
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1

Publicações Destinadas aos Homossexuais no Brasil: O Snob (1963-1969) e Lampião 
da Esquina (1978-1981)1 

 
Ana Kelma Cunha Gallas2  

Yakowenko Guerra de Oliveira3  
Faculdade Santo Agostinho (FSA) 

 
 
Resumo 
 
Este trabalho investiga os primórdios da chamada imprensa alternativa de abordagem gay 
no Brasil, considerando em sua análise dois periódicos: o jornal O Snob, considerado a 
primeira publicação destinada abertamente aos homossexuais no país, e O Lampião da 
Esquina (1978), primeiro jornal gay de circulação nacional. Com base nos instrumentos de 
análise fornecidos pelas ciências sociais e humanas, investiga-se como as manifestações 
pontuais da imprensa gay, dos anos de 1960 aos anos de 1980, constituíram um contraponto 
às visões estereotipadas que se tinham dos homossexuais bem como às estratégias de 
silenciamento, apagamento, estereotipações, normalização e domesticação a respeito dos 
homossexuais, promovidas pela mídia tradicional, conforme os estudos de Green (2000), 
Soares (2006), Barroso (2007), Eribon (2008), Péret (2011) e Heeren (2011). 
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1. Publicações alternativas direcionadas ao público homossexual 

 

Os periódicos voltados para o público homossexual circulam no Brasil desde o 

Século XIX, mas de forma extremamente discreta. Nos anos de 1950, em um contexto de 

grande repressão, os homossexuais encontravam referências implícitas à homofilia4 nas 

revistas de fisioculturismo, como “Força e Saúde” e “Músculo”, em que homens seminus 

exibiam, sem reservas, seus corpos modelados. O pesquisador norte-americano James 

Green, autor de “Além do Carnaval”, obra que devassa a homossexualidade brasileira no 

Brasil do século XX, acredita que havia um subtexto por trás da fachada aparentemente 

inocente dessas revistas. Mas os intentos subliminares que essas publicações continham 

eram perceptíveis apenas aos observadores mais atentos. A estes, causava certo frisson a 

série de ilustrações executadas por Jean Boullet, um artista famoso na França dos anos de 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao GP História do Jornalismo, DT 1 – Jornalismo, XII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do  XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Mestranda do curso de Antropologia e Arqueologia (UFPI), Professora do Curso de Comunicação Social - 
Jornalismo da Faculdade Santo Agostinho; e-mail kelmagallas@yahoo.com.br. 
3 Egresso do Curso de Comunicação Social - Jornalismo da Faculdade Santo Agostinho; turma 2012; e-mail: 
yakowenko@gmail.com; 
4 Atração afetiva e/ou física entre pessoas do mesmo sexo. 
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1950, que pintava homens nus e seminus “com tendências claramente homossexuais” 

(GREEN, 2000). Green acredita que muitos podiam não perceber essas insinuações 

homoeróticas, mas existia um público diferenciado que adquiria as revistas justamente por 

causa dessas imagens: 

As revistas ofereciam um estímulo excitante para a 
sexualidade solitária, acobertada pela fachada de uma 
publicação esportiva, e este era um dos poucos caminhos 
pelos quais os indivíduos isolados distantes do Rio ou de São 
Paulo, tinham acesso constante a uma “leve” pornografia 
atlética (GREEN, 2000, p.270). 
 

Nos anos de 1950, os homossexuais sofriam sérias restrições, especialmente, nas 

pequenas cidades brasileiras. Isso explica porque muitos deles acabaram indo para os 

grandes centros urbanos, fenômeno explicado por Eribon (2008), que o considera um dos 

princípios estruturantes das subjetividades gays e lésbicas: a busca de meios para fugir da 

injúria e da violência em suas regiões de origem. “Por isso que as vidas gays olham para a 

cidade e suas redes de sociabilidade. São muitos os que procuram deixar o lugar onde 

nasceram e onde passaram a infância para vir se instalar em cidades mais acolhedoras” 

(ERIBON, 2008, p. 31).  

Barroso (2008) sugere que o rompimento com a condição de clandestinidade da 

“condição homossexual” e o enfrentamento individual e coletivo da homofobia seria o 

cerne dessa ação visibilizante da população LGBT de formas variadas e conflitantes na 

mídia e em outros setores estratégicos que compõem a esfera pública.  Perét (2011) aponta 

que em meados da década de 1950, os homossexuais até então acostumados à 

clandestinidade e às portas fechadas deram início a um processo de apropriação de praças, 

ruas, parques, cafés e cinemas. E Green reforça essa perspectiva ao indicar os espaços de 

socialização dos homossexuais no Rio de Janeiro da década de 1950: 

Em Copacabana, eram incontáveis os lugares onde os homossexuais 
podiam socializar-se nos anos 50. Cafés ao ar livre enfileiravam-se nas 
amplas calçadas com mosaico preto e branco que se ondeavam na Avenida 
Atlântica. Podia-se fazer uma parada no Alcazar, onde homens vestidos 
como mulheres desfilavam com suas fantasias durante o Carnaval, cujos 
banheiros eram locais onde sempre se podia conseguir sexo rápido 
(GREEN, 2000, p. 259). 
 

Entretanto, ainda que houvesse certa tolerância aos homossexuais no Rio de Janeiro, 

Perét (2011) lembra que alguns estabelecimentos chegaram a hostilizar e até proibir a 

entrada de gays por receio de perder a clientela heterossexual. Na mesma época, foi 
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instituída pela polícia uma verdadeira caça aos gays, aplicando leis de vadiagem ou 

perturbação da ordem pública. Ou seja, qualquer pessoa que estivesse à noite na rua sem 

carteira de trabalho corria o risco de ser presa.  

Ainda em meados dos anos 1950, devido às condições de isolamento e hostilidade 

impostas pela sociedade, os homossexuais passaram a se reunir em turmas que 

desenvolveram uma forma de sociabilidade que teve como característica peculiar programar 

encontros em residências dos participantes, promovendo festas, concursos, peças teatrais e 

encontros informais, o que, segundo Costa (2010), possibilitou a formação de sólidos laços 

de solidariedade.  

Essa rede de sociabilidade era fortemente endógena, estimulando 
estratégias de conhecimento pessoal pelo acolhimento num grupo aos 
interessados em estabelecer amizade ou encontros sexuais com um dos 
participantes, com abertura para grupos externos nas grandes festas. Trata-
se de estratégia inovadora de sociabilidade homossexual presente nos 
grandes centros urbanos, no Brasil, formada para o enfrentamento de 
ambiente hostil a suas formas de expressão sexual e comportamental 
(COSTA, 2010, p. 9).  

 

Porém, no Brasil pós-guerra, entre 1945 e 1968, a prosperidade econômica havia 

gerado um mercado em expansão que beneficiou diretamente a classe média urbana. Green 

explica que durante a década de 1960, mudanças ocorridas no campo social e cultural 

enfraqueceram os papéis sexuais tradicionais. Os homossexuais passaram a criar seus 

espaços de socialização nas grandes cidades, fazendo florescer casas noturnas que atendiam 

a interesses diferenciados: 

Os homossexuais passaram a ocupar novas áreas das maiores cidades 
brasileiras. Os fãs-clubes dos cantores de rádio constituíram outro meio 
para criar uma comunidade e integrar homens nessa subcultura em 
ebulição. A participação nos concursos anuais de beleza para escolha do 
“Miss Brasil” permitia demonstrações públicas do estilo e da atitude 
camp5, além de oferecer a oportunidade de avaliar e desafiar as noções 
tradicionais da beleza, da moda e do glamour femininos. (GREEN, 2000, 
p.253) 

 

Foi em um contexto de moderada tolerância que surgiu O Snob, jornal publicado 

pelo pernambucano Agildo Guimarães, de 1963 a 1969. Agildo era o representante da 

geração de homossexuais que havia fugido de sua cidade de origem para se fixar em um 

grande centro urbano. Ele conta que, quando vivia em Recife, na casa dos pais, era 

                                                 
5 O conceito de camp foi fortemente associado ao kitsch (brega, vulgar, ultrapassado) e usado para se referir à 
ostentação, afetação, teatralidade e ao comportamento efeminado. Na década de 1970, o termo passou a 
incorporar o sentido de banalidade, artificialidade, mediocridade e ostentação extrema. 
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frequentemente pressionado a casar-se e a ter filhos para fugir das fofocas e boatos sobre 

sua sexualidade. Em 1952, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se adaptou rapidamente 

devido ao clima receptivo e ao contato com outros homossexuais.  

Ao criar O Snob, Agildo pretendia dar voz aos milhares de homossexuais que se 

encontravam na clandestinidade no país. O impresso, de estética bastante rudimentar, era 

distribuído de mão em mão no Rio de Janeiro. Uma das características dessa publicação era 

o direcionamento à florescente cultural gay brasileira que começava a ser estabelecer nos 

grandes centros urbanos. Green considerava O Snob um jornal “recheado de fofocas, humor 

camp e auto-afirmação”.  

O Snob era especialmente consumido nos bares e cafés da Cinelândia e Copacabana. 

“Com o tempo, O Snob tornou-se conhecido dentro da comunidade gay carioca. 

Transformou-se numa minirrevista, com capa, ilustrações coloridas, pequenos anúncios e 

mais de trinta páginas” (PÉRET, 2011, p.19). Como um empreendimento bem-sucedido, o 

jornal de Guimarães inspirou trinta outras publicações similares por todo o país, conforme 

Green (2000, p.253). A publicação, que se expandiu silenciosamente em seu pequeno 

mercado de leitores seletos, conseguiu criar uma significativa rede de distribuição para fora 

do Rio de Janeiro: “Mantinha contato com grupos de outras cidades brasileiras, firmando-se 

como o principal meio de expressão da homossexualidade e da efervescente cultura gay que 

emergia no país” (PÉRET, 2011, p.20). 

Publicações como O Snob - folhetos artesanais, datilografados e mimeografados, 

distribuídos a um público seleto – não foram produzidos para circular de forma irrestrita, 

mas acobertado pelo anonimato de seus editores e leitores. O anonimato era uma prática 

recorrente de toda publicação homossexual daqueles tempos de repressão sexual. O Snob, 

por exemplo, era editado pela misteriosa Gilka Dantas, pseudônimo adotado por Agildo 

Guimarães. Havia fortes motivos para essa estratégia: esse tipo de publicação era 

considerado um material impróprio e até indecoroso. Quem consumia essas publicações 

poderia ser considerado pervertido, ser preso ou banido socialmente.  

Devido as dificuldades, muitas dessas publicações foram marcadas por uma 

periodicidade assistemática, títulos escassos, pequena tiragem e uma precária circulação em 

território nacional. Porém, esses periódicos se destinavam, em muitos casos, a um público-

alvo específico que não desejava ser publicamente reconhecido. A distribuição discreta era, 

paradoxalmente, um elemento essencial ao processo de sobrevivência desses meios 

alternativos. Tal pratica continuou durante todo o século XX, quando publicações de 
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conteúdo abertamente gay eram enviadas diretamente ao leitor, em embalagens opacas, com 

pouca ou nenhuma visibilidade nos pontos de venda tradicionais.  

A discrição e a circulação em meios alternativos era uma estratégia de 

sobrevivência. Em alguns países, ainda perdurava leis que criminalizavam o homossexual. 

No Brasil, embora o Código Penal Brasileiro não considerasse a homossexualidade crime, 

existia a intolerância heteronormativa6 e a censura social. Tudo iria se agravar com o 

regime militar, que instituiu em 1968, o Ato Institucional nº 5 (AI-5)7, que impunha várias 

restrições às liberdades civis. Como consequência, espaços frequentados por homossexuais 

foram fechados e grupos já consolidados tiveram suas atividades suspensas. (PÉRET, 

2011).  

Na imprensa, os discursos que predominaram do Século XIX a metade do Século 

XX, questionaram e avaliaram o que era ser homossexual no Brasil. Para Moita (2011), no 

Século XIX, o discurso sobre a homossexualidade acabava por agregar posições morais e 

religiosa sob um arcabouço científico, dando origem a uma nova perseguição aos 

"homossexuais": desenvolveram-se uma série de teorias interpretativas e, paralelamente, 

uma série de modelos "terapêuticos" para curar a "doença". (MOITA, 2004, p.4). Enquanto 

no Século XIX, o homossexual era considerado um sujeito pervertido e amoral, concepção 

que provocou a perseguição dos homens efeminados e das mulheres masculinizadas, no 

início do Século XX até meados dos anos de 1970, foram forjados novos discursos para dar 

conta dos homossexuais, cuja atuação transformava irremediavelmente o campo social. 

Ainda predominava a repreensão moral e o enquadramento do homossexual como “doente 

mental” ou socialmente pernicioso, capaz de balançar as estruturas mais sólidas. Essa 

concepção refletiu diretamente nas publicações brasileiras. Perét (2011) lembra que até a 

década de 60 os periódicos nacionais divulgavam, sobretudo, apenas dois cenários 

peculiares na abordagem do tema homossexualidade: figuras públicas satirizadas através de 

charges e ilustrações ou fatos policiais envolvendo homossexuais e travestis. 

 Ainda nos anos de 1980, a imprensa chegou a corroborar com os discursos de 

instituições conservadoras a respeito homossexualidade. Quando a AIDS começou a se 

propagar no Brasil na década de 1980, ela foi imediatamente associada a uma reação da 

                                                 
6 Heteronormatividade é um termo usado para descrever situações nas quais orientações sexuais diferentes da 
heterossexual são marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas sociais, crenças ou políticas. 
7 O Ato Institucional nº5 ou AI-5 (1968) foi o quinto de uma série de decretos emitidos pelo regime militar 
brasileiro nos anos seguintes ao Golpe militar de 1964, e que dava poderes extraordinários ao Presidente da 
República e suspendia várias garantias constitucionais. Uma das consequências do AI-5 foi o fechamento do 
Congresso Nacional por quase um ano. 
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natureza às práticas “pervertidas” dos homossexuais. O cardeal Arcebispo do Rio de 

Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Salles, em 1985, chegou a afirmar no seu programa 

radiofônico semanal “A Voz do Pastor”, que a AIDS era vingança da natureza. Em março 

de 1980, o Jornal do Brasil (RJ) publicou uma das primeiras matérias sobre AIDS no país, 

uma matéria com título: "Câncer em homossexuais é pesquisado nos EUA"8. Em julho 

voltou ao assunto, trazendo os primeiros casos de AIDS no país: “Brasil registra dois casos 

de câncer gay”.  No mesmo ano, o jornal “O Globo” também publicou uma matéria a 

respeito: “Doença misteriosa leva a morte de homossexuais”. Em 1983, o jornal Notícias 

Populares escandalizava: “Peste-gay já apavora São Paulo: é a pior e mais terrível doença 

do século. Dois brasileiros mortos". A AIDS foi denominada pela imprensa brasileira de 

“Câncer Gay” ou, como veiculava o Notícias Populares em suas manchetes de 1988: 

"AIDS: Doença de gays". Entendia-se que a doença faria uma separação entre os bons e 

maus, normais e pervertidos. Assim, a doença faria o que nenhuma política pública tinha 

conseguido até então: uma limpeza na cena social, excluindo os indesejáveis homossexuais. 

A Revista Veja publicou primeira matéria sobre AIDS entre as revistas brasileiras. E em 

1989, chocou os leitores ao colocar na capa a foto de um Cazuza magro e abatido, 

acompanhado da manchete: “Uma vítima da AIDS agoniza em ‘Praça Pública’”. Cazuza 

morreu em julho do ano seguinte, no Rio de Janeiro. 

Em sua tese de doutorado, Soares (2006) analisou o tratamento dado à 

homossexualidade em relação à AIDS no período de 1985 a 1990 em três publicações 

brasileiras: as revistas Veja, Istoé e Superinteressante. O pesquisador constatou que “os 

discursos médico, religioso e jurídico foram se sobrepondo em uma mesma direção a tal 

ponto que mesmo para os sujeitos homossexuais essa memória do dizer ecoava no mesmo” 

(SOARES, 2006, p.7). Se para a imprensa a AIDS só acometia homossexuais, as 

concepções de “pecado e doença” estavam imbricados no que significava ser homossexual. 

Existia uma censura quase explícita às práticas sexuais não heterossexuais na imprensa 

durante a década de 1980 e 1990.  

 Todos os discursos negativos acerca da homossexualidade – disseminados na 

imprensa - fizeram com que movimentos em defesa dos direitos dos homossexuais 

surgissem e buscasse formas de disseminar informações que se contrapusessem às 

divulgadas pela grande mídia. Além de elaborar outros discursos sobre a posição identitária 

dos gays, tais informações serviam para transpor as barreiras sociais que ainda reprimiam 

                                                 
8 A este respeito, pesquise em www.ibvivavida.org.br/Historia-da-AIDS.asp 
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manifestações homoafetivas em todo e qualquer campo cultural e político. Conforme vai 

defender Green (2000): “A dissolução de O Snob em 1969 foi apenas mais um entre os 

inúmeros exemplos de precaução e até de paranoia que dominaram os dissidentes do 

governo militar ou os integrantes de setores marginais da sociedade” (GREEN, 2000, 

p.409). Mas, o autor adverte que as ideias da contracultura haviam penetrado no Brasil e 

influenciavam muitos jovens de classe média. Nos movimentos de revolta política e social, 

a imprensa alternativa floresceu como a via possível de tornar públicas outras imagens dos 

homossexuais, bem diferentes das veiculadas pela grande mídia ou disseminadas pelo senso 

comum. Um dos grandes momentos dessa articulação foi a atuação do jornal Lampião da 

Esquina, criado em 1978.  

 

1.1.1. Lampião da Esquina 

 

 Green (2000) acredita que entre os anos 60 e os anos 70, o espaço urbano para os 

homossexuais tinha se expandido de modo significativo. Não eram apenas bares e 

discotecas, mas espaços privados de socialização - como as saunas -, haviam proliferado. 

Os travestis, vivendo de prostituição, tinham se disseminado na região do centro das 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e a cidade já começava a perceber a existência dos 

michês, homens jovens e bonitos, que também viviam da prostituição.  

Na época, a mídia projetava a imagem sexualmente ambígua de astros da MPB 

como Ney Matogrosso e Caetano Veloso; matérias rotulavam o movimento internacional de 

militância homossexual como “gay Power”, como as matérias do Jornal da Tarde e de O 

Globo, que se referiam à marcha organizada em Nova York, 1970, pela Frente de Liberação 

Gay; ou ainda, o artigo do Jornal do Brasil sobre grupos de militância homossexual. Os 

artigos sobre os homossexuais passaram a variar entre a hostilidade e a simpatia, 

informando o público sobre a existência de protestos em todo o mundo, ações legais e 

atividades voltadas à ampliação dos direitos democráticos para os homossexuais. “Essas 

mudanças no comportamento sexual e social no Brasil anteciparam o surgimento de um 

movimento gay politizado no Brasil” (GREEN, 2000, p.396). O autor acredita que o 

movimento político gay era resultante da consolidação de uma nova identidade “entendida” 

e mesmo com a censura imposta pelo regime militar na década de 1970, o movimento de 

gays e lésbicas começou a ganhar um pequeno espaço na imprensa brasileira.  
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 Em dezembro de 1976, percebendo uma atmosfera política mais propícia, os antigos 

redatores e leitores de O Snob decidiram produzir um novo periódico direcionado ao 

público homossexual, o Gente Gay.  

Com medo de complicações caso submetesse um jornal com material de 
temática explicitamente homossexual à censura, o grupo optou por 
continuar a fazer como na década anterior, circulando o Gente Gay de 
modo informal. Acrescentando uma simples advertência: “apenas para 
circulação interna” – os editores dessa nova publicação supunham evitar 
qualquer violação da lei de imprensa. (GREEN, 2000, p.421). 

 
Uma das peculiaridades era que o Gente Gay assumia em seu título um termo em 

inglês, familiar para os homossexuais cariocas e paulistas há mais de uma década. Também 

conservava algumas características do antigo jornal O Snob, porém tinha dado um salto 

estético e editorial significativo. “Os travestis continuavam a figurar na primeira página 

(agora com fotos, em vez de desenhos), mas os editores incluíam fotos de homens em nu 

frontal, extraídas de publicações gays internacionais, em todos os números” (GREEN, 

2000, p.421-422). Em 1977, o jornal, depois de expandir e ganhar um tratamento mais 

profissional, parou de circular. A justificativa é de que não conseguiu ter uma circulação 

suficiente para financiar seus custos. Na mesma época, haviam surgido em São Paulo dois 

outros jornais dirigidos ao público homossexual: o Entender, que começou como um 

produto caseiro, e o Mundo Gay: o Jornal dos Entendidos, que teve vida curta. 

Essas primeiras tentativas de produzir jornais gays falharam por uma série 
de motivos. Faltavam aos editores as habilidades jornalísticas e 
administrativas necessárias para lidar com um empreendimento em grande 
escala. Eles não sabiam como distribuir amplamente seu produto. Com 
vendas limitadas e uma pequena reserva de capital, os editores não tinham 
recursos para melhorar a qualidade gráfica ou sustentar a publicação até 
que o número de leitores crescesse. (GREEN, 2000, p.423). 

 

Segundo Perét (2011), em uma reunião de intelectuais no final de 1977, em São 

Paulo, surgiu a ideia de criar uma publicação que tratasse diretamente da homossexualidade 

com um ponto de vista bem marcado sobre os direitos gays. Sob o comando principal de 

João Silvério Trevisan e Aguinaldo Silva, o número zero do jornal Lampião da Esquina foi 

publicado em abril de 1978, e considerado o primeiro jornal gay de circulação nacional.  

O Lampião da Esquina tinha formato tabloide e uma tiragem de 20 mil exemplares. 

Tornou-se um importante espaço de visibilidade da comunidade gay, trazendo ao público 

críticas literárias, de teatro, de cinema, contos, entrevistas, além de notas contra a 
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homofobia. O editorial, intitulado “Saindo do gueto, publicado no número zero do Lampião 

da Esquina,”, anunciava sua militância:  

Mas um jornal homossexual, para quê? A resposta mais fácil é aquela que 
nos mostrará empunhando uma bandeira exótica ou "compreensível", 
cavando mais fundo as muralhas do gueto, endossando ao "assumir" - a 
posição isolada que a Grande Consciência Homossexual reservou aos que 
não rezam pela sua cartilha, e que convém à sua perpetuação e ao seu 
funcionamento. Nossa resposta é esta: é preciso dizer não ao gueto e em 
consequência sair dele. O que nos interessa é destruir a imagem padrão 
que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas 
sombras, que prefere a noite, que encara sua preferência sexual como uma 
espécie de maldição, que é dado aos ademanes e que sempre esbarra em 
qualquer tentativa de se realizar mais amplamente enquanto ser humano, 
nesse fator capital: seu sexo não é aquele que ele desejaria ter. (Conselho 
Editorial, 1978, p.2).9 

 
O número zero do Lampião da Esquina, publicado em abril de 1978, esclarecia logo 

na capa que se tratava de uma edição experimental – e de circulação restrita. O tom de 

militância prossegue no editorial, quando se afirmava não haver interesse em posições 

ambíguas e moderadas. Falavam dos que, "aderindo ao sistema - do qual se tornam apenas 

"bobos da corte" - declaravam-se por ledo engano, livres de toda discriminação e com 

acesso a amplas oportunidades”. A luta política do Lampião da Esquina era firme e 

definitiva: desmoralizar “esse conceito de que alguns nos querem impor - que a nossa 

preferência sexual possa interferir negativamente em nossa atuação dentro do mundo em 

que vivemos” (Conselho Editorial, 1978, p.2). 

De acordo com Lima (2001), o jornal foi o símbolo do jornalismo segmentado e de 

caráter militante, com o objetivo de retirar os homossexuais da marginalização e lutar pelo 

direito ao exercício da liberdade de expressão e sexualidade. Mas, para Péret (2011), o 

Lampião atuava na ótica da contracultura e da imprensa alternativa do período. A 

publicação não abordava apenas temas gays, mas assuntos polêmicos relacionados com 

grupos minoritários, discutindo a questão racial e os direitos das mulheres. Nas 37 edições 

do Lampião da Esquina observa-se, entretanto, a gradativa mudança do tom: passou da 

militância feroz e da escrita formal e refinada intelectualmente, para uma escrita irônica, 

mais coloquial e que fazia referência às gírias adotadas nos guetos gays. Constituía-se numa 

espécie de divertido e inflamado “desbunde”, de caráter autocrítico e identitário. Um 

exemplo desse “assumir identitário” - que se manifestou predominantemente nas formas 

                                                 
9 Todas as edições do jornal, de abril de 1978 a edição 37, de junho de 1981, do acervo do Centro de 
Documentação Prof.Dr.Luiz Mott, podem ser acessadas em formato digitalizado no link 
http://www.grupodignidade.org.br/cedoc/lampiao/, disponibilizados pelo Grupo Dignidade. 
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linguísticas -, está na edição 37, último número do Lampião da Esquina, em junho de 1981. 

A enquete "O que o senhor faria se visse seu marido beijando outro homem?" é apresentada 

pelo seguinte texto: "um grupo de lampiônicos foi assistir, junto e contrito, esta chatice 

chamada "Parceiros da Noite" (filme no qual Al Pacino se transforma em bicha de couro, e 

que causou verdadeiro reboliço nas hemorroidas das bichas ativistas americanas - todas 

brancas, naturalmente)” (1981, p.3). Outro exemplo era a Bixórdia, coluna de opinião e 

humor assinada por Rafaela Mambaba, personagem inventada pelos editores.  

Heeren (2011) observa que a publicação passou por três importantes fases:  

A primeira fase, que denominamos aqui como “heróica”, onde o jornal se 
preocupou em m desmitificar vários conceitos construídos sobre a 
homossexualidade, como o produzido pelo discurso médico, pelos 
discursos religiosos etc., tentando desta maneira conscientizar seus leitores 
a respeito dos mitos e verdades sobre estes temas, foi até o número que 
saiu a entrevista com Fernando Gabeira (Edição 18, novembro de 1979), 
não só por causa dela, mas também porque esta edição marcou o fim do 
processo contra o jornal, o que coincidiu com o início da temporada de 
abertura no Brasil. A segunda, que chamamos aqui de “ativista” foi 
marcada por reportagens e artigos como o de João Carneiro que abordava 
os vários assassinatos de homossexuais ocorridos em Recife (Edição 25, 
junho de 1980) e conclamava a comunidade homossexual a se rebelar 
contra a violência homofóbica. O universo da militância envolvendo as 
minorias estava muito presente nestas edições. A terceira fase foi a mais 
jornalística e inovadora começando com a edição que falava sobre a 
prostituição masculina (Edição 30, novembro de 1980). (HEEREN, 2011, 
p.19-20). 

 

Lampião da Esquina foi, na opinião de Lima (2001), marco de “um período em que 

a discussão a respeito da sexualidade tomou de assalto o panorama cultural e político, com 

os novos ventos da redemocratização e o fim da censura prévia”. (LIMA, 2001, p.2). Mas 

Lima (2001) é um dos que acreditam que O Lampião da Esquina foi fechado em 1981 após 

perder a credibilidade ao passar a publicar fotografias pornográficas. Entretanto, Na edição 

36, de maio de 1981, na coluna Colírio (p.10-11), os próprios editores admitiam que, de 

todas as escaramuças em que o Lampião da Esquina tinha se empenhado nos seus três anos 

de publicação, sem dúvida, a mais prolongada foi a batalha do nu frontal: 

Além das discórdias internas em torno do assunto (havia quem 
considerasse a publicação de fotos de homens nus um desrespeito, mas 
esta opinião acabou atropelada — e virtualmente morta – pelos pedidos 
doe leitores), havia a questão da censura: por que corpo da mulher pode 
ser mostrado e o do homem não? A essa pergunta pedessista, nos 
respondemos com a nossa: e por que não mostrar tanto o corpo da mulher 
quanto o do homem? Que há de pouco digno neles? Se a gente não se 
envergonha doa nossos corpinhos, por que escondê-los? (Lampião da 
Esquina, 1981) 
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Após várias experiências, como a foto de Bob Beausoleil, publicada com um 

pequeno pano sobre as partes pudendas; de Dimitri Ribeiro; de dois rapazes negros; e do 

músico Zé Rodrix, “cuja mala famosa a gente também cobriu na época?”. Depois destes, 

muitos nus se sucederam, como ensaios de Danton Jardin e Antônio Maschio, no número 

em que a revista assumiu definitivamente o nu frontal. E ousadias como a foto da 

masturbação, fotografada por Cinthia Marfins, e seu modelo preferido: Iran.  

E, ao final de sua defesa, os editores troçam da possível indignação moralista e 

pudica de alguns leitores: 

E a do Incrível Gay Hulk a gente comprou de uma agência e tem 
reproduções pra vender a vocês — cada uma custa R$ 1.000,00 —; 
mandem seus pedidos pelo reembolso postal. Não é uma beleza esta 
seleção de bofes do Lampião? Tudo cândido e belo como manda o 
figurino. Que mal há nisso, bem? Nada! Viva o nu, 
queridinhos!”.(Lampião da Esquina, 1981). 

 
Sobre o assunto, o jornalista Bernardo Kucinski, em seu livro Jornalistas e 

Revolucionários nos tempos da imprensa alternativa, deu sua própria interpretação sobre a 

trajetória do Lampião da Esquina. Para ele, o jornal começou elegante e terminou 

pornográfico. Para Heeren (2011), nada mais equivocado, pois até o final de suas edições, 

em 1981, o jornal mantém o projeto político, abrindo discussões acirradas sobre os direitos 

das minorias, como a entrevista com o ensaísta, romancista e militante homossexual Guy 

Hocquenghem, que saiu no último número.  

Quanto a publicação de fotos contendo nudez masculina, em alguns 
números, fazia parte do contexto das matérias e davam vazão a uma 
estética “camp”, sempre privilegiada pelo Lampião. O nu frontal era a 
forma do jornal quebrar o tabu de que certas partes do corpo não podiam 
ser mostradas. Era um discurso contra o falso moralismo e a hipocrisia 
presentes na classe média brasileira da época. (HEEREN, 2011, p.20). 

 

Para Péret, também tem outra explicação sobre o fechamento do jornal. Não foi a 

falta de credibilidade por publicar nus frontais que derrubou o Lampião da Esquina, mas os 

parcos recursos para manter a publicação circulando. A revista sobrevivia de assinaturas, 

pois naquela época não existia publicidade voltada para o público gay:  

Os poucos anúncios que apareciam nas páginas do Lampião eram de 
saunas ou boates. O jornal tentava sobreviver financeiramente por meio de 
assinaturas, o que infelizmente não garantia sua existência. Uma 
alternativa criada para driblar as constantes crises financeiras foi a venda 
de livros de temática homossexual, que o grupo passou a fazer pelo 
correio. (PÉRET, 2011, p.52).  
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O grupo também comercializava fotos de nu frontal, constantemente divulgadas nas 

páginas da revista. Não tinham pudores em relação a isso. Também não o tinham de admitir 

seus problemas financeiros. O editor Agnaldo Silva escreve sobre isso na coluna Opinião, 

publicada no número 28, edição de setembro de 1980: 

Não podemos contar com muito mais, além da venda em bancas. E é aqui 
que entra o nosso apelo. Precisamos aumentar o número de assinantes do 
Lampião. Obter um número cada vez maior de assinaturas, sejamos 
sinceros, é importante para o jornal. Mas é bom, também, para os que o 
assinam - é uma maneira, nesta época de inflação galopante, de você ler o 
jornal de daqui a um ano pelo de agora. (Lampião da Esquina, 1980, p.2) 
 

 
Trevisan, um de seus principais editores, argumenta que o fez o Lampião da Esquina 

fechar as portas foi um “certo esgotamento ideológico”, após tantos desentendimentos de 

ordem prática e editorial, além dos recorrentes problemas financeiros. Na seção Opinião do 

número 28, publicado em setembro de 1980, o editor Aguinaldo Silva pede desculpas pelo 

fato de, depois de dois anos de circulação estável e pontual, a publicação teria chegado às 

bancas com o atraso de quase uma semana. O atraso, segundo ele, foi proposital: Os 

editores tinham dado uma parada para repensar a publicação: "resolvemos dar uma 

reciclada, fazer uma revisão de propósitos". O editor Agnaldo Silva esclarece:  

A questão que se coloca é a seguinte: Lampião, reconhecidamente um dos 
momentos mais importantes da imprensa brasileira nestes últimos anos, 
teria envelhecido? Estaríamos nós acomodados, a repetir infindavelmente 
os mesmos chavões, sem acompanhar o trem da história, atualmente 
correndo, ainda que em trilhos tortuosos - mais depressa que nós? 
(Lampião da Esquina, 1980, p.2) 

 
Segundo Péret (2011), havia conflitos profundos sobre a política editorial de o 

Lampião da Esquina entre os seus editores/criadores. Enquanto Agnaldo Silva defendia 

uma “repaginada” para mudar o jornal, o escritor Trevisan insistia para que o Lampião 

conservasse suas características originais de contestação, lutando para dar visibilidade às 

questões que envolviam a comunidade homossexual. Já Jean-Claude Bernardet, que era 

cineasta e escrevia em periódicos de cinema, não era conhecido publicamente pela 

militância gay e era contra categorizações fixas.  

Para ele, a homossexualidade era uma forma de subversão. Nesse sentido, 
a proposta do movimento gay norte-americano (que inspirou grande parte 
dos militantes no mundo, inclusive no Brasil) de buscar a inserção dos 
homossexuais na sociedade lhe parecia uma contradição” (PÉRET, 2011, 
p.59). 
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O jornal terminou sem se despedir. A última edição do jornal, a de número 37, de 

junho de 1981, não anuncia a saída da publicação da cena das publicações alternativas no 

país. Mas se percebe que está à deriva: sem editorial, sem colunas muitas assinadas, apenas 

alguns entrevistas, ensaios fotográficos e entrevistas, e trechos de livros reproduzidos. Era o 

fim do jornal que, editado durante três anos, mobilizou a opinião pública. Para Péret (2011), 

a publicação foi um marco, justamente por colocar em pauta a homossexualidade, 

reivindicando, com base na pluralidade de visões e opiniões, um olhar mais atencioso e 

crítico para a questão (PÉRET, 2011, p.60). 

 

Considerações finais 

 O Snob, com sua curta trajetória e circulação restrita, e o Lampião da Esquina, que 

se tornou um dos mais conhecidos jornais gays brasileiros, se caracterizaram na vertente  da 

comunicação alternativa: apresentaram uma linguagem própria, centrada nas expressões 

linguísticas próprias dos gays, e enfocaram temas de seu estrito interesse, ora com seriedade 

e militância, ora com ironia e deboche. Enquanto O Snob apresentou uma visão de mundo 

de um grupo minoritário, em que gays e lésbicas apresentaram à sociedade suas imagens de 

si, no intuito de fugir das imagens produzidas por outros, o jornal Lampião da Esquina 

rompeu com a política de discrição absoluta que havia norteado as publicações alternativas 

direcionadas para o público homossexual do final do Século XIX até os anos de 1960. O 

Lampião de Esquina, que nasceu de um grupo de intelectuais de orientação esquerdista, era 

politicamente engajado com uma causa: dar visibilidade às causas homossexuais, ao estilo 

de vida gay e defender uma política afirmativa baseada na diversidade sexual. 

 Anos antes, O Snob havia surgido de um grupo de homossexuais que ainda estava 

iniciando a disputa de um lugar na ordem social, meio à repressão social e o julgamento 

moral.  A existência de O Snob foi de grande importância para a visibilidade dos 

homossexuais, que ocuparam espaços mais visíveis e ganharam uma representação social 

mais efetiva. O jornal contribuiu para a articulação de ideias e assuntos comuns entre os 

homossexuais, retratou as controvérsias sobre noções de gênero e expôs visões sobre a 

política dos anos 1960, além de ter inspirado a criação de outras 30 publicações similares 

em todo o país.  

Já o intento do Lampião era o de mobilizar, politizar e marcar posições meio ao 

cenário de disputas discursivas, em que predominava a heteronormatividade. O Lampião da 

Esquina, ao contrário das formas de comunicação tradicional, de caráter massivo e 
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comprometido com os discursos conservadores da sociedade sustentava sua ação na 

subversão de alguns valores, no diálogo constante entre as culturas de oposição, na defesa 

das minorias. O Lampião da Esquina usou de meios alternativos para superar os impasses e 

os limites criados pela lógica industrial, que se fundamentam e asseguram o modo de vida 

ou os pontos de vista das classes dominantes. Nesse sentido, observa-se que o Lampião da 

Esquina desempenhou um importante papel no sentido de abrir importantes discussões 

sobre a diversidade, mesmo adotando posições por vezes contraditórias, considerando que 

não havia um discurso padronizado ou homogêneo destinados ao público gay. Em uns 

momentos exibiu suas contradições: ao mesmo tempo em que defendeu um projeto político, 

abrindo sérias discussões sobre os direitos das minorias, também exibiu seu lado frívolo, 

camp, quase superficial; por outras, apresentou o seu lado sexual e apelativo, falando de 

sexo abertamente, apresentando nus frontais a exemplo das publicações pornográficas. 

Porém, o Lampião da Esquina manteve a ênfase na militância pelos direitos das minorias, 

especialmente os homossexuais, como fio condutor de sua trajetória.  

O jornal também abriu um espaço inestimável de discussão na imprensa alternativa 

do Brasil pós-64, sobre as questões homossexuais, espelhando uma preocupação de 

“formar” um leitor engajado, politizado ou simplesmente satisfeito com sua condição de 

divergência em relação à heteronormatividade. Tais discussões foram essenciais para a 

organização do movimento homossexual brasileiro na década de 1970. Desde seu primeiro 

número, dedicou-se a formar um público capaz de articular discursos contrários ao padrão 

heteronormativo e fazendo uma incisiva reação à homofobia (incluindo, também, a 

lesbofobia, a transfobia e a bifobia), considerado um dos fatores para o aumento da 

violência, do preconceito e da discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais.  
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