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RESUMO  
 
Com base na Imprensa Alternativa e por meio da análise de algumas e 
edições do jornal “Lampião da Esquina” (publicação voltada aos 
homossexuais que circulou durante 1978 e 1981, nas grandes capitais 
brasileiras) busca-se traçar um panorama entre imagem e discurso, no que 
tange ao estereótipo imposto à militância LGBT, no referido período. Deste 
modo as relações de poder imbricadas nos discursos do público ao qual 
era destinado o jornal surge a percepção de uma fala articulada 
socialmente como forma de desmistificar uma visão errônea sobre o tipo de 
sujeito homossexual no período. Compreende-se que a transformação da 
mentalidade se efetue a longo prazo, mais que isso, que é um aspecto em 
constante transformação. Nesse quadro se insere o olhar direcionado a 
manifestação de uma imprensa que deu voz a uma minoria social, que por 
sua vez efetua um prelúdio da consolidação de direitos sociais por meio do 
reconhecimento da pessoa independente da sexualidade, que levara a 
transformação na visão moral do sujeito homossexual.  Através do estudo 
buscou-se concordância com a Análise do Discurso, tendo como 
referencial o pensamento de Michel Foucault incidindo sobre a 
manifestação homoafetiva enquanto objeto presente nas fontes.  De acordo 
com Foucault a caracterização de um discurso sobre o sujeito permite 
compreender as relações de poder estabelecidas, fragmentando um 
discurso para recompor a imagem dos indivíduos frente à diversidade 
sexual existente e até então interditada. A proposta inicial é relacionar o 
discurso presente na seção Cartas na Mesa do impresso Lampião da 
Esquina enquanto parte de um corpus que visa articular a opinião de 
sujeitos afastados da organização do jornal e da imprensa como um todo, 
mas que por sua vez não apenas demonstra anseios e desejos de uma 
categoria social e sim o preenchimento de interstícios que permitem a 
transformação da imagem, do discurso e da mentalidade no que se refere a 
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compreensão do sujeito homossexual, onde  infere-se a percepção e a 
contribuição da micro história italiana para a articulação de uma fala 
multifacetada que ao mesmo tempo em que encontra-se interdita levanta 
um discurso frente a um complexo jogo de relações de poder presentes na 
sociedade. Não é a concepção de um significado de sexualidade atrelado à 
militância homossexual que norteia o desenvolvimento desta comunicação, 
tão pouco a defesa da mesma, antes disso é a própria problematização das 
relações de poder articuladas na imprensa alternativa “Lampião da 
Esquina” que circunscreve um olhar para o estereótipo do homossexual 
descrito na referida imprensa, frisando a imagem e o discurso além do viés 
erótico por meio das falas presentes na seção Cartas na Mesa. Embora 
circunscrito num contexto situado às portas do AI-5, o jornal Lampião da 
Esquina surge como proposta de leitura voltada para o público 
homossexual, se compreendido como imprensa feita por homossexuais 
cuja outra extremidade encontra-se uma população que repudia tais 
indivíduos delegando aos mesmos habitarem as margens da sociedade 
fadados ao silêncio. Pois na visão simplista destes, tal veículo de 
comunicação comportaria nada mais que referências e indicações acerca 
de literatura, arte homoerótica, tendências e discursos de uma minoria 
estereotipada. Adentrando pelo outro lado desta dicotomia e 
compreendendo o ponto de vista dos próprios organizadores do jornal, 
embora comporte em si as citadas implicações estereotipadas, este 
representa uma crítica a situação ao contexto nacional e mundial no qual o 
discurso de Lampião da Esquina estava inserido, implicando proposições 
sobre as variantes sociais do período que articulava ainda com os leitores 
sobre tais reflexões como pode ver através da seção Cartas na mesa. 
Sendo assim, é sobre este viés que se propões discursar sobre 
sexualidade. Não somente na seção que é destinada aos leitores a fala 
articulada é diversificada, mas em todo o jornal, sendo encontrado textos 
em forma de narrativa, ensaios, poesias e aqui o que torna-se o escopo da 
pesquisa as cartas dos leitores por meio da qual infere-se a 
representatividade do jornal Lampião da Esquina enquanto prática social 
da militância LGBT. Para dar vazão ao argumento proposto busca-se o 
pensamento de Michel Foucault em que se se empreender a sexualidade 
enquanto conjunto de relações complexas em âmbito social, físico, 
comportamental e acima de tudo político, é preciso considerar que este 
dispositivo não ocorre sempre da mesma forma produzindo os mesmos 
efeitos (FOUCAULT, 1999). A par disto é possível compreender a analogia 
proposta para análise do jornal Lampião da Esquina que para falar da 
homossexualidade não a restringe a uma única faceta, mas agrega e 
contextualiza aos diferentes aspectos a que o discurso está relacionado, 
apresentando uma nítida variação temática nas edições tomadas para 
análise e que pode ser verificado através da capa matéria de capa de 
algumas edições que expõem a matéria principal do exemplar. Assim, na 
primeira edição, por tratar-se do lançamento, observa-se um caráter de 
seriedade por abordar um assunto político, sendo que na edição seguinte 
abre espaço para comentário acerca da subjetividade homossexual quando 
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incide sobre a religião problematizando não o lugar, na hierarquia 
eclesiástica, que compete ao homossexual mas a sua conduta social 
enquanto portador de direitos e deveres. Enquanto produto de uma minoria 
social a imprensa alternativa parte dos anseios desta de se expor 
publicamente, dar voz e fazer-se ouvir perante a maioria, mas não que tal 
fenômeno, no que tange à sexualidade e/ou homossexualidade, fosse 
inédito na história, pois há muito tempo que o centro dessa temática é 
estimulado, por diferentes mecanismos, que se ocultaram por meio de 
práticas que visavam silenciar o assunto restringindo-o a um discurso de 
caráter médico ou legal. 
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análise do discurso. 


