: 1) o que é homossexualismo; 2) 4 repressão aos Fo 

mossexuais= origem, objetivos, os mecanismos de repressão. à pa 

dessas Cuas perguntas-pretexto, os entrevistados escreveram Sur er 

são sobre o assunto e o que vemos são esses depoimentos lindissi = 

mos nas paginas finais do texto. 

Assim, . O mérito ou de omérito, sucesso ou insucesso desta propos- 

ta de discussão é não somente do Grupo ande DICA, mas de GoRo O pes 

soal que se dispôs a colaborar. E 

    

8- PARA QUEM SE DIRIGE EST TRABALHO » 

Em novembro de 1981, Semana Ca Consciência Negra (14 a PO)s o 

Grupo Acê Dúda lançou as conclusões de uia pesquisa realizada com 

negros homossexuais, a respeito da nossa problemática « isse traba 

tho £oi muito discutido e teve uma certa civulgagão, o que nos ar 

a certeza de termos contribuido de mancira positiva, O que era xa 

nosso objetivo. 

Agora, com o presente texto, pretendemos aprofundar a discussão, 

ando um caráter mais geral. Os dois trabalhos juntos possibilitam 

uma visão do nosso pensamento enquanto grupo de pessoas negra s/ho- 

mossexuais, que sofrem problemática especifica. 

Assim como o anterior, estamos passando estê texto para entidas 

des e pessoas. interessadas.no assunto, dando uma € ta preferên- 

cia a a do movimento negro e do movimento exual, pois 

em nossa abe srta de abertura (14.03. 82), já colocã Ros o principal 

objetivo do ADÊ DÍDO: uma proposta de discussão dentro dos movi — 

mentos negrcs e dos movimentos homossexuais, sobre a problemáti- 

ca do negro homossexual , para que possamos caminhar juntos na lu- 

ta contra a opressão. Já demos alguaa passos bem importantes e es- 

   
   

 



ag. 7. 

peramos poder' continuar . 

Bem, é muita coisa para se dizer sobre homossexualismo. O que 

temos aqui, são Postos iniciais para discussão. Não dá pra botar 

mais coisas senão fica muito longo e muita gente não tem saco p2- 

ra ler coisas:longas. E nossa proposta não foi escrever um livro- 

quem quiser saber mais coisas, escreva-nos ou para algum outro gru 

po do MOVIMENTO HOMOSSEXUAL BRASILEIRO . E 

9- AFINAL, O QUE É HOMOSSEXUALISMO? 

Quem e Serã que existe assim uma definição rigida? 

io nosso er, homossexualismo & assim como heterossexua jlismo- 

uma preferência sexual normal, válida e muito além do que as pesso 

as pensam, não se resume à sexualidade. 

Ser homossexual implica num estilo de vida, numa filosofia de vi 

da, numa maneira peculiar de olher, de ver o-mundo . E 
. + 

2 É 

Pois &, ser homossexual e SER HOMOSSEXUAL .« 

10- E VOCÊ, QUAL É A SUA? 

Você acabou de ler coisas importantissimas sobre o homossexua- 

lismo. Conhece o nosso pensamento a respeito do assunto e daqui hã 

pouco vai  conhacer o pensamento de vários ativistas homossexuais. 

Mas e você, o que pensa? Quem EVvD E e? 

Heterossexual? Homossexual? Bissexual? Ou nada disso? Ou tudo 

isso? 

Um heterossexual répressor, que acha que bicha deve morrer? Ou 

acha que . tudo tudo bem, que cada um faz o que quer? - 

É você um homossexual que ainda não teve condições de declarar 

sua homossexualidade? Ou e uma bicha assumidissima? Ou uma bicha 

reformista? 

Uma lésbica que não vê condições de se assumir por causa da re- 

pressão social, ou uma mamãe que cuida para que os filhos “não Aé- 

em pra isso?" 

Serã que você & um daqueles pais machões, que dizem que na sua 

família nunça teve viado e que se tiver você mata? Ou assim c omo 

seu filho, aà suas trepadinhas com pessos 's do mesmo sexo? 

Ou serã você uma psicúiatra, “um psicólogo, que pretende “curarº 

os homossexuais? ou um sexólogo que v em lutando para provar que O 

homossexualismo & uma forma de sexualidade normal? 

Um negro oprimido que aceita e respeita a preferencia sexual 

dos seus irmãos de raça, ou simplesmente dis que tvíado preto e a 

vergonha da raça'? j 

Serê você um homossexual branc o, também oprimido, que decla- 

ra: "bicha. preta é o fim? Ou & a favor da verdadeira democracia 

yacial? 

ou sera que você & &os que Cizem que aqui não existe racismo e 

que: osa ssexuais estão fudidos porque querem? 

Sera você é a favor da 1ibertaça 10 de todos os povos, ou um 

facista odiado? 

Mas afinal, quem ê você? 

” 

 



Paulo: : 
Pas & 

A Repressão. 

8) acredit o que, hoje em dia, o mais importante não € saber Gas 

causas da repressão ao nomos mas sim combate-1as. Claro- que é bom 

se saber as causas, tentar estudá-las até pra ver se isso ajuda 

no combate; mas não se deve cair no erro pseudo-intelectual Cerri 

car apenas no plano da discussão. O que se precisa hoje, -em qual= 

quer mov imento de 1ibertação, sério e profundo, é de ação. . Nos 

todos: prec isamos agir em nome do homem. dd 

o principal problema eu acredito que estã na falsa moral (so- 

“cial 8 sexual) do que em qualquer outra coisa. O ju ismo e, em 

consequência, o cristianismo nos 'Legaram dois milíanos de repres- 

sao. ao. corpo .€ ace sentidos, e sentimentos provenientes das suas 

necessidades (do corpo). Bra preciso acorrentar os instintos em 

nome do Estado, fo Poder, da Fossa Era preciso ter filhos (gente) 

para manter esse Estado, submeter-se ao Poder, garantir a Posse. 

Bra e Muita gente (muitos partidos, muitos “ismos"”) ainda crêem 

que deve ser assim. É nesse sentido que eu acho que o Mov. Hom. 

não deve se aliar a movimentos políticospartidários que sempre , 

por mais bem-intecionados que sejam, visam esse mesmo Estado, es- 

se mesmo Poder, essa mesma 'Posse;, negando o homem, a inteligencia, 

a sensibilidade, o corpo, O SEXO . 

Acho que O combate deve começar na casa da gente. 5 antes dis- 

so, -da gente como gente. £ o homossexual que tem de crer que o ho 

mossexualismo, como qualquer outra codbsa, pode ser bom, é bom, dã 

prazer, dá vida, Ev lot at paro quem se sente enquadrado nessa 

sexua lidade, é a nossa condição humana, e por isso não deve ser 

negada. & gente precisa se descartar da culpa, do medo, da insegu 

rança. Precisamos nos 1ibertarrda idéia do pecado, do nojo, da su 

jeira. Acreditar que fazer sexo com -quema gente escolhe; E 

ma situaçã o adulta, que pode resultar em felicidade. 

oO combate em casa, na família, não deve ser uma coisa rebelde, 

frágil, mednosa. Deve ser forte e consciente, quando o-homos. a- 

credita em sie É Jevaz os pais; os irmãos, as pessoas à nossa val 

ta, através do nosso comportamento ,a. crer que O homossexualismo x 

não é tara, não é doença, não é pecado. Levar Papos, conversar, 

se abrir, correr o risco inclusive de perder o falso cordão um- 

bilical, o falso amor (pois será “falso se os pais não o aceitam 

pelo fato do filho ger homossexual; quem âma realmente ac cita 

principalmente as diferenças porque aceitar as semelhanças é coi- 

sa mais fácil, não & preciso que se ame para aceitá-las). O mesmo 

deve ser feito no trabalho, se ná condição para isso, e ná rua, de 

uma maneira geral. 

Entretanto, acho que as coisas devem ser medidas pelos seus li 

mites. É preciso ter consciência de que vivemos e dependemos Se 

talmente (empregos, família, etc.) de uma sociedade heterossexual , 

machista, que foi toda construida para acabar os instintos homos- 

sexuais e os outros. O homossexual funciona paralisa sdciédale 

como um filósofo critico (alguém já disse isso) Aponta para c=- 

ta sociedáde a sua gálta de prazer sexual amplo a sua pepress:” 

os seus demônios. É por isso que à homossexualidade é reprimia: 
 



mid iU 

; 

a nine ga e me eo rem 

e 

2 dep 
: A fo) 

como também o e o amor-livre, o aborto, etc. às pessoas tem medo 

ge encarar de frente a sua parte animal, O seu corpo, os seus ins- 

tintos. 

E se queremos conquistar o nosso espaço, O óbvio espaço a que 

temos direito uma vez que existimos, temos de conquistá-lo com as 

nossas armas; combater a sério e não se expor vâmente, ridiculamen 

te, fragilmente- pois as armas da sociedade Heterossexual são for. 
ns 

tes, tem dois mil anos de Poder, estão inclusive dentro de nossas 

próprias cabbças, apontadas contra nôs. Se nao for possivel “assu 

mir" em a, no trabalho, na rua; se esta atitude tiver conse -—. 

quência danosas (um jovem de 18 anos corre O risco de ser posto 

pra fora da casa e isso & concreto? um bancário pode perder o seu 

emprego, etc.) nôs devemos então fazer guerrilhas, agir nas cata- 

cumbas, nos guetos -sim. Sair fortes depois, unidos. É isso: união 

entre homossexuais. Esquecer religides, gostos e partidos. Lembrar 

que somos iguais nisso e que, todos , indiscriminadamente, sofremos 

pelo mesmo motivo. É formar grupinhos que se juntarão quando for 

preciso; fopmar grupinhos e não reuniões para brilhos de determi- 

nados narcistas mal-resolvidos.- Unir. Agir. Por debaixo do pano 

ou claramente; como £or preciso. E quem pode se expor, dev-e. se 

expos; deve orrer o fisco em nome de um mundo e um futuro melhor. 

ada 

22. oo aa nt Ata Re 

nedet 28s 234 + => =. 3 =. 35 a 88 

FÁBIO. 
. 2 . 

Pergânta nº 1 - O que e homossexualismo? 
* . 

Resposta - E o que e neterossexualismo? 

b) 4 repressão aos homossexuais teve sua origem com os judeus, que 

consideravam crime de estado toda relação não reprodutiva, depois 

passou à ser usada pela igreja, com o surgimento do cristianismo. 

Naquele tempo os homossexuais eram crucificados de cabeça para E 

baixo, por um lamentavel engano crucificaram um dos apostolos de 

Cristo - deste modo, tadinha delas 

Hoje nos & negada a própria existencia como seres humanos nor- 

mais, através de coisa s sutis como as novelas de LV 

A 
a. te Lt LAL a TR id = 

asa sas das 35 243 t+ +4 5 35 dad E fee 

GENILDO: 

e) O homossexu2lismo & a maneira pela qual algumas pessoas mona - 

festam sua sexualidade, assim como o neterossexâalismo é tambem 

uma maneira pela quel as pessoas podem manifestar tambem sus se 

xualidade . 

O sEMD na realidade é, não sô, uma realicade psiceióg ic 

ou seja, as pessocs usam o. sexo também para extravasar suas 2h=- 

gástias, revoltas etc. e isso pode ser feito de duas maneiras: 

a homo e a hetero. 

A repressão aos homossexuais ocorre porque as pessoas não aà= 

ai
s
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pas 10) 

ceitam que ninguém seja diferente, ou seja, se você é um Pouco 

diferente deles - auto proclamados normais, você & ma rginalizado 

e reprimidos 

Atualmente não existe um motivo para a pp aos homosse,. 

xuais. 4s pessoas fazem isso de uma maneira irresponsável ou sej”, 

as pessoas são induzidas a reprimir, pelo memos no Brasil onde 

as pessoas não pensam. 
intes do Cristianismo o cena : praticado'pela meio- 

msi de! mas como os judeus sentiram necessidade de se expendir co 

meçaram a reprimir qualquer tipo de mom od sexual a não ser 

aquela que V TS a a reprodução . 

9 pa 2.4 RL por ey ra 2.2. ada tas da OD 2. 
à tda e === = += += = == í == 

O QUE É HOMOSSEXUALISMO 2 

8 v...o ato sexual praticado entre duas 

pessoas do mesmo sexo. “Eicionários 

aceitos, atualmente 

(minha esperança é que isso não continue), 
nas escolas, fíbricass construções 
e discursos. 

como se o ato fosse, 

só mente, 

sempre entre duas. 

santa hipocrisiases 

como sc “sexo” 

fosse determinado por qualquer coisa faltando 

ou sobrando 

entre as pernas! 
“santa pobréza de percepções... 
como se houvesse somente 

2 (dois) sexos 
Ou o (Eve) 
por que à possibilidade de vários? 

O QUE E HOMOSSEXUALISMO ? 

responde a igrejinha: perversão! 

o meu pai: sem vergonhice! 

minha mão = cachorrice! 

os comunistas epi aire cientificamente: 

socorro, olha ai decadência 

sim, estão todos certos (ou errados, csiho) 

eles necessitam 

ciasgificar-nos (a mim e outros de sexos parecidos) 

CLASSIFICAR-NOS 

para assim manter a insensibilidade, 

8 ASSEXUALISMO que os tortura.



+ + te 

tudo beme e é 

so que eu queria mais um pouquinho Ce amor, 

quer dizer, respeitos 

eu não os julgo. por que, então, 

julgarem-me dessa forma tão cruelt 

classifica tdo-ne 3 esta ai e ,Viêdoy = Teruz” a e 

condenando-me: não presta, ê puta, joga pe 

precisa ser curado, etc,etc. etc, etc. ad na 

ab, do militarismo, então eu nem falo... 

(mas. assim bem baixinho vou dizér: 

eles todos mantém um exército “e "machos? 

que nos batem, xingam, atacam, massacranm, 

roubam e proibem 

a todos nós "perecido"(a quem eles,os humanos ,chamom 

“Bichas") 

de fazer es estrepulias. que a gente gosta. 

e 6 texército" é assim fortissimo... 

imagina que até a minha santa avô fazia parte Cclc. e.) 

a guerra e dura, eu Seis 

mas um dia, também sei, venceremos. 

pois somos bichas (machos ou fêmeas, não importa) 

bem mais bonitas, gostosas, E 

is sagazes, 

puras 
“o Ee elas, que como baratas, 

so gábem vi ver | de prateleiras. 

  

RR 
Miltoa.Figuciredo. Março/82. 
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us . ado 
e) Para mim que sou rotulado como homossaxual., e muito cificil ro 

fulacio; digo, conceituá-lo e não v ejo porque conceituânise não 

hã definição para o que seja | t hetero e outros 'ismos! se- 

xuais. 
Pela própria razão da dificuldade de uma a sem pai = 

xão o vocabulário é anticoncs TEual, isso deve ficar pa os SExo- 

logos, psicólogos e até os pediatras que ja c ôdmeçam a RR ad 

pos siveis "curas" anticientíficas para as cr onos Sema is 

(tortura, né 92). 
A origem do mecanismo e objetivos da repressão do homossexua- 

lismo são mantidos pelo próprio Bistado, em defesa de seus > Pro- 

prios interesses capitalistas, sendo alimentada e imposta pela i 

deologia desgastada das religiões jucalco-cristaã, que tendo cate- 

guisado uma sociedálãe de acordo com seus próprios interesses, in- 

ternalizando nesta as diversãs maneiras de repressão, violentação 
ap direito daquele. que não seguiu sua utopia, que somos nós, rotu 

lacos de homossexuais, bichas, sapatões, lésbicas e outras rotulT 

ções babacas. E 
Devemos nos conscicentiza r da nossa sexualidade lutando para a 

. an . as 

exigencia 2o respeito, pois não somos. ciferente s do mundo dito 

heterossexual; afinal todos transam mesmo, né? é qual foi aquele 
E E RES g 

que nunca desejou trepar com seu proprio sexo? 

E na .. E, k E te ada 353 +85 dada ass 3% = 

Ao NETO: 

ED) Olha, cara. Homossexualismo para mim é uma coisa gostosa, 

muito gostosa, que eu não me atrevo a definir. So sei que sou 

homossexua 1, gosto ie homem, e prontos. 

Agora, que é uma barra ser bicha em nosso pais, &. Já tomei 
E 

máita aa deixar de ser viado!'. Que loucuras 

= ALR = = th
 k 

g) il, como é £$ifícil falar de homossexualismo; melhor mesmo 

ê praticare 
Eu não concordo com essa história de Cizer que somos doen- 

tes, não sei o que mais. 
Repressão? jà sofri muito. E 
Quando eu era pequeno meascpais me castigavam muito, cra 

cada surra! Mas ai eu me retava, ia na rua e dava pra o pri- 

meiro que encontrava. Dava mesmo com vontade, pra me vingar dos 

velhos. Continao vingativo até hoje... 

a 2. 2a ane 55 3=+ 2. 22* 235 = 

JUAREZ: | ; *” 

h) Homossexualismo é a prática de relação entre homens(1) que 
a sociedade asim denomina, do ponto de vista desta ga ligação 

afetiva-amorosa-social estabelecida entre dois “homens", Entre 

2 maioria dos homossexuais seria o desejo “"incontido" dos c om- 

db
 as. = + 
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Ponentes desta sociedade de relação afetiva amorosa entre pessoss 
do mesmo sexo, naturalmente que no fim de contas dá tudo nº mesm 

opinião, um dizendo que você é “bicha* e o outro confirmeinto que 

e mesmo. Bom, nesta confusão de interpretações fica Gigicii, ten 

tarci chegar a uma definição primária, Homossexu-lismo É à minho 

prítica diária, enfim, como cu sou visto Como praticando “homo: 

xuclismos", homossexualismo ê parte das minhas “ações diárigs, ars 
pessoas que fãgzem prática com o mesmo conteúdo que as minhas o 

Porque da repressão? 

pm responder esta pergunt>, eu precisaria questioná-1-.: 

Que repressão? A repressão social? a auto-repressão? e muitns 
tras repressogo” que existem, as mris determinadas, que repre 
cai começaria o meu questionamento, acho que quando me faze 
g untas como esta eu Compreendo, mas não a entendo, Pois a 

ta ja se esta assumindo uma repressão que não existe. "Porque 

repressão?” que não existe. Toda pessoa é livre, por natumzeza, “= (0) 

E questões organicas uma pessoa qualquer pode fazer o que quiser'” 

Bom, assumindo apartir deste ponto, sua interpretação, digo que 

a repressao ao homossexual, ela sô É “sentida” por aquelas pes 

soas que praticam o homossexualismo (conforme a interpretação gc- 

ral do ao ou sejá só existe (no sentido do que existe de. real 

  

na Nature e no mundo) para o homossexual, para a sociedade esta 

repressão não É sentida como repressão, e sim como âma carac toni 

zação de dominação da sociedade sobre o comportamento inciviêuo jo 

em todos os níveis (cultural, sexuál etc...). B a dominação insti 

tuída pela classe dominante quem determina e divide, caracteriza n 

do, toda a sociedade, dai para o homossexual ter esta determinada 

político repressiva e absurda. Bom, para tentar se chegar a uma 

possivel explicação precisaria ver-se as suas origens, desenvol = 

vimento,e umo teoria que explicasse toda esta evolução. Marx e Si 

gels, primciros teóricos do Materialismo, explicam o desnvolviman 

to seas e sanda civisão do trabalho e do desenvolvimento 

da espécie humana, a primeira forma Ce divisão Gual, ou seja de 

Civisão de trabalho, se Ceu no Ato Sexual, daí ter-se dado À mu- 

lhcr como dominada (levando-se em conta a passagem Co pocer ma -— 

triarcal para o poder patriarcal devido ao desenvolvimento socinl 

através Ca transformação economico-social que se desenvolveu “e- 

vidio ao Cesenvolvimento das forçãs produtivas (homem, naturezo, 

meios de produção) suas caractorísticas de“feminina"(3). Nest 

briga pela sobrevivência, quem 1º caiu foio homo, pois neste es 

tágio inicial, suas condições de desenvolver estas forças prolu- 

tivas eram incefinidas ( o homossexual não reproduz), e não par- 

ticipava desta Civisãa o de trabalho, cu diria que o homossexu- 

al já vinha com uma proposta socialista e libertaria na sua for- 

mação e também uma proposta dita rcacionária 1», Pois tem-se uma, 

proposta fefinida desde a sua formação ( a indefinição tembém £ 

uma det cao), coisa que não acontece com o hetero, ele foi se 

idontiblêhão através Co trabalho dividindo com a sua parceira 

e dei definindo o seu espaço, o homossexual não se constituia en 

quanto setor social atuante lesenv olvendo os meios Ce procução” 

(e bom que se acrescente que o desenvolvimento Cessas forças sc 

cerom na base de exploração e da dominação, primeiro com as clas 

o
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ses Gos escravos, patrícios etc Cescnvolvento-se até à socieca 

de capitalista caracterizada pelo predomínio da burguésia 

o proletariado), o Homossexual não troca, dai a ambiguidade q 
referi-me acima, não pa pticipa « co. processo podéutivo, mas tem uma 

proposta egonomica-socia jl-politiça de- ice entificação com a Nature 

Za reproduzindo assim sua consciencias É lógico que; Sto aê ão 

nível de condições materiais forfiadas pela sociciace, porem, não 

enquanto realidade objetiva, Ja que a dominação burguesa ê o que 

precomina(4), fabricaúão todo um papel para o homossexual o 

B lógico. também que esta dominação personificou para o homossex 

al seu opositor hoje mais forte, O MACHO, assim, como o são para 

as mulheres e para juventude, ê o sistema econômico ca pitalista, 

que coloca a venda Go trabalho,: única aquisição indivicuall rc- 

al nesta sociedade. Bom, se teria bastante o que falar, porém, 

queria“me referir a um"bútro pontô, o Ca auto-repressão, que am 

cho que & que mais predomina hoje, acho que o homossexual, emboz 

ra esteja se movimentando, se expandindo em forma e conceito, ain 

Ga ê muito pouco tempo este o Ge assumir novas formas e concei a 

tostincluindo evidentemente a não forma e o não Conceito), O mo 
vimento homossexual organizado não tem mais que 50 anos(5) apr a 

ximadamente (o movimento alemão de libertação homossexual, rc 

mido pclos facistas, ele, assumê ainda o espaço destinado a ele 

cialmente (a reprodução de guetos ê incrivel, crescem e cada 

dia, porém ainda em guetos+ e nos Estado Unidos e nos pai ises sc 

cialistas-é que-a afirmação homossexual encontra-se em suas so 

mas mais adiantada s. Nos Estados Unidos, por exemplo, têm-se 

homossexua is ocupanto di ibanadE tipos de trabalho: (até prefeito 

cleito pelo setor homossexual ocupa um espaço na cidade de São 

Francisco). Na Sússia em 1917 (6) até 1975 a libérdade sexdal era 

asseguraca pela constituição desse pais, até o golpe stalinista 
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“O Movimento polonês ensaiou alguma coisa neste sentódd, bom, à ou g 
to repressap causada Pelos heterossexuais, ocasionada pela visão. 

sócial do homem burgues e que se encontra mais em evidencia hojs, 

a família, base desta” sociedade, ê que faz o pabel prifiordial de 

mantenedora desta situcção, oferecendo > condição de dependência 

econômica social-educacional, estabelecendo os padrões a serem se 

guidos por este. É muito difivil cuc com as condições materiais 

   

  

“de. reprodução individua 1, hoje estabelecidas na sociedade o ho- z 

mossexuall consiga Sozinho uma afirmação, fora dos padrões corri 

queiros (o homossexunl fora Ce casa Cirige-se naturalmente a assu 

mir trabalhos ditos viâdescos como o cabeleireiro, o costureiro, 

ou a vender publicamente sua imagem ou o seu corpo, logicamente 

segundo os paíé irões burgueses (o trevesti artista, O artista via- 

Costvindo" tornou-se sinônimo de travesti mascarado, miche etc). 

Nas empresa s não se aúmite geralmente quem não tem as condições 

naturais d e liderança, a não ser que este seja dependente do 

um desses ditos "naturais lideres"(6) icnefe habitualmente). 

Sintetizando eu diria que hpje estão estabel code as condie 

ções de. midanga desta, resta sim uma consciência, homossexual e Ce 

organização no sentido de ac-bar côm a exploração eia opressão & 

desta sociedade capitalista e opressiva.. 

e e . E . 

obs: os adendos estao na pagina seguinte.



Poa 
idendos: 

(1)= O termo homem está colocado como incluindo homens e mulheres; 

((2)= Liberdade é uma .questão de consciência e de ação principal- 

mente de consciências 

(3)= Apartir de uma dominação do patriarcado sobre o matriarcado 

a mulher assume o estereotipo fabricado pelo homem para me- 

E lhor dominá-las 

(4)= Originando dai toda a auto repressão homossexual; 

(5)= Fase que começa a trasformação econômico-social de passa- 

gem do feudalismo ao capitalismo e socialismo; 

(6)= Naturais lideres são os que reproduzem o padrao da socieda- 

de-burgguesa (Macho, casado, com filhos ou em condições de 

os ter, sem propriedades e não ser a venda de trabalho. 

see a +++> +++ ++ qe +++ 

FRED: 

i) Acho que homossexualismo não tem definição. Nada devia ter 

definição; quando você arranja definição para as coisas, aí 

pronto, fica sem graçar Todo mundo sabe que é homem com homem, 

mulher c om mulher, pra que explicar mais? 

Sobre a repressão, a maior queixa que eu tenho ê a da potio 

cia, Já passei por dada uma, que só vendo. Acho uma tremenda 

babaquice reprimir os homossexuais 

24. ss as  a$s  =s* 

S. OLIVEIRA, 

j) Hoje em dia tá todo mundo falando em homossexua lismo, b i- 

chice e outras. coisas. Dizem que é uma questão de OPÇÃO, cada 

um tá na sua, não sei que ja, Mas no fundo, no fundo todo mun- 

do tem preconceito; ate os próprios homossexuais têm. Ninguém W 

quer ter um viado em casas bom ê o- viado dos outros» 

us UU UMA US UM SM SEMSA AI 

OSCAR- 

1) A sexualidade, na nossa sociedade americana tropical, não é 

abordada em toda a a plenitude. 4 constante congusão entre 

sexo e sexualidade a sido sempre um "handicap" para a última 

que, via de regra, É vista como convencional e anodino papai- 

mamãe. 
As multifacetadas espressões da sexualidade são constcéridas 

deprava ções, desvios e, em alguns casos, doenças. Juntando em 

si as tres denominações É conceitos aisda- ganhando como comple. 

mento o escarnio na sociedade, está o homossexualismo. 

O homossexualismo, como ja se pode ver pelo desenvolvimento 

do pensamento anterior, é uma das expressões de semmalidade hu- 

mana e er sabe, da' animal. Como uma expressão da sem at idade 

deveria ser tratado c om naturalidade e pocer ser livremente 

expressa. Já que existe uma rejeição faz-se necessário que des- 

vendemos as origens delas. 

Creio que isto remonta à história do pensamento/cultura hu-
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mana pois existem periodos de aceitação e períodos Ce repressão 

da mesma forma que concomitantemente, - existe aceitação em deter- 

“minadas cubturas e rejeição em outras. Dando um mergulho mais A- 

profundado precisa ariamos saber a linha filosófica e édeologita 

destas culturas em cadã momento de seus comportamentos. Isto fi- 

car como detectação proposta de método de abordagem, coisa que:a 

9. ora é&-me impossóvel dado a fatores intrinsecosde e 

As expressões de sexualidade não axistem em contraposição A 

mas sim em &omplementaçaã o e alternância. O básico não é dar ou 

tomzr mas permutar e experimentar etiriquecendo sempre. Log o os 

"opostos" homossexualidade -e neterossexualidade. nada mais são do 

que, dialeticamente irmãos. 

Esta visão, contuto, é uma essencia de potencialidad« 

e Sa que tem seu esboço só que escondido por uma 

alidade menor que visa a mediocrizar e em; »obrecer o homem iu 

E coa em "Zé Ninguém" 

Conclui-se que existem e ndiÕEs sociais Geterminantes das ex- 

pressões de sexualidade separadas e dando-lhes o cunho que elas 

ora apresentam < ; 

Dentro da Ve canDa pes as ad temos, as estereótipos da mascu- 

linidade e da feminilidade definidas por oposição e desenvolvi- 

das com linhas de base diametralmente opostas. Como resultado 

desta experiencia querem que esses seres agrupei-se e venham a: 

: Cormir na meZma cama, ama indo--se respeitardo-se e integrando-se, 

E Nós homossexuais somos também pressionados a assumir esterco& 

” tipos e da assumpção destes estercotipos somos criticados e con= 

denados ao vitupério público. Isto resul 

Traçam-nos um objetiv o, obrigam-nos a à 

por sermos assim. Ai falta a 

    

ta nam circulo fechado . 

ssumi- ore condenam-nos 

ectiva da essencia do ser (Mai. 

ra) e da expressão social des face aosTcondicionamentos. 

através desta condenação ita 2 nossa repressão, que tem um 

diapasão incrivelmente elástivo vai do cotidiano (sociedade em to 

dos os seus aperelhos, super .cgo) aos grandes crimes escandalos 

merecedores da manchetes Ge jornais 

Para mim a grande repressão à a intenssinsima exalta ação da he- 

terossexualidade, uma luta, grosseiramente comparêvêl a luta da 

situação zm com todasi os” aperelhossdo estado para se mânter' e di- 

vulgá-la. como a legal, justa e repr Ene em detrimento da(s! 

opisição (-cões:) » Essa exaltação funciona como estimulo reforça- 

dor/Ceterminante da assumpção da neterossexualidade e punitivo/ 

inibidos da assumpção, ou atê mesmo da aceitação da homossexua- 

lidade. 

Logo a nossa grande reprossão esta- no cotidiano no dia-a-li 

da nossa "sociedade sa" (Erich “romm). O cotidiano funciona co- 

mo lago que a tudo abriga e a tudo fomenta inclúsive-os grandes 

fatos escepcionis (crimes/escandalos). Esse cotiniano tem tentã- 

culos até em nossas cabeças determinando nossa visão de mundo, 

nossa relação conosco mesmos e nosso espaço/t empo psicolog LEO 

A introjeção de valores hetexrossexua is, que dentro do nosso 

contexto é a nossa imolação/alienação, impossibilita-nos de a-" 

3 tingir um paralelismo entre forma de vida e filosofia de v ida. 

    

   

 



a ( M
w
 

DP 

Isto ac ontece normalmente a todos os seres huinanos mes à nps es = 

t e estigma persegue em todos os momentos da vida; no trabalhar, 

no brincar, no morar no vestir, no trepar enfim no existir. 

E Posso concluir cizendo que aos homossexuais e "dada" uma filo 

sofia de v i da que ê a sua mortê em vidas 

«Proposta? Resistências 

E * as = A nd ds 
Dido densa ED E = EC pdoe VOL Ts 

RR ' 

A 2 a RR lo e MA A a 

2 = + +53 ++ 85 

ROQUE: 

m) FÃiar sobre homossexualismo É muito fácil e muito gific il 

ao mesmo tempo, ê sempre um tema atual, que V en d e, serve paro 

“múita piada, os literatos usam e abusam em seus romançes,artiços 

e peças 

Mas cada um de nôs o ve sob uma ótica, minha concepção tem mu- 

dado muito, em dois anos em que participo como membro de um grupo 

gay, observo e sinto um maior cla reza este universo da sexunlido= 

de humana que ê tão combatido e está sempre tão próximo de todos . 

Para mim homossexualismo não & uma opção, mas sim uma. desc o- 

berta, umo potencialidade de se relacionar afetivamente-c o m 

pesso» do mesmo sexo fora dos padrões dito "normais" da nossa 

sociedade.” É 

“ "Bu ac redito que todas as pessoas carregar esta Regesdiindo 7 

à maioria a oculta e a disfarça. , 

Eu mo descobri homossexual muibo cedo c meo assumi muito tar- 

de, ainda hoje. disfe Pgo-me quando não me é conveniente, temendo 

alguma represália, isso é um processo comum, em virtude disso 7 

pessoa passa a ter “grilos! 1 incríveis na introspecçã io dos Seus 

desejos, eriando im imenso complexo de culp> co longo dos 

anos. 
Neste processo de luta intima, de controle de impilsos; C 

A=SC uma máscara heterossexual: para dar satisfa ção 2os outros 

Nº minha opinião ser homossexual é mx entes de- tudo descobziv 

Sql Meu qrscu ego, É encontrar-se lado > lado consigo mesmo 

ver >“Lguâm ARS proprio. 

“Pode ser uma visão ifrica e poética esta minha reflexão,mos 

é 2 manecir a que achei mais simples de explicar minhas idéias, 

Homossexualismo não é simplesmente uma transa de cospo (enbou 

f-2çamos disto uma apologia) mas sim tipicamente uma questa io de 

cabeça s 

A atração sexucl nada mais Ê que uma extercotização última dc 

se achar -(talver seja uma concepçã o morcisista e utópica este 

Õ 
* 

conceito...) , Es 

Sempre achei que à s potencialidades cmicioncis do homossexu- ” 

al são fores do que as RE pois este- tende . a descobrir um 

maior sensibilidade o lodo doce e afetuoso, bem como o lado ar=- 

tístico na busca do equilibrio das faqras. 

Mas nem tudo sad flores para quem e E romossésai com o tempo 

a sua não aceitação poderá criar 9 ra a d cs traumas, a sua 
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mente criara “perseguidos, gExxzas loucuras, suas idéias e c o im 

fortamento influenciados pelo mac hismo poderão gerar ditos fas 

cistas, racistas e terá raiva c Ódio de homossexuais pois verá no 

espelho a imagem que gegeita c procurará se desfazer dela. 

Para concluir, embora o assunto seja inesgotável gostaria de 

dizer que cada ser humano terá que procurar conviver consig o 

mesmo e nas MAs suas contradições desejos, solidão, anscios e 

Proouras, terá de ajustar-se perante outra alg uém, E nessa bus 

ca não existe nem receita nem fôrmulas, cada qual deverá buscar. 

a sua v erdade: e se esta for ao lado da outra pessoa do mesmo sc- 

xo ele deve lutar por isto. 

2- À repressão aos homossexuais ocorre desde que este começa a 

dar sinais dê sua homossexualidade, as vesez ainda criança se ES= 

t SÊ mais sensivel e doce do que as demais, a família jã o vê 

condenado ao teriv cl estigma (segundo eles), o mesmo ocorre na 

escola, quatúdo as brincadeiras mais brutas são rejeitadas, não 

namorar ou apregoar que tem namoradas, mulheres etc. 

Como afitnci no outro tona cria-se um disfarçe para evitar-sc 

a repressão que poderá scr drástic a nesta fase, em que a pessoa 

ê tão dependente seja da famíia, dos amigos, da própria estrutu- 

ra, pois se é menor, perante a lei tem muito poucos direitos c vi- 

ve sob tutclas. 

A medida que cresce e consegue se enquadrar, ter um emprego, 

uma certa cstabilidade, passa a ser respeitado em virtude destes 

atributos, CoMseque v i ver sem sen vitima da repressão, EM 

indo a noite para cihemas, bares c saunas fora do seu habitat 

doméstic o « procurar um parceiro para transa ( a maioria dos 

homossexuais vive neste esquema). 

A repressão vai atacar principalmente os mais libertos, os 

mais soltos, os que resolveram para si um estilo de vida não co- 

nivente com o sistema, e serão presas mais fáceis se forem bo 

bres, negros; travestis ou mulheres. 4 estes o sistema procura E 

sempre agredir pois sa o os mais frag geis socialmente e mais £ã- 

ccis de apanhar. 7 

O- sistema v 1 q en te - sempre procura caraetcrizar o homoss 

sexual como válvula de escape de frustações e também enxerga em 

cada bicha um subversiv o em potencial, um desordeciro, um cle - 

mento contrário à moral e aos bons costumes. 

Bu diria que esta é uma forma de re Pressão ostensiva mas exis- 

te a repreesão disfarçada em atos e atitudes no dia a dia. Nos 

empregos acontecem atos repressivos em que os psicológ OS - ce CH= 

trovista adores se identificarem a homossexualidade o eliminam,no 

Exército se descoberto estã sujeito a cadeia e a exphlsão, assim 

como, nos seminários t éscolas, na carreira diplomática uma b i - 

cha ê vistacomo sujeita a chantagems enfim existe a repress 

são das mais diversas formas não sô a policial, mas a do heteros 

scxual desinformado, racista, de um falso puritanismo, que sobc” 

o manto da hipocrisia tenta esconder o que nã o quer ver. 

Na repr ressão policial quem mais sofre os seus efeitos são os 

travestis-que é o segmento mais margihalizado da população ho- 

mossexual
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Ja tiv e oportunidade de ver bic has serem agredidas sem ne- 

nhum motiv o aparente por falsos “machão” que tentavam se fue 

mar perante alguêm. x E 

Na realidade a represão aos homossexuais E def olnh manobra 

da sociédade, de tolher.as pessoa s; procurando. canalizar para 

a bicha todas as suas queixas der anseios, em suma “um pode ex- 

piatório 'que é usado c om o convem: 

Vivemos numa sociedadd violenta em que os direitos humanos” não 

“são respeitados embora sumamente apreg goados e e as Pessoas ESA 

de uma mancira ou de outra se reprimem a se mesmo , reprimem aos 

demais da maneira que podeme. : 

Talvez.a sociedade do futuro, seja mais justa, humana e since- 

ras, estalvez então a repressão não tenha tanto, Espaço e nem pos- 

sa atual, hoje no e entanto isso não acontece e so vcjo-úma solu- 

ção. para isso, deninciart Denuncia r sempre que isto ocorre, pois 

a arma dos tiramos Sentra: foi.o Silêncio.” : 

clã EE, a Lea A b Add 
= ve > Wr > 2. 

  

Quando cu era pequeno os inchinos mé comiam e diziam que eu 

era viado, que era de brincadeirinha, pra ver se me enganavam c 

cu fingia que me cnganava pra também tirar prov cito mas êu nun- 

ca me pergunte To que Ei porque que cu sou - quando é oportuno 

dizer que sou, eu dig Os Quando não Ee eu finjo, que não Sou. 

di repressão às vezes estã duma, às vezes está leve, depende 

da época, dos góvernos etc. 

  

dos são  2aé qd Ca44) 444, Ss ado 

CÍCERO: 
4 

ace 

0) só o Po de você estar me fazendo essas perguntas, ja 

mostra que existe um FEBBXE preconceito muito forte ne? Senão v 

cê c o seu gHE grupo não se dariam ao luxo de procurar saber s 

bre isso. Vocês não sã o bobos pra fazer coisas sem sentidos. 

Eu nanca-1i muito-sobre o asunto, porta into não tenho defini- 

ções bonitas pra dar. Mas. pratico muito bem; a maior barra que 

jã enfrentei foi dentro de minha propria £a mília: meus irmão , 

mcus pais, nunca me aceitaram. F pensou? Numa familia cheia de 

machões, de repente aparece uma maravilhosa como cu? 

f
o
t
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WILSON: 

Pp): Antes de- se falar .em homossexualismo, acho que a gente deve 

falar em sexualidade, uma coisa ampla, maior, com árias pos 

sibilidades. 
E 

ho meu ver a desta é um'todo, formado das rela ções hetc- 

rossexuai Ss homossexuais, trisscxua is, polissexuáis etc. ficho tam 

bém que não existe uma definição vigida de quem é homo, nétero, - 

etc. Bu acho que existem preferênciás sexua maiores eu mencresa 

Há pessoas que gostam mais do mesmo sexo ou mais do outro sexos 

não creio que exista alguém totalmente homo ou tatalmente hêtero. 
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is pessoas se definem a partir “dos seus interesses. — “para mim 

ê importante me fefinir como homossexual, pois: alêm de gos & 

tar mais de homens ê por este motivo - que eu sou peprinido 5 

que sofro pressões . 

Ninguém reprime ninguém por ter rela AÇÕES com pessoas do outro 

sexo. - Portânto, tenho que “. defender o meu lados; 

Antigamente eu tinha muito receio de trepar: com mulheres - sai 

tes aquelass histórias de não funcionar e coisa é tal. lintão ob- 

ea que não tinha problemas com as mulheres que. “sabiam da mi- 

1 homosSsexua alidadé. Ia pxa para a cama numa boa, “sem preoc upe= 

une o quê” “má déixav a livre para uma relação bem sadia. 

Então o problema básico está aí: a limitação que as peSsoas se 

impõem e umas às outras. Metem na opera dasbichas que e- 

tas. Seo Db icc “hais e que não dev em ter outro tipo de relação 

Também não acho que as pessoas devam, tenham que transar Cc om 

sexo diferente sô para mostrar que são abertas e Coisa e tal. 

à repressaod ao meu ver, se caracteriza como uma forma de do- 

mínio. Quem estã com o poder, g erxralmente não quer perdexlo e 

“criam-se mecanismos de dominação. Arranjam-se fjustificativas” E 

para a repressão - negro ê isso, Viado ê aquilo, mulher é infe- 

rior; e tá armado todo o esquema para a dominação. 

Acho que 2 maneira de se acebar comiesta situação é as pesso- 

as, sempre que tenham condições, e procurando criâ-las, assumi- 

-yem oc sua homossexualidade, Hão assúmirem irresponsávelmente , 

“-mas criando forças. O silêncio & que faz perpetuar esta situação. 

Nó meu caso particular, ainda nÃ ie iaçõE em que fico constran- 

" gidom mas a cada dia procuro ganhar mais espaço. 
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JOÃO:. 

q) cho que homossexualismo é uma coisa. non ainda e pr in- 

ciprlmente sadias. 

Todo mundo que tenta definir homossexua ali smo se fode, pois é 

uma coisa tão lógica e 2o mesmo tempo tão ilógica, assim com 

o Heterossexualismo, o bissexualismo ou o monossexualismo (in - 

ventei essa). 

o homossexuclismo ê reprimido por causa da burrice dos hete- 

ros. Em-vez de experimentar pra ve? como é bom, ficam chateando 

a gente. 

A aca = do dot te as o aa ho nto do dt nd = ren 

— aa — — er s o e ad = 

z E 
b 

e.



Eduardo: 

r) O homossexualismo ê uma palavra sô, significante que expressa 

realizando "um recorte arbitrário da sexualidade”. 

A questão da repressão ê doce. 

No que se conhece dos humanos são inumeras as formas de ligar, 

de aproximar os corpos, os enlaces, as inibições, atrações, as sedu 

ções, as cantadas, as olhadas, os difarces, as carícias os toques, 

imaginações, penetrações, orgasmo e etc... 

São tão limitadas e inexprimiveis estatisticamente as formas de 

aclopar as partes do corpo dos auto denominados seres racionais en- 

tre si, quanto as formas, as possibilidades de separar-se, de não 

contato das partes do corpo da gente, de evitar, de proibir, “de in- 

terditar, de circunscrever. 
; 

Variadíssimas ideologias explicaram os variadíssimos tipos de 

política, de contrôle destes: Acoplamentos (Humanos), de processos 

químicos psicológicos, atômicos, minerais, teatrais, vegetais, ani- 

mais, macios, violentos, pasificos, festivos, sentimentais, orgias- 

ticos, comerciais, astrôlogicos, plásticos, poéticos, freneticos,ex 

citantes, apaixonantes, tediosos, histéricos, mais ou menos neuró- 

ticos, mais ou menos convencionais, mais ou menos esquisofrenicos,. 

sô no mundo das idêas existem"essencias puras, separadas, (hu 

mana ou não, nada é senão um conjunto de relações, de combinações). 

Não tem existido uma sexualidade humana solta, expontanea, natural, 

pura, incontaminada pelo cultura (pelo poder). Esta nossa espécio 

tem existidos sempre culturalmente, os corpos sempre foram marcados 

pelas palavras de uma determinada socialização que circunscrivia a 

vida por necessidade mais ou menos coletivas, mais ou menos opressi 

vas. 
Tem existido culturas corpotalmente mais ou menos expansivas, 

mais ou menos repressivas, exemplo dessas ultimas ou patriarcado mo 
- 

noteista judaico - islâmico - cristão. Na linha civilizatória judai 

co-Cristã se incorporam modernamente, sociedades de organização atéia 

humanista, marxistas, dec caracteres fiartemente autoritários, repres 

sivos, centralistas, militaristas, patriarcais, rigidamente estatais, 

imperialistas, milenaristas, mecianicas, sectárias, substituindo as 

mitoligias das religiões prê-cientificas pelo sociologia oficial e 

seus departamentos de ciências econômicas, políticas, jurídicas, se 

xológicas, e spaciais. 
- 

Nossa história ocidental & uma história do massacra do desejo. 

A "teologia da libertação” da nova"igreja comunista" faz uma 

síntese (embora o papa tenha-a considerado progressista demais-ousa 

da-temerária) de todas essas tradições escatológicas cristo estã às 

portas a revolução também, sempre pra chegar. A fantasia histórica 

de um desenvolvimento lineal entre os podêres do bem (e dos explo- 

rados) e do mal (e dos exploradores) -que se move em direção a um 

ponto onde serã decretada a derrubada fatal das trevas (?)-a aboli- 

ção das contradições que geram a miséria e a dor, o surgimento dos 

novos cêus e a nova terra, O rcino exclusivo da luz (2?) Não tomo 

partido a favor dessas luzes ideológicas. Não considero a escuridão 

como inimigo, feio, inferior, mas como complementário (como alto de 

baixo) E 
As eróticas disputas que originam os rajãs das igrejas tem umz 

muito interessante quantidade de analogias com as: diferentes formas 

nacionalistas científicas e de interpretação da biblia e as diferen 

tes interpretações que O espiriti santo faz dos escritos de Marx. 

são analogias estructurais não só mecânicas de siginificantes huma- 

nistas, maniqueistas, reducionistas, centralistas, pletóricos de 

heroísmo, mártires e profundas convicções. 

A extinção da especie humana por guerra, fome, acidentes climã 

tésos, atmosféricos, espaciais ê sempre possível por meteoros, por 

variações de rotação de movimento da terra ou de qualquer outro 

corpo ou energia que atingiu a terra exterminaria-nos sem o minimo 

de humanismo. e
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O que dirão as baratas, em caso de sobreviver, para as gerações de 

baratas nascidas após os desgêlos, quanto tempo acharão interessante 

continuar a falar daquela especie imperialista,«de miras curtas e am 

bições torpes que se representava assim mesma como uma especie supe- 

rioe e com poder sobre as coisas da terra e dos cêus. 

O "nosso destino histprico", ou "sentido da marcha da história hu 

mana" é a históôrih «do sentido da marcha humana, a"nossa razão histó- 

rica" e tantos outros slogan que a politica tradicional transmite às 

novas politicas das chamadas minorias são retóricas babacas que “vol 

tara oferecer ao homem rei do universo, um novo poder, uma nova feli 

cidade, um novo prazer,.. declarar a violencia utopica e continuar a 

mesma estupidez amparada em uma impunidade cretinizante”. 

Que significa a divisão entre hetero e homo-sexuais? Voce tem que 

acreditar, se jogar em alguma coisa, "assumir" a esquerda ou a direi 

ta, o oficialismo ou a oposição. Essa categorização de homo e hetero 

é um enquadramento facista, falocrata que tem como referência única 

o coito, a penetração fálica. A sexologia se desenvolve sobre este 

prisma onde o centro (Reich por exemplo) ê& o orgasmo, o fim o relaxa 

mento da tensão, o acabamento da tensão. O que divide primariamente” 
& o lugar onde se bota o pau (ou se não se coloca como nas relações 

femininas). Reduzindo todo ao poder do genital como único lugar pro- 

priamente sexual, o resto se chama de preliminar « esquentamento,pre- 

paratório; redicionismo que tem origem na tradição que só permite as 

relações sexuais para reproduzir, o resto era pecado, não é válido « 
sacanagem maluquice, besteira, taradismo, pervessões etc. Uma domes 

ticação apurada exige a expropriação da primeira máquina com que vo- 

çe conta, seu proprio corpo (mais valia do prazer). 

Ainda os sexolôgos teorizam e explicam sobre o que serã aquele 

"bom orgasmo"-quando & pleno, quanto é total, como se atinge a feli- 

cidade, discordam a estes respietos m & todos devem concordar na pro 

cura da exceltude do orgasmo absoluto, do orgasmo sadio, fugindo anu 

lando, evitando formas exóticas, excentricas, difusas ou ambiguas pa 

ra os engu dramentos da nova disciplina. Voçe pode contestar um mis. 

sionário, não estã obrigado pelo estado moderno a acreditar numa de- 

terminada religião, m s pode se atrever a pensar a possibilidade de 

contestar um médico, a uma ciência? 

Tirando o centralismo monárquico imperialista do genital podemos 

conceber infinitas categorias e divisões sexuais, essa diferênça di- 
cotômica homo-hetero referida ao sexo do parceiro pode perder toda 

sua importância, correndo o eixo referencial podemos pensar tipolo- 

gias por intensiá des desejantes no fato de chupar e/ou ser chupado, 

onde, como... 

Podemos nos referir a formas de sexualidade sem centralizar no 

genital, podemos falar em tipos de desejos. 

O estado moderno, programaddo e controlando o correto funciona- 

mento dos papéis sexuais, sustenta o nível celular e ordem patriar- 

cal hierárquica. Mantêm uma infinidade de legislações em todos os 

ambitos institucionais (fortementes protegidos por discursos garan- 

tidos oficialmente como científicos): o exêrcito, a jurisprudência, 

os programas educativos «a polícia «etc. As pressões morais maxistas 

nos meios de comunicação de massas como a TV onde não necessáriamen- 

te existem leis do govêrno onde instituição particular de que se tra 

te, mas uma pressão dos indir iduos "bem pensante" que são os que tem 

pode ide decisão. Fundamentalmente o sistema conta com uma institui- 

go celular, maquete, de micro programação, contrôle e organização 

de poder, cujo correto funcionamento se mede precisamente pelo cor- 

reto funcionamento dos papéis sexuais: a família. 

PRO 

Obs: Este depoimento continua por mais oito folhas e deverã ser pu- 

blicado na integra em algum orgao de imprensa. ” 

RL


