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“A partir do momento em que há uma relação de poder, há uma possibilidade de re-
sistência. Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua 

dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa” 
 

Michel Foucault 
 
 

RESUMO 

 



  

ALVES, C. J. L. LAMPIÃO DA ESQUINA: discursos, homossexualidade, interesses 
e poder. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro – UENF, 2017. 
 
A partir dos conceitos de homocultura, discurso e poder, a presente pesquisa buscou, 
através dos primados da Análise de discurso de vertente francesa, analisar os discur-
sos publicizados no jornal O Lampião da Esquina e os mecanismos de resistência e 
poder. Desta forma, o surgimento de um jornal editado por homossexuais e direcio-
nado para comunidade gay criou fissuras nas malhas do poder alterando as estraté-
gias, dominação e resistência. Através das analises das reportagens e das capas do 
jornal constatamos que mesmo buscando falar em nome de todos os estigmatizados 
o Lampião Esquina não conseguiu alcançar a plenitude discursiva. No entanto, o men-
sário atuou na produção de discursos que alteraram as formas de enxergar a homos-
sexualidade, de falar sobre a sexualidade, além de naturalizar e legitimar a existência 
de pessoas que destoam da suposta normalidade difundida pela ordem discursiva. 
Dessa maneira, o jornal contribuiu para que as relações entre homossexualidade, 
raça, gênero, sexo, prazer e igreja foram alteradas por produções de formações dis-
cursivas contra hegemônicas. 
 
. 
 
 
Palavras-chave:Discurso; Homossexualidade; Lampião da Esquina;  Homocultura; 
Poder. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 

 Em nenhum momento da minha vida achei que seria militante de algum movi-

mento social – não por desprezar tais lutas, mas por falta de simpatia. No entanto, 

talvez, seja mais digno da minha parte assumir a ideia de que não me imaginava 

participando dos movimentos por ser possuidor de alguns privilégios que os integran-

tes daqueles movimentos não possuíam. Entretanto, o meu primeiro trabalho acadê-

mico, com intuito de publicação, foi sobre este mesmo objeto de estudo: O Lampião. 

Também foi neste momento que senti o peso do preconceito acadêmico. O avaliador 

da minha proposta de artigo foi enfático ao dizer: “a homossexualidade não é assunto 

da ciência, é foro intimo”.   

 Desta maneira, aqui, a prova se materializa em forma de dissertação, pois a 

homossexualidade pode e deve ser objeto de estudo das mais variadas ciências. Por-

tanto – não que seja meu objetivo inicial, mas também não posso negá-lo –, vocês 

irão ler uma dissertação-manifesto, pois este texto também é resistência, é luta, mas 

uma luta na esfera acadêmica.  

 Nos dois primeiros parágrafos desta pesquisa já usei o verbo na primeira pes-

soa do singular e, até mesmo, o pronome possessivo minha. Sabemos que não é o 

método tradicionalmente usado nas pesquisas acadêmicas, mas pensemos: esse tra-

balho, em sua gênese, é contra-hegemônico, fora forjado para ir contra a maré e, por 

fim, ser a voz do dissenso; que mal faria desafiar os padrões acadêmicos e sociais 

novamente?  Compreendo que ao fazer uso da primeira pessoa do singular os meus 

pares podem considerar um sinal de prepotência, arrogância e autossuficiência. No 

entanto, entendo, em conformidade com Furtado (2011), que é necessário deixar 

claro ao leitor quem fala, de onde fala e quando fala. É importante, a meu ver, mostrar 

aos leitores desta pesquisa o meu ponto de partida, as minhas escolhas teóricas e 

metodológicas. 

 Como dito anteriormente, utilizo o pronome na primeira pessoa, pois parto das 

minhas concepções, das minhas escolhas teóricas, ontológicas e metodológicas, da 

minha experiência como pesquisador e da minha vivência como LGBT. Em outros 

momentos, faço uso do nós, mas não se enganem, pois não busco a neutralidade 

científica ou o nós acadêmico. Faço referência ao nós da relação orientador-
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orientando, aquele que permite e me respalda. Entretanto, essa não é a minha única 

intenção ao utilizar o nós, uma vez que, também, me refiro a você, leitor. Mesmo no 

silêncio, eu quero debate, quero que minhas análises se tornem as suas ou, baseado 

nas minhas, você construa novos olhares, novas pesquisas e possibilidades de en-

xergar a realidade. Não utilizo a neutralidade acadêmica, pois essa é a minha visão, 

minha análise; você, leitor, pode e deve questioná-la e, por isso, não faço uso de 

frases fechadas e inquestionáveis. Apoie-me ou me refute.   

       Explicado o uso da primeira pessoa podemos continuar a introdução. O primeiro 

conselho que um jovem pesquisador ganha ao entrar no mundo acadêmico é: “esco-

lha um tema de sua afinidade”. Entretanto, se o pesquisador é gay e escolhe a ho-

mossexualidade ou é mulher e escolhe o feminismo a sua luta se torna mais com-

plexa, pois fora do círculo dos estudos de gênero e da homocultura este terá que 

provar duplamente sua capacidade e a importância de sua temática, pois ainda vigora 

entre as ciências duras a prerrogativa dos aspectos políticos e econômicos, em detri-

mento dos aspectos sociais e culturais. No entanto, não se enganem: ser “viado” é 

um ato politico. Assumir-se é questionar a ordem do discurso, é forma de resistência, 

é ruptura!  

 É desta forma que o Lampião da Esquina se apresenta aos seus leitores, como 

forma de resistência. Em uma época em que os becos e guetos eram escuros, o 

Lampião foi à luz para a comunidade gay encontrar os caminhos das ruas, da política 

e das universidades. No entanto, essa dissertação não se coloca como mecanismo 

de exaltação da atuação dos jornalistas ou da própria existência do periódico. Mas 

também não pretendo alcançar a neutralidade discursiva, pois seria presunçoso, men-

tiroso e, acima de tudo, iria contrariar as teorias e a metodologia que sustentam esta 

pesquisa, uma vez que, para a própria Análise de Discurso nenhuma prática discur-

siva consegue alcançar a neutralidade, pois todo ato está carregado de ideologia. 

 Desta forma, o papel do analista de discurso é o de observar a distância como 

funciona a máquina de produção de sentido social, tendo como objetivo final aceitar 

e evidenciar interpretações possíveis. Assim, ao aceitar o ponto de vista da Análise 

de Discurso o analista debruça-se sobre a existência de acontecimentos discursivos 

a partir do pressuposto de que há um real da língua e um real da história, uma vez 

que, o sentido, segundo Gregolin (2003), é criado por sujeitos históricos. Desta 
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maneira, acreditar em apenas uma interpretação possível seria prepotência e puro 

discurso anticientífico. Nesse sentido, lembra-nos Charaudeau (2015), que apresen-

tar uma interpretação como a única e verdadeira é arrogância, mas fazê-la sem acre-

ditar é puro cinismo. O francês apresenta a ideia de que é preciso fazer um trabalho 

sem arrogância e cinismo, busca-se, através da análise de discurso, descrever, com-

preender os fenômenos e colocá-los no centro das discussões. 

  Apresentados alguns pressupostos que guiam o fazer do analista de discurso, 

eu, aqui, ao inverso da maioria das pesquisas acadêmicas, apresento alguns dos 

meus “não-objetivos” ao construir esta pesquisa. Não busquei satisfazer desejos pes-

soais, mas não posso negar que, ao finalizá-la, ela mais me escreveu do que eu a 

ela. Não foi meu objetivo construir novos termos, teorias, campos ou mudar paradig-

mas científicos; busquei apenas, a partir do meu mundo e das concepções teóricas 

as quais acredito, apresentar uma versão discursiva da existência do Lampião da 

Esquina.  

 Gostaria de enfatizar que em nenhum momento pensei em fazer uma disser-

tação para os grandes intelectuais, para os donos de Foucault, para os senhores do 

poder e os onipotentes do meio acadêmico, esta pesquisa foi escrita muito mais para 

aqueles que estão do outro lado dos muros das universidades, pois creio que o co-

nhecimento e, principalmente, a ciência devem ser difundidas pelas diversas classes 

e nichos sociais, e se no nosso país o nível intelectual é baixo, é nosso dever en-

quanto professores e pesquisadores levar o conhecimento até eles. Pois só assim os 

tempos obscuros pelos quais passamos serão iluminados pelas boas novas da igual-

dade de direitos e da equidade.  

 Como último aviso, recomendo a leitura de, pelo menos, algumas reportagens 

do jornal O Lampião da Esquina, pois como dito, a análise realizada nesta pesquisa 

é uma das possíveis leituras que podem ser feitas sobre um material tão rico. Além 

disso, aqui apresento leituras e concepções que foram feitas através das minhas vi-

vências, das minhas escolhas teóricas. Desta forma, poderão ser válidas ou não, pois 

dependerá do leitor e do seu local de fala e leitura.  

 

Problema:  
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• De que forma o jornal o Lampião da Esquina, inspirado numa vertente 

contra-hegemônica, consolidou-se na década de 80 como uma das vá-

rias vozes da comunidade gay?   

 

Objetivo Geral: 

 

• Contribuir com os Estudos Culturais e da Homocultura que contemplam 

o tripé: indivíduo, cultura e sociedade com ênfase na pesquisa sobre a 

formação da homoidentidade no Brasil, através da Análise de Discurso, 

utilizando como corpus o jornal O Lampião da Esquina. 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Analisar o discurso produzido pelo jornal O Lampião da Esquina, en-

quanto objeto capaz de produzir e descontruir padrões e características 

em seus leitores; 

• Investigar por meio da Análise de Discurso as relações de poder, domi-

nação e empoderamento, enquanto objetos de criação e manutenção 

da formação da homoidentidade.   

 

 

 

Justificativa 
 
 

Os estudos sobre o discurso de um antigo jornal voltado para o público gay 

revelam-se de grande importância para que possamos compreender a emergência 
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de novas formas de organização social, política e cultural, pois para Orlandi (1999, p. 

35-36):  

 

Quando nascemos os discursos já estão em processo e nós é que en-
tramos nesse processo. Eles não se originam em nós. Isso não significa 
que não haja singularidade na maneira como a língua e a história nos 
afetam. Mas não somos o início delas. Elas se realizam em nós em sua 
materialidade. Essa é uma determinação necessária para que haja sen-
tidos e sujeitos.  

 

Portanto, mesmo tendo sua última edição produzida no ano de 1981 os discur-

sos produzidos pelo Lampião ainda são carregados de simbologias e poder que pos-

sibilitam e contribuem significativamente para o desenvolvimento de novas análises 

e compreensões sobre a homocultura no século passado e no tempo presente. 

Assim, essa dissertação justifica-se pela importância de verificar como o Lam-

pião da Esquina contribuiu para construção de uma identidade gay, assim como ins-

trumento discursivo que se coloca contra a ordem discursiva, ou seja, o sistema de 

opressão. 

 

Metodologia  

 

“A imagem do passado mantém o seu valor primeiro de representar aquilo que 

falta” (CERTEAU, 2002, p.93). Isso significa transformar ou produzir o que é "invisível" 

em problemas tecnicamente tratáveis, ou seja, trabalhar as fontes buscando dados 

que um analista desatento deixaria de lado, e problematizá-los. Para isso, tornou-se 

necessário iluminar as diversidades e unificá-las por meio de uma compreensão 

coerente. Só assim apareceram os desvios não apenas quantitativos, mas 

especialmente os qualitativos que tanto interessam esta pesquisa, pois “a informação 

[...] não é mensurável quantitativamente. Ela só pode ser verificada através de seus 

efeitos e estes só podem ser apreendidos com seriedade através de uma abordagem 

qualitativa (CHARAUDEAU, 2009, p. 58). 

Dessa forma, a metodologia relativa à nossa pesquisa foi guiada por um 
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modelo atento às mudanças nas formas de se reconhecer e extrair dados de fontes 

previamente coletadas. Em outras palavras, a análise dos documentos selecionados 

fundamentou-se em uma lógica de deslocamento de suas fronteiras. Ou seja, além 

de nomes e datas antecipadamente codificados, demos atenção a conceitos, eventos, 

atores sociais variados, informações e demais itens que poderiam ser extraídos de 

uma determinada fonte. A busca por tais dados, que poderiam passar por "invisíveis", 

foram trabalhados de forma criteriosa, pois, certas informações, como aquelas 

relativas ao âmbito antropológico, linguístico e sociológico, não poderiam ser 

desconsideradas. Ao contrário, foram incluídas em uma análise interdisciplinar com a 

qual estas colaboraram para a confecção desta pesquisa. Portanto, uma visão 

conjuntural foi desenvolvida por meio de variados saberes, extraídos de cada fonte 

levantada.  

Trabalhamos nesta pesquisa com Análise de Discurso de linha francesa. No 

entanto, mesmo nesta divisão há subdivisões. Para dilucidar iremos apresentar ape-

nas duas vertentes; a primeira que surgiu foi na década de 60 do século XX na França, 

com nomes representativos tais como Michel Pêcheux, Denise Maldidier, entre ou-

tros, que faziam análises de textos da esquerda política, com uma metodologia pró-

pria da AD. Já na segunda vertente, podemos pontuar os trabalhos do professor Pa-

trick Charaudeau da Universidade Paris XIII, o qual pratica análise semiótica dos dis-

cursos sociais. A AD eleita aqui será a de vertente fundada por Michel Pêcheux, mas 

com as contribuições teóricas de Michel Foucault a chamada Análise de Discurso 

Foucaultiana, inaugurada no Brasil pela professora Maria do Rosário Gregolin (2006; 

2007).  

Para isso selecionamos reportagens e as capas das seguintes edições do Lam-

pião da Esquina: 01 de maio e junho de 1978, 02 de junho e julho de 1978, 07 de 

dezembro de 1978, 14 de julho de 1979, 17 de outubro de 1979,31 de dezembro de 

1980 e 36 de maio de 1981. Os critérios de seleção foram variados, selecionamos, 

por exemplo, as capas mais atraentes e com temas mais polêmicos que, consequen-

temente, foram as mais lidas, pois os assuntos tratados nessas edições não eram 

debatidos na grande imprensa causando curiosidade nos leitores. Além disso, em 

conversa com João Silvério Trevisan, o autor apontou outras edições polêmicas que 

também foram usadas nesta pesquisa.  

 De posse desse material empírico, foram realizadas as análises subsidiadas 
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por diversas orientações teóricas das quais Fry e Macrae (1993), Rodrigues (2007) e 

Green (2000; 2003) em torno das relações e formação da comunidade gay no Brasil. 

 Para compreender as relações entre discurso, mídia e poder utilizamos autores 

como Foucault (1997; 2007; 2009), Orlandi (1999), Gregolin (2003; 2004; 2006; 2007), 

Pêcheux (1995; 2006; 2014), Charaudeau (2015) e Gomes (2003). 
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2. LUTO É VERBO: DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-85) 
 

A homossexualidade como condição humana se fez presente nas várias épo-

cas e períodos da história nacional. Praticada deliberadamente no Brasil colonial, es-

tudada pelos médicos e higienistas no Brasil Império e no período republicano esbar-

ramos com a tentativa do Estado e das instituições religiosas de controlar a sexuali-

dade dos indivíduos (TREVISAN, 2002).  

 

A miséria dos costumes neste país me faz lembrar o fim das cinco 
cidades (bíblicas), por me parecer que moro nos subúrbios de Go-
morra e na vizinhança de Sodoma (TREVISAN, 2002, p. 112).1 

 

Se no Brasil Colônia a Coroa Portuguesa não possuía mecanismos e condi-

ções suficientes para controlar a sexualidade e, principalmente a homossexualidade, 

na segunda metade do século XX a lógica é inversa, pois além de produzir mecanis-

mos de controle do homossexo o Estado brasileiro possuía a total legitimidade das 

leis, da moral e dos bons costumes, haja vista que o país encontrava-se em plena 

Ditadura. Desta forma, ao prefaciar o livro Ditadura e homossexualidades: repressão, 

resistência e busca da verdade o historiador Carlos Fico (2015, p.14) caracteriza a 

ditadura como “um aparato de repressão político bastante sofisticado e fundado em 

diversos pilares: a polícia política [...], a espionagem [...] e a censura política e moral”.   

A Ditadura Civil-militar brasileira teve inicio em 31 de março de 1964, com a 

derrocada de João Goulart, e durou até 15 de janeiro de 1985, com a eleição de 

Tancredo Neves para presidente. Green e Quinalha (2015) revelam que entender o 

período da ditadura não é uma tarefa fácil, pois foram 21 anos de contradições, lutas 

e perseguições políticas e intelectuais. No entanto, os autores afirmam que o golpe 

que tirou Goulart do poder fora planejado por militares de alta patente, setores da 

classe média, grandes empresários, latifundiários, a Igreja Católica e com o apoio do 

governo estadunidense. Além disso, os golpistas, nas palavras de Green e Quinalha, 

utilizaram de um discurso democrático para legitimar o estado autoritário, visto o 

                                                 
1Testemunho do bispo do Pará que, no século XVlll, protestava em carta à corte contra a 
sodomia praticada pelos colonos.  
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cenário internacional da Guerra Fria, e o medo de uma invasão comunista, que era 

visto como uma ameaça real para os setores mais conservadores da política nacional, 

haja vista, a aproximação de Goulart com os países do leste europeu. Contudo, como 

nos lembram os autores, essa visão reducionista da história nos impede de enxergar 

os motivos além do foco político, pois havia também as intenções de manter o status 

quo da moral e dos bons costumes da elite brasileira.  

O período pré-golpe de 1964 foi instável e complexo, pois a situação da política 

nacional já estava em estado de ebulição. Na época, os eleitores votavam em chapas 

diferentes para eleger presidente e vice-presidente, ou seja, nem sempre os eleitos 

partilhavam dos mesmos ideais e convicções. Desta forma, o eleitorado brasileiro ele-

geu a dupla “JAN-JAN”, respectivamente, Jânio Quadros, pela União Democrática 

Nacional (UDN) e João Goulart, pela coligação Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e 

Partido Social Democrático (PSD).  A chapa eleita não durou muito, pois Jânio Qua-

dros renunciou em agosto de 1961 (FICO, 1997; 2001).  

 A Constituição Brasileira, da época, legitimava a posse de João Goulart como 

presidente do Brasil, no entanto, Jango, como era conhecido, sofreu forte resistência 

dos militares, da UDN e dos setores mais conservadores da sociedade, pois suas 

convicções políticas se aproximavam das ideias socialistas do leste europeu. Em con-

trapartida, vários movimentos sociais se organizaram em protestos, mas, mesmo com 

forte movimento pedindo que o rito constitucional fosse seguido, Jango assumiu a 

presidência da república no dia 7 de setembro de 1961 com menos poderes, pois foi 

firmado o acordo de criação de uma república parlamentarista (FICO, 1997; 2001). 

Fato é que, segundo Fico (2001), durante o governo de Jango a sociedade 

brasileira passou por um período de politização, já que, nunca a política se tornara 

tão importante e tão discutida nas rodas de conversas dos bares às universidades, 

pois as posições do presidente eram estudadas cartesianamente como consequência 

do cenário instável internacional. Ademais, Jango se posicionara inúmeras vezes so-

bre a aproximação entre o Brasil e a URSS (União das Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas) o que deixava a UDN e os setores mais ortodoxos em efervescência.  Além 

disso, João Goulart discursava em favor de reformas de base como, por exemplo, a 

reforma administrativa, universitária, agrária e por uma política de valorização do ca-

pital nacional. A vista disso, por contrariar os interesses dos grandes latifundiários, 
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dos grandes industriais e dos donos do poder, no dia 31 de março de 1964, Jango foi 

deposto por meio de um golpe civil-militar (CHIAVENATO, 1997).  

 

Além disso, critérios políticos para promoções no Exército sugeriam 
aos militares que Goulart teria a intenção de constituir, para fins gol-
pistas, uma força militar que lhe fosse leal (ecoavam boatos sobre 
“exércitos populares” que não eram desmentidos pelo apoio de Gou-
lart aos cabos, sargentos e suboficiais). Tudo isso teria levado à mu-
dança do padrão, isto é, os militares passaram a supor a necessidade 
de um governo militar autoritário que pudesse fazer mudanças radi-
cais e eliminar alguns atores políticos. (FICO,2004, p.43). 

 

 

Logo, como em qualquer outro golpe, buscou-se legitimar a ação e, para isso, 

o argumento era o medo da comunização do país. Entretanto, de acordo com Fico 

(2001), além de retirar Jango do poder outras medidas foram adotadas para livrar o 

país da ameaça soviética, por exemplo, prisões para lideres sindicais, políticos, man-

datos de parlamentares cassados, universidades invadidas e presos políticos exila-

dos. Como dito, buscava-se consolidar e fornecer uma aparência de legitimidade e 

legalidade ao golpe. Para isso, foram criados dois partidos políticos: ARENA-Aliança 

Renovadora Nacional e MDB-Movimento Democrático Brasileiro. No entanto, o fato é 

que não havia, conforme Fico (2001), uma verdadeira oposição, pois o MDB ratificava 

todas as posições e decisões do governo.  

Com efeito, o regime instaurado editou Atos Institucionais (AI) para legislar em 

favor próprio que estavam acima de qualquer outra legislação e, até mesmo, da Cons-

tituição Federal. Desta maneira, a censura e a tortura passaram a ser utilizadas como 

medidas de proteção do Estado, pois, mesmo com a repressão e o exército nas ruas, 

parte da população, formada pela classe artística e os intelectuais fizeram resistência 

ao governo das mais variadas formas como, por exemplo, o Show Opinião, as mar-

chas de estudantes que levavam a bandeira de “Abaixo a ditadura” e, principalmente, 

a Passeata dos Cem Mil (FICO, 2001). 

No entanto, foi a partir do AI-5, também chamado de “golpe dentro do golpe” 

(FICO, 2004), que a política de segurança nacional endureceu. Nesse sentido, se-

gundo Fico (2001) e Chiavenato (1997), o AI-5 dava poder ao presidente da República 
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de decretar o recesso do Congresso Nacional, retirar poderes de prefeitos, governa-

dores, cassar mandatos dos políticos e, além disso, suspender os direitos políticos de 

qualquer cidadão por 10 anos, sem apreciação judicial. Assim, todo poder estava con-

centrado nas mãos do executivo (CHIAVENATO, 1997).  

Ampliam-se, desta forma, os mecanismos estatais de repressão e disciplina. 

Após o AI-5 o governo passou a considerar qualquer pessoa descontente com a po-

lítica nacional como inimigo interno e, quando detida, se tornava preso político. Nos 

porões da ditadura ocorriam os crimes mais bárbaros e desumanos da história re-

cente brasileira, conforme o Relatório da Comissão da Verdade (2014).  Nesse sen-

tido, homens eram submetidos a choques elétricos, agressões físicas e as mulheres, 

muitas destas grávidas, sofriam estupros.  

 

A tortura foi indiscriminadamente aplicada no Brasil, indiferente a 
idade, sexo ou situação moral, física e psicológica em que se encon-
travam as pessoas suspeitas de atividades subversivas. Não se tra-
tava apenas de produzir, no corpo da vítima, uma dor que a fizesse 
entrar em conflito com o próprio espírito e pronunciar o discurso que, 
ao favorecer o desempenho do sistema repressivo, significasse sua 
sentença condenatória. Justificada pela urgência de se obter informa-
ções, a tortura visava imprimir à vítima a destruição moral pela ruptura 
dos limites emocionais que se assentavam sobre relações efetivas de 
parentesco. Assim crianças foram sacrificadas diante dos pais, mu-
lheres grávidas tiveram seus filhos abortados, esposas sofreram para 
incriminar seus maridos (ARNS, 1987, p. 43). 

 

 Nesse processo, o governo criou o Dops-Departamento de Ordem Política e 

Social que mantinha como principal função interrogar e torturar os presos políticos em 

busca de confissões e informações sobre movimentos e resistências (CHIAVENATO, 

1997). Além disso, grandes empresas, segundo Arns (1987), patrocinavam os órgãos 

de repressão, como General Motors, Ford, Ultragás e além do apoio da grande mídia. 

Em 1970 surge o DOI-CODI-Destacamento de operações e Informações e Centro de 

Operação e Defesa Interna, que é considerado por muitos historiadores como uma 

verdadeira máquina de repressão, tortura, assassinato e ocultação de cadáveres 

(FICO, 2001; 2004).  

Além disso, o regime buscou legitimidade e reconhecimento nas mais variadas 

formas. Da igreja à família, da rua à escola. Pretendia-se, portanto, obter apoio da 
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população e, para isso, foram utilizadas várias estratégias para manter o status quo 

como, por exemplo, a reforma educacional e a implantação das disciplinas de Educa-

ção Moral e Cívica e OSPB-Organização Social e Política do Brasil.  

 

o regime militar cavava reconhecimento para os seus propósitos bus-
cando consubstancialidade entre os valores militares e os valores li-
gados à família, à escola, à pátria, à religião, à ordem, à disciplina, 
que segundo ele, eram socialmente fundantes da ordem político- cul-
tural brasileira Em termos gerais, pode-se dizer que a busca de legiti-
midade do regime militar significava, basicamente que ele se debatia 
para encontrar meio de obediência, adesão e aceitabilidade para suas 
forma de atuação e ação (REZENDE, 2001, p. 3-4). 

 

 

  Através do currículo educacional, busca-se a regularidade e a homogeneiza-

ção da sociedade brasileira por meio do padrão construído pelas elites que governa-

vam o país. Além disso, o novo currículo legitimava as posturas ideológicas, compor-

tamentais e religiosas adotadas no período, excluindo, portanto, as outras formas de 

ser, de existir e pensar. Segundo Rezende (2001), ao excluir as disciplinas questio-

nadoras o regime buscava criar cidadãos submissos.  

 

2.1 Dos porões às ruas: os movimentos sociais e as formas de resistência 

 

Nesse sentido, além da repressão política e cultural havia a ditadura moral que 

era empreendida contra aqueles que existiam além das fronteiras estabelecidas pelas 

convenções cristãs e sociais.  É assim que Benjamin Cowan (2015) apresenta a ho-

mossexualidade dentro da Ditadura, revelando as sujidades, os interesses e o poder 

por trás da maquina de opressão que era o governo ditatorial. Cowan (2015) revela o 

medo que os militares tinham da homossexualidade, especificamente, da feminilidade 

dos homossexuais, pois, segundo estes, os indivíduos que mantinham relações se-

xuais com outros homens ou, até mesmo, aqueles que não mantinham, mas demons-

travam trejeitos estavam predispostos à subversão. Estariam, portanto, mais próxi-

mos e alinhados ao comunismo e à guerra revolucionária, aos desejos da carne e 

desvencilhados dos valores morais e cristãos tão afirmados e difundidos durante o 
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regime militar. Por isso, a “homossexualidade foi associada com ameaças ao Estado, 

à sociedade e à segurança nacional, que auguram dissolução social e, no contexto 

de Guerra Fria, o triunfo da subversão comunista” (COWAN, 2015, p.29-30).  

 

A homossexualidade masculina como parte – às vezes a parte mais 
importante – de uma catástrofe moral que se originara numa “revolu-
ção” muito generalizada. E durante os anos iniciais da Guerra Fria, 
policiais equipararam a prática homossexual como a suscetibilidade 
ao comunismo, e, portanto, prejuízo a segurança  nacional (COWAN, 
2015, p. 30). 

 

 

É neste contexto, segundo Cowan (2015), que surgiram os guetos das minorias 

sociais, pois para o poder instaurado os alcoólatras, as prostitutas, os usuários de 

drogas e outros indivíduos com comportamentos desviantes pertenciam ao mesmo 

submundo e precisavam de monitoração constante, pois o risco à segurança nacional 

era eminente. Nesse sentindo, Fico (2015) e Cowan (2015) evidenciam o caso Itama-

raty onde o ministro das relações exteriores mandou executar exames em todos os 

funcionários, diplomatas, embaixadores e altas patentes da pasta para descobrir pos-

síveis homossexuais e indivíduos com comportamentos desviantes. No total foram 

nove embaixadores demitidos por suspeita de homossexualidade.  

 

 

“É conhecido como elemento de contato dos homossexuais do Itama-
raty na Europa”, Antonio Candido de Camara Canto, Chefe da comis-
são investigadora, escreveu sobre um sujeito. Outro, um consul ad-
junto, foi descrito como “homossexual, conhecido no circulo de seus 
pares como Anita”. Ainda outro, segundo Canto, “declara-se, ele pró-
prio, uma prostituta” (COWAN, 2015, p. 32-33).  

Além disso, a difusão da postura gay nas mídias: jornais, TVs, revistas e, até 

mesmo, no teatro eram alvos de censuras. Desse modo, até a Rede Globo foi censu-

rada, pois em uma das suas telenovelas apresentava um personagem com trejeitos. 

Os censores logo mandaram atenuar as especificidades do personagem. Cowan 

(2015) evidencia o caso nacional de censura contra o filme de Reginaldo Faria que, 

inicialmente iria se chamar “As bonecas”. No entanto, com a censura o filme adotou 
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o título de “Os machões” (1972), afinal, a masculinidade e a firmeza viril deveriam ser 

exaltadas pelas formas artísticas nacionais. Fato é, pois, que o poder instaurado se 

preocupava em não fornecer publicidade aos comportamentos desviantes e, assim, 

não promover aquilo que destrói os bons costumes. O apagamento da imagem do 

homossexual nas mídias fez com que se criasse no imaginário social a figura do gay 

vampiro, pois esta figura existia apenas nos becos, na noite e no submundo da soci-

edade.  

 

O perigo, então, não era só a feminilidade pública, das bichas e dos 
cabelereiros na televisão até a nova imprensa gay, identificada como 
tal, aliciariam as pessoas à pratica da homossexualidade ou – pior 
ainda - tornarem-se homossexuais autoidentificados e denominados 
(COWAN, 2015, p.37).  

 

 

 Ampliam-se, desse modo, as preocupações e, consequentemente, as opres-

sões. Nesse sentido, Moranto (2015) revela a perseguição policial e as campanhas 

de hostilização empreendidas pelos policiais nos locais majoritariamente frequenta-

dos por gays, lésbicas, travestis e transexuais, na capital mineira. No entanto, para 

isso, foram baixadas portarias, leis e mecanismos de controle dos bares, boates e 

teatros frequentados por aquele segmento.  
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Figura 1 Ação do delegado José Wilson Richetti contra travestis, no centro de São Paulo. 
Foto: Juca Martins 

  

 

A lei era moldada a partir das convicções e das intenções dos donos do poder, 

pois, como já dito, fazia parte dos interesses do poder instituído a manutenção do 

status quo de normalidade, excluindo, portanto, aqueles que não se encaixavam den-

tro dos parâmetros da suposta normalidade. Os mecanismos de exclusão eram vas-

tos e juridicamente legais como, por exemplo, a portaria baixada pelo diretor da Divi-

são de Divertimentos Públicos de São Paulo que proibia a exibição do nu artístico, do 

strip-tease e os shows das travestis em boates e cabarés (MORANTO, 2015). Tal 

medida foi baixada com a finalidade de impedir a propagação de conteúdo sexual e 

proteger a honra e a dignidade da sociedade brasileira.  

 

As exibições de nu artístico, strip-tease e travestis só poderão se fei-
tas em teatros, sob severa fiscalização em que resguarde o decoro 
público e o respeito à sociedade a fim de impedir grosseira exibição 
de fundo exclusivamente sexual e ensejando assistentes imoderados 
atitudes condenáveis (DIARIO DE MINAS, 1965, p.2) 
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 Contudo, Moranto (2015) salienta que tais comportamentos revelam dois as-

pectos da política policial durante a ditadura: o monitoramento dos ambientes urba-

nos, majoritariamente frequentados pelos entendidos, isto é, os homossexuais, e um 

plano de moralização da sociedade, sempre com a justificativa de zelar pela moral e 

os bons costumes da tradicional família brasileira. Afinal, os invertidos eram um perigo 

a segurança nacional.  

 

A Revista Militar Brasileira, por exemplo, entusiasta do golpe, publicou 
artigos lamentando o declínio moral e o perigo da homossexualidade 
para a sociedade defendida por eles. Em 1968, no artigo “Rumos para 
a educação da juventude brasileira”, o general Moacir Araújo Lopes, 
membro do conselho editorial da revista, culpou a “infiltração comu-
nista” feito por “pedagogos socialistas-radicais” como a causa do “de-
sastre” cultural, religioso e sexual que a juventude vivia: “realmente, 
como designar a aceitação do homossexualismo, a vulgarização, en-
tre a mocidade, do uso de entorpecentes e de anticoncepcionais, o 
enaltecimento do adultério, a aceitação pública da troca de esposas 
por uma noite, etc., etc., etc.”. Já em 1970, na revista Defesa Nacio-
nal, um autor, que usou um pseudônimo, argumentou que a mídia es-
tava sob a influência da “‘menina dos olhos’ do PC” e que os filmes e 
a televisão estavam “mais ou menos apologéticos da homossexuali-
dade” (Relatório Comissão Nacional da verdade, 2014 pg. 292). 

 

 

 É inegável, porém, as formas de resistência e luta adotadas pelos, aqui deno-

minados, submundanos. Dessa forma, Fry e MacRae (1985) apresentam as mais va-

riadas formas de resistência tanto da esquerda quanto dos movimentos sociais. Os 

autores apontam o pioneirismo de Caetano Veloso ao misturar elementos femininos 

e masculinos, uma pura androginia, em suas performances. Caetano utilizava batom, 

fazia trejeitos e se vestia de baiana ao modo Carmem Miranda. Além disso, um grupo 

musical, quase no mesmo período, chamava atenção do público pela forma irreve-

rente, exótica e estranha de se apresentar, eram os Dzi Croquettes.  Para o jornalista 

João Silvério Trevisan: 
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Os Dzi Croquettes colocaram nos palcos brasileiros uma ambigüidade 
de virulência inédita entre nós [...] Em seus espetáculos, homens de 
bigode e barba apresentavam-se com vestes femininas e cílios posti-
ços, usando meias de futebol com sapatos de salto alto e sutiãs em 
peitos peludos. Assim, nem homem, nem mulheres [...] eles dança-
vam em cena e contavam piadas cheio de humor ambíguo, tentando 
furar o cerco repressivo desse período ditatorial em que a censura e 
a polícia mobilizavam-se ao menor movimento que destoasse dos pa-
râmetros permitidos (TREVISAN, 2002, p.288). 

 

 

O deboche e a singularidade da apresentação dos Dzi Croquettes afrontavam 

e atravessavam as barreiras impostas pelo machismo, “toda a força do macho”- que 

poderíamos entender como o poder social formal - e ‘toda a graça da fêmea’ – quer 

dizer, os benefícios subjacentes a essa condição” (LOBERT, 2010,p.82) eram fundi-

dos em uma representação teatral que atravessava as barreiras impostas pela cen-

sura do poder instaurado. “Nós não somos homens, nem somos mulheres, Nós so-

mos gente, computada igual a vocês!” (Dzi Croquettes citado por FRY e MACRAE, 

1985, p.19). 

 Neste mesmo caminho emergiram tantos outros grupos como, por exemplo, 

Secos e Molhados, na figura mais expressiva de Ney Matogrosso. No entanto, ambos 

(Dzi Croquettes e Secos e Molhados) afirmavam que não tinham um projeto político. 

Contudo, mesmo que intencionalmente, as posturas e as apresentações impulsiona-

ram a liberdade de expressão de ser e, ainda, publicizar a normalidade de e transgre-

dir as barreiras impostas pela sociedade sobre a identidade sexual.  

 É fato, pois, que durante o período de abertura política (1978-85) várias formas 

de resistência, luta e reivindicação surgiram no Brasil, mas nenhuma outra teve tanta 

importância, para a comunidade gay (GREEN, 2000), quanto o jornal O Lampião da 

Esquina. Considerado o primeiro jornal nacional destinado a comunidade gay e dire-

cionando suas posições ideológicas para a conscientização da questão da homosse-

xualidade, O Lampião da Esquina valeu-se do processo de abertura política para criar 

um sentimento de pertencimento e autoaceitação aos praticantes do amor entre 

iguais. Segundo Fry e MacRae (1993, p.21), o “Lampião, editado no Rio de Janeiro 

por jornalistas, intelectuais e artistas homossexuais pretendia originalmente lidar com 

a homossexualidade procurando forjar alianças com as demais “minorias“.    
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 Além disso, em 1979 surge o primeiro grupo gay do Brasil, denominado 

SOMOS -  Grupo de Afirmação Homossexual. Sua aparição foi durante a semana de 

debates sobre minorias sociais, promovido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo.  Fry e MacRae (1993, p.23) apontam a impor-

tância do evento:  

 

uma experiência catártica que aumentou a confiança dos participan-
tes e deu impulso à formação de outros grupos similares em São 
Paulo e outras cidades como também em vários estados.  

 

 

 Nesse sentido, complementa Green (2000, p.274) 

 

 

O nome final – Somos: Grupo de Afirmação Homossexual – foi o meio 
termo que o grupo adotou e estreou durante um debate em 6 de feve-
reiro de 1979, no Departamento de Ciências Sociais da Universidade 
de São Paulo. O debate foi parte de uma série de discussões sobre o 
tema de organização das “minorias” brasileiras – em referência às mu-
lheres, os negros, os povos indígenas, e os homossexuais – e acabou 
sendo também o evento em que o movimento de gays e lésbicas do 
Brasil “se assumiu”. O painel sobre homossexualidade contou com a 
presença de editores do jornal Lampião e de membros do Somos. 
Mais de 300 pessoas lotaram o auditório. A discussão que se seguiu 
foi eletrizante, com a troca de farpas e acusações entre os estudantes 
de esquerda e os representantes homossexuais. Pela primeira vez, 
lésbicas falavam abertamente sobre a discriminação que encontra-
vam. Estudantes gays reclamavam que a esquerda brasileira era ho-
mofóbica. Defensores de Fidel Castro e da revolução cubana argu-
mentavam que a luta por direitos específicos, contra o sexismo, ra-
cismo e homofobia, iria dividir a esquerda. Eles argumentavam que o 
povo devia se unir na luta geral contra a ditadura. 

 

 

Portanto, mesmo sendo um período de repressão política a Ditadura Civil-

Militar brasileira tornou-se campo de batalha para a luta pelos direitos civis e igualitá-

rios para os homoeróticos. Muito mais que a luta pela liberdade de expressão, os 

entendidos buscavam o direito de ser. Desta forma, os eventos que ocorreram entre 

a década de 60 e 70 impulsionaram a corrida pela busca de direitos, motivaram a luta 
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por condições básicas e abriram os portões dos guetos para as ruas. As ruas e as 

mídias, a partir disso, foram ocupadas, coloridas, no entanto, em cores de lutas.  

 

2.2 Das posições e representações do Lampião da Esquina 

 

Considerado o primeiro jornal nacional de grande circulação destinado a co-

munidade gay e direcionando suas posições ideológicas para a conscientização da 

questão da homossexualidade, O Lampião da Esquina valeu-se do processo de aber-

tura política para criar um sentimento de pertencimento e autoaceitação na comuni-

dade gay (RODRIGUES, 2015; MACRAE,1990).  

 

 

Figura 2 Capas do Lampião da Esquina 

 

O Lampião caracteriza-se como um jornal alternativo que surgiu durante o pe-

ríodo de Abertura, que tem início em 1974 e se conclui em 1988. Segundo Kucinski 

(2003), os jornais alternativos buscavam a restauração da democracia e melhorias no 

sistema econômico. Ademais, de acordo com o Lampião, “poderio nenhum conse-

guirá sufocar de forma definitiva os atuais movimentos das minorias discriminadas!” 

(LAMPIÃO, dezembro de 1979, p. 9). 

O jornal surgiu a partir do encontro do editor Winston Leylan, da Gay Sunshine 

Press, uma revista gay estadunidense com jovens artistas que logo se motivaram a 

criar o jornal que, por consequência, acabou por consolidar o Movimento Gay no 
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Brasil. Segundo Rodrigues (2007), o corpo editorial do jornal era composto por 11 

pessoas: Adão Costa, Aguinaldo Silva, Antônio Chrysóstomo, Clovis Marques, Gas-

parino Damata, João Antônio Mascarenhas, Darcy Penteado, Jean Claude Bernardet, 

Peter Fry, Francisco Bittencourt e João Silvério Trevisan, os chamados senhores de 

respeito, como se intitularam na edição número zero do periódico; forma especifica 

de afirmar ao público que aquele jornal manteria uma postura séria e coerente. Desta 

forma, a união de vários artistas de diferentes áreas e a vontade criar um veículo de 

comunicação para denunciar as mazelas sociais e políticas enfrentadas pela comuni-

dade gay possibilitou a criação de uma homoidentidade brasileira, ou, pelo menos, foi 

o ponto de partida, através da reprodução no jornal, de expressões que a população 

gay utilizava nos guetos (FRY e MACRAE, 1985; RODRIGUES, 2015).  

A escolha do nome do periódico pelos editores já pode ser considerada uma 

forma de resistência e crítica aos processos de exclusão de determinados grupos 

sociais. “Lampião” se refere à forma de luz, um mecanismo capaz de iluminar sujeitos 

que se encontram às margens da sociedade, nos guetos escuros, mas também faz 

alusão ao “cabra macho”, nordestino, cangaceiro, símbolo de virilidade e masculini-

dade. Em contrapartida, “Esquina” funciona como quebra de paradigma, crítica moral, 

pois remete ao sujeito que se encontra no desvio dos caminhos morais da sociedade. 

O Lampião se coloca como mecanismo de ruptura de poder, pois tem como função 

mostrar a sociedade que nem todo viado é afeminado, e, se caso for, também é nor-

mal, pois a homossexualidade existe em sua variedade. Nesse sentido, o periódico 

trabalha nas esquinas, nos guetos, no submundo fazendo críticas e relevando à so-

ciedade as condições de prostitutas, travestis, homossexuais e negros (BANDEIRA, 

2006). 

Rodrigues (2015) conta que os editores escolheram os poucos leitores do nú-

mero Zero do jornal, pois havia risco de censura. Para isso, o jornal enviou a edição 

dentro de um envelope de papel pardo fechado para não comprometer quem rece-

besse. No entanto, logo após o lançamento da edição número Zero os editores lan-

çaram ao público em geral a primeira tiragem que, segundo MacRae (1990), foram 

confeccionados 10 mil exemplares. O jornal estruturava-se da seguinte forma: Opi-

nião (editorial), Esquina (artigos variados), Reportagem, Tendência (cultura), Ensaio, 

Literatura e Cartas na Mesa. Como era um jornal feito por e para homossexuais os 

lugares de venda eram poucos e, além disso, os leitores tinham medo de represálias, 
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exposição pública ou de revelar a própria sexualidade. Portanto, os guetos se torna-

ram os principais caminhos pelos quais o Lampião percorreu para alcançar seu pú-

blico, sendo encontrado em boates, saunas e bares como locais de venda. Dessa 

forma, segundo Rodrigues (2015, p.91), “o Lampião da Esquina iniciava um novo ca-

pítulo para a história da construção e da afirmação de uma identidade gay no Brasil”.  

No entanto, é essencial para compreendermos os discursos e seus desdobra-

mentos sabermos o local de enunciação e os sujeitos envolvidos na prática enuncia-

tiva. Desta maneira, apresentamos, a seguir, os autores envolvidos na produção das 

reportagens.   

1. Darcy Penteado: foi um artista, desenhista, gravador, cenógrafo, figurinista, li-

terato, autor teatral e pioneiro na militância dos movimentos LGBT brasileiro. 

Além disso, era figura presente nas artes vivas e nas manifestações culturais 

da capital paulista. Dedicou a vida às artes e a luta pela igualdade sexual e 

identitária. 

2. Jean-Claude Bernardet:  foi um teórico e critico do cinema, cineasta e artista 

plástico naturalizado brasileiro. Nasceu na Bélgica, mas de família francesa, 

veio para o Brasil quando criança. Diplomado pela École des Hautes Études 

en Sciences Sociales (Paris) e doutor em Artes pela ECA (Escola de Comuni-

cações e Artes) da USP.  

3. João Antônio de Sousa Mascarenhas: foi um dos mais importantes ativistas 

dos direitos humanos e igualitários brasileiro. Além disso, graduou-se em di-

reito, era poliglota e amigo de Winston Leyland, editor da editora Gay Sunshine 

Press.  

4. João Silvério Trevisan: Foi um escritor, ativista pelos direitos humanos e igua-

litários, cineasta, dramaturgo, tradutor e artista plástico. Assumiu-se aberta-

mente homossexual durante a vigência do AI-5 e, em consequência, acabou 

se exilando na Califórnia, EUA, onde se aproximou das ideias de liberdade 

sexual.  

5. Peter Henry Fry: Um dos mais respeitados pesquisadores da homocultura bra-

sileira, antropólogo e brasilianista. Fry nasceu na Inglaterra onde se graduou 

em Antropologia Social e defendeu sua tese na mesma área na  University Of 

London em 1969.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cen%C3%B3grafo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Figurinista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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6. Aguinaldo Silva: Jornalista, escritor, cineasta, roteirista e dramaturgo. Traba-

lhou em inúmeros jornais nacionais e, também, como autor de inúmeras tele-

novelas brasileiras.  

7. Francisco Bittencourt: foi um jornalista, artista, locutor, escritor, dramaturgo e 

crítico. Por meio de suas obras o jornalista pavimentou um dos lados mais 

combativos da crítica de arte brasileira ao viver as contradições de sua época  

e assumir posições políticas em sua vida profissional e pessoal. 

8. Antônio Chrysóstomo: foi um jornalista, critico de arte e escritor. Atuou como 

jornalista nos mais importantes jornais do país. Além disso, fez oposição a Di-

tadura civil-militar brasileira.  

9. Gasparino Damata: Foi um escritor, jornalista, contador e marinheiro.  

10. Adão Costa: Foi um escritor, artista plástico e jornalista brasileiro. Em suas 

obras o autor fez oposição ao governo ditatorial.  

11. Clovis Marques: Jornalista e escritor.  

 

 

Figura 3 Peter Fry, João Silvério Trevisan, Celso Curi, Aguinaldo Silva, Francisco Bittencourt, 
Gasparino Damata, João Antônio Mascarenhas e Darcy Penteado 

 Segundo Bandeira (2006), desde o Iluminismo cabia aos homens das letras e 

do conhecimento iluminar a sociedade e libertá-la do obscurantismo que a falta de 

conhecimento causava nas relações sociais. Desta forma, como homens das letras, 

os editores do Lampião se vestiam de uma legitimidade forjada pela vivência, mas, 
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sobretudo, por serem reconhecidos pela capacidade intelectual, artística e crítica. 

Nesse sentido, o autor defende que todos os aspectos do periódico foram pensados 

para promover críticas sociais e problematizar os aparelhos de dominação que já es-

tavam consolidados pela sociedade burguesa brasileira. Além disso, os editores viam 

a necessidade de desconstruir o imaginário social de que os homossexuais só con-

versavam sobre sexo, plumas e paetês. Era preciso, portanto, promover discussões 

intelectuais, mas, ao mesmo tempo acessíveis a todos os públicos. Entretanto, a lin-

guagem séria logo se tornou enfadonha e muitos leitores criticaram a configuração do 

periódico, pois lembrava os grandes veículos de comunicação. Por fim, os editores 

concordaram com os leitores e tornaram a linguagem mais leve, mas sempre com 

tom crítico:  

O aspecto do jornal não estimula o leitor, a apresentação interna é 
muito ‘fria’ e por isso o jornal lembra o Movimento (...) falta uma dose 
maior de emoção dentro do jornal e dentro dos artigos; deveria haver 
mais reportagens (emoção) que ensaios (frieza). A semelhança com 
o Movimento nos transparece do seguinte modo: “somos bichas, mas 
somos sérios (intelectuais)”; como uma desculpa para o fato de serem 
bichas; o jornal deveria ser sério e descontraído ao mesmo tempo 
como, por exemplo, o Pasquim de velhos tempos”  LAMPIÃO, dezem-
bro de 1979, sp) 

 

 O que percebemos, portanto, é que os autores e editores do jornal O Lampião 

da Esquina possuíam além de capital social, também capital econômico, formação 

intelectual e transitavam em esferas sociais que, em sua grande maioria, são reduzi-

das e restritas. Assim, seria muito simples perguntar, à luz dos procedimentos da 

Análise de Discurso, se aquele grupo iria conseguir falar em nome de todos aqueles 

que viviam às margens da sociedade. Nesse sentindo, é mais prudente e coerente 

com os recursos teóricos e metodológicos que sustentam essa pesquisa perguntar 

quais foram as ideologias, as vontades e os interesses que atravessaram aqueles 

sujeitos assujeitados. No editorial número Zero, o Lampião busca apresentar a se-

guinte ideia:  

 

um jornal homossexual, para quê? (...) Nossa resposta, no entanto, é 
esta: é preciso dizer não ao gueto e, em conseqüência, sair dele. O 
que nos interessa é destruir a imagem-padrão que se faz do homos-
sexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que pre-
fere a noite, que encara a sua preferência sexual como uma espécie 



 

 

39 

 

de maldição, que é dado aos ademanes e que sempre esbarra, em 
qualquer tentativa de se realizar mais amplamente enquanto ser hu-
mano, neste fator capital: seu sexo não é aquele que ele desejaria ter. 
Para acabar com essa imagem-padrão, LAMPIÃO não pretende solu-
çar a opressão nossa de cada dia, nem pressionar válvulas de es-
cape. Apenas lembrará que uma parte estatisticamente definível da 
população brasileira, por carregar nas costas o estigma da não-repro-
dutividade numa sociedade petrificada na mitologia hebraico-cristã, 
deve ser caracterizada como uma minoria oprimida. E uma minoria, é 
elementar nos dias de hoje, precisa de voz. [...] LAMPIÃO deixa bem 
claro o que vai orientar a sua luta: nós nos empenharemos em des-
moralizar esse conceito que alguns nos querem impor – que nossa 
preferência sexual possa interferir negativamente em nossa atuação 
dentro do mundo em que vivemos (LAMPIÃO, número ZERO, p. 2). 

 

 

 Desta maneira, segundo Rodrigues (2015, p. 96), o Lampião busca “do número 

um até o fim dos seus dias [...] tentar ‘iluminar boa parcela da comunidade gay’“. Para 

isso o periódico buscou alcançar os mais variados públicos e suas particularidades, 

da bicha de mictório ao guei empresário, da caminhoneira à freira entendida, das tra-

vestis aos heteronormativos, dos homens às feministas, pois os editores buscavam 

tornar as páginas do jornal democráticas ideologicamente. Nesse sentido, exclama 

Rodrigues (2015, p.97):  

 

Assim, não vamos encontrar no jornal um discurso dirigido a uma 
classe social definida. Ele vai falar para aqueles que vivem na terceira 
margem do rio, ou melhor, para aqueles invisíveis, socialmente fa-
lando. Mas também vai trazer informações para aqueles que já estão 
acostumados a obter informações. Vai falar de Foucault e de Sartre, 
de Carmen Miranda e de Mário de Andrade, de abertura política e de 
repressão violenta. O homossexual brasileiro, com suas múltiplas 
identidades, encontra no Lampião da Esquina seus semelhantes. Di-
versos, porém iguais.   

  

 

À vista disso, para exemplificar e revelar que, mesmo sendo dirigido e desti-

nado às minorias sociais, o alcance discursivo do jornal ultrapassava as barreiras do 

submundo. Nas palavras de MacRae (1990, p.76), “esse era sabidamente heterogê-

neo em termos de classe, cultura, idade, ideologia política, localização geográfica, 

etc”. O jornal começava a dar os seus produtos e produzir mentalidades diversas e, 
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sobretudo críticas. Em carta à redação, uma mãe de homossexual assim avaliou a 

pertinência do novo periódico: 

 

Tenho lido Lampião desde o n°4. Ele me interessa particularmente, 
pois tenho um filho homossexual, o qual, aliás, é quem traz o jornal 
para casa todos os meses. Muita gente fica chocada comigo, porque 
eu, como mãe, encaro com naturalidade essa particularidade do meu 
filho: ele é homossexual. Eu soube disso há cinco anos, quando ele 
completou 18 anos e houve um pequeno escândalo na rua onde mo-
ramos, pois rapazes de sua idade descobriram que ele frequentava 
lugares gays e passaram a hostilizá-lo. Não vou dizer que não tenha 
sido um choque para mim – foi, sim, porque eu fui criada no seio de 
uma tradicional família pernambucana, que acha coisas como essas 
condenáveis. O problema é que, neste caso, era meu filho, e aí as 
coisas mudaram de figura. Bom, o que eu queria dizer a vocês é que 
o número de mães que passam por experiências igual à minha, e que 
procuram aceitar seus filhos como eles são, é bem maior do que se 
pensa. Mesmo que, perante a sociedade, essas mulheres assumam 
uma atitude hipócrita, o fato é que, no fundo, elas torcem para que 
seus filhos homossexuais sejam felizes à sua maneira. Afinal, quando 
o homossexualismo invade nossas casas – mesmo sem ser convi-
dado –, a gente descobre que ele não é o monstro que se pinta. Eu 
adorava meu filho, e não deixei de amá-lo quando lhe perguntei se 
era verdade o que os rapazes da rua gritavam à nossa porta, e ele, 
no auge do desespero, me respondeu que sim (LAMPIÃO, fevereiro 
de 1979, p. 14). 

 

 

Fato é, pois, que a partir das publicações do jornal as questões relacionadas à 

comunidade gay puderam ser analisadas de forma mais crítica desvinculando-se dos 

achismos e dos preconceitos disseminados dentro da sociedade, isto é, trazendo para 

o centro das discussões sociais a presença e a necessidade do reconhecimento pelo 

Estado dos direitos dos homossexuais. “É assim que compreendemos a apresenta-

ção, no título do editorial número zero da proposta do jornal: Saindo do gueto. O Lam-

pião surge com a proposta de criar uma consciência homossexual, assumir-se e ser 

aceito” (RODRIGUES, 2007, p.69). Além de levar para o centro das discussões os 

problemas enfrentados pelos homoeróticos, o periódico se preocupava com outras 

minorias sociais. Talvez o sucesso  do tabloide esteja ligado à possibilidade de dar 

voz às minorias que durante anos foram amordaçadas. Lembra-nos Rodrigues (2015, 

p.98): “o discurso do Lampião da Esquina é de não conformismo”.  
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As lutas das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos índios, 
dos prisioneiros – categorias historicamente silenciosas – têm nos en-
sinado que a História tem sujeitos e objetos, aqueles que falam e 
aqueles de quem se fala, mas que também os sujeitos variam durante 
o processo. Estas lutas têm nos ensinado que o conhecimento pode 
ser sinônimo de poder e que a fala torna visíveis questões concretas 
mas não conhecidas, não registradas, portanto sem existência histó-
rica. Essa fala, no entanto, ao mesmo tempo que revolucionária é con-
servadora por ser parte de uma linguagem, desta mesma linguagem 
que por tanto tempo manteve invisíveis as categorias de pessoas que 
agora começam a tentar um autoconhecimento tentando afirma-se 
como sujeitos de sua própria história (LAMPIÃO, maio de 1978,p.2). 

 

 

Os intelectuais por 

trás do jornal buscavam 

transmitir a ideia de que a 

homossexualidade 

era uma identidade a ser 

encarada como uma 

alternativa legitima à 

heterossexuali-

dade, em outras palavras, o 

respeito deveria ser 

acessível a todos os 

indivíduos e ao Estado caberia a função de garantir os direitos individuais dos homos-

sexuais, ora através de mecanismos de pedagogização que legitimassem as diferen-

ças humanas, ora através de leis rígidas para aqueles que cometessem crimes contra 

às minorias. Buscavam, portanto, desconstruir a imagem do gay depravado, sexuali-

zado, como figura da noite e do submundo; esperava daqueles indivíduos um posici-

onamento firme, de reconhecimento, de imposição da sua existência, da sua dife-

rença e, para isso, o pensamento de normalidade sexual era apresentado de diferen-

tes formas como: charges, cartas de leitores e colunas. 
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Para acabar com essa imagem-padrão, LAMPIÃO não pretende solu-
çar a opressão nossa de cada dia, nem pressionar válvulas de es-
cape. Apenas lembrará que uma parte estatisticamente definível da 
população brasileira, por carregar nas costas o estigma da não repro-
dutividade numa sociedade petrificada na mitologia hebraico-cristã, 
deve ser caracterizada como uma minoria oprimida. E uma minoria, é 
elementar nos dias de hoje, precisa de voz (LAMPIÃO, abril de 1978, 
p.2). 

 

 

Com isso, o jornal buscava mostrar aos seus leitores seu papel dentro de um 

estado microfísico de poder e que, além disso, não estavam sozinhos, enfatizando a 

homossexualidade como um comportamento inato a determinados homens. Por ve-

zes, o jornal travou sérias críticas ao sistema por ser excludente com a população 

gay, contudo, críticas severas também eram destinadas aos homossexuais, pois, es-

tes, segundo o Lampião, precisavam adquirir mais conhecimento e posicionarem-se 

politicamente contra a maneira como o sistema os tratava, pois “se você não falar do 

seu problema, o seu problema não existe” (LAMPIÃO, maio de 1978, p. 14). 

 

Infelizmente a sociedade machista é dona do mundo. E esta situação 
não sofrerá mudança enquanto não partirmos para a ação. [...] Há um 
trabalho difícil, árduo a ser realizado por todos. Amigas passionárias, 
rompam com as correntes da miséria e da opressão, rodem um pou-
quinho as suas baianas, que isto não tem matado bicha nenhuma, ao 
contrário tem nos ajudado a crescer. (LAMPIÃO, dezembro de 1979, 
p. 2) 

Figura 4 Figura 4 Lampião da Esquina, edição 23. 
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 Além das duras críticas à normatividade da sociedade brasileira, o jornal dedi-

cava espaço para tecer críticas ao preconceito que determinados homossexuais ali-

mentavam contra outros homossexuais, pois em uma sociedade mergulhada em um 

sistema machista e estratificado ainda se espera um comportamento masculinizado 

do homem, a idealização dos papeis de gênero. Desta forma, os gays afeminados 

eram considerados pelos gays heteronormativos como inferiores e de pouco valor.  

 

Lampião: Se pegam, por exemplo, dois soldados fodendo, o que é 
expulso primeiro é o passivo, o outro tem mais uma chance, e fica no 
exército. Existe essa diferença entre passivo e ativo.  

 Hocquenghem: Evidentemente. Isso é normal, porque existe uma di-
visão entre dois tipos de homossexuais, que são os supermachos e 
os submachos. Uma sociedade pode considerar um homem tão ma-
cho que ele só pode foder comendo. E é o macho no sentido estrito 
da palavra, tão viril que só pode comer homem viril. (LAMPIÃO, junho 
de 1981, p. 6) 

 

  Em outra passagem:  

 

Um estereótipo do homossexual do Estado [...] A loca tradicional, sim-
pática ou má, o amante de garotões, o especialista dos mictórios, to-
dos esses tipos coloridos herdados do século XIX, apagam-se diante 
da modernidade tranqüilizadora do (jovem) homossexual (de 25 a 40 
anos), de bigodes e com sua pastinha de executivo debaixo do braço, 
sem complexos nem afetações, frio e bem educado, publicitário ou 
balconista de lojas elegantes, inimigos dos excessos, respeitoso em 
relação ao poder, amante da cultura e de um liberalismo esclarecido 
(LAMPIÃO, junho de 1981, p. 7). 

 

 

Por ser formado por vários intelectuais com divergentes posicionamentos ide-

ológicos, o jornal ao longo da sua história foi perdendo força, mas cumprindo seu 

papel social de dar voz aos excluídos. “Com um corpo editorial formado por onze 

personalidades com posições ideológicas tão dispares não é de estranhar que logo 

cedo as disputas por temas acabariam por enfraquecer o jornal” (RODRIGUES, 2007, 
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p.93). Nesse sentido, Trevisan aponta o monopólio editorial nas mãos de Aguinaldo 

Silva e de Francisco Bittencourt e o descontentamento por parte dos outros editores, 

atrelado a isso estariam as formas sensacionalistas de tratar a travestilidade e o de-

sencontro com as pautas dos movimentos sociais e as homossexualidades.  

Nesse sentido, vale recordar como a grande imprensa tratava a homossexua-

lidade e os homossexuais em suas páginas. Temos, por exemplo, o caso mais notório 

do jornal O Pasquim, reconhecido por muito como um veículo progressista o periódico 

utilizava das suas páginas para ironizar, debochar e menosprezar a homossexuali-

dade. Desta forma, portanto, os homossexuais “sofriam severa difamação por parte 

dos jornalistas de O Pasquim” (GREEN, 2003 p.208). 
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3. A CONSTRUÇÃO DOS DITOS: OS FUNDAMENTOS E AS PRÁTICAS DA 
ANÁLISE DE DISCURSO 

 

 

Propomos neste capítulo nos aventurarmos em terras que ainda não foram to-

talmente descobertas, mas que clamam por serem analisadas, tateadas e, acima de 

tudo, compreendidas. Assim, a luz de Pêcheux (1995; 2014), Orlandi (1999), Gregolin 

(2004; 2003; 2006) e Foucault (1997) pretendemos conceituar a linguagem e o dis-

curso, pois entendemos que a Análise de Discurso (AD) acaba atuando como impor-

tante mecanismo teórico e metodológico para compreender a forma como a socie-

dade e as relações humanas se dão.  

Se a enunciação já encaminha os termos de sua análise (uma vez que as rea-

ções e as respostas são uma forma de interpretação), as ferramentas conceituais 

ajudam a situar historicamente o discurso, inserindo as noções de sujeito e contexto 

histórico da enunciação. No entanto, ao assumir com Orlandi (1999, p. 15) que o dis-

curso procura “compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, 

parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história”, ao selecio-

narmos um enunciado qualquer, acabamos tornando possível parte do processo so-

cial que favorece o seu aparecimento e as suas estratégias de legitimação. 

 Assim, pensar em Análise de Discurso obrigatoriamente nos obriga a refletir 

sobre o sujeito, o discurso e as relações de poder. Desta forma, o discurso possibilita 

significar a linguagem, indo buscar em sua prática as formas sociais convencionadas, 

a ruptura com os pactos celebrados e os posicionamentos assumidos pelos sujeitos 

historicamente situados.  

 

3.1 Linguagem 

 

 

A concepção da linguagem como elemento indissociável de seu contexto de 

produção sociocultural é compartilhada por Mikhail Bakhtin e seu círculo. Em suas 

obras Bakhtin (1997; 2006; 2004) e seus parceiros interessam-se pela produção, pelo 

discurso produzido e compartilhado por seres humanos em sociedade (BORBA, 
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2010). O círculo de Bakhtin centra sua atenção sobre "o fato de que a linguagem não 

é falada no vazio, mas numa situação histórica e social concreta no momento e no 

lugar da atualização do enunciado" (BRAIT, 1997 p.97). Assim, Bakhtin propõe pen-

sar a linguagem como um fenômeno social que surge em contextos locais de uso de 

língua. Para o autor, o papel principal da linguagem é a comunicação (que é sempre 

considerada em seu contexto sócio-histórico-cultural). Comunicar-se implica agir dia-

logicamente, e em diálogo com interlocutores que estão situados sóciohistoricamente 

(BORBA, 2010).  

A linguagem, neste meio, revela-se como um sistema de importante comuni-

cação ideológica da vida cotidiana, expressa por diversos signos. Estes signos, en-

quanto objetos ideológicos refletem a realidade material e social, representados pela 

palavra, pelos comportamentos, pela composição musical, pelo ritual religioso entre 

outros, como explica Brait (1997). No entanto, enquanto signo, a palavra encontra-se 

presente na conversação e em várias formas discursivas produzidas. Seja na fala ou 

na escrita, ela se torna o material de apoio para a compreensão e interpretação das 

várias formas de linguagem, estabelecendo-se como importante objeto de análise na 

construção da identidade cultural da sociedade (BAKHTIN, 2006; BORBA, 2010).  

Assim, em consonância com Bakhtin, Fiorin (2007) acredita que a linguagem é 

uma instituição social, que propaga ideologias e intermedeia a comunicação entre os 

seres humanos. Ela é determinada pelas condições sociais, mas ao mesmo tempo 

tem certa autonomia em relação às formações sociais. Desta forma, “trata-se da lin-

guagem enquanto ato de discurso, que aponta para a maneira pela qual se organiza 

a circulação da fala numa comunidade social ao produzir sentido” (CHARAUDEAU, 

2009, p. 33). No entanto, é importante lembrar que para Dominique Maingueneau 

(2015) a linguagem funciona para além da comunicação. Desta forma, pensar que os 

atos de fala constituem a principal função da linguagem é encarar o fenômeno super-

ficialmente, em suas palavras, “a linguagem para comunicação é apenas a ponta do 

iceberg”.   

 

Aqui, o ”discurso” não é apresentado como um território circunscrito, 
mas como um espaço incerto entre dois maciços, lá onde se “desafa-
zem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas”, 
entre a linguagem e o mundo. (p.31) 
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 Portanto, são nas dualidades e tenuidades da linguagem que o discurso se 

constrói, pois, segundo Orlandi (1999, p. 15), “o discurso é [...] palavra em movimento, 

prática da linguagem [...]”. O discurso trabalha “com a língua no mundo, com maneiras 

de significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto 

parte de suas vidas” (p.16). Fato é, pois, ao produzirem linguagem, os indivíduos 

constroem discursos (BRANDÃO, sd).  

 

3.2 Os caminhos históricos da Análise de Discurso 

 

 

A Análise de Discurso emerge de um contexto histórico de instabilidade política 

e teórica da segunda metade do século XX, na França. No final da década de 60, 

estudantes das principais universidades francesas (Nanterre, Sorbonne etc.) saíram 

às ruas para lutar contra a rigidez do sistema educacional e reivindicar um sistema 

político mais justo (GREGOLIN, 2004; MAZZOLA; 2009). Contudo, o presidente na 

época, General Charles De Gaulle, usou da força policial para sufocar as manifesta-

ções.  O motim ganhou força com a entrada da classe trabalhadora no movimento e, 

em consequência, houve greves nacionais e paralisações por melhores condições de 

trabalho e maiores salários. Em outras palavras, a França, neste período, encontrava-

se em pleno colapso (GREGOLIN, 2004; PÊCHEUX, 1995; MAZZOLA; 2009).  

Participaram dos atos políticos grandes pensadores como Michel de Certeau, 

Lacan, R. Bathers, Althusser, Lévi-Strauss e muitos outros (GREGOLIN, 2004). Tal 

perspectiva revela que a crise política francesa também era uma crise no campo in-

telectual, em outras palavras, a França do Iluminismo e da Revolução Francesa no-

vamente passara por um período de renovação e um movimento de florescimento 

intelectual. Gregolin (2004) em conformidade com Henry (1997, p.27) assume a ideia 

de que a crise francesa impulsionou a superação do pensamento estruturalista. Desta 

forma, sendo a Linguística considerada a “ciência piloto”, entendida como aquela que 

oferecia o modelo de cientificidade para as ciências vizinhas, pois o método linguístico 
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tornou-se capaz de entender, ou pelo menos, fornecer mecanismos mais complexos 

de análises. (GREGOLIN, 2006).  

Dentro da Linguística, segundo Rubin (1997), houve uma transformação muito 

mais revolucionária,  já que os estudiosos começaram a abarcar em suas pesquisas 

o diálogo com a parole, trazendo para o campo linguístico as relações sociais e os 

aspectos históricos, uma vez que, foram abandonados pela perspectiva da langue 

saussuriana.   

Para Gregolin (2004), os marcos inaugurais dos estudos sobre a Análise de 

Discurso são a publicação de Lexicologia e análise de enunciado, de Jean Dubois, e 

Analyse automatique du discours de Michel Pêcheux, trazendo o primeiro uma con-

tribuição da Linguística e o segundo as contribuições da Filosofia Marxista, da Psica-

nálise e da Epistemologia. Ademais, segundo Mussalim (2012), o que há de comum 

entre os dois pensadores (Dubois e Pêcheux) é a imersão no marxismo, a preocupa-

ção com o afinco político, a história, os movimentos sociais e a luta de classes. 

 

Para Maldidier (1997) a história da Análise do Discurso na França 
pode ser lida através de uma dupla fundação, no final dos anos 60, 
nas figuras de Jean Dubois e de Michel Pêcheux. Apesar das diferen-
ças, os dois fundadores tinham como pano de fundo o panorama da 
França da época. Dubois e Pêcheux eram ligados ao marxismo e à 
política (GREGOLIN, 2003, p. 23). 

 

 

 Sob tal perspectiva, Mussalim (2012) defende a ideia de que através dos pos-

tulados marxistas e da expansão da Linguística, como ciência piloto, as bases da 

Análise de Discurso foram se moldando. O fato é que, para a autora, a AD surge com 

um propósito político e a Linguística poderia fornecer os mecanismos para fundamen-

tar determinada abordagem.  

 Entretanto, Gregolin (2006, p. 13) reserva um papel de destaque à figura de 

Pêcheux, pois considera o autor como o “centro de gravitação” da Análise de Discurso 

francesa, assim, a ele é atribuído, o que a autora chama de “gesto fundador”. No mais, 

baseada no livro Analyse automatique du discours, a linguista descreve que Pecheux 
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“inaugura uma abordagem transdisciplinar convocando uma teoria linguística, uma 

teoria da história e uma teoria do sujeito” (2003, p.23).   

 Ipso facto a AD se formulou e reformulou à luz das contribuições de diversos 

pensadores, na segunda metade do século XX. No último capítulo do livro Por uma 

Análise Automática do Discurso (2014) Pêcheux considera que a AD desenvolveu-se 

em três fases ou, em suas palavras, em épocas da Análise de Discurso.  

 A primeira época da AD é abalizada como aquela em que o conceito de Má-

quina Discursiva (MD) se destaca nas discussões sobre as teorias do discurso. Além 

disso, conceitos-chave e teorizações importantes foram formulados por Michel 

Pêcheux para incorporar o que era sua pretensão inicial: criar um instrumento cientí-

fico capaz de relacionar a teoria e a prática, fazendo com que as Ciências Sociais se 

tornassem verdadeiramente científicas (HENRY, 2014; PÊCHEUX; 2014). Outrossim, 

a primeira época buscava analisar, segundo Mussalim (2004), os discursos estáveis, 

ou seja, sem variações e dualidades como, por exemplo, o discurso do Partido Co-

munista. Desta forma, Mussalim (2014) descreve que neste período a AD buscava a 

regularidade da enunciação, isto é, procurava analisar as práticas discursivas dentro 

do mesmo padrão e formuladas pela mesma máquina discursiva.  

 A segunda época da Análise de Discurso é marcada pelo surgimento do con-

ceito de Formação Discursiva (FD) desenvolvida a priori por Michel Foucault em A 

arqueologia do saber (1969). No entanto, alguns autores como, verbi gratia, Maingue-

neau (2015) credita uma dupla paternidade ao conceito, pois Pêcheux se apoiou nas 

ideias de Althusser e seus colaboradores para desenvolver o conceito foucaultiano e, 

posteriormente, aplicá-lo à Análise do Discurso.  Desta forma, dois conceitos podero-

sos (Máquina Discursiva e Formação Discursiva) não poderiam orbitar no campo gra-

vitacional da Análise de Discurso. Assim, a concepção de Máquina Discursiva perdeu 

espaço nas discussões sobre as teorias do discurso, pois Foucault (1997), através da 

FD, revela que a prática discursiva não é fechada em si mesma. Ela é sempre atra-

vessada por outras formações discursivas. Fato é, pois, que o conceito de FD ampliou 

a diversidade de corpora, uma vez que adotou os discursos instáveis em suas análi-

ses.  Gregolin (2006, p.62) acrescenta:  
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Essas críticas conduzem à “segunda época”, quando se inicia o movi-
mento em direção à heterogeneidade, ao Outro, à problematização me-
todológica. A re-interpretação do conceito de formação discursiva  de 
Foucault faz as propostas peuchetianas ingressarem  naquilo que Mal-
didier (1990) denomina de “época dos tateamentos”, um período de po-
lemicas, reajustes, que são visíveis no artigo escrito por Pêcheux  e 
Fuchs (1975), no qual é apresentado o “quadro epistemológico geral” 
da analise do discurso, explicitando a vinculação com Saussure, Marx 
e Freud. 

 

A terceira época é aquela em que a Máquina Discursiva vai ser sopitada pela 

Formação discursiva. É neste momento, pois, que o conceito de interdiscurso vai ga-

nhar força dentro das acaloradas discussões sobre a Análise de discurso.  Nesse 

sentido, o interdiscurso é compreendido como produto dos múltiplos e variados dis-

cursos que fazem parte de uma determinada formação discursiva que se originam, 

por sua vez, de também múltiplos momentos e locais históricos. O fato mostra que 

todo enunciado está repleto das vozes de outrem e, assim sendo, todos os discursos 

que são proferidos estão carregados de conhecimento linguístico, histórico e, princi-

palmente, ideológico. 

 

3.3 A formação interdisciplinar da Análise do discurso 

 

 

 Em uma das mais importantes obras introdutórias da AD, produzida no Brasil, 

- Análise de Discurso: princípios e procedimentos (1999) a professora Eni P. Orlandi 

apresenta a AD como herdeira de três (3) grandes correntes filosóficas e teóricas do 

século XX: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. No entanto, como afirma a au-

tora, o novo campo em formação conseguiu se distinguir e se emancipar dos domínios 

metodológicos e das convicções teoréticas das suas progenitoras. É desta forma que 

Orlandi (1999) apresenta a tripla formação da AD francesa: 

 

 

Desse modo, se a Análise do Discurso é herdeira das três regiões do 
conhecimento - Psicanalise, Linguística, Marxismo - não o é de modo 
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servil e trabalha uma noção de discurso – que não se reduz ao objeto 
da Linguística, e nem se deixa absorver pela Teoria Marxista e tam-
pouco corresponde ao que teoriza a Psicanalise. Interroga a Linguís-
tica pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo 
perguntando do simbólico e se demarca da Psicanalise pelo modo 
como, considerando a historicidade, trabalha coma ideologia como 
materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele 
(ORLANDI, 1999, p.20).  

 

  

 Mussalim (2014) ao explicar a formação interdisciplinar da AD apresenta a di-

ferença sintomática entre as obras de Pêcheux e Dubois, obras que já foram citadas 

nesta dissertação. Para a autora, ao contrario de Dubois, Michel Pêcheux não pen-

sava a AD como uma evolução da Lexicologia (estudo das palavras), mas como um 

campo de ruptura teórica e metodológica. A Análise de Discurso, para Michel 

Pêcheux, necessita de outro campo epistemológico onde sujeito, discurso e ideologia 

estariam em constante processo de convergência e paradoxos.  

 Nesse sentido, a formação interdisciplinar de Michel Pêcheux possibilitou o 

pensador enxergar na Linguística um mecanismo de compreensão e impulso para 

alcançar seus objetivos teóricos e metodológicos. Uma vez que, ao analisar de forma 

crítica a Linguística saussuriana Pêcheux introduz em suas pesquisas a concepção 

de Aparelhos Ideológicos de Estado, desenvolvida, a priori, por Althusser através das 

releituras de Marx. Pêcheux enxerga, a partir disso, a não transparência do discurso, 

pois o sujeito é interpelado pela ideologia, haja vista que, “[...] ela opera atrás de nós, 

mais do que a possuímos como um tema diante de nossos olhos. É a partir dela que 

pensamos, mais do que podemos pensar sobre ela” (BRANDÃO, 1986, p. 25). Desta 

forma, 

 

o reconhecimento se dá no momento em que o sujeito se insere, a si 
mesmo e as suas ações, em práticas reguladas pelos aparelhos ide-
ológicos. Como categoria constitutiva da ideologia será somente atra-
vés do sujeito e no sujeito que a existência da ideologia será possível 
(BRANDÃO, 1986, p.24). 
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 Além da Linguística de Saussure e do Materialismo Histórico de Marx, Pêcheux 

buscou nos mecanismos de analises da Psicanálise de Freud, os aparelhos teórico-

metodológicos para fornecer suporte ao seu novo campo de pesquisa. No entanto, o 

interesse de Pêcheux só veio à tona com a descoberta do inconsciente por Freud. 

Desta forma, o sujeito passa de uma identidade homogênea para a dualidade entre o 

inconsciente e o consciente (MUSSALIM, 2014). A partir disso “[...] o sujeito passa a 

ocupar uma posição privilegiada, e a linguagem passa a ser considerada o lugar da 

constituição da subjetividade. E porque constitui o sujeito, pode representar o mundo” 

(BRANDÃO, 1986, p.45) 

 Desta maneira, a Psicanálise contribui para a Análise de Discurso com o con-

ceito de inconsciente, com os mecanismos problematizar os desejos, as vontades e 

os discursos que, por sua vez, não são claros, como apresenta Brandão:  

 

[...] O inconsciente pode ser recuperado, reconstruído a partir de tra-
ços deixados por esses apagamentos, esquecimentos, cabendo ao 
analista a tarefa da reconstrução. Reconstrução que se faz por um 
trabalho de regressão ao passado na e pela palavra, buscando-se ‘a 
restauração do sentido pleno [...] das expressões empalidecidas’ 
(Freud), a ‘regeneração do significante’ (Lacan). (1986, p.55) 

 

A Análise de Discurso, portanto, segundo Gregolin (2003), toma para si, como 

objeto de estudo, o discurso no qual a língua, o sujeito e a história são interpelados 

pela ideologia no tempo e no espaço do enunciado. Assim, a Análise de Discurso é 

um campo de enfrentamento teórico, lutas de pensamentos e pensadores, entremeio 

de teorias e correntes filosóficas, é onde nada está posto como fixo, onde as palavras 

tentam esconder as verdades e as mentiras sopitadas pelo poder (ORLANDI, 1999; 

BRANDÃO, 1986).   

Alerta Gregolin (2004), a Análise de Discurso não pode ser considerada mono-

disciplinar, um campo de pesquisa da Linguística, da História ou da Sociologia, mas 

como um campo do conhecimento interdisciplinar baseado nas posses teóricas da 

Linguística Saussuriana, da Psicanalise Freudiana e do Materialismo Histórico de 

Marx e, em última instância, fertilizado pelas contribuições teóricas e metodológicas 

de Lacan, Bakhtin e Foucault.  
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Por fim, segundo Orlandi (1999), trabalhando dentro e nas fronteiras teóricas 

desses campos de conhecimento a AD coloca em “estado de contribuição” a linguís-

tica (ao analisar as características da língua), a psicanálise (ao investigar as intenções 

não reveladas do autor) e o materialismo histórico (ao buscar as lutas pelas verda-

des). Ou seja, nas palavras de Orlandi (2003, p.4), “proponho pensar a noção de 

funcionamento para o ‘texto’, em sua relação com a exterioridade. Nem, de um lado, 

só a língua, nem de outro só a situação, o fora”.  

 

3.4 Conceituando discurso e interdiscurso 

  

 No início deste capítulo (vide: 1.1 Linguagem) conceituamos a linguagem como 

um trabalho desenvolvido pelo homem. Além disso, enfatizamos a relação entre a 

linguagem e seu caráter indissociável de seu contexto de produção e a necessidade 

do dialogismo (BAKHTIN, 2006). Portanto, como nos apresenta Brandão (sem data, 

p.2), “ao produzirem linguagem, os falantes produzem discurso”. Mas, afinal o que é 

o discurso? 

 Ao tentar responder esta pergunta Maingueneau (2014; 2004) revela a poliva-

lência do discurso, pois para o autor a palavra “discurso” pode ser empregada de 

duas maneiras: como objeto empírico (há discursos) e como mecanismo que trans-

cende todo ato de comunicação (o homem é submetido ao discurso). No entanto, o 

mesmo autor apresenta, destacadas a seguir, algumas características fundamentais 

para caracterizar aquilo que chamamos de discurso:  

 

1 O discurso deve ser sempre compreendido como formulação que transcende 

os limites gramaticais e puramente linguísticos.   

2 No nível discursivo os interlocutores necessitam dominar os conhecimentos 

linguísticos e os saberes extralinguísticos, pois para haver interlocução é ne-

cessário saberes condizentes com as várias realidades sociais do indivíduo.  

3 O discurso deve ser contextualizado, ou seja, toda enunciação deve ter sentido 

dentro do seu contexto de produção.  
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4 O discurso é produzido por um sujeito - um EU. Desta forma, toda situação, 

tempo e espaço giram em torno do EU falante.  

5 O discurso é dialógico, pois se desenvolve, no mínimo, entre dois indivíduos 

(Eu e Você). No caso do discurso escrito, o autor se preocupa com o seu leitor, 

assim, adequando seu discurso ao receptor. 

6 O discurso é uma forma colonizadora, pois quando pedimos, ordenamos ou 

perguntamos estamos praticando um ato de fala que, por sua vez, tem como 

objetivo final modificar determinada realidade.  

7 Todo discurso é construído com base em outros discursos. Portanto, não há 

discursos sem interferência de outrem, o chamado interdiscurso.  

 

No entanto, Michel Foucault (1997) acredita que o discurso é pura dispersão, 

uma vez que as vozes não são unívocas e não estão ligadas por nenhum princípio de 

unidade. Desta forma, a AD seria o mecanismo de compreensão dos elementos que 

compõem o discurso. Daí surge à preocupação de Orlandi (1999), quando nos remete 

que é tarefa do analista buscar a regularidade do discurso.  

O discurso, para Foucault (1997), é a forma discursiva do mundo, a verbaliza-

ção de uma dada realidade na qual os indivíduos se constroem. Desta forma, é atra-

vés das práticas discursivas que a sociedade e o homem podem ser compreendidos, 

analisados, interpelados e, em último estágio, humanizados. No entanto, como nada 

está posto como fixo, o discurso se reorganiza, se reestrutura à luz das vontades dos 

enunciadores, é refeito a cada vez que é anunciado: 

 

Uma cumplicidade primeira com o mundo fundaria para nós a possibili-
dade de falar deles, nele; de designá-lo e nomeá-lo, de julgá-lo e de 
conhecê-lo, finalmente, sob a forma da verdade, é o discurso ele pró-
prio que se situa no centro da especulação, mas este logo na verdade, 
não é se não um discurso já pronunciado, ou antes, são as coisas mes-
mas ou os acontecimentos que se tornam insensivelmente discurso, 
manifestando o segredo de sua própria essência. O discurso nada mais 
é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus pró-
prios olhos; e quando tudo pode enfim, tomar a forma do discurso, 
quando tudo pode ser dito a propósito de tudo, isto se dá porque todas 
as coisas, tendo manifestado intercambiado seu sentido, podem voltar 
à interioridade silenciosa de consequências de si. ( FOUCAULT,1997, 
pág. 48-49) 
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 A prática discursiva tem força de criação, é colonizadora, é o começo das for-

mulações ideológicas, mas também é o meio pelo qual a ideologia se exerce. Lembra-

nos Foucault (1997), que o discurso é perigoso, pois serve a interesses daqueles que 

o controla, consolida as desigualdades sociais, em outras palavras, o discurso signi-

fica poder.  

Desta forma, a noção de Discurso é empregada por Foucault como: 

Um conjunto de regras anônimas, históricas sempre determinadas no 
tempo espaço, que definiram em uma dada época, e para uma área 
social, econômica, geográfica, ou linguística dada, as condições de 
exercício da função enunciativa. (FOUCAULT, 1997, p. 43). 

 

          O autor complementa:  

 

[...] certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é 
mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que 
os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é 
preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT, 1997, 
p. 56). 

 

Assim, pois, o conceito de Formação Discursiva (FD) ganha espaço nos estu-

dos sobre Análise de Discurso.  A FD é o topos onde o sentido e a identidade do 

sujeito se constituem. É nela que todo indivíduo se reconhece e, conforme Orlandi 

(1999), ao se identificar desenvolve sua identidade. Desta maneira, a formação dis-

cursiva se define como aquilo, dentro de um sistema real, que pode ou não ser dito.  

Foucault (1997, p.47) complementa: 

 

Sempre que se puder descrever, entre um certo número de enuncia-
dos, semelhante sistema de dispersão e se puder definir uma regula-
ridade (uma ordem, correlações, posições, funcionamentos, transfor-
mações) entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as 
escolhas temáticas, teremos uma formação discursiva. 

 

Desta forma, o conceito de FD traz para Análise de Discurso uma preocupação 

central, pois aproxima o sistema da língua com a dispersão dos enunciados, ou seja, 
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de certa forma, os conceitos de Pêcheux e Foucault convergem em direção do apon-

tamento de uma heterogeneidade no discurso, o chamado interdiscurso.  

Para Foucault (1997), não existe enunciado que não faça referência a outro ou 

que não esteja ligado em seu campo gravitacional. É fato, pois, que todo discurso 

está ligado a outro em forma de cadeia, em uma teia que liga seus sentidos e seus 

enunciadores, em que se proferem os acontecimentos anteriores nos ditos do pre-

sente, assim, fazendo parte da construção da realidade do “aqui e agora”.  

Nesse sentido, a interdiscursividade é produto dos múltiplos e variados discur-

sos que fazem parte de uma determinada formação discursiva que se origina de múl-

tiplos momentos e contextos históricos. O fato mostra que todo enunciado está repleto 

das vozes de outros personagens e, assim sendo, todos os discursos que são profe-

ridos estão carregados de conhecimento linguístico, histórico e, principalmente, ideo-

lógico.  

 

As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela 
língua. O que é dito em outro lugar também significa nas “nossas” 
palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem 
acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem 
nele. Por isso é inútil, do ponto de vista discursivo perguntar para o 
sujeito o que ele quis dizer quando disse “x” (ilusão da entrevista in 
loco). O que ele sabe não é suficiente para compreendermos que efei-
tos de sentido estão ali presentificados (ORLANDI, 1999, P. 32). 

Entretanto, é possível descobrir entre o inextricável conjunto de discursos de-

terminadas relações com diferentes formações discursivas, uma vez que não existe 

discurso que não faça referência a outro. O interdiscurso pode ser percebido em um 

enunciado de uma forma explicita (heterogeneidade mostrada) ou de maneira velada 

(heterogeneidade constitutiva). Para Maingueneau (1993), essas formas ocorrem de 

forma intencional ou não, pois como dito acima, as palavras não são apenas nossas.  

 

Não se distinguirá, pois, duas partes em um “espaço discursivo”, a 
saber, as formações discursivas por um lado, e suas relações por ou-
tro, mas entender-se-á que todos os elementos são retirados da inter-
discursividade. Mesmo na ausência de qualquer marca de heteroge-
neidade mostrada, toda unidade de sentido, qualquer que seja seu 
tipo, pode estar inscrita em uma relação essencial com uma outra, 
aquela do ou dos discursos em relação aos quais o discurso de que 
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ela deriva define sua identidade. Efetivamente, a partir do momento 
em que as articulações fundamentais são instituídas nesta relação in-
terdiscursiva, toda unidade que se desenvolverá de acordo com elas 
se encontrará ipso facto na mesma situação. Um enunciado de uma 
formação discursiva pode, pois, ser lido em seu “direito” e em seu 
“avesso”: em uma face, significa que pertence a seu próprio discurso, 
na outra, marca a distância constitutiva que o separa de um ou vários 
discursos (MAINGUENEAU 1993, p.120). 

 

 Assim, para Maingueneau não é dever do analista entrar na batalha de des-

cobrir quais são as formas de interdiscurso utilizadas pelo autor, mas como o inter-

discurso é utilizado para caracterizar e fornecer a identidade discursiva do enunciado. 

Logo, lembra-nos Possenti (2003), que o interdiscurso, como fixado em Pêcheux, nos 

faz remontar a ideia de universo de discurso que Maingueneau defende. O que torna 

um fato o discurso nascer sempre do trabalho sobre outros discursos. 

Desta forma, o conceito de discurso, interdiscurso e formação discursiva são 

essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa, pois ao abordar a mídia e, con-

sequentemente, o discurso midiático temos como centro de gravitação as formas dis-

cursivas de manipulação, dominação e resistência. Ao concordarmos com os pressu-

postos de Michel Foucault sobre discurso elevamos a pesquisa aos campos dos inte-

resses, do poder e das manipulações; ao utilizarmos o conceito de formação discur-

siva acreditamos que um discurso só tem sentido para o sujeito, pois este se enxerga 

dentro de determinada FD. Além disso, ao reconhecermos que nenhum discurso 

nasce dono de si, autônomo ou puro em sentido comungamos da ideia da interdis-

cursividade proposta por Dominique Maingueneau, recurso utilizado largamente pelos 

jornalistas. Desta forma, estes eixos discurso – Formação discursiva – interdiscurso 

se tornam centrais para compreendermos a elaboração enunciativa dos veículos de 

comunicação. 
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4. A CONSTRUÇÃO DAS VONTADES: MÍDIA, PODER E PERSUASÃO 

 

Geertz (1978, p.15) ao citar Max Weber, afirma que “o homem é um animal 

suspenso em teias de significado que ele mesmo teceu”. Sendo, desta forma, os 

meios de comunicação as grandes máquinas de produção de tessituras e, ao fazer 

uso destes meios, os homens produzem teias de significação para si mesmos 

(THOMPSON, 1998).    

Desta maneira, é fato, que o homem sempre produziu comunicação, sempre 

sentiu a necessidade de transmitir, passar, comunicar aquilo que é íntimo; aquilo que 

deveria ser de conhecimento da família, do grupo ou da vila. Nesse sentido, Thomp-

son (1998) afirma que a comunicação desde o início da civilização ocupa papel central 

no processo civilizatório e social da vida humana, é, portanto, através desse ato que 

o homem se constrói.  

No entanto, tratar da comunicação em sua totalidade seria arriscado e, até 

mesmo, devoluto. Para não sucumbirmos a um abismo de conceitos destinamos uma 

atenção ao conceito de mídia, em especial, a produção de discurso pelos jornais.  

 

4.1 Entre tantos devires, afinal, o que é o discurso das mídias? 

 

“Admito que não sinto em relação à liberdade de imprensa aquele amor com-

pleto e instantâneo que atribuímos a coisas de natureza extremamente boa. Amo-a 

mais por ter em consideração os males que previne do que o bem que faz” 

(TOCQUEVILLE, 1969,p.180). É desta forma que Alexis Tocqueville se posiciona di-

ante da liberdade de imprensa no novo mundo, talvez o pensador, em meados de 

1830, já questionava e problematizava os limites, os fazeres e as intenções dos dis-

cursos midiáticos.  

Entretanto, foi somente a partir da segunda metade do século XX que os estu-

dos sobre mídia, comunicação e informação ganharam notoriedade no espaço aca-

dêmico, segundo Rubim (2000). No entanto, para Charaudeau (2015), mesmo com a 

difusão de inúmeros estudos sobre a comunicação, o campo ainda sofre com pesqui-

sas monodisciplinares; estruturadas em pilares restritos, pois “toda abordagem 
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disciplinar, por definição, é parcial” (2015, p.22). Desta forma, baseado nas contribui-

ções de Bernard Miège, o analista de discurso francês propõe um estudo interdisci-

plinar sobre a produção, produto e recepção dos discursos da máquina midiática.   

Mesmo não havendo consenso sobre o conceito de mídia entre os grandes 

pesquisadores da comunicação, Patrick Charaudeau (2015) propõe não pensá-la não 

como uma instância de poder, mas, como alerta o autor, isso não quer dizer que seja 

estranha aos diferentes jogos de poder social. Para ele, as mídias não constituem 

uma instância que promulga comportamentos, posições ou ideologias, mas, pelo con-

trário, tem a função de denúncia de poder. Nesse sentido, Charaudeau (2015) tenta 

desmistificar a ideia de que as mídias são instâncias de manipulação social, pois, 

segundo o francês, ao tentar manipular a sociedade elas tanto quanto manipulam a 

si mesmas. 

É oportuno lembrar que as mídias, para Charaudeau (2015), não transmitem 

uma projeção fidedigna da realidade, mas, pelo contrário, produzem uma realidade 

social verossímil. Para isso, o autor lembra que a mídia utiliza a linguagem para pro-

duzir informações que, por sua vez, não é transparente ao mundo, é carregada de 

simbologia, ideologia e significações; o que também ocorre com as imagens, pois 

mesmo esboçando mais valor de fidedignidade estas também carregam a opacidade, 

pois, por vezes, funcionam como mecanismos de construção de realidade fragmen-

tadas do espaço público, por exemplo, a produção de imagens implacáveis da miséria 

humana em series televisivas. Nesse sentindo, Charaudeau, cria a analogia dos es-

pelhos, pois, para ele, as mídias funcionam como velhos espelhos de parques de 

diversões, que mesmo distorcendo a realidade e os fatos sociais mostram, cada um 

à sua forma, um fragmento da realidade.  Em consonância com a produção teórica 

de Charaudeau, Eugênio Bucci, ao prefaciar o livro Poder no jornalismo (2003), afirma 

que 

 

A ideia de que as notícias de jornal “retratam a realidade” não faz sen-
tido. Não que os jornais mintam, distorçam, manipulem. Não é isso, 
Admitamos que os grandes veículos da imprensa se esforcem na di-
reção da objetividade e da verdade factual. Admitamos, mais ainda, 
que eles sejam bem sucedidos nesse esforço. Mesmo assim, a ideia 
de que eles “retratam a realidade” não faz sentido. Faria mais sentido 
dizer que eles consolidam a realidade, ou aquilo a que chamamos, 
muito precariamente, de realidade (2003, sp).  



 

 

60 

 

 

Segundo a perspectiva de Patrick Charaudeau (2015), podemos afirmar que 

existem duas lógicas de funcionamento da mídia: econômica e simbólica. A primeira 

se refere à instituição midiática como uma empresa, que tem como finalidade vender 

um produto: a notícia. A segunda, a lógica simbólica, que aqui nos interessa, tem 

como objetivo participar da construção da opinião pública.  Entretanto, o autor levanta 

o seguinte questionamento: “pode-se concluir que haja uma influência da lógica eco-

nômica sobre a lógica simbólica?” (p.21). Nesse sentido, Bucci responde a Charau-

deau:  

 

Existem aqui e ali, as conveniências ou os interesses palpáveis deste 
ou daquele acionista desta ou daquela empresa jornalística interfe-
rindo sobre o conteúdo editorial, é verdade. Mas, acima disso, e tam-
bém abaixo disso, existem determinantes do discurso – que submete 
a todos, independentemente da fortuna ou da miséria, independente-
mente da intenção que os sujeitos tenham. O jornalismo, como dis-
curso, ordena, disciplina, e não há muito que o patrão ou um sindicato 
possam fazer a respeito. Não há muito a não ser saber. E saber, ape-
nas saber, já seria muito (BUCCI, 2003, p. 13). 

 

 

  Portanto, ao buscar entender a indústria da mídia, ou melhor, a máquina midi-

ática, segundo conceito de Charaudeau (2015), o analista francês elenca três impor-

tantes setores: o setor de produção, a recepção e o texto como produto. O primeiro 

setor é aquele onde as informações são produzidas e escolhidas segundo os critérios 

do editorial; a instância de recepção é o público-alvo do periódico; o produto é o texto 

jornalístico (artigos, charges, paródias, telejornais).  
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Figura 5 (CHARAUDEAU, 2015, p. 23) 

 

 

 A condição de produção pode ser analisada através de dois enfoques: “ex-

terno-externo” e “externo-interno”. O primeiro é estruturado para manter as condições 

de produção da máquina midiática enquanto instituição financeira; seus funcionários 

possuem status, funções claras e definidas, além disso, possuem uma busca direci-

onada para o lucro, ou seja, precisam direcionar o discurso produzido pela máquina 

para arrecadação de capital para manter as engrenagens funcionando 

(CHARAUDEAU, 2015).  

 

É o espaço de hierarquização do modo de trabalho de cada organismo 
midiático, seus modos de funcionamento e de contratação, suas es-
colhas de programação (CHARAUDEAU, 2015, p. 24).  
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 O segundo espaço, “externo-interno”, refere-se às condições semiológicas de 

produção. Em outras palavras, buscam-se neste setor os discursos que os jornalistas 

e os editores colocarão em pauta. Para isso, os jornalistas precisam saber o que o 

leitor deseja, o que lhe interessa e quais as notícias mais lidas. Charaudeau (2015) 

afirma que esse espaço é o de prática, pois o jornalista vai aprendendo com seus 

leitores, o que ele denomina de alvo ideal. Desta forma, o segundo espaço trabalha 

não com as certezas, mas com as intencionalidades de discursos orientados por efei-

tos de sentidos visados, ou seja, aqueles efeitos que o autor espera receber dos lei-

tores.   

 A condição de recepção, como as condições de produção,  se estrutura em 

dois segmentos: “interno-externo” e “externo-externo”. No primeiro segmento pode-

mos encontrar, de acordo Charaudeau (2015), o alvo para qual a notícia foi produzida, 

segundo o efeito visado. No segundo segmento encontramos o público real da notícia, 

isto porque, a primeira estrutura é formada por aqueles leitores que os jornalistas 

acreditavam que seriam seu público-alvo e, por sua vez, a estrutura secundária é 

composta por leitores reais que consomem as informações midiáticas e, para além 

disso, interpretam as notícias segundo suas próprias condições.   

 A construção do produto é a parte onde o discurso se materializa em forma de 

texto. Para isso, o seu sentido deve ser estruturado e coeso para que haja reconhe-

cimento pelo leitor e, assim, efetivamente aconteça a troca comunicativa – como lem-

bra Charaudeau (2015, p.27), “o sentido é resultado de uma intencionalidade”. No 

entanto, como dito anteriormente, a produção de noticia é feita através de efeitos vi-

sados, ou seja, o jornalista não tem indubitabilidade de que seu texto será interpretado 

da forma como fora pensado. Portanto, sendo impossível mensurar a quantidade e 

quais as formas de interpretação possíveis para um texto, conclui-se que as notícias 

são produzidas para alcançar “efeitos de sentido possíveis” originários de efeitos vi-

sados.  

No que tange à comunicação midiática, isso significa que qualquer 
artigo de jornal, qualquer declaração num telejornal ou num noticiário 
radiofônico, está carregada de efeitos possíveis, dos quais apenas 
uma parte – e nem sempre a mesma – corresponderá às intenções 
mais ou menos conscientes dos atores do organismo de informação, 
e uma outra – não necessariamente a mesma – corresponderá ao 
sentido construído por tal ou qualquer receptor (2015, p. 28).  
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 De forma geral, ao elaborar a estrutura da máquina midiática Charaudeau tenta 

retirar o estigma que a mídia carrega de ser dominadora e controladora do poder, pois 

o autor revela que, ao ter estruturas independentes, a mídia e os próprios jornalistas 

não conseguem controlar e prever com exatidão as consequências e as interpreta-

ções dos fatos noticiados. No entanto, mesmo não tendo a função inicial de emanar 

poder a mídia funciona como capitalizadora deste, por vezes, utilizada por homens 

poderosos para manter uma estrutura de dominação. Portanto, as três estruturas se 

definem “cada um em relação aos demais como num jogo de espelhos em que as 

imagens incidem umas sobre as outras” (CHARAUDEAU, 2015, p.28).   

 

4.2 A relação entre mídia, discurso e poder 

 

Nos atuais estudos sobre comunicação os mais variadores autores reconhe-

cem a crescente centralidade da mídia (LIMA, 2003; RUBIM, 2000). O poder centra-

lizador vai para além do poder simbólico, fala-se de capital político, econômico e so-

cial que a mídia incorporou ao seu corpus. Portanto, tornando-se peça central no pro-

cesso de globalização no mundo moderno, além de se tornar capitalizadora do poder, 

isto é, a produção do discurso passa pelas suas engrenagens.   

Nesse sentido, para Michel Foucault (2003), uma sociedade sem as relações 

de poder e força é pura abstração. Segundo o francês, a sociedade em todos os seus 

aspectos e espaços encontra-se atravessada por múltiplas relações de poder e estas, 

por sua vez, não se situam em apenas um lugar ou são representados por uma única 

instituição ou pessoa. Desta maneira, o poder é onipresente e imanente ao corpo 

social manifestando-se através das nossas práticas cotidianas. Assim, Foucault ques-

tiona alguns dos pressupostos de poder em Deleuze e lança a ideia da microfísica do 

poder.  

Entretanto, não interessa para Foucault conceituar a palavra a poder 

(GREGOLIN, 2006), mas pensar sua forma de atuação dentro dos sistemas e das 

práticas sociais, historicamente construídas, e as formas pelas quais o poder exerce 

a sua influência. Desta maneira, Foucault pretende responder à pergunta: “[...] quais 
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são, em sem seus mecanismos, em seus efeitos, em suas relações, os diversos me-

canismos de poder que se exercem a níveis diferentes da sociedade, em domínios e 

com extensões tão variados?” (FOUCAULT, 1981, p. 174).  

Fato é, pois, que, para Foucault, o poder existe em autonomia e nas formas 

mais especificas, em níveis elementares. Em outras palavras, não é uma dominação 

global ou centralizada; não é uma estrutura, mas um aparato que se espalha continu-

amente e contamina todos os setores da vida pública e privada, de modo continuo e 

homogêneo; ele perpassa poderosos e miseráveis da mesma forma. Portanto, se-

gundo Foucault (1981), não existe uma teoria que se arrazoa de forma definitiva e 

geral sobre o poder, pois ele não o considera como uma instituição ou uma coisa, 

mas como uma sequência de práticas sociais constituídas historicamente, podendo, 

desta maneira, ser revisto e (re)pensado a partir do novo.  

No Brasil grande parte das microlutas pelo poder encontra-se no interior dos 

veículos midiáticos, intencionalmente ou de forma involuntária, pois estes se vestem 

de uma legitimidade que é forjada pelo próprio controle do poder e do discurso que, 

por sua vez, controla os papeis sociais, conceitos e valores. Nesse sentido, Gomes 

(2003) nos oferece a exata dimensão das mídias e do papel do jornalismo na condu-

ção da opinião pública:  

 

Sua importância como ponto estratégico por cuja apropriação se bate, 
uma vez que se trata de espaços por onde os discursos terão seu 
ponto máximo de difusão (2003, p. 45). 

 

 

Além disso, segundo Navarro-Barbosa (2003,p.115-116), o “[...] objeto da prá-

tica midiática é também o presente, transmutado em acontecimento jornalístico e, 

muitas vezes, em espetáculo”. Nesse sentido, muito mais que espetáculo, pois o fato 

narrado através do discurso midiático ganha estatuto histórico, ora o fato realmente 

acontecendo, ora não. Portanto, o evento se torna histórico apenas por ter sido noti-

ciado pelos veículos de comunicação, uma vez que, o “[...] lugar, por excelência, de 

produção do acontecimento não é mais o do discurso da história, mas sim o da mídia” 

(NAVARRO-BARBOSA, 2003, p. 116). 
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Através da capacidade de perpetuar, consolidar e, até mesmo, criar aconteci-

mentos, à mídia é atribuída o poder de consolidar as realidades. Porém, para isso, 

escolhas são feitas, edições são criadas, forças agem por de trás dos acontecimentos 

que se transformam em discurso jornalístico (GREGOLIN, 2007). No entanto, para 

entrar na ordem do discurso, ações complexas são feitas para criar e manter a pro-

dução de sentido, ora pesquisas sobre figuras públicas, sínteses-narrativas, ora re-

presentações do corpo social. Em outras palavras, segundo Gregolin (2003), pode-

mos considerar esses movimentos como tentativas de regate da memória e da iden-

tidade social.  

Além de escolhas editoriais o discurso jornalístico esconde o poder através das 

próprias escolhas discursivas, pois ao materializar as sínteses-narrativas em forma 

de texto os jornalistas acabam criando interdiscursos. Nesse sentido, Gregolin (2003, 

p.97) alerta que é impossível à compreensão total de todos os interdiscursos em um 

texto: “o sujeito pode interpretar apenas alguns dos fios que se destacam das teias 

de sentidos que invadem o campo do real social”. Desta forma, o efeito de coerência 

e sentido possibilita a sensação de compreensão do discurso, mas, na verdade, fun-

ciona como mecanismo de manutenção da ordem e da subserviência produzidos por 

aqueles que produzem, controlam, ordenam e classificam os acontecimentos através 

do discurso. 

 

Os jornais, as notícias, procedem por redundância, pelo fato de nos 
dizerem o que é "necessário" pensar, reter, esperar, etc. A linguagem 
não é informativa nem comunicativa, não é comunicação de informa-
ção, mas – o que é bastante diferente – transmissão de palavras de 
ordem, seja de um enunciado a outro, seja no interior de cada enun-
ciado, uma vez que o enunciado realiza um ato e que o ato se realiza 
no enunciado (DELEUZE e GUATARRI, 1995, p. 16-17) 

 

Através da suposta compreensão discursiva os sujeitos se sentem dentro dos 

acontecimentos discursivos e capazes de realizar julgamentos. Entretanto, como pos-

tulado por Charaudeau (2015), a função da mídia é mediar a relação entre aconteci-

mento e indivíduo e, por sua vez, os leitores produzem formas simbólicas de realidade 

através da representação difundida pelo discurso midiático. Desta forma, “a mídia 

participa ativamente, na sociedade atual, da construção do imaginário social no 
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interior do qual os indivíduos percebem-se em reação a si mesmos e em relação aos 

outros” (GREGOLIN, 2003, p. 97). Portanto, é através da sensação de participação 

discursiva que os indivíduos se reconhecem na coletividade e na identidade.  

Ademais, pela persuasão discursiva e pela sensação de participação na reali-

dade social, não raramente, a mídia recebe o apoio da sociedade civil, uma vez que 

a população enxerga nas instituições midiáticas poderosos e inquestionáveis meios 

pelos quais a realidade se define (GREGOLIN 2007). Foucault conceitua esta força 

como poder disciplinar, pois, segundo o francês, o poder é internalizado no sujeito 

com a finalidade de naturalizar a dominação e tornar-se ininterrupto. Com a constru-

ção das grandes máquinas de dominação e poder, como a mídia, as sociedades ca-

pitalistas modernas produzem indivíduos assujeitados, disciplinados, isto é, corpos 

dóceis.  

 

é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem a 
função maior de “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se 
apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-
las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. [...] “Ades-
tra” as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma 
multiplicidade de elementos individuais – pequenas células separadas, 
autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas, segmen-
tos combinatórios. A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica es-
pecífica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como 
objetos e como instrumentos de seu exercício (FOUCAULT, 2002, p. 
143) 

 

 

Nesse sentido, desde que a prensa de papel foi popularizada por Gutenberg 

em 1455 (SODRÉ, 1994), o jornal se tornou em pari passu um mecanismo de controle 

e de poder. Assim, o que alimenta a mídia é o discurso e este se torna instrumento 

de dominação e, pior, muitas vezes, de legitimação da inferioridade de determinados 

grupos sociais, pois se a população vislumbra nos jornais os representantes legítimos 

da verdade, o discurso é um dos principais instrumentos pelo qual a verdade é dita, 

ou pelo menos que acredita ser; o discurso jornalístico pode ser usado para disciplinar 

os corpos, pois, segundo Foucault, ele é o puro poder ,já que quem o controla tem 

interesse em disseminar verdades ou mentiras, uma vez que o discurso não é 
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simplesmente aquilo que traduz lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 

que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar (FOUCAULT, 2009, 

p.10).  

 No entanto, o autor em a Microfísica do poder (1979)  faz a seguinte pergunta: 

“Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer você 

acredita que seria obedecido? (p.8)”. Em seguida, responde o autor das proibições:  

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simples-
mente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de 
fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 
discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atra-
vessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa 
que tem por função reprimir. 

 

  

 Entretanto, segundo Foucault, o poder não existe em sua totalidade, onipotên-

cia, pois os indivíduos não agem passivamente diante de todas as ações desta força. 

Assim, ao teorizar o poder ela acaba falando de resistência, uma vez que os sujeitos 

encontram nas malhas do poder formas de resistir à dominação; não existe discipli-

narização, poder, domínio ou vigilância absoluta, pois as relações de poder são tran-

sitórias e, por isso, sofrem rupturas, o que torna possível trocar a docilidade dos cor-

pos pela revolução, a ordem pela desordem. Portanto, segundo Foucault, não existe 

poder sem resistência ou resistência sem poder, pois essas forças estão ligadas em 

uma luta contínua pelo estabelecimento de suas verdades, ideologias e domínios, se 

“só houvesse a escravização, a submissão e a passividade, seria o fim da história” 

(GREGOLIN, 2003, p. 101).  

 

O embate entre discursos é uma dinâmica constante no seio da soci-
edade. Assim, se há sofisticados mecanismos de vigilância, há, sem-
pre dialeticamente, resistências que se dão no cotidiano no, que são 
invisíveis na totalidade dos movimentos sociais [...] Por isso, devemos 
entender o papel da mídia não apenas como suporte ideológico de 
discursos dominante, mas também como espaço de produção de es-
tratégias de rebelião e resistência contra discursos oficiais 
(GREGOLIN, 2003, 108). 
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 Nesse processo, segundo Gregolin (2003), ao apresentar as relações de do-

minação e a intimidade entre poder e sujeito Foucault busca analisar as formas de 

resistência; onde elas nascem? Quais são os pontos de atuação? Quais as formas 

de existência e os métodos utilizados contra o poder? Assim, antes de tentar compre-

ender as relações de poder é necessário passar pelos mecanismos de resistência. 

Segundo Foucault, existem duas vias de atuação das formas de resistência: primeiro 

elas lutam pelo direito à diferença, pelas diferentes formas de existência; na segunda 

frente elas combatem as formas de individualização, tudo o que pode causar o isola-

mento social do sujeito. Portanto, elas não agem em prol ou contra o indivíduo, mas 

contra os efeitos de poder.  

 

Esse poder – contra o qual os sujeitos se digladiam em micro-lutas 
cotidianas – classifica os indivíduos em categorias, designa-os pela 
individualidade, liga-os a uma pretensa identidade, impõe-lhes uma 
lei de verdade que é necessário reconhecer e que os outros devem 
reconhecer neles. É uma forma de poder que transforma os indivíduos 
em sujeitos (GREGOLIN, 2003, p. 102).   

 

 Todavia, nessa incansável relação de poder, segundo Foucault, temos carac-

terísticas que não variam, pois, toda estratégia de dominação pode ser vencida pelas 

formas de resistência e, consequentemente, toda forma de resistência almeja ser 

forma de poder. Nas formas cíclicas pelas quais o poder existe e exerce sua influência 

as rupturas são inevitáveis e são por essas fissuras que as resistências chegam ao 

poder, ora resistindo, ora sendo senhora do poder.   

 Portanto, mesmo com as formas de dominação, disciplinarização e influência, 

as mídias, como instância de poder, sofrem resistência de indivíduos ou grupos que 

almejam o lugar do poder. Por vezes a resistência é feita por outros veículos midiáti-

cos que enxergam na contraposição ideológica o caminho para alcançar a superiori-

dade midiática.  

Posto isso, o discurso tem desejo de ser verdade e a mídia tem o desejo de 

tornar sua versão a realidade, o fato precisa ser no mínimo verossímil, é assim que 

estas instâncias (poder-discurso-mídia) se associam e se fundem. Nesse sentido, “o 
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importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder (...). A 

verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele pro-

duz efeitos regulamentados do poder (FOUCAULT, 2001, p.12).  
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5. A MÍDIA COMO TABULEIRO: AS INTENÇÕES, O CONTROLE E O JOGO 
DE PODER POR MEIO DO DISCURSO 

 

 

O discurso sempre foi usado como mecanismo para alcançar o poder, dominar 

as massas, elevar aos tronos, papados e principados; indivíduos que dominavam com 

destreza a capacidade de discursar, ou melhor, a capacidade de colonizar seus inter-

locutores por meio do discurso.  

Nesse sentido, distintos homens ao se reunirem em volta de uma mesa para 

pensar o surgimento de um jornal voltado para o público gay, também estavam bus-

cando dominar seus leitores por meio  do discurso. Por melhor que seja a intenção, o 

poder e a ação colonizadora estão presentes, por vezes, de forma engraçada e im-

perceptível, por outras vezes mais duras e reais. 

Posto isso, a partir deste momento, busco as intenções (reveladas e não reve-

ladas), as causas e os efeitos da prática discursiva envoltas do Lampião da Esquina 

com objetivo último de entender sua interferência na forma de ser e pensar a homos-

sexualidade.  

 

5.1   Número Zero 

 

 Como dito anteriormente (vide ca-

pítulo 1), o Lampião da Esquina surgiu 

em abril de 1978 com uma versão expe-

rimental (número Zero). No entanto, o 

mensário dos jovens de classe média 

brasileira, logo, na sua primeira edição, 

alcançou uma tiragem de 10 mil exempla-

res, o fato revela a carência daquele pú-

blico com publicações do gênero. Com 

capas extravagantes, cores vibrantes, ex-

pressões utilizadas nos guetos, entrevis-

tas com personalidades da cena guei, 

Figura 6 Imagem disponível no site do 

 Grupo Dignidade 
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dicas de arte e cultura do amor entre iguais; o Lampião se colocava com a difícil tarefa 

de se tornar porta-voz “de todos os grupos injustamente discriminados – dos negros, 

índios, mulheres, às minorias étnicas do Curdistão: abaixo os guetos e o sistema (dis-

farçado) de párias” (Lampião, n. zero, p. 2).   

 Na edição número Zero são apresentadas minuciosamente ao público as in-

tenções da publicação, a formação do corpo editorial, a linha ideológica e uma entre-

vista com Celso Curi que, na época, estava sendo processado pelo Estado por afron-

tar a moral e aos bons costumes, pois, na visão do Ministério Público, escrever sobre 

a homossexualidade era uma afronta direta à normalidade social. Ao ler a edição nú-

mero Zero, o leitor se depara com algo muito maior que uma versão experimental de 

um jornal, pois no editorial Saindo do Gueto os editores elevam o tom da crítica e 

publicam um manifesto exigindo respeito, direitos e igualdade de tratamento, pois, 

segundo o editorial, a sociedade hebraico-cristã não tem o direito de hierarquizar as 

pessoas e, muito menos, impor o escuro da noite para as pessoas que são, natural-

mente, diferentes.   

 Em seguida são apresentadas questões artísticas e literárias, respectivamente, 

com Darcy Penteado escrevendo sobre as dificuldades em produzir arte erótica no 

Brasil, o preconceito e, principalmente, a ausência do nu artístico masculino, o que 

revela, segundo o autor, as bases machistas da sociedade brasileira. Já sobre a lite-

ratura são revelados aos leitores alguns fatos sobre a suposta vida homoerótica de 

Garcia Lorca, poeta, dramaturgo e mártir da esquerda espanhola.  

Uma questão que pode ser levantada, em um primeiro momento, é o fato de o 

mensário ousar falar em nome de todos, mas, ao mesmo tempo, não ter mulheres no 

seu corpo editorial. No entanto, no número Zero os editores explicam que vários con-

vites foram feitos e todos recusados. Além disso, revelam que, quando Winston 

Leyland, da Gay Sunshine Press, esteve no Brasil, coletando material para uma an-

tologia de autores homossexuais latino-americanos, inúmeras escritoras recusaram o 

convite e outras sequer aceitaram encontrá-lo. Mas, mesmo assim, segundo os edi-

tores, as colunas do periódico continuaram abertas para as vozes femininas, pois o 

feminismo era uma das questões abordadas pelo jornal e, deste assunto as mulheres 

não poderiam fugir.  
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A linguagem afiada, irônica e de duplo sentido é uma característica de grande 

parte da população gay (LAU,2015). Desta forma, o Lampião não fugiria desse pa-

drão. Em seus editoriais e reportagens o mensário fazia uso recorrente de expres-

sões, ironias e metá-

foras que tinham 

como plano de 

fundo publicizar a le-

gitimidade e natura-

lidade da persona 

gay. Nesse sentido, 

ao ter contato com o 

ensaio Lontras, pira-

nhas, ratos, veados 

e gorilas, atenção: 

vocês também têm 

direitos (A ONU de-

cidiu) o leitor inicial-

mente pode estra-

nhar a divulgação da matéria sobre os direitos dos animais promulgados pela ONU 

(Organização das Nações Unidas), mas no decorrer do texto as ideias de direito, 

igualdade, sensibilidade e respeito são difundidas. Além disso, o ensaio é acompa-

nhado da charge a seguir. Uma alusão à clara necessidade de união dos homosse-

xuais pela busca do reconhecimento de direitos. 

 

Já em 1400 Leonardo da Vinci (que já entendia das coisas) escreveu: 
"Haverá um dia em que os homens conhecerão o íntimo do animal e, 
nesse dia, um crime contra um animal será considerado como um 
crime Contra a humanidade". Quase 600 anos depois o homem ainda 
nem conhece a si próprio; tanto que ainda se discriminam uns aos 
outros, de acordo com detalhes cor, raça, credo, preferência sexual 
etc. Como esperar que eles vejam os animais como seres a ser pre-
servados e cujos direitos sobre o mundo em que vivem são igual-
mente inalienáveis? (LAMPIÃO, Nº Zero, p. 11) 

 

 

Figura 7 (LAMPIÃO, Nº Zero, p. 11) 



 

 

73 

 

5.2  Aquenda, viado! 

 

  

 Nas inúmeras leituras feitas no Lampião da Esquina para produção desta pes-

quisa conseguimos encontrar fatos que podem passar despercebidos em leitores de-

satentos. Em um primeiro momento e, na nossa visão, os leitores da época não per-

ceberam as mudanças, o mensário foi adaptando sua linguagem, discurso, recursos 

visuais e o estilo das reportagens ao passar do tempo. Desta forma, elencamos três 

épocas do Lampião: 

• Fase acadêmica,  

• Fase crítica e de inconformismo social  

•  Fase de entretenimento.  

 Entretanto, é impossível determinar numericamente onde começam e onde ter-

minam as fases, pois, é fato que não existem rupturas completas ou exatas.  

No entanto, é importante ressaltar que nem os próprios editores sabiam para 

quem estavam escrevendo, pois não havia pesquisa de público, conforme conta An-

tonio Carlos Moreira, em entrevista para José Rodrigues:  

 

o Aguinaldo achava que sabia quem era esse leitor, né? Então ele sem-
pre dizia que ele queria que... O jornal, ele estava direcionando e quem 
lia o jornal era... (vamos usar os termos...) Era aquela bichinha do su-
búrbio, a bichinha da cidade, que não era intelectualizada e que estava 
procurando alguma informação e queria, de uma certa forma, se inteirar 
da história  e queria um roteiro, não sei o que...E... Ele fechava o jornal 
com esse porte para esse segmento, né? (...) O Trevisan queria um 
jornal mais intelectual, aos moldes dos jornais estrangeiros (MOREIRA, 
2005 citado por RODRIGUES, 2007, p. 66).  

  

 

Fato que, ao se eximirem da tarefa de buscar saber quem são os leitores do 

jornal, os editores correram o risco de escrever reportagens desconectadas com a 

realidade do seu público. Nesse sentido, logo nas primeiras edições o periódico sofreu 

intensas críticas, pois sua linguagem se colocava muito mais ao lado dos grandes 

jornais e para o público mais esclarecido do que como porta-voz daqueles que viviam 
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no escuro da noite. Nesta primeira fase, a acadêmica, podemos encontrar uma maior 

contribuição de Gasparino Damata, Antônio Chrysóstomo, João Silvério Trevisan e 

Darcy Penteado com menos fofocas e mais literatura, crítica social e reflexões sobre 

a relação entre Igreja e homossexualidade.   

 

Aumentar a frescura. Tá sério demais. Quase não tem piadas, frescuri-
nhas. Está uma literatura pesada e triste. Que tal uma seção de Recei-
tas do Prazer, inventando modos de como fazer melhor "a coisa"? 
(LAMPIÃO, junho, 1978, p. 15).  

 

 

 Os intelectuais por trás do periódico tinham como intenção inicial a produção 

de um jornal que conseguisse alcançar todos os públicos e esferas sociais, ao estilo 

das revistas e jornais gays dos Estados Unidos, mas o nível de leitura do público 

brasileiro era muito menor, comparado com os estadunidenses. Cultura? Literatura? 

Arte? Ativismo? Os leitores pediam fofocas, histórias quentes, linguagem mais abu-

sada, pois queriam do jornal o reflexo mais que perfeito do que acontecia nas saunas, 

boates e fofocas das estrelas gays.  

 É neste momento, portanto, que os editores reconhecem que o “número Zero 

ficou mais sério do que pretendíamos. Essa é uma coisa a ser corrigida (LAMPIÃO, 

junho, 1978, p. 15)”. No entanto, a linguagem mais sofisticada continuou por mais 

algumas edições e, aos poucos, tornou-se mais distante do padrão linguístico utili-

zado pela grande imprensa. Desta forma, encontramos, na segunda fase, o momento 

de inconformismo, um tom mais crítico à sociedade, à liberdade de imprensa, discur-

sos mais fortes contra a violência doméstica, contra travestis e a violência institucio-

nal. Assim, a segunda fase é marcada pela tentativa de desestabilização do jornal por 

meio do poder público: o Lampião foi processado inúmeras vezes e seus editores 

convidados a depor na Justiça Federal. Como conta Peter Fry:  

 

Lembro que fui chamado na Polícia Federal... uma coisa engraçadís-
sima!! Aliás!! Nada engraçado! Nada engraçado!! Estava sozinho 
quando fui chamado, os outros já haviam deposto... acho que estava 
fora! Quando voltei tive que ir à Polícia Federal. [...] Depois daquele 
depoimento, eles me mandaram tocar piano numa outra 
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dependência... foi muito desagradável! Não vou esquecer dos polici-
ais me chamando de gringo, acusando-me de corromper o Brasil... de 
estar poluindo a pureza brasileira (FRY, sd, citado por ANDRADE, 
2015, p.52).  

 

  

 Mesmo mantendo o tom crítico e contra-hegemônico o mensário atendeu, aos 

poucos, a vontade do público e adotou uma linguagem mais leve. Podemos exempli-

ficar com o surgimento da coluna de Rafaela Mambaba, personagem fictício criado 

por Aguinaldo Silva que tinha como função fazer relatos sociais de forma mais des-

contraída. É neste momento, portanto, que notamos uma diferenciação no emprego 

de termos que poderiam ser lidos como sinônimos ou equivalentes, por exemplo, ho-

mossexual, guei, bicha e viado. Usados frequentemente pela comunidade gay, mas 

com empregabilidades, sentidos e maneiras diferentes os termos também eram utili-

zados pelos editores de forma equipotente ao contexto da reportagem.   

 

 Na imagem da capa da edição 13, de junho de 1979, percebemos a utilização 

da palavra homossexual em um contexto de maior seriedade, crítica e inconformismo, 

pois ao se valer de uma palavra recorrente nos meios acadêmicos, científicos e jurí-

dicos os editores acabam por criar um eufemismo. Para o largo senso comum, ho-

mossexual é diferente de viado ou de bichas, pois a bicha é afeminada e escandalosa; 

em contrapartida, o homossexual é recatado, 

másculo e heteronormativo, ou seja, acabam 

merecendo mais respeito da sociedade. Ao 

eleger a palavra homossexual para situa-

ções sérias, mesmo sem intenção, os edito-

res indiretamente ratificavam a ideia de res-

peito e seriedade apenas àqueles que ma-

chos seriam. “E assim as ‘bichas’ e ‘sapa-

tões’ do folclore brasileiro adquirem o status 

de uma condição que nunca é social, mas 

sim natural” (FRY e MACRAE, 1982, p.11).  

Figura 8Edição 13 do Lampião 
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 Na capa da edição 25, de junho de 1980, encontramos a expressão “bicha” 

utilizada em contexto de vio-

lência institucional, o que 

dentro das perspectivas do 

discurso e dos estudos de 

gênero é um fato que me-

rece atenção, pois ao fazer 

uso de tal expressão cria-se 

no imaginário social o es-

tigma da inferioridade e su-

balternidade. Mesmo no universo dos guetos a comunidade guei mantém seu status 

e hierarquia. Assim, a “bicha” é sempre vinculada às tarefas femininas, ao comporta-

mento frágil, de voz fina, afeminada e agente sexualmente passivo. A ela cabe a linha 

de frente do preconceito, da resistência; é alvo dos ataques tanto da sociedade hete-

ronormativa, da família, quanto dos homossexuais alinhados a uma heteronormativi-

dade. 

Nesse sentido, no livro o Estigma do passivo sexual, Misse (2005) apresenta 

a ideia de que a sociedade brasileira conjura como normal o padrão e o estereótipo 

do homem “ativo” e, em contrapartida, o “passivo” recebe o estigma social da não 

reprodução. Assim, o autor problematiza as relações de poder e os papeis de gênero, 

pois em seu estudo notou que o prestígio e o estigma se encontram no uso dos órgãos 

genitais, respectivamente no pênis e no ânus. Desta forma, o homem “ativo” cumpre 

seu papel social de comer, independentemente de quem seja, e, ao passivo, por se 

colocar no lugar sexual da mulher, cabe-lhe à desonra e a submissão aos ditos mas-

culinos.  

 

o homossexual masculino chamado de “ativo” não é tão estigmatizado 
quanto o chamado “passivo”. A identificação de “viado” é de “quem dá 
pra outro homem”. O que “come” não é necessariamente identificado 
como “viado” (MISSE, 2005, p. 76-77). 

 

 No mais, percebemos ainda a utilização das terminologias viado e guei, mas 

sem grandes impactos na construção da imagem homossexual, pois guei é utilizado 

Figura 9 Edição 25 do Lampião 
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de maneira a abrasileirar o termo inglês “gay” e em forma de coletividade como, por 

exemplo, na capa da edição 25, de junho de 1980 (vide página anterior), onde o autor 

se refere à comunidade, povo, coletivo. Viado é empregado sempre em reportagens 

com conotação sexual.  

 Apesar de surgir no meio da segunda fase do mensário, a seção Bixórdia é a 

principal característica da terceira fase, a de entretenimento. Criada para criticar os 

lugares homossexuais tradicionais que eram intolerantes com os ademanes, além de 

funcionar como colunismo social. O título da coluna, inspirado pela palavra “Bicha”, é 

descrita por uma das contribuintes do Lampião, Rafaela Mambaba (1978, p.12) como:  

 

s.f; em machês, palavra originária de bicha, s.i. (substantivo indefi-
nido), somado a mixórdia, s.f., mistura, bagunça. Representação do 
que é livre, autopermitido. Tudo é sério, nada é triste. Paradoxo vivo 
(finíssimo, adorei) em que se misturam viados, bichas, perobas, tias, 
sobrinhas, primas, entendidos, gueis, transadores, mariconas, pane-
leiros, frescos, frutas e xibungos. Por ext.: Vale tudo né queridinhas?  

 

 

A coluna tem como marca registrada a utilização de expressões típicas da co-

munidade gay e por transcrever acontecimentos relacionados ao cotidiano dos ho-

mossexuais no Brasil. No decorrer das suas publicações a coluna promoveu o con-

curso da “Bixordia”, onde os leitores que enviassem a palavra que melhor represen-

tasse o coletivo de “bicha” ganharia um ano de assinatura do jornal. 

 

CONCURSO DA BIXORDIA: Muita gente ainda tem medo das pala-
vras, de ser chamada de bicha, por exemplo. Pois bem: para provar 
que o que conta é a cuca das pessoas e que a palavra, seja qual for, 
pode – e deve – ser encarada como uma coisa gozosa (!), curtível até, 
Bixórdia lança um concurso: qual o coletivo da palavra bicha? Já pen-
saram? (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1979, p.12 ) 
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Com temas mais próximos do sexo e do prazer, as últimas edições davam di-

cas de como fazer ba-

nheirão, os melhores 

banheiros, imagens 

de homens nus e 

charges eróticas. 

 No entanto, 

continuava com tex-

tos informativos e crí-

ticos. Por exemplo, a 

edição 30, de novem-

bro de 1980, trouxe 

aos leitores um dossiê 

completo sobre a 

prostituição no Brasil 

da época; com entre-

vistas, dicas, charges, 

telefones de garotos 

de programa, massa-

gistas, curiosidades e tudo aquilo que poderia instigar sexualmente os leitores. Fato 

é, pois, que podemos perceber uma mudança drástica entre a edição número Zero e 

as últimas edições do periódico, do jornal intelectuali-

zado, com poucas imagens e muitos textos ao jornal 

de duplo sentido e muita conotação sexual.   

 

 

 

 

 

5.3 Entrelaçando discursos 

 

Figura 10 Edição 31, p. 5 

Figura 11 Edição 31, p. 8 
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Entre as variadas formas de comunicação e as mensagens de atuação política, 

Darcy Penteado encontrou na literatura a forma legítima de enfrentar os desafios do 

cotidiano e desafiar os papeis definidos e engendrados sobre as masculinidades. No 

conto A fada madrinha, publicado na edição de 14 de julho de 1979, Penteado utiliza 

de uma linguagem sofisticada, irônica e aguçada para fazer uma crítica ao sistema 

de opressão e exclusão da sociedade. Para realizar o dito, o autor recorreu aos di-

versos mecanismos linguísticos e extralinguísticos que, talvez, passariam desperce-

bidos em um leitor menos experiente. Podemos considerar, também, a não intenção 

do autor em utilizar tais recursos. Entretanto, pelas leituras já feitas do Lampião su-

bentendemos a intencionalidade do discurso, haja vista que os textos sempre são 

estruturados em uma lógica contra-hegemônica.  

Assim, segue o conto:  

 

 

“Era uma vez um decorador chamado Cláudio, que morava numa grande cidade. Cláu-
dio tinha tudo que alguém poderia desejar: era bonito, simpático, inteligente, possuía 
bons dentes, bastante cabelo, também talento e bom gosto, portanto, havia conse-
guido razoável situação econômica e bom nome profissional; era ainda bastante jo-
vem, próximo dos trinta e, se tudo isto não bastasse, fazia muito sucesso em todo 
lugar onde estivesse. Reconheçamos que devia boa parte desse sucesso à sua que-
rida Fada Madrinha; logo após o nascimento ela o tocara com a varinha de condão, 
dotando-o de uma série de qualidades e livrando-o, desde pequenino, daquela enor-
midade de males que ocorrem a todos os bebês, como tosse cumprida, caxumba, 
sarampo, amigdalites, sapinho e principalmente mau olhado 

Cláudio crescera portanto, sem problemas, supervisionado à distância pela madrinha, 
que por ser uma senhora muito ocupada, só de vez em quando descia à Terra para 
revê-lo e renovar os toques de varinha naquilo que fosse necessário. Como tudo corria 
bastante bem, a varinha funcionava pró-forma, só mesmo para manter vivo o encan-
tamento. 

Acontece que as fadas são assexuadas e, pela circunstância do cargo, são muito in-
gênuas. Esta não era uma exceção, ao contrário, e não lhe passava até então pela 
encantada cabeça qualquer preocupação sobre sexo, fosse consigo mesma ou com 
os demais humanos ou não. Razão porque se conscientizou a sexualidade do afilhado 
quando este já era homem feito e surpreendeu-o na cama com outro rapaz, também 
muito bonito e agradável chamado Geraldo. Apesar da situação homossexual ser evi-
dente de não deixar dúvidas a qualquer ser humano, é preciso não esquecer que ela 
era uma fada e das mais desligadas da realidade, portanto, na dúvida se aquele era o 
jeito certo de alguém dormir com alguém, consultou outras fadas mais velhas e mais 
experientes. 
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Qualquer pessoa um pouco atualizada tomaria o fato como normal, mas a maioria das 
fadas e bruxos é retrógrada pelo próprio instinto de conservação, e a opinião quase 
geral foi que Cláudio estava confuso nos seus relacionamentos sexuais, porque a 
forma usual entre humanos era com pessoas do sexo oposto enão como Cláudio es-
tava praticando.  

Sentindo-se frustrada porque deixara incompleta e deficitária a sua obra, a pobre ma-
drinha sofreu o dilema no fundo do seu coraçãozinho bom de fada. Havia oferecido ao 
afilhado beleza, saúde, talento e inteligência, ajudara-o a vencer socialmente no 
mundo dos homens fazendo-o conhecido e benquisto, no entanto, esquecera de dotá-
lo daquele tipo de sexualidade que mesmo os humanos menos prendados e mais co-
muns possuíam. Oh' Que enorme falha cometera!... 

Baixou de novo à Terra e como era feita de substância - etérea e volátil, indiscreta-
mente atravessou as paredes do apartamento de Cláudio e novamente "flagrou" o 
afilhado dormindo com o amante. 

Para não acordá-lo, tocou levemente o seu sexo com a varinha de condão, transmi-
tindo-lhe, nesse passe encantado, uma dose concentrada de heterossexual idade con-
victa. Depois, de consciência e coração tranquilos, retirou da bolsinha a tiracolo um 
cartãozinho azul e escreveu uma mensagem: 

'Meu querido afilhado. Estive aqui enquanto você dormia e dotei-o daquilo que ainda 
lhe faltava para tornar-se um ser humano perfeito. Lembranças à sua mãe. Muito ca-
rinho da madrinha. “Blue Gardenia". (Era este o nome dela). Deixou o cartão encos-
tado na lâmpada de cabeceira e soltando um gritinho evaporou-se no ar. 

Ao ler o bilhete na manhã seguinte Cláudio não entendeu imediatamente qual seria 
essa tal deficiência, mas quando olhou o companheiro de quatro anos de união deitado 
na mesma cama, sentiu por ele uma repulsa que quase resultou em vômito: lembrou-
se que na noite anterior haviam feito sexo e que dormiram abraçados. A sua sexuali-
dade começava a lutar com a anterior e ele nada podia fazer, mesmo querendo muito 
bem a Geraldo - "Que merda" pensou - "Com a melhor das intenções a madrinha 
provocou uma revolução onde tudo estava em paz e ajustado". 

Nos dias consecutivos a situação entre os dois rapazes foi ficando tão insuportável 
que eles decidiram separar-se. Mas a mutação e suas confusas consequências não 
ficaram por aí: o número maior de clientes de Cláudio era de altos executivos endi-
nheirados que, mesmo sendo ele bonito e charmoso, conheciam a sua convicção ho-
mossexual e, sem preocupações, confiavam-lhe as esposas para aqueles momentos 
de intimidade em que elas e o decorador escolhiam móveis, papéis de parede, acríli-
cos para os banheiros, livros para a biblioteca, as cortinas, etc... Entenda-se: essa 
preocupação dos maridos não é pelo medo de serem corneados, mas de que, acon-
tecendo tal coisa, os amigos venham a saber. Esposa saindo com homossexual, tudo 
tranquilo. Porém os decoradores que resolvem ser heterossexuais ficam perigosíssi-
mos, como todos sabem. 

E foi o que aconteceu: Cláudio sentiu-se atraído por algumas das esposas dos clientes 
e elas aceitaram ser cortejadas. As outras, as não cortejadas, não quiseram ficar por 
baixo e, além de lhe passarem grandes "cantadas", anunciaram publicamente que 
também estavam sendo "papadas" por ele. E assim Cláudio ficou conhecido como o 
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decorador que mais comia as esposas dos maridos pagantes. Desgraça profissional 
total!... 

Também no âmbito familiar Cláudio começou a ter problemas. A mãe, que no princípio 
relutou em aceitar o filho mais jovem e mais querido como um homossexual, com o 
passar do tempo foi vendo as vantagens disto. O seu filho mais velho, por exemplo, 
casara-se e fora absorvido pela família da esposa, dando a ela e à sua viuvez uma 
atenção apenas necessária e convencional. A filha do meio vivia preocupada com os 
próprios filhos, os problemas domésticos e com a secretária - amante do marido - "não 
me separo dele por causa das cinco crianças". Não tinha portanto tempo para dedicar-
se à mãe. Cláudio já passara por vários companheiros que eventualmente ela conhe-
cera. Alguns cercavam-na de uma atenção exagerada, na tentativa de conquistar o 
filho. Ela percebia isto. Porém Geraldo, esse amante dos últimos quatro anos, tinha 
por ela um carinho discreto e desinteressado, não pretendendo tirar-lhe nada daquilo 
que como mulher e mãe, ela não poderia aceitar que lhe roubassem. Geraldo dava 
um amor masculino ao seu filho e assim eles não competiam... A mudança repentina 
de Cláudio, o rompimento com o amigo e a possibilidade de perdê-lo para outra mulher 
começaram a preocupar a velha senhora. 

Os irmãos de Cláudio, ao contrário da Mãe nunca haviam concordado em ter um ho-
mossexual na família, nem mesmo um do gênero discreto, como ele era. Quando 
constataram que o rapaz havia "virado a mão", demonstraram claramente o seu des-
contentamento; "finalmente você acabou com aquela situação constrangedora para 
nós e para nossa pobre mãe"; e exigiram que ele os frequentasse sempre, acompa-
nhados das suas namoradas e amantes até que despertaram para a nova realidade 
que sem perceber eles estavam incentivando: com Cláudio solteiro, a herança do pai, 
mais o que receberia com a morte e ainda o que ele pessoalmente acumulasse, vol-
taria indiretamente a eles porque seria herdado pelos filhos. Casando-se, consequen-
temente a parte de Cláudio acabaria em outras mãos. Dessa constatação em diante, 
proibiram que as mulheres de Cláudio frequentassem suas casas e amaldiçoaram a 
Fada Madrinha pelo aleijão provocado no seu querido irmão. 

Conscientizado da sua homossexualidade, Cláudio havia encontrado nela e com ela 
o seu próprio equilíbrio. Por isto, ligara-se a grupo de intelectuais "gays" com quem 
discutia o assunto e reivindicava direitos. Ora, pode-se imaginar a reação que provo-
cou no grupo o "enrustimento" do companheiro. Cláudio teve que afastar-se dos seus 
anteriormente iguais por discordância de princípios, ao mesmo tempo alienando-se 
dos heteros porque a sua sensibilidade continuava a mesma e por mais que se esfor-
çasse não se ajustava bem ao comportamento machista da maioria que estava à sua 
volta. 

O pobre rapaz estava quase arruinado profissionalmente em luta constante com a sua 
sensibilidade, desapegado dos amigos, fazendo muito sexo, mas sem conseguir, pela 
própria facilidade, apegar-se a nenhuma mulher; e ... nostálgico da companhia de Ge-
raldo e do tempo que haviam passado juntos. Foi quando finalmente conseguiu um 
contato imediato de terceiro grau com a Fada Madrinha. Bateram um papo aberto e 
esta, percebendo o erro que cometera, tocou-o novamente com a varinha de condão. 
No mesmo instante tudo voltou ao que era antes: sexo, trabalho, dinheiro e amante. E 
assim Cláudio e Geraldo esqueceram esse mau momento e foram felizes para o resto 
da vida” ( LAMPIÃO, julho de 1979, sem página). 
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Em um primeiro momento, é preciso evidenciar que os contos de fada consti-

tuem determinados discursos que, na perspectiva de Foucault, “estão na origem de 

certo número de atos novos de fala que os retomam, os transformam ou falam deles 

[...] discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, perma-

necem ditos e estão ainda por dizer” (Foucault, 1996, p. 22). A vista disso, a narrativa 

exposta proporciona uma incontável formulação de outros discursos. Ao desenvolver 

a noção de comentário na Ordem do Discurso, Foucault apresenta a multifuncionali-

dade do texto, pois em sua perspectiva, determinado enunciado tem a capacidade de 

se desdobrar infinitamente em novos discursos através das redes polissêmicas.    

 Desta forma, podemos perceber o recurso linguístico utilizado por Penteado logo 

na primeira frase do seu texto, pois ao conjurar um conto ele clama à memória dis-

cursiva do sujeito os discursos disseminados em sociedade sobre a fantasia e o 

mundo da mágica. Entretanto, o leitor, já de início, pode perceber a ironia proposital 

do autor ao elencar como personagem principal um homem, um homem gay. É co-

mum nos contos de fada a imagem de uma princesa que sofre a perseguição de de-

terminado vilão, mas Darcy elege para seu conto o oposto da ideia de dominação, 

podemos pensar em uma atitude contra-hegemônica, ou seja, no lugar de privilegiar 

uma situação heterossexual põe-se como protagonista o homoerotismo. Nesse sen-

tindo, Penteado retira, portanto, do centro gravitacional discursivo os personagens 

que a sociedade e o normativismo social elegem como padrão e assume em seu lugar 

um personagem que, provavelmente, tem a capacidade de capitalizar mais atenção 

do leitor, uma vez que estamos tratando de um periódico gay.  

 Fato que o autor faz uso de inúmeros fios discursivos disseminados em socie-

dade e próximos daquele grupo para se aproximar dos seus leitores, vender sua ideia. 

Entretanto, a leitura se torna mais curiosa ao desenrolar dos fatos, pois ele clama aos 

leitores suas experiências pessoais, uma vez que utiliza, como já dito, um recurso 

contra-hegemônico,  já que, ao criar Cláudio, seu personagem principal, ele produz 

um contraponto com a realidade de seus leitores. Em outras palavras, o autor busca 

nas memórias e nas práticas discursivas dos sujeitos-leitores, uma vez que ele próprio 

vive, viveu e está imerso naquela realidade, as pontas discursivas para confecção do 

discurso central.  
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 Assim posto, Penteado busca na realidade social dos homoeróticos o interdis-

curso real em confronto com aquele fantasiado, o conto de fadas. Seu personagem é 

um gay bem-sucedido, bem aceito, resolvido, bonito e amado, tudo o que a grande 

maioria da comunidade gay desejava na década de 80, período no qual os direitos 

civis dos homossexuais eram desrespeitados e suas existências eram jogadas as 

margens da atuação social.  Portanto, a imagem construída por Darcy Penteado não 

é representativa, é idealizada, imagem que o autor, outrora, quer que seja realidade; 

Claudio não é símbolo de representação; Claudio é crítica, é inconformismo.  

 Em outro ponto, ao caracterizar as fadas como assexuadas e, portanto, não co-

nhecedoras da sexualidade humana podemos inferir o conto se aproximando, ou me-

lhor, se apropriando da realidade discursiva de muitos homossexuais que enfrentam 

na adolescência as interferências dos pais, em especial das mães, que não reconhe-

cem suas orientações sexuais, experiências e escolhas afetivas. Desta forma, o dis-

curso disseminado na realidade social se transforma em um interdiscurso heterogê-

neo constitutivo, pois é apresentado ao leitor de forma não clara (MAINGUENEAU, 

1993). Além disso, ao utilizar da negligência da fada com a felicidade e a sexualidade 

de Claudio, o autor nos remete ao caminho que muitas famílias escolhem ao se de-

parar com uma criança que não se encaixa dentro dos padrões eleitos como normais 

e aceitáveis; nesse caso, ao invés da conversa, do diálogo e da busca de conheci-

mento muitos familiares escolhem o inconformismo, a vontade de não enxergar ou de 

adiar o inevitável. Ao se apropriar deste discurso, Penteado critica a busca pela cura 

do incurável, ou melhor, a busca de corrigir o que já nasceu correto. Além disso, o 

autor mostra através do conto a realidade de algumas mães que acreditam que, 

mesmo oferecendo tudo o que podiam erraram de alguma forma na criação do filho 

por ele ser gay.  Assim, “no silêncio constitutivo, utiliza-se uma palavra ou expressão 

no lugar de outra. Por exemplo, dizer, não culpado ‘significa não dizer, inocente’” 

(ORLANDI, 1992, p. 83). 

 Ao descobrir o possível defeito em sua criação a fada madrinha busca corrigir o 

defeito promovendo a transformação do erro no que elege ser o comportamento nor-

mal e legitimo de um homem. Assim, ao acordar Cláudio olha para o lado e enxerga 

Geraldo em sua cama, mas no lugar do desejo surge a vontade do vômito. Desse 

modo, encontramos neste trecho uma crítica central do conto de Penteado, pois ele 

conjura os sentidos da formação discursiva em torno do discurso médico de cura. 
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Contudo, acreditamos que para entender o interdiscurso seja preciso elucidar o fato 

de que as ciências médicas consideravam a homossexualidade como doença, assim, 

passível de cura. Um dos métodos elencados por Fry e Macrae (1985) é o tratamento 

médico pedagógico no qual o paciente era direcionado para sessões que causavam 

enjoo e, em seguida, eram mostradas imagens de homens, mas, após a aplicação do 

remédio, eram exibidas imagens de mulheres, ou seja, o tratamento buscava ligar a 

imagem do homem a algo ruim, enquanto a imagem da mulher se materializa em algo 

agradável.  

No final, Cláudio encontra um grupo de “entendidos” que o ajuda a se localizar 

em sua verdadeira essência. Para os não-membros da comunidade gay o desenrolar 

aparenta apenas um simples final, mas, novamente, esconde a realidade daqueles 

que lutam contra sua orientação, mas em determinado momento encontram em seus 

pares a ajuda para se libertar daqueles elos que os prendem em posturas que não 

convergem com suas convicções.  

Ao contar a postura da fada madrinha, Penteado nos remete ao discurso da-

quela mãe que, logo de início, não aceita as escolhas do filho e, portanto, o expulsa 

de casa. Mas, ao longo do tempo, (re)pensa suas atitudes, revê seus sentimentos e 

enxerga no filho a legitimidade do que ele é. Em suma, quando o autor começa seu 

texto com “era uma vez...” cria no leitor a sensação de que ele vai fazer uso dos 

recursos discursivos dos contos de fada para montar seu discurso, mas, quando na 

verdade, ele utiliza as situações criadas pelas formações discursivas disseminadas 

em uma sociedade heteronormativa, na qual os sujeitos leitores estão inseridos para 

montar o conto de Cláudio. Desta forma, Pêcheux afirma: “um enunciado é intrinse-

camente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, de deslocar discursi-

vamente de seu sentido para derivar para um outro” (1990 , p.53). Atrás desse conto 

existe, portanto, um discurso contra hegemônico que mostra as preocupações, as 

diferenças e necessidades da população gay.  

 Na edição de maio e junho de 1978, o editorial chama atenção dos leitores por 

ser duro e emblemático com a comunidade gay. No editorial o jornal discorre sobre 

as formas de aprisionamento que a sociedade machista, racista, preconceituosa e 

heteronormativa construiu para engendrar posicionamentos, posturas e vivências di-

ferentes daquelas eleitas como normais.  
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Figura 12 Lampião maio e junho de 1978 

 

 

 O primeiro detalhe que podemos acionar é a utilização do pronome possessivo 

“nossas”, pois ao eleger o plural além de se posicionar como sujeito discursivo o autor 

se coloca como agente possuidor. Em outras palavras, podemos inferir, logo de início, 

que a intenção não é descrever um objeto longe ou fora da realidade e da vida do 

editor. Pelo contrário. Ao fazer uso de um pronome possessivo ele se coloca bem 

mais próximo do objeto e dos leitores. Além disso, podemos considerar a utilização 

do pronome citado como atitude discursiva clara que o autor encontrou para revelar 

aos leitores que ele fala em nome de um grupo de pessoas, de uma minoria. Outra 

leitura possível é aquela na qual o sujeito discursivo clama, não aos seus pares (pes-

soas), mas aos grupos sociais historicamente vulneráveis. Nesse sentindo, o alcance 

discursivo do “nossas” se torna muito maior, uma vez que, estamos analisando um 

jornal que na edição Zero se colocou como porta-voz não somente dos homossexu-

ais, mas das mulheres, dos negros e de todos aqueles sofrem com o preconceito, 

discriminação e carregam nos ombros os mais pesados estigmas. Portanto, as três 

possibilidades apresentadas de leitura do pronome “nossas” não se anulam, pelo con-

trário, elas reforçam a ideia de um sujeito discursivo que almeja participar da prática 

enunciativa de forma ativa. 

 Ao lermos o enunciado “nossas gaiolas comuns” podemos perceber a vontade 

do emissor de apelar às memórias discursivas dos grupos que ao longo da história 

sofreram preconceitos, haja vista que os sujeitos são sociais, mas os sentidos discur-

sivos são construídos historicamente. Segundo o dicionário Aurélio online (2017), gai-

ola significa “prisão para feras; jaula”, ou seja, mecanismo de aprisionamento, 
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cerceamento de liberdade; em um tempo não muito distante os negros eram tratados 

como feras, acorrentados, aprisionados e quando a escravidão, por meio de muita 

luta, chegou ao fim, a comunidade negra se viu presa em outras gaiolas: a gaiola 

cultural, a de classe, a de cor e raça. As gaiolas que prendem os homossexuais não 

são de ferro ou aço, pois elas são forjadas no calor dos valores morais, por homens 

de bens que podem através de uma ordem discursiva eleger o que é normal e o su-

postamente anormal. As gaiolas que prendem as mulheres são simbólicas e físicas; 

do espartilho à valorização da virgindade. Nesses termos, o autor busca na memória 

discursiva dos oprimidos as relações de semelhança e familiaridade, propõe pensar 

que a ordem do discurso que submete todas as minorias aos julgamentos e conse-

quências morais da sociedade é a mesma.  

 Como aponta Gregolin (2007), é preciso pensar a mídia como dispositivo social 

capaz de produzir deslocamentos, desterritorializações e batalhas discursivas. Nesse 

sentido, é possível perceber a intenção do autor em criar um cenário ideológico e 

político onde dois grupos sociais ganham destaque: Eles versus Nós, opressores e 

oprimidos, afortunados e miseráveis. A profusão da ideia de luta de classes ganha 

espaço no discurso lampiaônico, pois ele se coloca contrário a ordem discursiva. 

Nesse sentido, Michel Foucault (1979) enxerga nessas curvas discursivas, o que ele 

denomina de microfísica do poder, uma vez que os sentidos estão pulverizados em 

todo o campo social. Os micropoderes, portanto, travam uma luta contínua pela per-

petuação de suas verdades, na visão de Gregolin (2007), por ser líquido o poder se 

encontra em frequente transmutação, consequentemente, a verdade e os fatos são 

contados por quem controla a construção dos enunciados, no caso o Lampião da 

Esquina, pela perspectiva contra-hegemônica.  

 No entanto, convidamos a pensar a noção de poder através da sua racionali-

dade, exterioridade e capacidade de transmutação, baseado em uma relação de en-

frentamento antagônico os embates discursivos são produzidos estabelecendo uma 

relação dual entre poder e resistência, ordem e desordem. Como lembra Foucault o 

poder não é, em todo momento, coercitivo, intransigente ou repressor, ele também é 

móvel, tático e prazeroso.   
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O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simples-
mente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de 
fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 
discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atra-
vessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa 
que tem por função reprimir (FOUCAULT, 1979, p.8).  

 

 Dito isso, acreditamos que há nesta frase (nossas gaiolas comuns) tanto um 

embate discursivo pelo poder, ou melhor, elementos de produção estratégicos de po-

der, quanto a marcação de um lugar de resistência. Uma vez que, ao enunciar a exis-

tência, mesmo que de forma inconsciente, afinal, trabalhamos, aqui, com a perspec-

tiva do sujeito assujeitado, atravessado pela ideologia e refém do subconsciente la-

caniano, a existência de um confronto eles versus nós revela a produção de um lugar 

de resistência, pois, outrora, é de conhecimento que aqueles sujeitos não fazem parte 

da ordem do discurso; eles estão aprisionados em gaiolas comuns, em práticas dis-

cursivas que os colocam em posições de vulnerabilidade.  

 Na edição de junho e julho de 1978 é publicada uma pequena resposta a uma 

nota divulgada no jornal O Pasquim.  Inicialmente este em suas edições chamara o 

Lampião da Esquina de jornal das tias e qualificara o periódico como “a luz tosca do 

Lampião”. Segue a nota resposta do mensário lampiônico:  

 

Mauzinho! E continua o mesmo, heim? "Jornal das tias": hum, hum, 
que imaginação fertilíssima! Por que não das bichas, das bonecas, 
dos viados? Ricas idéias.' luz tosca do LAMPIAO deve ser a do bisavô 
de quem escreveu. A nossa continua acesa, acesíssima. Sincera-
mente sua, Rafaela Mambaba(LAMPIÃO, 1978, p.4). 

 

  

 No enunciado, em um primeiro momento, o que chama atenção dos leitores é 

a forma debochada, sarcástica e irônica que o Lampião encontrou para responder as 

críticas do Pasquim. Nesse sentido, vale recordar os escritos de Brait (1996) sobre a 

linguagem irônica, uma vez que, segundo ela, a ironia deve ser analisada não em 

termos de frase, mas como um mecanismo polifônico, intertextual e interdiscursivo. 

Assim, é possível “flagrar a ironia como categoria estruturadora de texto, cuja forma 
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de construção denuncia um ponto de vista, uma argumentação indireta, que conta 

com a perspicácia do destinatário para concretizar-se como significação” (p.16). 

 No entanto, aprofundando os olhares discursivos e se debruçando sobre o cor-

pus analisado encontramos práticas enunciativas muito mais ricas e carregadas de 

significado e simbologias. A ironia pode ser lida como forma de puro deboche, mas 

se tratando de um periódico gay e, principalmente, de recursos linguísticos utilizados 

por entendidos nos becos e guetos da sociedade, a resposta de Rafaela Mambaba 

se torna muito mais complexa e envolta em uma situação de poder. Nesse sentido, é 

preciso apresentar as definições do bajubá, a linguagem fiada gay.   

 Silva Filho e Rodrigues (2012) definem o Bajubá como a incorporação de pa-

lavras de línguas distintas, advindas de línguas como o Yorubá-Nagô, francês e in-

glês, e também como um elemento na construção da identidade homossexual. Usada 

inicialmente por travestis entre as décadas de 60 e 80, tal linguagem acabou se ex-

pandindo para todo o grupo LGBT, gerando uma série de modificações e ressignifi-

cações. 

 Além disso, Silva Filho e Rodrigues (2012) afirmam ainda que as línguas afri-

canas trazidas durante o período escravocrata sobreviveram devido às práticas reli-

giosas oriundas dessa cultura. Como as religiões africanas eram tolerantes à homos-

sexualidade, aconteceu, portanto, uma troca cultural que resultou em um empréstimo 

lexical. Com o fortalecimento da cultura LGBT, entre as décadas de 60 e 80, houve 

uma disseminação dessa linguagem dentro dos grupos gays. Os usuários da língua 

que provém do Yorubá, o Bajubá, utilizam-na quando estão reunidos em suas “comu-

nidades de prática” (RAMPTON, 2006), muitas vezes para falar sobre determinado 

assunto, para que outros ao redor não saibam do que estão falando, como se fosse 

uma espécie de código, em outros é utilizada como mecanismo de resistência e de 

afirmação cultural.  

 Portanto, as malhas discursivas produzidas por Rafaela Mambaba não agem 

apenas como simples recursos irônicos com função última de deboche, não negamos 

as intenções pejorativas da autora, no entanto, o enunciado funciona muito mais como 

mecanismo de resistência, pois ao acionar a linguagem desabusada dos guetos e 

assumir o papel social da bicha, viado e boneca o jornal desmonta o discurso discri-

minatório do Pasquim. Uma vez que, o termo tiasé usado de maneira a desqualificar 

a imagem dos editores do periódico, haja vista que os mesmos se colocam como 
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senhores de respeito na edição Número Zero. Além disso, a resposta de Mambaba 

se coloca como um contra-ataque discursivo, pois ao marcar o adjetivo tia no feminino 

os editores do Pasquim buscavam afetar moralmente os lampiônicos, mas, em con-

trapartida, Rafaela faz uso de expressões estigmatizadas pela sociedade para se au-

toqualificar, assim, percebemos a tentativa de resignificar os ditos. 

 Na mesma edição os jornalistas publicam uma nota intitulada “Uma bicha atre-

vida pede a palavra”. Ao lançar mão da expressão bicha o sujeito discursivo marca 

sua posição e local de fala; ele não fala de um lugar privilegiado, pelo contrário. Além 

disso, podemos apreender que ele não seguirá o fluxo da ordem discursiva, pois ele 

é insurgente. De forma equivalente o Ethos discursivo no texto revela muito além da 

figura do enunciador, pois através das nuances discursivas conseguimos captar fra-

gmentos discursivos e, supostamente imagéticos do coenunciador, desta forma, por-

tanto, a imagem de ambos se constituem e constroem a prática enunciativa.  

 Assim, no início deste capitulo apontamos algumas formas de empregabilidade 

dos termos bicha, viado, homossexual e guei que, em um primeiro momento, parecem 

sinônimos, mas, na verdade, agem dentro de uma lógica discursiva e de poder in-

comparável. Nesse sentindo, ao fazer uso da palavra bicha relações de classe, poder 

e marcação de fala se constituem como importantes elementos de análise, pois, ou-

trora, o sujeito discursivo reivindica a sua posição social de inferioridade para galgar 

destaque e exigir o comando da prática de enunciação. Sob tal perspectiva podemos 

inquirir a manchete em uma situação de transgressão de situação, pois há na prática 

enunciada uma intenção de superar os muros e limites discursivos, físicos e morais 

dos guetos homossexuais. Desta forma, ao se identificar como bicha o sujeito discur-

sivo se coloca em uma cruzada contra as formações discursivas que impedem a uti-

lização de palavras homoeróticas ou ligadas ao homossexo na imprensa ou nas rela-

ções sociais cotidianas. Assim, “lutando por impor o sistema de classificação mais 

favorável a suas propriedades ou ainda para dar ao sistema de classificação domi-

nante o conteúdo melhor para valorizar o que ele tem e o que ele é” (BOURDIEU, 

1979, p. 554).  Ou nas palavras de Louro (2001, p.542), “convertem o gueto em terri-

tório e o estigma em orgulho”.  
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 Além disso, ele clama à memória discursiva dos leitores os processos de silen-

ciamentos dos homossexuais engendrados por inúmeras formações discursivas ao 

longo dos anos. Muito mais que pedir a palavra, o sujeito exigi a função de ressignifi-

car as coisas (FOUCAULT, 1999), pois a palavra bicha dentro das formações discur-

sivas da grande maioria da população tem como significado posição pejorativa, mas 

ele busca em suas FD’s a luta pelas suas verdades, portanto, há uma intensa luta 

pelo poder e pelo estabelecimento de versões discursivas; há, por assim se fazer, 

uma poderosa batalha entre diferentes formações discursivas, em razão de que “esta 

tese tem incidência sobre a semântica porque ‘as palavras ‘mudam de sentido’ pas-

sando de uma formação discursiva para outra’”, afirma Pêcheux (1990, p. 102), citado 

por Maingueneau (1997).  

 Na reportagem da edição de 

dezembro de 1978 os sentidos 

produzidos pelo enunciado e as 

fotografias publicadas conver-

gem para o apontamento de um 

discurso completo, uma vez que 

o enunciado sozinho não seria 

capaz de produzir os sentidos vi-

sados (CHARAUDEAU, 2015) 

de forma plena e, suposta-

mente, da maneira que os edito-

res intencionalizaram, os cha-

mados por Patrick Charaudeau 

de efeitos de sentido possíveis. 

Assim, a utilização de fotos de 

homens fisicamente atraentes, 

com sungas pequenas e em po-

sições sexualmente sugestivas, instigam os leitores a realizar a leitura da chamada 

“Quem resistirá a este verão?” De maneira à sexualizar o conteúdo. É fato, pois, que 

os corpos masculinos exibidos não agem apenas como complemento discursivo, mas 

como epicentro de toda atividade enunciativa, pois, ora, o periódico não utiliza o verbo 

aguentar em situação relacional com a estação do ano propriamente dita; a intenção 

Figura 13 Edição 7 de dezembro de 1978 
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é relacionar o verbo aos corpos masculinos. Desta forma, portanto, como poderia os 

homossexuais resistir aos corpos esculpidos com trajes tão minúsculos?  

 

Há situações em que o corpo masculino é sobredeterminado excessi-
vamente pelos valores masculinos cujos traços são bem aceitos social-
mente. Aproxima-se do corpo masculino tradicional, mas sua apreen-
são se volta mais para a tematização da sensualidade e do erotismo, e 
a organização de sua apresentação faz destacar o “deixar-se” ver, ad-
mirar, querer, mostrar etc. Esse corpo persuade por plasmar em si va-
lores “naturalizados” como afetividade, sensualidade, desejo, sexuali-

dade e erotização (MARTINS, 2014, p. 85). 

 

 Assim, o corpo masculino também funciona como mecanismo de polemização, 

uma vez que os leitores estavam insatisfeitos com a escrita enfadonha e os temas 

acadêmicos do periódico. Em conformidade com Foucault (2002), os corpos tanto 

femininos, quanto masculinos, são instrumentos complexos e eficazes na formação e 

perpetuação dos dispositivos de poder que são mantidos pelos meios de comunica-

ção; mesmo sendo parte da imprensa alternativa e contra hegemônica o Lampião não 

abriu mão dos mesmos recursos logísticos e mercadológicos da grande imprensa. 

Mas como notamos no texto que acompanha as fotos, ainda utilizando determinados 

recursos ele faz críticas severas à grande imprensa por utilizar apenas o corpo femi-

nino em suas reportagens, excluindo, portanto, os leitores que por homens sentem-

se atraídos.  

 Além disso, outro fato que chama atenção na reportagem é o posicionamento 

e os ângulos das fotos, pois os editores se preocuparam cartesianamente em agradar 

todos os gostos dos seus leitores. Desta forma, as imagens foram produzidas em uma 

lógica sexual que instiga tanto os leitores sexualmente passivos, pois focaliza homens 

em posições dianteiras e com trajes minúsculos para época, quanto aos sexualmente 

ativos, uma vez que protaganiza fotos enquadradas nos glúteos masculinos. No en-

tanto, é preciso levantar a seguinte problemática: o Lampião da Esquina se colocava 

como porta-voz dos homossexuais e dos excluídos, mas o ensaio privilegia homens 

que, pelo porte e posições, não são gays ou sequer representam a grande maioria da 

comunidade gay, ou seja, o discurso lampiônico, mesmo de forma inconsciente, 

acaba engendrando a imagem dos homens que devem ser desejados e, consequen-

temente, aqueles que devem desejar esses homens. 
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Figura 14 Edição de dezembro de 1980 

 

 A imagem acima corresponde a uma reportagem publicada no Lampião da Es-

quina, edição de dezembro de 1980, intitulado Mendigos da normalidade. Evidencia-

mos que o recorte não é por acaso.  

 A reportagem tem como objetivo relevar aos leitores que os projetos de liber-

dade sexual construídos e pensados na Europa e nos Estados Unidos nem sempre 

devem ser implantados no Brasil da mesma maneira, pois os brasileiros ainda não 

alcançaram um certo nível de evolução, comparado com os países desenvolvidos. O 

primeiro ponto a ser analisado na reportagem é o emprego da palavra mendigos, pois 

ela remete a inúmeras formações discursivas disseminadas em sociedade. Neste 

caso, entendemos que os sentidos apontam para formações discursivas tão antigas 

quanto o Brasil como nação.  

 O sujeito discursivo busca nos meandros históricos discursos e posturas que 

foram cristalizadas ao longo do tempo e na formação da identidade nacional. Desde 

o Brasil colônia a imagem do brasileiro assujeitado, refém dos discursos e das esco-

lhas estrangeiras foi sendo construída. Desta maneira, criou-se no imaginário nacio-

nal que as produções tanto materiais, quanto intelectuais produzidas no exterior me-

recem mais reconhecimento. O Brasil, segundo o historiador Boris Fausto (1994), fi-

cou refém do colonialismo português, das influências inglesas no mercado e, em úl-

timo estágio, da influência cultural estadunidense. 
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 Nesse sentido, vale buscar em Gregolin (2007) a ideia de que a mídia é o prin-

cipal mecanismo de construção da história presente, mas alerta a analista que o poder 

midiático vai para além dessas limitações, pois ela enxerga nos meios de comunica-

ção poderosos mecanismos de formatação da historicidade, uma vez que tensiona as 

memórias e instiga esquecimentos seletivos, com objetivo último de modelar a iden-

tidade histórica, meio que nos liga ao presente e ao passado e elemento determinante 

da construção dos nossos discursos e leituras. No mais, “rememoração e esqueci-

mento fazem derivar do passado a interpretação contemporânea, pois determinadas 

figuras estão constantemente sendo recolocadas em circulação e permitem os movi-

mentos interpretativos, as retomadas de sentidos e seus deslocamentos” 

(GREGOLIN, 2007, p.16). 

 Mesmo em uma sociedade petrificada em valores morais e religiosos algumas 

travestis alcançaram o sucesso na década de 80, entre os nomes mais conhecidos 

podemos citar: Rogéria, Thelma Lipp e Roberta Close.  

 Além disso, encontra-

mos nas artes uma preocupa-

ção com a situação social das 

travestis, por exemplo, Geni e 

o Zepelim fora uma das músi-

cas mais divulgadas da Ópera 

do Malandro, uma apresenta-

ção musical de 1977, produ-

zida e dirigida por Chico Bu-

arque de Holanda. Sucesso 

incontestável nas rádios na 

época, ela foi e é uma das 

canções mais populares do ál-

bum lançado um ano após a 

estreia da peça. Tornou-se 

símbolo de luta e resistência, 

pois seus versos carregaram 

uma afiada crítica ao modelo social de exclusão das travestis.  

Figura 15 Capa da edição 17 do jornal O Lampião da Esquina 
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 Dito isso, em suas páginas o Lampião da Esquina buscava desmistificar os 

preconceitos construídos sobre as travestis, dar voz a esses indivíduos que são si-

lenciados e socialmente invisibilizados. Na edição 17 do periódico podemos encontrar 

uma série de reportagens sobre a vida das travestis, mas, baseado em uma perspec-

tiva teórica e metodológica que privilegia o discurso e suas implicações sociais, as 

vontades e a não vontades dos autores, o que chama nossa atenção, em um primeiro 

momento, é a utilização de letras garrafais para TRAVESTI! e com o ponto de excla-

mação. 

 Assim, ao exclamar o sujeito discursivo não pede permissão para falar, ele 

simplesmente diz, afirma seu lugar enquanto sujeito de direito ou, pelo menos, um 

sujeito que busca igualdade de direito através da resistência discursiva. Em outras 

palavras, podemos considerar a utilização da exclamação como mecanismo de exal-

tação de identidade, pois o sujeito discursivo não deixa dúvidas de quem é, não se 

esconde, não tem vergonha do seu corpo, das suas escolhas e da sua vida. No en-

tanto, acompanhado da palavra travesti encontramos a frase “Quem atira a primeira 

pedra?”, assim, percebemos que o enunciado é polissêmico, ou seja, com inúmeros 

outros sentidos subjacentes, consequentemente, as intenções do autor se tornam 

mais profundas.  

 Logo de início percebemos que autor apela ao discurso bíblico para formular 

seu discurso, isto é, um interdiscurso de heterogeneidade mostrada. Ele busca na 

figura bíblica de Maria Madalena um símbolo discursivo para enquadrar seu persona-

gem, a travesti. Ambas dividem posições de inferioridade e são julgadas pela socie-

dade, mas a primeira fora absolvida por Jesus Cristo diante de homens de bem que 

queriam apedrejá-la por desafiar os padrões morais e sociais daquela sociedade. 

Desta maneira, as formações discursivas acionadas pelo periódico têm como função, 

dentro de um estado microfísico de poder, apelar aos valores de bondade e reconhe-

cimento propostos por Cristo.   

 Esse apelo discursivo se faz necessário pela posição de vulnerabilidade des-

ses personagens que a história e a sociedade silenciaram por anos. Vítimas de agres-

sões simbólicas, físicas e psicológicas as travestis são submetidas a uma ordem do 

discurso que coloca seus corpos a serviço de homens que as procuram no silêncio e 

escuro da noite, mas ao raiar do sol são invisibilizadas, vistas como marginais e 
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anomalias sociais. O Lampião da Esquina fora o primeiro veículo midiático que opor-

tunizou e concedeu voz a esses sujeitos. Longe do preconceito e dos estigmas cria-

dos e mantidos pela grande imprensa o periódico buscava uma discussão séria e 

apresentando os problemas sociais, psicológicos e físicos desses sujeitos.  

 Assim, uma série de reportagens publicadas no Lampião da Esquina durante 

seus 3 (três) anos de existência expõe a realidade dessas pessoas, por exemplo, o 

caso de Flávia, 22 anos, e Tatiana , 28 anos, duas travestis encontradas por Darcy 

Penteado que aceitaram falar da rotina como prostitutas. Segundo elas, alguns poli-

ciais cobravam dinheiro para não prendê-las, exigiam favores sexuais e quando re-

sistiam eram colocadas em celas com vários homens; o destino delas era o estupro.  

 Quando soltas, a sua realidade é mostrada nos versos de Chico Buarque ao 

cantar Geni e o Zepelim (1977):  

Joga pedra na Geni! 
Joga pedra na Geni! 

Ela é feita pra apanhar! 
Ela é boa de cuspir! 

Ela dá pra qualquer um! 
Maldita Geni! 

  

Assim, através de Geni, Buarque retrata a vida de muitas travestis que são 

obrigadas logo cedo a abandonarem suas casas pelo preconceito da família e a não 

aceitação de sua condição humana. Desta forma, ao sair de casa, sem amparo do 

Estado ou da família muitas procuram nas ruas as formas de sobreviver, utilizando a 

única coisa que é delas: o corpo (BENEDETTI, 2000). Para isso, se abstêm do direito 

de escolha:  

 

Dá-se assim desde menina. Na garagem, na cantina  
Atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos  

Das loucas, dos lazarentos. Dos moleques do internato  
E também vai amiúde. Com os velhinhos sem saúde  

E as viúvas sem porvir. 
 

 
Nesse sentido, além da situação social de vulnerabilidade, a prostituição, as 

travestis sofrem com julgamento moral da perversão, da postura diabólica e, por mui-

tas vezes, tratadas como doentes. A invisibilidade de direitos faz com que grupos 
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majoritários se sintam no di-

reito de inferiorizar essas mi-

norias através de discursos 

e agressões psicológicas, 

até mesmo, físicas.   

Para comemorar seus 

três anos de existência o 

Lampião escolhe a imagem 

icônica de três travestis para 

estampar sua capa.  

Detalhes discursivos 

e imagéticos chamam aten-

ção do leitor, pois é uma 

capa esteticamente bem de-

senhada, curiosa e, além 

disso, o destaque fica para a 

foto das travestis com os 

seios à mostra.  

A capa da edição 36 pode ser considerada como uma das mais inclusivas pro-

duzidas pelo Lampião da Esquina, pois nela os editores buscam dar voz aos setores 

mais estigmatizados da sociedade: travestis e deficientes físicos. A edição busca des-

mistificar a ideia de deficientes alheios de qualquer prazer sexual, assim, cria um dos-

siê sobre as formas possíveis de sexo e convida os leitores a praticá-lo.  

Na parte superior da capa é apresentada a imagem de três travestis com os 

seios à mostra. Ao contrário da grande imprensa que busca desconstruir os corpos 

das travestis para, consequentemente, desconstruir sua identidade o Lampião reforça 

a ideia de naturalidade do corpo.  

 

o local físico primário da identidade pessoal, a escala do corpo, é so-
cialmente construída. O lugar do corpo marca a fronteira entre o eu e 
o outro em um sentido tanto físico quanto social, e envolve a constru-
ção de um "espaço pessoal", além de um espaço fisiológico literal-
mente definido. O corpo é também "um lócus cultural de significados 
de gênero" (SMITH, 2000, p.145)  

 

Figura 16 Edição 36 de maio 1981 - Lampião da Esquina 
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 Quando o sujeito decide transformar seu corpo, aparências e expressar suas 

vontades de se tornar uma travesti, consequentemente ações de resistência são aci-

onadas, pois a difícil tarefa de mudar a forma de expressão corporal produz reações 

em um sistema microfísico de poder que contrariam a ordem discursiva de normali-

dade imposta pela sociedade. Assim, um sistema baseado em gênero/sexo/pra-

zer/práticas direciona todo o peso e estigma para inibir ações que contrariam a ordem 

do discurso. O corpo da travesti é sinônimo de revolta, elas se libertaram de uma 

ordem discursiva que tende a impor suas vontades; elas se libertaram do poder dis-

ciplinar que por vontade tende a criar corpos dóceis (FOUCAULT, 2002). Por isso, 

elas são vistas como anomalias sociais, possuídas pelo demônio ou erros biológicos.  

 Desta forma, o Lampião legitima a existência e os corpos das travestis indo a 

desencontro de uma política de poder que procura tornar dóceis os corpos e submetê-

los aos mesmos parâmetros discursivos que desrespeitam a multiplicidade de vonta-

des, de existências e de direitos (FOUCAULT, 2002).   

 

5.4 A insurreição dos sujeitos silenciados: as consequências discursivas do 
Lampião 

 

 O jornal O Lampião da Esquina inaugurou em terras brasileiras uma nova 

forma discursiva de comunicação. Acreditamos que é necessário lembrar que antes 

do Lampião os homossexuais existiam nas páginas da grande imprensa, mas sua 

existência estava atrelada a um discurso que diminua e ridicularizava os amantes do 

mesmo sexo, uma vez que os grandes veículos de comunicação produziam imagens 

estereotipadas e reportagens desconectadas da realidade dos homossexuais. Desta 

forma, a mídia marrom criou formações discursivas para enquadrar os homossexuais. 

No entanto, onde há poder, há resistência, já dizia Foucault (1999), o Lampião surge 

como resistência e mecanismo de produção de formações discursivas que, dentro de 

uma esfera de poder, irão agir de forma a se contrapor as FD disseminadas por anos 

em uma sociedade fundada em valores cristãos.  

 Entretanto, em junho de 1981 a luz do Lampião da Esquina se apagou. No 

entanto, os discursos, as FD e as consequências discursivas produzidas pelo perió-

dico continuam agindo como mecanismo de resistência, infelizmente, ainda, em uma 
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sociedade com valores arraigados que legitimam apenas a existência das relações 

heterossexuais. Nesse sentindo, convém citar os estudos de Facchini e Simões 

(2003):  

 

o fim do Lampião deixou os grupos homossexuais órfãos do principal 
meio de comunicação pelo qual faziam circular suas ideias e divulgar 
suas atividades por todo o país, dentro e fora do movimento. O impor-
tante papel cumprido pelo Lampião na mobilização ocorrida na virada 
nos anos de 1970 para os anos de 1980, bem como o vazio deixado 
pelo seu fim, em meio ao processo de redemocratização são ressal-
tados por vários dos participantes diretos desses acontecimentos 
(FACCHINI e SIMÕES, 2003, p.111). 

 

 No entanto, caminhamos nesta pesquisa em desencontro com as ideias pro-

postas pelos autores, pois acreditamos que o fim do Lampião não deixou órfãos a 

militância homossexual ou os próprios homossexuais, pelo contrário, os discursos que 

ali foram anunciados fertilizaram a sociedade para construção de novos meios de 

resistência; o Lampião, outrora, foi o início de um fio discursivo, mas que não conse-

guimos encontrar o final, pois, Orlandi (2008, p.14), considera que “[...] o discurso é 

um processo contínuo que não se esgota em uma situação particular. Outras coisas 

foram ditas antes e outras serão ditas depois. O que temos são sempre pedaços, 

trajetos, estados do processo discursivo”. 

 Nesse sentido, Bernardo Kucinski em Jornalistas e revolucionários: nos tem-

pos da imprensa alternativa (1991), aponta que a pornografia e o discurso de natura-

lização do corpo na imprensa alternativa e, principalmente, no Lampião da Esquina, 

foram partes essenciais no surto de proliferação das revistas pornográficas no pro-

cesso de abertura política e, consequentemente, nos anos futuros. Assim, podemos 

apontar uma série de revistas e jornais que se enquadram no formato proposto pelo 

Lampião e direcionadas ao público gay, as quais consideramos consequências dis-

cursivas da existência do Lampião:  

Nós Por Exemplo: publicado no final de 1991 o periódico se preocupava em suas 

páginas com a saúde e bem-estar da população gay. Nas páginas do jornal podemos 

encontrar uma discussão séria e longe dos moralismos sociais sobre a AIDS, doença, 

sexo e morte; apesar de não ter conseguido alcançar o sucesso do Lampião, 
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desempenhou um importante papel na conscientização sobre a AIDS. Chegou ao fim 

em 1995 (RODRIGUES, 2007).  

Ent&: Foi um pequeno jornal fundado em 1994 que tinha como objetivo ocupar um 

espaço para homossexuais previamente definidos, com perfil criado pelo editor. No 

entanto, o jornal não alcançou o sucesso fechando as portas com 10 edições 

(RODRIGUES, 2007).  

Sui Generis: Fundada em 1994 a revista se tornou um marco na história da imprensa 

gay brasileira, pois saiu da zona de conforto das publicações do gênero que utilizavam 

a pornografia para alcançar o sucesso. Em suas páginas são claras as posições ide-

ológicas dos editores: ativismo social e a necessidade de assumir a homossexuali-

dade (RODRIGUES, 2007). 

 

 

 

 

G Magazine: A revista come-

çou a ser publicada em 1998 

e devido ao seu enquadra-

mento pornográfico alcançou 

rápido sucesso. Assim, nas 

palavras de Trevisan (2000, 

p.375), a G Magazine“ se tor-

nou um fenômeno de vendas 

quando passou a apresentar 

em suas páginas fotos de ar-

tistas, cantores, roqueiros e 

jogadores de futebol não apenas nus, mas expondo suas medidas íntimas muito rígi-

das”. A revista fora um sucesso no Brasil alcançando números de vendas astronômi-

cos, mas chegou ao fim em junho de 2013.  

Figura 17 Capa da Revista Sui Generis 
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DOM – De Outro Modo: Produzida pela edi-

tora Peixes fora lançada em dezembro de 

2007.  Em suas páginas a revista produzia 

um discurso de classe média, com homens 

brancos e corpos musculosos. Podemos 

pensar a DOM como uma tentativa de res-

gate da Sui Generis. No primeiro editorial ela 

se coloca como: 

 

 

 

Mais do que uma “revista gay”, a DOM que apresentamos hoje a você 
quer ser uma revista igualmente plural. Sua essência é inclusiva, não 
exclusiva. Queremos que todos, gays e lésbicas em todas as sua vari-
antes, simpatizantes ou simplesmente humanos (...) sintam-se à von-
tade por aqui, enxergando nessas páginas um universo não de estra-
nhamento, mas de encantamento, não de apartes, mas de encontros 
(Dom, n. 01,p.08). 

 

 Entretanto, suas páginas pouco privilegiavam 

os debates sobre as comunidades e grupos 

gays em situação de vulnerabilidade, da 

mesma forma, travestis e lésbicas eram invisi-

bilizadas 

Revista Junior: Revista lançada em 2007, pela 

editora Sapucaia. Em suas páginas podemos 

notar um discurso voltado para homossexuais 

de classe média e média alta, exalta os portes 

físicos musculosos e direciona seu discurso 

aos homossexuais antenados na moda. Em 

outras palavras, a revista se restringe a um 

Figura 19 Capa G Magazine 

Figura 20 Capa da Revista DOM 

Figura 18 Capa G magazine 
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pequeno número de leitores excluindo, portanto, travestis, lésbicas e homossexuais 

periféricos. 

 Com o passar do tempo e de-

senvolvimento da tecnologia a comu-

nicação tomou proporções gigantes-

cas. Nesse sentido, a imprensa vol-

tada para o público LGBT também 

acompanhou o desenvolvimento tec-

nológico e comunicacional. Assim, 

vários meios de comunicação emer-

giram de uma sociedade que a cada 

dia convive mais com os hábitos e 

com a cultura gay. Uma característica 

fundamental das mídias contemporâ-

nea ligadas ao homossexo é a acei-

tação e publicização da persona gay, 

o orgulho dos trejeitos e afirmação 

destes.  

 As redes sociais revelam-se como uma das mais populares e mais presentes 

formas de comunicação interativa na vida diária das pessoas, dos mais variados se-

tores sociais, grupos e faixas etárias. Tornou-se com facilidade, um importante me-

canismo de informação, comunicação e entretenimento, que une as pessoas através 

de situações concretas, compartilhamentos, emoções e discursos.  Assim, o Face-

book, Instagram e YouTube são produtos midiáticos importantes, instalados que se 

encontram na chamada rede mundial de computadores. As redes sociais informam, 

contextualizam e oportunizam a milhares de pessoas a possibilidade de opinar, com-

partilhar e dividir com sua rede de amigos e seguidores suas convicções, ideologias 

e pensamentos. Desta forma, os homossexuais criaram e expandiram, através do 

universo digital, uma rede comunicacional voltada para as suas próprias necessida-

des, desejos e, também, como mecanismo de afirmação da persona gay. Entre os 

principais canais usados por homossexuais na atualidade se destacam: Hugo Gloss, 

Põe na roda e Cartazes & Tirinhas LGBT.  

Figura 21 Capa da Revista Junior 
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Hugo Gloss é um pseudônimo utilizado pelo jornalista Bruno Rocha, que dá 

nome às suas páginas nas redes sociais (Facebook, Twiter e Instagram), além de seu 

próprio site. Criado em 2009, seu objetivo era o de comentar notícias referentes aos 

famosos, de forma anônima e bem-humorada. Hoje, Bruno é conhecido como uma 

webcelebridade, que conquistou fama com comentários críticos e bem-humorados 

sobre famosos e programas de TV. 

Formado em jornalismo e em pedagogia, com mestrado em relações públicas, 

o blogueiro descobriu o Twitter em 2008 e começou a ganhar popularidade ao criar 

um perfil fake do humorista Christian Pior, interpretado pelo brasileiro Evandro Santo 

– paródia do nome do importante estilista francês Christian Dior. Por conta da confu-

são com o personagem original, Bruno passou ser chamado Hugo Gloss, em alusão 

à grife alemã Hugo Boss. Tem hoje quase 5 milhões de seguidores no Facebook; 9,9 

milhões no Instagram e 1,48 milhão no Twitter. Mesmo que de forma indireta o blo-

gueiro atua na difusão e legitimação de uma postura homoerótica, uma vez que es-

creve e utiliza trejeitos e linguagens construídas nos guetos gays.  

 

 

Figura 22 Perfil no instagram de Hugo Gloss 

 

Sucesso no Facebook e Instagram, mas é no YouTube que o Põe na roda se 

destaca. O canal se caracteriza como um veículo de “humor e informação fora do 

armário! A cada inscrito, uma lantejoula será doada para o novo casaco do Elton 

John”2. Com números astronômicos, 88.808.132 visualizações e 657.707 inscritos, o 

canal mantém um discurso afiado às necessidades da maioria da comunidade gay. 

Assim, a escolha do nome Põe na Roda tem como objetivo fazer uma referência à 

                                                 
2Descrição no perfil do canal no YouTube. 
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necessidade de colocar em pauta as discussões sobre as temáticas homoeróticas e 

o universo gay. 

 

Figura 23 Vídeos do canal Põe na Roda 

 

 

 Cartazes & Tirinhas LGBT é um perfil no Facebook que se coloca como espaço 

de debate e luta contra o preconceito contra LGBT. A rede social tem um alcance 

discursivo enorme. Segundo os dados fornecidos pelo Facebook, a rede tem 684 mil 

seguidores, além disso, parte do conteúdo postado é produzido pelos próprios segui-

dores como: prints de posts, comentários, charges, fotos etc.  

 

 

 

 

Figura 24 Perfil da página Cartazes & Tirinhas LGBT 
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 Nesse sentindo, o que podemos perceber é a continuidade dos discursos que 

foram anunciados e ganharam forças no Lampião da Esquina. Assim, não podemos 

pensar que seu fim significou o fim daquelas práticas enunciativas, pois a construção 

das formações discursivas, os embates e as microlutas pelo estabelecimento das su-

postas verdades continuaram e continuam atuando nas relações sociais e nos confli-

tos discursivos, pois as ideias disseminadas nas páginas do Lampião ganharam força, 

sua luz se ampliou. Desta forma, acreditamos que enganados estão aqueles que pen-

sam que quando o Lampião fechou as portas suas luzes se apagaram e os becos 

continuaram escuros, pelo contrário, quando o Lampião se apagou várias lanternas 

foram acesas. Hoje, as luzes que iluminam os guetos se tornaram mais fortes e po-

tentes, mas graças àquelas práticas discursivas produzidas pelo Lampião. Assim, seu 

discurso não acabou; ele apenas se reconfigura ao passar dos tempos. Isso porque 

“a incompletude é a condição da linguagem: nem os sujeitos nem os sentidos, logo, 

nem o discurso estão acabados [...] estão em um movimento constante do simbólico 

e da história” (ORLANDI, 1999, p. 37). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A História abriu mão e renegou inúmeros personagens históricos em detrimento 

das vozes de homens brancos e endinheirados. Excluiu-se, desta forma, mulheres, 

crianças, prostitutas e homossexuais dos objetos de estudos e dos caminhos históri-

cos (PERROT, 1988). Personagens que não se inscrevem na ordem do discurso de 

uma sociedade construída com base em valores morais que legitimam as práticas de 

exclusão e empoderam os opressores.  

No entanto, Foucault (2002) nos lembra que não existe poder sem resistência e, 

muito menos, estratégias de poder eternas, pois os sujeitos assujeitados a essas prá-

ticas se intercalam entre opressores e oprimidos, ordenados e insurgentes. É neste 

entrave que surge em um dos momentos mais obscuros da recente história nacional 

um jornal voltado para os problemas e as necessidades de um grupo minoritário que 

carrega nos ombros os mais pesados estigmas: a comunidade gay.  

 O Lampião da Esquina, desta forma, surge da ideia de mostrar aos homosse-

xuais que são cidadãos e que, como qualquer outro, merecem respeito e direitos. Em 

suas páginas, o jornal evidenciava uma postura crítica às mazelas às quais os ho-

mossexuais estavam direcionados, às violências físicas que estavam expostos e da-

vam direito de voz a quem a sociedade não queria escutar.  

 Contudo, mais do que uma imprensa alternativa, o Lampião da Esquina tornou-

se válvula de escape do sofrimento de várias minorias, lutando, criticando e clamando 

em suas páginas respeito e direito aos homossexuais, negros e mulheres. A partir de 

suas páginas, podemos, hoje, reconstruir a história do movimento gay brasileiro, da 

luta pelos direitos dos homossexuais e das mulheres. Portanto, mais do que um jornal, 

o Lampião tornou-se símbolo de luta, iluminando os becos e guetos que os homos-

sexuais estavam direcionados.  

Trabalhos criteriosos utilizados como base para o desenvolvimento desta pes-

quisa como Bandeira (2006) e Rodrigues (2007) apontam para ideia de que o discurso 

anunciado pelo Lampião da Esquina conseguiu alcançar a totalidade discursiva, ou 

seja, a plenitude da comunidade gay, seus desejos e anseios tornando-se, portanto, 

porta-voz dos homossexuais. 
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Porém, de forma axiomática esta pesquisa revela que mesmo se colocando e 

se propondo a falar em nome de todos os sujeitos que carregam os ônus das relações 

de força e poder o periódico não conseguiu através de seu discurso alcançá-los em 

plenitude. A constatação se torna muito mais evidente quando observamos que ao 

tratar dos homossexuais, epicentro desta pesquisa, produzindo edições com varieda-

des de leitura e temas diversos a esse público o Lampião não conseguiu alcançar a 

totalidade discursiva, uma vez que a própria comunidade gay é heterogênea em von-

tades, classes sociais e necessidades.  

Tomemos como exemplo o caso de Ney Matogrosso e Rogéria, personagens 

que foram entrevistados inúmeras vezes pelo Lampião e se colocaram alheios aos 

problemas de seus pares, pois estavam imersos em locais de poder e privilégios que 

impossibilitavam enxergar legitimidade nas vozes dos oprimidos. Desta forma, Ney 

Matogrosso não enxergava a necessidade de se assumir, de marcar seu espaço, sua 

identidade, mas mesmo inconscientemente sua arte influenciou nos debates sobre 

homossexualidade.  

Nesse sentido, outro fato que merece destaque é o desconhecimento dos edito-

res em relação aos seus leitores. Em entrevista para Rodrigues (2007) Carlos Mo-

reira, um dos editores do Lampião conta que o corpo editorial não tinha conhecimento 

de quem lia o mensário, mas Aguinaldo Silva, principal editor, acreditava que “era 

aquela bichinha do subúrbio, a bichinha da cidade, que não era intelectualizada e que 

estava procurando alguma informação e queria, de certa forma, se inteirar da história 

e queria um roteiro, não sei o que” (MOREIRA, 2005 citado por RODRIGUES, 2007, 

p. 66). 

 No entanto, mesmo não conseguindo falar em nome de todos e representar os 

anseios dos oprimidos é inegável o papel desempenhado pelo periódico como meca-

nismo de resistência. Em nossas análises foi possível perceber que os discursos pu-

blicizados nas páginas do Lampião desempenhavam função e se articulavam como 

estratégias de resistência e produções de formações discursivas capazes de enfren-

tar aquelas FD disseminadas em sociedade que legitimavam a opressão cotidiana.  

 Entendemos, sobretudo, o Lampião como dispositivo de poder que se colocava 

diretamente na linha de frente do combate ao preconceito. Além disso, enxergamos 

nas posições privilegiadas dos senhores de respeito o direito à fala sem serem toma-

dos pelo sistema. Em outras palavras, por frequentarem os ambientes onde a ordem 
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discursiva é produzida por aqueles homens que poderiam falar e questionar o próprio 

sistema.  

 Nesse sentido, tivemos nossa hipótese confirmada. O Lampião da Esquina 

atuou na produção de discursos que alteraram as formas de enxergar a homossexu-

alidade, de falar sobre a sexualidade, além de naturalizar e legitimar a existência de 

pessoas que destoam da suposta normalidade difundida pela ordem discursiva. As 

relações entre homossexualidade, raça, gênero, sexo, prazer e igreja foram sendo 

alteradas por produções de formações discursivas que se colocavam em lutas com 

outras FD hegemônicas. Verificamos, portanto, que a existência do Lampião retirou 

da invisibilidade, dos becos, guetos e do escuro da noite grande parcela da comuni-

dade gay que não existia e não tinha voz.   

 Assim, conforme esses apontamentos, entendemos que o fim do Lampião da 

Esquina não significou o fim de suas lutas, pelo contrário, enxergamos que as práticas 

discursivas e as FD criadas e disseminadas pelo Lampião fertilizaram a sociedade 

para transformações futuras. A homossexualidade depois do Lampião passou a ser 

vista com outros olhos, os homossexuais tomaram o discurso ou, pelo menos, bus-

caram se tornar resistência. Organizaram-se. Diversas publicações sugiram após o 

fim do mensário, isto significa que a sua luz não se apagou ela acendeu diversos 

outros lampiões que continuaram iluminando os guetos e becos.  

 Desta maneira, levando em consideração as ideias apresentadas nessas con-

siderações finais, esta pesquisa – obra que também é produção discursiva e ideoló-

gica – carrega em seu DNA os fios discursivos do Lampião da Esquina. Discursos 

que se colocam contra uma ordem discursiva. Assim, acreditamos que o Lampião 

produziu vozes em diversos setores e ampliou a existência de inúmeras pessoas. Não 

conseguiu vencer e tomar a ordem discursiva, mas seus efeitos foram irreversíveis; a 

homossexualidade contemporânea deve muito ao discurso encorajador, destemido e 

poderoso dos Lampiônicos. Queira sim, queira não, o Lampião fora revolucionário 
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