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mente agredidos? Por que viraram alvo do debate político, Judas da nova era? Por que tantosseinteressam emreprimiros desejos de um e se preocupam com o
que ele faz com o corpo? Por que
tantos debateram se estão certas a
união, a felicidade ou o amor entre
pessoas do mesmo sexo?
Em Quanto Mais Quente Melhor,
de 1959, o personagem vestido de
mulher de Tony Curtis pergunta:
“Por que um cara se casaria com outro?” “Por segurança”, responde o
de Jack Lemmon.
Vito Russo, cinéfilo ativista da
GayActivistsAlliance,aprimeiraorganização a defender os direitos dos
homossexuais, na época em que
iam presos, organizava concorridas
sessões de cinema em Nova York.
Mostrava como a indústria estereotipava e driblava a censura para narrar nas entrelinhas de filmes “noir”
dramas homossexuais.
No livro The Celluloid Closed, ele
prova que, até os anos 1930, a sociedade convivia com os homossexuais do cinema. Um filme experimental de Thomas Edison, de
1895, mostra dois homens dançando, enquanto um terceiro toca violino. Em clássicos do cinema mudo, como Algie, the Miner (1912), A
Florida Enchantment (1914), The
Soilers (1923), homens dançam

mulheres, trocam beijos, carinhos, o
homossexual é retratado bem ou
mal, mas é. Para alguns, era um clichê, que denegria a classe. Para outros, a visibilidade era fundamental
para a afirmação gay.
Marlene Dietrich canta de fraque e
cartola no filme Morocco (1936) e é
aplaudida num nightclub ao beijar outra mulher. Até em Chaplin, em Behind
The Screen (1916), a homossexualidade
é retratada: um homem beija uma mulher vestida de homem. No filme Call
Her Savage (1932), pela primeira vez
um bar gay serve de cenário.
Veio Will Hays, que tentou uma fracassadacarreirapolítica,setornoupresidente da associação de produtores e
distribuidores de cinema, Motion Picture Producers and Distributors of
America, e lançou o Código do Produtor, que proibia o beijo de boca aberta,
nu, “obscenidades”, que ganhou força
em1934,quandoaIgrejaCatólicaefundamentalistas protestantes organizaram boicote aos filmes que não o seguissem.
A autocensura baixou em Hollywood. O censor contratado Joseph
Breen reescreveu roteiros e o personagem gays. Há 80 anos. “Pessoas decentes não querem ver esse tipo de personagem”, dizia. Se te é estranho casais
apaixonadosemfilmesantigossebeijarem de boca fechada, é resultado do
poder do conhecido Código Hays.

sem retratadas como vilãs. Homossexuais, como assassinos e psicopatas.
Todos tinham um fim trágico. Muita
culpa os aterrorizava. Personagens
gays de autores teatrais gays, como
Tennessee Williams, quando adaptados para o cinema, viravam alcoólatras
atormentados.
Sutilmente, roteiristas e diretores
desenvolveram personagens gays sem
a censura perceber. Hitchcock os exibiu em Festim Diabólico e Psicose, Nicolas Ray, em Juventude Transviada. O diretorWilliamWylerconvenceuoroteirista Gore Vidal que Ben Hur era um

Por que tem tanta gente
que acha patologia um
homem gostar de outro?
drama gay numa Roma em que ser gay
era comum. “Só eu e o diretor sabíamos que se tratava de um amor gay. Se
Charlton Heston soubesse, sairia do
filme”, contou Vidal no documentário
baseadono livro de Vito ecuriosamente produzido por Hugh Hefner, fundador da Playboy.
Porqueohomossexualismoincomoda tanto? Por que tem gente que acha
uma patologia um homem gostar de
outro, e propõe a cura em clínicas psicológicas, “de preferência, bem longe”
(Levi Fidelix)? Por que uma candidata
à Presidência retirou do seu programa

casado com uma mulher, vai fazer tratamento para curar seu desejo por homens, que inclui eletrochoque, “o
mais eficaz da época”. A série, que se
passa na virada dos anos 1950 para
1960, retrata o drama de um homem
que não aceita a sua homossexualidade e vai buscar por conta própria um
tratamentoqueFidelix,seeleito,oferecerá à população.
Será que é porque o homossexualismo não se explica pelos pilares do
pensamento ocidental – materialismo histórico, Freud, darwinismo social –, não é genético, não é doença,
não tem cura, contesta a ciência, a
religião, reafirma o livre desejo, a possibilidade múltipla de se criar uma
família, de manter laços afetivos, eróticos, porque gays contam que desde
menino sabem que são gays, será que
porque, numa família de vários filhos, um pode ser gay, sem nenhuma
explicação?
Nasceu assim, não está no DNA,
não é resultado de traumas infantis,
não é “culpa” dos pais, do ambiente,
da escola, de rigor moral, ou liberdade em excesso, independe do credo,
classe social, raça, cor, origem, ascendência, não existem mais gays num
país que em outro, numa região temperada ou tropical, na praia ou na
montanha, não é a origem italiana, ou
francesa, não existem mais ou menos
gays entre judeus, católicos, negros,

qualificam verdades e colocam em
cheque teorias dasquais uma Nação
precisa para seguir e ter um sentido
de ordem, conjunto e progresso.
Sótenhoquepedirdesculpasàcomunidade gay. E agradecer sempre
a insistência da sua militância por
direitos iguais aos diferentes. Graças a ela, nós, deficientes, que, com
gays, comunistas, ciganos e judeus,
fomos exterminados em campos de
concentração nazistas, obtivemos
direitos na esteira da luta.
Obrigado pela luta contra a aids,
por nos terem alertado da contaminação de bancos de sangue, que matou meu amigo hemofílico Henfil, e
exigido da comunidade científica
um tratamento para a doença.
Obrigado Rimbaud, por propor
uma nova poesia, Artaud, um novo
teatro, Proust, um novo romance,
Duchamp, questionar o papel da
artista, ao se vestir de mulher,
Andy Warhol, pela arte contemporânea. Obrigado, Billie Holiday,
que gostava de ser chamada de
“William”, Greta Garbo, Isadora
Duncan, Josephine Baker, Janis,
Orlando de Virginia Woolf, Adrienne Monnier, primeira editora de
Ulysses, ao casal Gertrude Stein e
Alice Toklas, Bishop e Lota, a Amelia Earhart, primeira mulher a atravessar o Atlântico. Perdão pela intolerância que os(as) agride.

Dança Instalação

Um mergulho em busca de suas raízes
Com a coreografia ‘Sob o Meu, o Nosso Peso’, Zélia Monteiro procura inspiração na história de vida de sua família
Helena Katz
ESPECIAL PARA O ESTADO

Seusbisavós fundarama VilaZélia e hoje, às 18h, Zélia Monteiro
estreia lá o seu novo trabalho,
SoboMeu,oNossoPeso.Comuma
sólida pesquisa em improvisação voltada para a composição,
realiza a sua primeira instalação
coreográfica. Em seu espetáculo
anterior, Danças Passageiras
(2013), trabalhava as memórias
impressas em seu corpo pelos
seus dois mestres: Klauss Viana,
com quem trabalhou por oito
anosefoiassistente,eMariaMelô, com quem se formou em balé
clássicoe também foi assistente.
Comanovaprodução,mergulha
na sua história de vida.
“Foi no ano passado que cheguei na Vila Zélia. Estava trabalhando com Marta Soares no
DançasPassageiraseelamepediu
que trouxesse algo do meu universo pessoal. E meu nome vem
da minha bisa, cuja filha morreu
com 15 anos, de tuberculose, e a

vilarecebeuseunome,MariaZélia, para homenageá-la”
Daísurgiuointeresseemfazer
algolámesmo–desejoquesematerializa com a nova criação.
“Quando comecei a residência
lá, encarei muitas das questões
deumBrasilcomoqualnãoconvivia. O espaço é tombado, está
em ruínas e foi invadido. Foi necessárionegociarcomosqueme
disseram “isso aqui é nosso”, e
que estão no vídeo que acompanha o meu solo”, conta.
Semsaberdireitocomocomeçar uma aproximação, Zélia convidou o pessoal do Oficinas de
Fotografia, de Guarulhos, do
Bairro dos Pimentas, para trabalhar com eles.
“Foi muito difícil conseguir
chamaraatençãodeles.Sóquando pedi para fotografá-los é que
algo se iniciou. Foram dois meses até que os moradores da Vila
começaramafotografaroseulugar e a se apossar dele de outra
maneira.”
Omaterialproduzidonessaex-
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ZÉLIA
MONTEIRO
Escola de
Meninas. Rua
Mario Costa, 13,
tel. 98484-5516.
Sáb., 18 h e 20 h.
Grátis - retirar
ingressos 1h antes. Até 15/11.

periênciafoireunidonoformato
de uma exposição, que faz parte
deste projeto.
“Quando eles estavam lá, ficavam por perto fazendo outras
coisas. Não tocavam em nada do
que deixava, mas não se chegavam,demarcandobemosdoisespaços, o meu e o deles. Os mais
novossubiamnomuroeficavam

olhando,dandorisada.Acabeiincorporando isso no espetáculo,
que não danço no “lugar deles”.
Esta é a primeira vez que Zélia
Monteirofazalgoforadeumpalco. “É um tipo de vivência que
me põe em uma situação na qual
nãodominonada,porquenãotenho familiaridade com o lugar e
nemcom a técnica do Toshi, que

convidei para fazer a minha preparação corporal”, explica.
Toshi Tanaka, artista performer japonês que imigrou para
São Paulo em 1994, coordena o
espaço Jardim dos Ventos desde
2001, e ensina seitai-ho e do-ho.
“Catalogamos o acervo de minhamãe,quetemquase90 anos,
e reúne informações do período

entreo tempodo Brasil Império,
no final do século 19, até os anos
1930, e doamos tudo para a Casa
da Imagem”.
Instigada por suas descobertas, Zélia se entusiasma contando da importância da Vila Zélia:
“Foi um projeto de ponta em todos os sentidos. Imagine que já
naquelaocasião,aescolalocalseguia o método de Maria Montessori, totalmente inovador em
educação. É difícil ver tudo destruído porque a utopia daquela
vila operária era a de um Brasil
que ia dar certo”.
A temporada de Sob o Meu, o
Nosso Peso será apresentada na
Escola de Meninas, no Belenzinho, até 15 de novembro. Haverá
transporte gratuito na estação
Belém do Metrô, meia hora antes de cada espetáculo. A equipe
de produção estará vestindo camiseta vermelha com o logo do
NúcleodeImprovisação,aolado
da catraca. Em caso de chuva, o
espetáculo será transferido para
o domingo.

