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Resumo 

Este artigo analisa modos de resistência e existência em uma edição do jornal “Lampião 

da Esquina” (Nº 5- Outubro de 1978) e uma edição do boletim “Chana com Chana” (Nº 

4- Setembro de 1983), produzidos no início do movimento LGBTQIA+ no Brasil.  Para 

isso, temos como objetivo refletir sobre como os objetos analisados foram potentes para 

a construção de resistência à cultura heteronormativa. A partir de uma pesquisa 

documental, analisamos como estes exemplares fazem parte da história deste movimento 

e, por meio dos conceitos de um currículo cultural e de artefatos culturais, podemos 

refletir sobre sua importância na construção de modos de viver desta comunidade, como 

deram visibilidade as suas causas, construindo estratégias através da amizade como um 

modo de vida e resistência à normalização.  
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Introdução  

O presente artigo analisa os modos de resistência e existência em uma edição do 

jornal “Lampião da Esquina” (Nº 5- Outubro de 1978) e uma edição do boletim “Chana 

com Chana” (Nº 4- Setembro de 1983), produzidos no início do movimento LGBTQIA+4 

no Brasil, partindo do conceito de um currículo cultural que considera estes objetos 

analisados como artefatos culturais que evidenciam fragmentos de currículos que, por 
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serem porções selecionadas de uma determinada sociedade, implicam em seleções, 

exclusões e, nesse caso, inclusão de um conteúdo que cada vez passou a ser visto como 

politicamente relevante. 

Tavano e Almeida (2018) destacam que é necessário compreender que o currículo 

é um conceito complexo que depende de contextualizações históricas, sociais e culturais 

para ser construído e compreendido. De acordo com o modo como a sociedade se 

movimenta e se organiza este conceito pode ir se deslocando e se ressignificando, sendo 

considerado um conceito multifacetado.  

 Dito isto, e partindo das discussões realizadas na atualidade, compreendemos a 

concepção de um currículo cultural, que vamos posteriormente definir, mas que 

primeiramente se faz necessário destacar, conforme   Marisa Vorraber Costa, Maria Lúcia 

Wortmann e Iara Tatiana Bonin (2016) que esta é uma concepção que difere de uma 

concepção tradicional de currículo que o entendia como um “fenômeno eminentemente 

escolar” (COSTA; WORTMANN; BONIN, 2016, p. 521). Assim, o conceito de currículo 

cultural visa teorizar sobre as complexidades e diversas formas de educar os sujeitos.  

 As autoras salientam que “os sujeitos se formam em variáveis relações sociais, 

sendo a escola apenas uma das instâncias implicadas nessa formação” (COSTA; 

WORTMANN; BONIN, 2016, p. 521). Considerando o exposto, compreendemos que a 

concepção de currículo não possa ser limitada ao âmbito escolar, mas deve levar em 

consideração as diversas instâncias que podem levar os sujeitos a se formarem e 

transformarem. Não considerar estas instâncias pode limitar o aprendizado dos sujeitos e 

reforçar a visão tanto de uma formação quanto de uma escola desconectada com a 

realidade contemporânea.  

Conforme destacam:   

 

[...] as operações de tal currículo podem ser vislumbradas em textos culturais 

como filmes, peças publicitárias, revistas, jornais, novelas e outros programas 

de televisão, como também nas obras da literatura infantil e juvenil, etc., 

entendidos agora como artefatos culturais produtivos e constitutivos das 

formas como somos, vivemos, compreendemos e explicamos o mundo 

(COSTA; WORTMANN; BONIN, 2016, p. 521). 

  

De tal modo, podemos compreender os objetos de análise utilizados nesta pesquisa 

como artefatos culturais que são fragmentos de um currículo.  

Artefatos culturais, como analisa Maknamara (2020) tanto chegam à realidade 

escolar quanto entram em choque, muitas vezes, com o que é proposto pelas escolas na 
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contemporaneidade. Eles são artefatos produzidos e divulgados culturalmente, que 

também ensinam e constituem um currículo.  

Deste modo, consideramos para esta análise o conceito de um currículo cultural 

extraescolar conforme Maknamara (2020, p. 69):  

 

[...] currículo como produto da disponibilização de formas de raciocínio, 

saberes, valores, afetos e comportamentos que contribuem, através de 

estratégias e técnicas específicas, para a formação de pessoas ao atribuir 

significados a lugares, coisas, fenômenos, práticas e/ou sujeitos. 

 

 Compreendendo, então, que os objetos aqui analisados, são fragmentos  de 

currículos que compõem modos de existência, ou seja, são artefatos culturais que, embora 

não considerados enquanto currículo escolar, atravessam a realidade social, ensinam, 

atribuem significados para alguns sujeitos e algumas vivências que são por muitas vezes 

desprezados pela sociedade, e especialmente comunidade escolar, mas que 

constantemente resistem.  

 Logo, o conceito de currículo está intimamente ligado à diferença. Paraíso (2010, 

p. 588) destaca que:  

Um currículo é diferença por natureza; é pura diferença; é diferença em si. 

Afinal, é um território de multiplicidades de todos os tipos, de disseminação 

de saberes diversos, de encontros ‘variados’, de composições ‘caóticas’, de 

disseminações ‘perigosas’ [...] (PARAÍSO, 2010, p. 588).  

 

É por meio do currículo que se compõem diversos modos de vida e existência e 

não há como pensar nestes modos sem refletir o quanto são diversos, uma vez que “[...] é 

a diferença que nos move quando, no campo do currículo, nos preocupamos com os 

modos como se dão as práticas de identificação e separação; as estratégias de resistências 

e lutas; a produção de significados; as tecnologias de governo; as formas de 

representação”, incluindo, ainda, “a visibilidade ou negação das culturas e dos saberes; 

os processos de inclusão/exclusão e de ensino e de aprendizagem nos currículos, nas 

pedagogias, nos diferentes artefatos culturais, nas escolas e em outros espaços sociais 

(PARAÍSO, 2015, p. 50). É por meio da diferença que podemos refletir sobre todas estas 

estratégias e processos, repensar os nossos currículos relacionados às nossas próprias 

existências. Atualmente, faz-se ainda mais necessárias estas reflexões.  

 Partindo do conceito de um currículo cultural, que considera não apenas os saberes 

e conhecimentos escolares, mas sim todos aqueles que são produzidos e reproduzidos 

culturalmente, e que também nos educam analisamos dois artefatos culturais que são 

fragmentos de currículos que compões modos de existências LGBTQIA+: uma edição do 
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jornal “Lampião da Esquina” (Nº 5- Outubro de 1978) e uma edição do boletim “Chana 

com Chana” (Nº 4- Setembro de 1983).  

 Tanto o “Lampião da Esquina” quanto o “Chana com Chana” foram materiais 

produzidos e que circularam durante o primeiro momento da chamada imprensa gay 

brasileira, conforme já explicado anteriormente. Sendo assim, este artigo destaca este 

momento histórico, levando em consideração a grande importância de resistência que esse 

momento e estes periódicos tiveram para a organização do movimento homossexual 

brasileiro, hoje LGBTQIA+.  

A pesquisa situa-se no paradigma qualitativo do tipo documental, compreendendo 

que a pesquisa documental, segundo Jackson Ronie Sá-Silva, Cristóvão Domingos de 

Almeida e Joel Felipe Guindani (2009), torna possível a compreensão do social 

relacionado à dimensão do tempo. Sendo assim, ela favorece a observação de processos 

de mudanças de diversos indivíduos, grupos e práticas. Os objetos aqui analisados fazem 

parte da história deste movimento, logo podendo ser observados e analisados por meio da 

pesquisa documental.   

Alguns procedimentos assumidos foram os seguintes: a) “garimpagem” e seleção 

de exemplares do “Lampião da Esquina” e “Chana com Chana”; b) leitura e análise dos 

exemplares a fim de observar as recorrências discursivas – compreendidas, aqui, como 

fragmentos de um currículo cultural. De um total de trinta e oito exemplares de “Lampião 

da Esquina” e de nove de “Chana com Chana”, disponíveis para acesso, foram 

selecionados um exemplar de cada; c) mapeamento dos temas e das visibilidades 

presentes do movimento homossexual e lésbico no espaço-tempo de cada exemplar e suas 

aberturas ao resistir e existir. 

O problema deste trabalho, e sobre o qual fazemos uma reflexão, é como estes 

artefatos culturais constroem-se como resistência à cultura heteronormativa empreendida 

pelos movimentos homossexuais e lésbicos? Como hipóteses, para tentar responder estas 

questões, observamos que os objetos analisados são de extrema importância para 

visibilidade a este movimento social e que auxiliam na criação de estratégias para 

encontrar diferentes modos de existência resistindo ao preconceito e a marginalização 

desta comunidade.    

Temos como objetivo refletir sobre a forma como os objetos analisados foram 

potentes para a construção de modos de resistir da comunidade homossexual e lésbica.   
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Este artigo justifica-se pela necessidade de compreender um currículo cultural, 

que englobe as diversas formas de aprendizado para além dos muros da escola e que 

compõe também a diversidade de modos de viver, dando visibilidade a vivências 

marginalizadas e dissidentes, como as LGBTQIA+, além de refletir sobre como elas se 

constroem e os mecanismos que fazem delas modos de resistência. 

Considerando o exposto, o presente artigo está organizado do seguinte modo: 

“História do movimento LGBTQIA+ no Brasil” traz o contexto em que o movimento 

começou a se organizar, suas mudanças ao longo dos anos e como ele está diretamente 

relacionado a imprensa gay, sendo os exemplares aqui analisados pertencentes a esta 

categoria. A seguir em “Existindo e resistindo em Lampião da Esquina e Chana com 

Chana”, são analisados os exemplares escolhidos, de modo a relacioná-los enquanto 

fragmentos de um currículo cultural, que explicitam modos de resistir da comunidade 

LGBTQIA+ brasileira.  

 

História do movimento LGBTQIA+ no Brasil 

 No Brasil, a história do movimento LGBTQIA+ é bastante recente, tendo sua 

origem há pouco mais de 40 anos. Ao longo de quatro décadas sofreu inúmeras 

transformações, inclusive em sua própria nomenclatura. Este vem sendo um movimento 

marcadamente de resistência, desde seu início ao final da década de 70 durante o período 

histórico de uma ditadura civil-militar (1964-1985).  

 Inicialmente se faz necessário uma contextualização deste momento histórico, no 

qual se deu por meio de um golpe civil-militar que destituiu o, então presidente, João 

Goulart e que instalou no território brasileiro um regime autoritário que durou vinte e um 

anos.  

 Renan Quinalha (2018) apresenta este período, o modo como afetou a vivência 

das pessoas em relação a sua homossexualidade, como esse cenário foi repressivo a todas 

as pessoas que não se enquadravam na norma estabelecida socialmente em relação a sua 

sexualidade e às suas dificuldades de afirmação. Os dados apresentados pelo autor são 

baseados no encontro denominado “Homossexualidades e a ditadura no Brasil”, 

organizado pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) juntamente com a Comissão da 
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Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, realizado no dia 29 de março de 2014, 

data esta que marcou o aniversário de cinquenta anos do mencionado golpe.  

 A temática da ditadura brasileira vem sendo discutida em muitos âmbitos e 

aspectos, especialmente em relação a repressão contra o comunismo e formas de 

subversão política, mas pouco se aplica em relação ao modo de existência das, então 

chamadas, homossexualidades. Quinalha (2018, p. 15) assinala que:  

‘Homossexualidades’ era o termo utilizado até o começo dos anos 1990 para 

se referir ao conjunto de orientações sexuais e identidade de gênero 

consideradas não normativas ou dissidentes. Assim, naquele momento da 

ditadura, as travestilidades e transgeneridades eram compreendidas nessa 

designação mais ampla de ‘homossexualidades’, inclusive por travestis, daí o 

seu uso no plural para sinalizar essa abrangência.  

 

 O autor destaca que temáticas comportamentais, de gêneros e sexuais são 

consideradas de ordem moral e pouco são discutidas e analisadas devidamente. 

Argumenta, também, que as questões relativas a padrões de moralidade não têm seu início 

apenas neste período, pois esta regulação vem sendo produzida em cada momento 

histórico.  

No Brasil, desde o Código Criminal do Império, de 1830, a prática 

homossexual não se encontra expressamente criminalizada para civis. Sem 

embargo, diversos outros dispositivos legais e contravencionais, tais como ‘ato 

obsceno em lugar público’, ‘vadiagem’ ou violação à ‘moral e aos bons 

costumes’, formam intensamente mobilizados para perseguir as sexualidades 

desviantes (QUINALHA, 2018, p. 15). 

Porém, durante o período ditatorial brasileiro o autoritarismo do Estado se 

materializou na perseguição e tentativa de controle de grupos vistos como moralmente 

desviantes do padrão estabelecido, que eram vistos como uma ameaça ou perigo social. 

Quinalha explica: “A criação da figura de um ‘inimigo interno’ valeu-se de contornos não 

apenas políticos de acordo com a Doutrina da Segurança Nacional, mas também morais, 

ao associar a homossexualidade a uma forma de degeneração e de corrupção da 

juventude” (QUINALHA, 2018, p. 15). Neste contexto, apresenta-se a centralidade da 

moralidade conservadora ordenando o regime, que pelas características mencionadas é 

denominado pelo autor como uma ditadura hetero-militar, assim como se apresentam 

resistências de ordem social e cultural em oposição ao controle autoritário.  

Vale destacar que as questões relacionadas a moralidade são determinantes pra 

entendermos como foi vivido este período. Marcado pela defesa das tradições, dos valores 

familiares e religiosos cristãos, construiu-se sua ideologia. Assim, esta retórica de 
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moralidade pública e dos bons costumes foi base de sustentação ao período ditatorial 

brasileiro. 

A repressão era realizada nos âmbitos, tanto político quanto moral, conforme 

vimos. Segundo Quinalha (2018, p. 29):  

A ideologia e o aparato repressivo dão concretude, portanto à preocupação 

marcada da ditadura brasileira com a pornografia, o erotismo, as 

homossexualidades e as transgeneridades, fenômenos classificados como 

temas e práticas ameaçadores não apenas contra a estabilidade política e a 

segurança nacional, mas também contra a ordem sexual, a família tradicional 

e os valores éticos que, supostamente, integravam a sociedade brasileira. 

Assim, a sexualidade passa a ser entendida como uma questão do Estado, a vida 

privada também passa pela tentativa de controle autoritário do regime. O autor 

exemplifica algumas formas com que esta regulação se deu: pessoas vigiadas eram 

caracterizadas como pederastas passivos por serem homossexuais; materiais eróticos ou 

pornográficos eram censurados, apreendidos e incinerados; qualquer tipo de mídia era 

vetada e impedida de circulação por não se enquadrar nos valores morais ou por fazer 

apologia ao homossexualismo; personagens efeminados eram apagados de qualquer 

representação midiática. 

Além disso, pessoas que não se enquadravam nestes padrões de moralidade 

estabelecidos como valores tradicionais da família brasileira, como por exemplo travestis, 

prostitutas e homossexuais, “[...] passaram a ser perseguidos, presos arbitrariamente, 

extorquidos e torturados pelo fato de ostentarem, em seus corpos, os sinais de sexualidade 

ou de identidade de gênero dissidentes” (QUINALHA, 2018, p. 31). As pessoas que 

tinham envolvimento com veículos de imprensa que mostravam sexualidades dissidentes 

também eram perseguidas.  

O autor apresenta todas estas formas de regulação da moralidade e da sexualidade, 

mostrando como estes passaram a ser temas de segurança nacional para os militares. 

Como, também, estes padrões de moralidade foram institucionalizados, legitimados e 

tomados como políticas públicas, garantindo a perseguição na tentativa de controlar 

aqueles que não se encaixassem nos valores tradicionais brasileiros.  

É neste sentido que se pode falar em uma ditadura hetero-militar, em que houve 

uma política sexual oficializada e institucionalizada para controlar 

manifestações tidas como ‘perversões’, ou ‘desvios’, tais como o erotismo, a 

pornografia, as homossexualidades e as transgeneridades (QUINALHA, 2018, 

p. 31). 

Diversas políticas oficiais do período ditatorial eram relacionadas aos temas 

morais, de acordo com o momento da ditadura variava o fluxo de repressão e 
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autoritarismo. Porém, mesmo no final da década de 1970, marcada como um período de 

abertura, não diminuíram as perseguições. É importante destacar que as classes mais 

pobres sofreram um maior impacto repressivo. Enquanto muitos conseguiam esconder 

sua sexualidade e ter acesso ao mercado de trabalho e consumo, homossexuais e travestis 

pobres eram detidos como vadios mesmo portando carteira de trabalho.  

No final da década de 1960 e início de 1970, apesar da repressão do Estado, 

cresciam no anonimato espaços, especialmente bares e boates, em que os homossexuais 

poderiam existir e resistir. Desde que estando na invisibilidade destes espaços, escondidos 

e anônimos, a existência homossexual era permitida, ou seja, apenas no âmbito privado. 

O objetivo da política sexual da ditadura, segundo o autor, era o que ele chama de 

dessexualizar o espaço público, através da expulsão de homossexuais, reforçando sua 

invisibilidade. Assim, era mantida a ideologia moral da ditadura e família tradicional 

brasileira.  

É neste contexto de resistência ao regime que é criado, o então chamado, 

movimento homossexual brasileiro (MHB). Oficialmente este começou no ano de 1978, 

considerado como marco fundamental na redemocratização do Brasil, com a criação do 

grupo, posteriormente nomeado, “Somos- Grupo de Afirmação Homossexual”. Em maio 

de 1978 foi realizada sua primeira reunião na cidade de São Paulo. 

Este foi o grupo pioneiro no MHB e marcou o início do movimento no Brasil. O, 

hoje nomeado movimento LGBTQIA+, nasce da resistência, em um período de 

autoritarismo e de controle em uma ditadura, buscando um espaço de existir e resistir em 

meio a uma ideologia moralizante e que se empenhava em apagar e invisibilizar sua 

existência. Vale observar que movimentos identitários brasileiros surgiram ou se 

fortaleceram neste período final da ditadura.  

 Antes de apresentar a trajetória do movimento é preciso analisar os modelos de 

ativismos que foram referência para o desenvolvido aqui no Brasil. Segundo Ronaldo 

Trindade (2018) hegemonicamente a construção de políticas públicas no Brasil remete à 

revolta estadunidense de Stonewall5 e a seu modelo de ativismo centrado na questão de 

 
5 “Stonewall Inn” era um bar, em Nova York, fortemente frequentado por pessoas dissidentes da 

heteronormatividade. Em 1969, em um contexto no qual o “homossexualismo”, como era denominado na 

época, era visto um distúrbio mental e um crime em muitos estados dos EUA e a ocorrência de batidas 

policiais nos bares era recorrente, o bar “Stonewall Inn” sofreu uma destas batidas policiais e teve vários 

de seus frequentadores presos. Os presentes reagiram dando início a uma série de manifestações que teve 

duração de seis dias. Este fato ficou marcado na memória do movimento, sendo considerado 

internacionalmente como o Dia do Orgulho LGBT, em 28 de junho, em memória do “levante de Stonewall” 
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identidade. Isto se verifica, inclusive, na constituição da Parada LGBT de São Paulo, 

apontada como o maior evento político brasileiro de temática LGBTQIA+.  

 Trindade (2018, p. 228) apresenta outros modelos referenciais de ativismo, além 

do citado anteriormente, entendendo que:  

[...] essas influências constituem uma versão hegemônica que tende a reafirmar 

a dicotomia centro-periferia e reiterar que os países centrais são produtores de 

ideias políticas e de teorias que servem de modelo ou de inspiração para as 

lutas forjadas em países do terceiro mundo.  

 

Então, parte da premissa de olhar para a formação do movimento no Brasil a 

partir de similaridades com a história do ativismo homossexual na América Latina. O 

autor ressalta, nessa direção, a importância de não seguir a narrativa hegemônica, mas 

sim as semelhanças com a América Latina, pois estes países viviam momentos históricos 

semelhantes ao Brasil, diferentemente dos Estados Unidos. O Brasil e seus países 

vizinhos viviam realidades semelhantes em meio a regimes ditatoriais, sofrendo com 

realidades socioeconômicas semelhantes, com alta desigualdade social, violência, 

ideologias moralizantes conservadoras, etc.  

 Assim, voltamos a história do ativismo brasileiro e sua organização. Jorge Caê 

Rodrigues (2018) a apresenta relacionando-a a chamada imprensa gay brasileira, ou seja, 

aquela destinada aos homossexuais. Ele ressalta que o surgimento desta se dá por meio 

da necessidade de se encontrar, enquanto semelhantes, de construir um refúgio, uma 

resistência coletiva e lutar contra a invisibilidade daqueles desviantes no que se refere a 

sua sexualidade.  

Esta comparação, entre estas duas histórias, se dá tanto pelo fato destes dois 

segmentos surgirem quase ao mesmo tempo, um influenciando o outro, quanto pela 

escolha dos objetos de análise da presente pesquisa.  

 Rodrigues divide tanto o movimento LGBTQIA+ quanto a imprensa gay em 

quatro momentos para explicá-los. Assim:  

Temos a ‘primeira onda’ com o surgimento do movimento e sua procura em 

sair do anonimato e firmar sua inserção política na sociedade. O segundo 

momento é voltado para o campo social, para as questões reais e concretas que 

afetavam os sujeitos envolvidos. Um terceiro momento no qual as questões 

mercadológicas e o consumo ditarão as regras do jogo. E por último, o quarto 

momento, a explosão da internet e o aparecimento dos queer, dos trans, dos 

não binários, os intersex e muitas outras letras (RODRIGUES, 2018, p. 238).  
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Tendo isso em questão, a seguir temos brevemente uma contextualização de cada 

um destes momentos e as informações relevantes de cada um deles.   

Primeiro momento: considerado o primeiro veículo de ampla circulação dirigido 

ao público homossexual surge o jornal “Lampião da Esquina” durante o período da 

ditadura militar brasileira. Até então, a imprensa direcionada a este público circulava 

apenas entre pequenos grupos de amigos, sem muito alcance. “Lampião da esquina” foi 

lançado em abril de 1978, um mês antes da primeira reunião do grupo “Somos”, e também 

foi responsável pelo fortalecimento do mesmo. O jornal, que teve três anos e meio de 

vida, publicou grandes reportagens, buscou apresentar as múltiplas identidades do 

homossexual brasileiro, fez denúncias e apresentou como proposta “[...] criar uma 

consciência homossexual, assumir-se e ser aceito” (RODRIGUES, 2018, p. 240).  

O grupo Somos iniciou-se em São Paulo e posteriormente se estendeu ao Rio de 

Janeiro. Acabou se dividindo devido a divergências ideológicas quanto a trabalhar ou não 

com outros setores da esquerda nacional. 

“Lampião da Esquina” teve seu fim em junho de 1981. A década de 1980 foi de 

grande apagamento midiático para toda a comunidade. Com o surgimento da AIDS, o 

movimento perdeu sua força e estabilidade que vinham sendo construídas diante da dura 

realidade desconhecida enfrentada.  

É importante ressaltar que neste primeiro momento o movimento era voltado 

majoritariamente para homens gays e os demais segmentos ainda eram grandemente 

invisibilizados. As mulheres lésbicas, por exemplo, participavam da produção do jornal, 

mas não faziam parte do corpo editorial. Algumas faziam parte do grupo Somos, mas 

tinham pouca voz e sentiam-se pouco representadas. Por este motivo, criaram, 

inicialmente, um subgrupo chamado “Grupo Lésbico-feminista” e posteriormente o 

“Grupo de Ação Lésbica Feminista” – GALF, em 1981, após a divisão do grupo “Somos”. 

Foi o GALF que lançou o periódico “Chana com Chana”, primeiro dirigido às lésbicas e 

posteriormente tornou-se um boletim. Este existiu até 1985.  

Segundo momento: marcada pelo início da epidemia de AIDS, a década de 1980 

foi movida pela luta dos direitos básicos da população, pelo fortalecimento de 

organizações não-governamentais (ONGs), grupos e segmentos começaram a se unir para 

auxiliar as vítimas. “Diferentes ONGs desenvolveram aqui e fora do Brasil, um trabalho 

que nenhum governo conseguiu realizar: conscientizar e defender a dignidade daqueles 
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que vivem com HIV/aids” (RODRIGUES, 2018, p. 243). Neste momento, publicações 

gays estão voltadas para a pornografia e a exploração do nu masculino.  

A partir dos primeiros anos da década de 1990 a imprensa gay volta a crescer e 

sofre grandes transformações. É o momento de surgimento de novos grupos que buscam 

se articular, obter parceiros e apoio do governo. Uma conquista extremamente importante 

deste período é a retirada da homossexualidade como patologia da Classificação 

Internacional de Doenças.  

Durante toda a década de 1990 surgem várias revistas que duram poucos anos, 

com raras exceções. “Porém, é nesse momento que importantes periódicos retomam o 

caminho aberto pelo Lampião da Esquina. Nós por exemplo, Alone, Homens, G 

Magazine, Sui Generis, são alguns deles” (RODRIGUES, 2018, p. 245). Em especial, o 

jornal Nós por exemplo foi motivo de grande orgulho para a comunidade, representando 

a volta de um periódico direcionado à comunidade gay/lésbica, além de ter sido um dos 

veículos que tratou a AIDS de forma não moralista e preconceituosa. O jornal teve seu 

fim em 1995, em um momento em que a imprensa gay vislumbrava certo crescimento.  

Diferentes periódicos começaram a ter destaque e a ocupar as bancas de jornais 

brasileiras, dirigindo-se a diferentes segmentos dentro da comunidade, compreendendo-

a um pouco melhor em suas múltiplas identidades. A homossexualidade começa a ser 

vista com um novo olhar. O autor ressalta:  

O que aconteceu é que a vida gay, em decorrência das inúmeras e urgentes 

discussões sobre aids, ganhou visibilidade. O que era escandaloso saía da 

marginalidade dos becos e ganhava o espaço nobre da sala de jantar, pois a 

doença poderia atingir um vizinho ou um irmão, isto é, ninguém estava isento 

de se contaminar. Foi um tempo em que, ao mesmo tempo, os gays tornaram-

se vítimas e guerreiros de uma doença que nunca foi só deles. Assim, esta 

trágica doença trouxe, contrastivamente, ganhos no que tange à visibilidade e 

à aceitação da homossexualidade, e produziu vítimas/ heróis midiatizados, 

como no caso da dupla importância dos cantores/ compositores Cazuza e 

Renato Russo (RODRIGUES, 2018, p. 246-247). 

Terceiro momento: nos anos 2000 apenas a G Magazine continuava a ser 

publicada, esta tem seu fim em 2013. Outras revistas continuaram a surgir e buscar 

múltiplas identidades da comunidade. Além disso, continuam a ser publicadas as glossy 

gay magazines “revistas gays brilhosas”, que surgiram nos anos 1990 e que destacam 

gays e lésbicas bem sucedidas. Assim, o autor salienta que: “[...] naquele momento, no 

qual a luta era pela igualdade em todos os planos sociais, as ‘delícias’ do capitalismo 

surgiam como novo e poderoso cenário de fulguração” (RODRIGUES, 2018, p. 250). 
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Outras revistas também foram lançadas voltadas para o público masculino e de alto poder 

aquisitivo.  

Quarto momento: Até este momento, o que vimos foi uma imprensa dirigida a 

homens gays, muito pouco a mulheres lésbicas e menos ainda trans. Com o advento e a 

expansão da internet observamos uma grande mudança. A população passa a ter uma 

maior acessibilidade, por causa da internet, e a produção de periódicos torna-se bem mais 

escassa. Assim, as produções passam a ser feitas, em maior escala, no mundo virtual por 

serem muito mais baratas. Informações direcionadas à comunidade, que hoje podemos 

nomear como LGBTQIA+ são encontradas atualmente em diferentes sites na internet.  

A indústria pornográfica teve grande benefício, assim como a mobilização e 

discussão de interesses da comunidade. A partir deste momento, começam a ganhar 

visibilidade outras identidades, dentro da própria comunidade, que vinham sendo 

apagadas. Rodrigues destaca:  

O novo milênio é o momento que outras identidades outrora invisibilizadas 

socialmente começaram a ganhar espaço no dia a dia. Ocupando cada vez mais 

espaços públicos, claro que essa ocupação na maioria das vezes nem sempre é 

pacífica. Porém hoje, as travestis, os transexuais, os intersex, os não binários, 

os queer encontram na internet um lugar que lhes permite maior visibilidade e 

a possibilidade de compartilhar suas experiências com outras pessoas 

(RODRIGUES, 2018, p. 252) 

Assim, o movimento brasileiro que inicialmente era chamado de homossexual 

passa a ser nomeado LGBTQIA+. Ele, assim como a mídia que o representa, vem se 

modificando ao longo destas últimas quatro décadas. As mídias impressas foram 

desaparecendo, mas são até hoje de grande importância, resistência e afirmação ao 

movimento. Trazer a público vivências que historicamente foram cerceadas, 

marginalizadas e invisibilizadas por serem apontadas como desviantes das normas 

estabelecidas também é uma forma de resistir, em um país que está entre os que mais 

mata sujeitos LGBTQIA+ no mundo.  

Tendo em vista a recém exposta emergência, assim como os diferentes momentos 

do movimento LGBTQIA+ no Brasil, na próxima seção serão apresentados de forma mais 

esmiuçada os dois materiais de análise que compuseram a pesquisa que originou este 

artigo, a saber:  “Lampião da Esquina” e “Chana com Chana”. 

 

 



13 
 

Existindo e resistindo em “Lampião da Esquina” e “Chana com Chana” 

 O primeiro jornal dirigido ao público homossexual, “Lampião da Esquina”, 

caminhou junto ao movimento na busca por retirar os homossexuais do anonimato e 

inseri-los politicamente na sociedade, sendo de extrema importância ao movimento. 

Conforme Rodrigues (2018, p. 239), “[...] feito de forma artesanal, o jornal era 

mimeografado e distribuído entre amigos [...]” produzido por um grupo de intelectuais 

homossexuais, dentre eles Aguinaldo Silva e João Silvério Trevisan. Foi composto por 

edições marcantes, de grande qualidade literária, política e de conteúdo, além de ter uma 

notável circulação entre seu público. Sua importância é lembrada até hoje por seu 

pioneirismo de apresentar vivências dissidentes, especialmente se considerarmos a 

censura que a mídia sofria pela ditadura militar.  

 Embora voltado prioritariamente para homens gays, a proposta do jornal era 

atingir um público diverso “O homossexual brasileiro, com suas múltiplas identidades, 

encontra no Lampião da Esquina seus semelhantes. Diferentes, porém iguais em alguns 

aspectos” (RODRIGUES, 2018, p. 240) e buscou tratar de temas diversos que fossem 

relevantes a todos que compunham a comunidade homossexual na época.  

 A edição escolhida para análise (Nº 5- Outubro de 1978), traz em sua capa a 

seguinte manchete: “Cassandra Rios ainda resiste. Com 36 livros proibidos, ela só pensa 

em escrever”, assim como uma matéria de grande destaque com uma entrevista da autora 

vista como um sucesso de vendas e também uma das mais perseguidas pela censura 

brasileira. Nela, a autora assumidamente lésbica e pioneira na literatura brasileira a tratar 

da temática lésbica, relata em meio a uma conversa diversa e divertida como reage a 

perseguição e censura que sofre: escrevendo, e assim, resistindo.  

 É importante ressaltar qual a compreensão que utilizamos para relacionar este 

conceito de resistência. Auterives Maciel Jr. (2013), retomando as ideias de Foucault, 

salienta que: “Resistir é, neste aspecto, o oposto de reagir. Quando reagimos damos a 

resposta àquilo que o poder quer de nós; mas quando resistimos criamos possibilidades 

de existência a partir de composições de forças inéditas. Resistir é, neste aspecto, 

sinônimo de criar” (MACIEL JR., 2013, p. 2). Assim, toda forma de criação encontrada 

para existir é também uma forma de resistência. Cassandra Rios relata em sua entrevista 

isto, que por meio de sua escrita, de suas criações literárias, ela sobrevive em meio a 

tantas perseguições e (re)constrói sua própria existência.  
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 Não podemos deixar de frisar que neste momento histórico tanto a organização 

social do movimento estava começando a se construir aqui no Brasil quanto o 

posicionamento do jornal era pioneiro em relação ao material apresentado. Sendo assim, 

ainda existiam muitas dificuldades em relação aos temas apresentados e ao modo de 

conduzi-los, sendo muitos debates julgados como superados hoje ou que ainda estão em 

discussão. Até mesmo se pensarmos nas questões de nomenclaturas que eram utilizadas 

na época e que foram sofrendo alterações ao longo dos anos.  

 Uma matéria presente nesta edição do jornal e importante neste sentido é 

“Minorias e a política”, escrita por João Silvério Trevisan, um dos editores do jornal e um 

dos organizadores do primeiro grupo homossexual brasileiro. A matéria disserta sobre o 

lançamento de uma Carta dos Direitos da Mulher, elaborada por diversas feministas e 

grupos feministas contendo uma análise crítica sobre como eram as vivências das 

mulheres brasileiras e propondo soluções polêmicas para a época na intenção de garantir 

direitos igualitários entre homens e mulheres. A partir deste acontecimento o autor se 

posiciona ressaltando a importância e a relação entre a luta das mulheres e os 

homossexuais; elogiando a organização do movimento feminista nesta iniciativa e 

criticando o oportunismo partidário em relação aos movimentos; relembrando a 

incipiência e fazendo uma crítica ao movimento homossexual brasileiro devido as suas 

dificuldades de colocação social causadas pela repressão. Vale destacar que Trevisan teve 

diversos embates sobre posicionamentos políticos dentro do grupo “Somos” e que estes 

foram possivelmente alguns dos motivos de encerramento do grupo. Assim, ele ratifica a 

necessidade do movimento homossexual se consolidar mediante trocas com outros grupos 

minoritários, que já vinham realizando uma caminhada.  

 Esta matéria ressalta como as discussões iniciais estavam sendo construídas e 

como eram primárias ainda, destacando o que se vislumbrava como possiblidades futuras, 

assim como os embates que poderiam ser gerados. Além disso, destaca uma das formas 

de compreender o movimento político do movimento, mas que não necessariamente é 

adotado por todos, visto que hoje temos conhecimento que existiram muitas divergências 

quanto a esta questão.  

 O conceito foucaultiano da estética da existência apresentado por Maria Rita de 

Assis César, André Duarte e Jamil Cabral Sierra (2013), auxilia-nos a compreender o que 

está posto nesta matéria e marcado por este contexto histórico. Os autores compreendem 

que: “Com o conceito de estética da existência, abre-se espaço para a consideração da 

capacidade ético-política de invenção e criação de novas formas de vida, de sociabilidade 
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de afetividade” (CESAR; DUARTE; SIERRA, 2013, p. 198), possibilitando a discutição 

sobre o que é pensado e formulado dentro dos grupos sociais e que pautam padrões 

institucionais, definindo:  

 

As práticas refletidas de liberdade da estética da existência são processos 

reflexivos de constituição autônoma de si mesmo que sempre implicam os 

outros, isto é, são práticas e discursos nos quais os agentes se tornam 

autonomamente quem são por meio de suas políticas de resistência contra os 

poderes heterônomos de sujeição e domesticação do indivíduo moderno 

(CESAR; DUARTE; SIERRA, 2013, p. 198).  

 

Então as práticas e estratégias escolhidas vão constituindo os próprios sujeitos 

dentro de seus grupos, definindo suas prioridades, posicionamentos, formas de existir, 

etc.  

 Os autores destacam que, segundo Foucault, os movimentos homossexuais da 

época foram de grande importância na garantia de direitos em relação a viver sua 

sexualidade, mas entendem que necessitavam refletir sobre diferentes possibilidades de 

vida dentro dos movimentos, sugerindo assim considerar as relações de amizade como 

uma forma de resistir.  

 Foucault (1981) em uma entrevista destaca que não tanto quanto o ato sexual é o 

modo de vida homossexual que mais perturba e incomoda as pessoas que não o 

compreendem e que veem como problema o amor entre estes indivíduos. Assim, o autor 

vê nas relações de amizade uma construção de um modo de vida homossexual, um modo 

de existência que resiste. É o tecido afetivo construído nas relações de amizade que 

constitui a sustentação para estes modos de existências.  

 A noção de amizade defendida por Foucault é definida por Hélio Rebello Cardoso 

Jr. e Thiago Canonenco Naldinho (2009):  

 

Vale ressaltar que a amizade que Foucault trabalha difere quanto ao significado 

que a mesma possui atualmente. Tratava-se de uma relação social muito 

importante, desenvolvida nos séculos seguintes à Antiguidade, a qual permitia 

que em seu interior os indivíduos dispusessem ‘de uma certa liberdade, de uma 

certa forma de escolha (limitada, claramente), que lhes permitia também viver 

relações afetivas muito intensas’ (FOUCAULT apud CARDOSO JR.; 

NALDINHO, 2009, p. 48).  

 

 Assim, poderiam ser criadas e desenvolvidas diferentes formas de viver, de se 

relacionar, etc., ou seja, a homossexualidade poderia ser vista como um estilo de vida, um 

modo diferente de existir em sociedade, resistindo ao que é colocado como normalidade. 

Então: “[...] temos de entender a amizade, em primeiro lugar, como o campo de relações 
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em que nos constituímos, e que inclui, naturalmente, a amizade entre as pessoas” 

(CARDOSO JR; NALDINHO, 2009, p. 49), considerando as relações de afeto e cuidado 

que também compõem e sustentam estas existências.  

 Por sua vez, o boletim “Chana com Chana”, lançado e organizado por ativistas do 

GALF, teve publicações independentes e apenas doze edições. Organizado pensando em 

um público ainda mais específico, as mulheres lésbicas, sua circulação era bastante 

restrita, sendo comercializado e lido em bares e boates e, especialmente, no “Ferro’s bar”, 

local bastante frequentado por lésbicas na época. Teve uma grande importância, embora 

não tenha tido tanta circulação quanto o “Lampião da Esquina” nem tampouco ser tão 

conhecido como o mesmo, porque buscou tirar da invisibilidade as vivências de mulheres 

lésbicas, que mesmo dentro do próprio movimento homossexual eram apagadas. 

Rodrigues (2018) reforça que “[...] nesses 40 anos o protagonismo das lésbicas no 

movimento (que se diz) LGBT vai ser sempre menor, possivelmente, por consequência 

de um machismo e sexismo enraizado nos homens heterossexuais e gays” (RODRIGUES, 

2018, p. 243). 

 A edição nº 4 escolhida para análise traz em sua capa a seguinte manchete: 

“Ferro’s bar: dia 19 de agosto: Uma vitória contra o preconceito” que apresenta as suas 

leitoras os acontecimentos que se deram neste local e data citados. Em 23 de julho de 

1983, o dono do local, que era frequentado por lésbicas e no qual eram realizadas as 

vendas do boletim, proibiu as vendas do mesmo e as expulsou do bar. Diante do fato, no 

dia 19 de agosto o “Ferro’s bar” foi ocupado. Marisa Fernandes (2018) descreve:  

 

Diante deste autoritarismo, Rosely promoveu um ato político que foi articulado 

com lésbicas, gays, feministas, defensores de direitos humanos, políticos e com 

a grande imprensa, para que na noite de 19 de agosto o Ferro’s fosse ocupado. 

A invasão causou grande tumulto com a cobertura da mídia e presença da 

polícia e o dono do Ferro’s voltou atrás da sua decisão. Essa vitória é um marco 

fundamental na história do movimento de lésbicas brasileiro. Em homenagem 

a Rosely, a partir do ano de 2003, na data de 19 de agosto, celebra-se em São 

Paulo, o Dia do Orgulho Lésbico (FERNANDES, 2018, p. 100). 

 

 Assim, a matéria principal do boletim conta detalhadamente como eram recebidas 

as lésbicas cotidianamente no local, pois garantir sua presença não era garantia de que 

eram bem recebidas ou tratadas, mas sim agredidas verbal e fisicamente, e como ocorreu 

esta manifestação tão marcante no movimento LGBTQIA+ brasileiro e não tão lembrada 

como deveria.  

 Assim eram as vivências de mulheres lésbicas, sempre marginalizadas, buscando 

resistir em meio a tantos apagamentos, mesmo dentro do próprio movimento, então 
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chamando homossexual na época. Este acontecimento tão importante, e que chega ao 

nosso conhecimento por meio deste boletim e da luta destas mulheres é um marco de 

grande representação sobre a existência e resistência de mulheres lésbicas, levando em 

consideração o conceito apresentado anteriormente, que entende que para resistir é 

necessário criar. Foi assim, que estas mulheres criaram mecanismos e estratégias para se 

organizar e resistir, garantir sua presença no local, exigir que suas existências fossem 

respeitadas e, por meio do boletim, apresentar esta e outras possibilidades de resistência 

a outras mulheres, para que também possam pensá-las. Além disso, utilizam a amizade, 

o afeto, o cuidado uma com as outras para organizarem seus modos de existir, de resistir 

a normalização de qualquer espécie.  

 Aqui, nesta edição do boletim, também é discutido o tema de posicionamento 

político, especialmente na matéria nomeada “Autonomia”, na qual é apresentada uma 

crítica bastante coesa e coerente à militância que estima um posicionamento político 

partidário, bem como uma crítica aos partidos políticos e toda e qualquer instituição 

autoritária. Assim, defendendo uma militância autônoma, organizada internamente, 

coletivamente, pensando e destacando sua própria diversidade com o objetivo de 

transformação da sociedade.  

 Logo, diante deste posicionamento político bastante demarcado e organizado, 

podemos perceber como o conceito de amizade foucaultiana constitui o modo de vida 

dessas mulheres, tentando escapar dos modelos institucionais e criar novas estratégias e 

modos de viver. Conforme Hélio Rebello Cardoso Jr. e Thiago Canonenco Naldinho 

(2009): “A amizade destaca seu potencial de ruptura do instituído e de desenvolvimento 

de inéditas criações culturais com suas implicações ético-políticas.” (CARDOSO JR.; 

NALDINHO, 2009, p. 53). Além disso, os autores salientam que este conceito de amizade 

não é restrito apenas aos homossexuais masculinos, podendo ser utilizado em qualquer 

segmento social. Sendo assim, percebemos neste boletim que a amizade é utilizada como 

uma estratégia de resistência para as vivências destas mulheres lésbicas.  

 

Considerações finais 

Neste artigo, analisamos artefatos culturais considerados enquanto fragmentos de 

um currículo, partindo do conceito de currículo cultural, sendo eles: uma edição do jornal 

“Lampião da Esquina” (Nº 5- Outubro de 1978) e uma edição do boletim “Chana com 

Chana” (Nº 4- Setembro de 1983), com o objetivo de refletir como estes artefatos foram 
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potentes para a construção de resistência à cultura heteronormativa empreendida pelos 

movimentos homossexuais e lésbicos.  

Por meio de uma pesquisa documental analisamos os exemplares apresentados, 

relacionando-os a história do movimento LGBTQIA+ brasileiro, considerando que o 

movimento foi de grande importância na construção da imprensa gay, assim como a 

imprensa gay foi de grande importância na construção do movimento. Por isso, é 

imprescindível relacioná-los, pois estão extremamente entrelaçados historicamente. Os 

exemplares aqui expostos são de grande importância para o movimento, sendo 

documentos históricos que marcam a construção destes sujeitos e desta comunidade.  

Percebemos que, por meio dos conceitos de um currículo cultural e de artefatos 

culturais, podemos refletir sobre como os materiais analisados foram importantes na 

construção de modos de viver desta comunidade em seu momento de formação, como 

deram visibilidade às causas homossexuais e lésbicas e como construíram estratégias de 

resistência. Sendo estas vistas não como formas de reação ao preconceito estabelecido, 

mas como formas de criação de novas possibilidades, novos jeitos de viver, de se 

relacionar e de existir através da amizade como um modo de vida e resistência à 

normalização.  

Estes novos modos de viver e existir estão presentes nos exemplares analisados, 

demonstrando como poderiam ser construídos midiaticamente novas formas de serem 

representados, além das marcadamente postas. Puderam ser reconhecidas suas vivências, 

para além da marginalização com que historicamente são colocadas. Assim, sendo 

possível reconhecer suas próprias existências, legitimá-las e afirmá-las.  

A pesquisa documental nos possibilitou refletir sobre estas questões, 

especialmente destacando e relacionando à dimensão do tempo, sendo favorável à 

compreensão dos objetos analisados enquanto parte da história de um movimento social 

brasileiro, que reflete em nossa construção de sociedade até hoje. O que foi aqui analisado 

é de grande importância para este movimento e para o seu próprio crescimento. Estão 

marcados por sua historicidade e pelos modos com que foram construídos.  

Atualmente percebemos que foram construídas muitas mudanças em relação ao 

tema, ao movimento, a representatividade, visibilidade, etc. A importância dos 

documentos aqui analisados está historicamente marcada e estabelecida. Novas formas 
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de existir e resistir vêm sendo constantemente (re)construídas de lá para cá, o que deixa 

espaço para uma nova possibilidade de desenvolvimento de estudos posteriores.   
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