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RESUMO 

 

A primeira publicação voltada para o público homossexual no Brasil surgiu no ano de 1978. 

O cenário era o fim da Ditadura Militar e o início de uma abertura política no país. A 

sociedade brasileira começava, então, a vislumbrar certa mudança social. Nesse contexto, o 

Lampião da Esquina representava uma parcela da população que ainda não havia tido voz: 

os homossexuais. O presente artigo tem o objetivo de analisar o conteúdo dos editoriais do 

primeiro ano de veiculação do Lampião da Esquina. Pretendemos, a partir deste estudo, 

compreender a utilização desse texto, essencialmente opinativo, na consolidação da postura 

editorial do jornal em questão.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Lampião da Esquina; imprensa alternativa; opinião; editorial; 

análise de conteúdo; 

 

 

A imprensa como alternativa 

 

Entre os anos de 1978 e 1981, circulou no Brasil a primeira publicação inteiramente voltada 

para o público homossexual: o jornal Lampião da Esquina. Essa publicação nasceu dentro 

do contexto da imprensa alternativa, na época em que o país vivia a abertura política, após 

anos de censura promovidos pela Ditadura Militar, instalado em 1964. Segundo Kucincky 

(1991), a imprensa alternativa surgiu da articulação de duas forças igualmente 

compulsivas: o desejo das esquerdas de protagonizar as transformações institucionais que 

propunham, e a busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços alternativos à grande 

imprensa e à universidade.  

 

É na dupla oposição ao sistema representado pelo regime militar e às 

limitações à produção intelectual-jornalística sob o autoritarismo, que se 

encontra o nexo dessa articulação entre jornalistas, intelectuais e ativistas 

políticos. Compartilhavam, em ande parte, um mesmo imaginário social, 

ou seja, um mesmo conjunto de crenças, significações e desejos  (...) A 

medida que se modificava o imaginário social e com ele o tipo de  
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articulação entre os jornalistas, intelectuais e ativistas políticos, instituíam-

se novas modalidades de jornais alternativos (KUCINSKY, 1991: XVI). 

 

A imprensa alternativa era composta por veículos que fomentavam o debate social, cultural 

e político. Essas publicações foram fundamentais como agentes de resistência ao regime 

militar e seus resquícios na sociedade. Para Habert (1996), os “nanicos” – como eram 

chamados – eram jornais de pequeno porte, tanto nos recursos econômicos quanto no 

formato (tablóide). Eles mantiveram a posição de forte e corajosa contestação à ditadura, 

atuaram na veiculação das informações que o regime procurava esconder e no debate de 

ampla gama de assuntos políticos, econômicos e culturais. 

É no contexto dessa imprensa alternativa que nasce o Lampião da Esquina. O jornal tinha a 

finalidade de contribuir para que os homossexuais tivessem consciência da sua posição 

marginalizada na sociedade, e que, para além disso, pudessem ter subsídios para modificar 

essa condição. A proposta era reunir assuntos diversos relacionados à homossexualidade e 

discuti-los de maneira amplificada, sem censura. Desse modo, a publicação representou 

uma parcela da população que não possuía voz alguma até então, carente de informações 

que, de alguma maneira, discutissem assuntos do seu interesse.  

O jornal teve, no total, 38 edições, incluindo a número zero, e era subsidiado pela editora 

Lampião e pelos colaboradores que doavam algumas quantias para mantê-la circulando. A 

circulação inicial era de 10 a 15 mil exemplares em todo o país. Rodrigues (2007) considera 

a publicação como o primeiro veículo de ampla circulação dirigido ao público 

homossexual. 

Faziam parte do conselho editorial do jornal Darcy Penteado, Adão Costa, Agnaldo Silva, 

Antonio Chrysóstomo, Clóvis Marques, Francisco Bittencourt, Gasparino Damata, Jean 

Claude Bernardet, João Antônio Mascarenhas, João Silvério Trevisan e Peter Fry. 

(MACRAE, 199, p.39) 

O Lampião da Esquina, assim como a maioria das publicações impressas, conta com um 

editorial em todas as suas edições. Se o jornal como um todo se afirmava a favor da 

emancipação, luta contra o preconceito e liberdade homossexual, os seus editoriais 

reafirmavam de maneira ainda mais acentuada essa postura. Dessa forma, entendendo o 

caráter essencialmente opinativo que esse gênero textual – o editorial – implica, 

acreditamos, que esse espaço do jornal tenha sido muito importante para que o objetivo da 

publicação pudesse ser alcançado. 
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Gêneros textuais de Opinião no Jornalismo  

Os Gêneros Textuais de Opinião são aqueles pelos quais os veículos de comunicação 

podem expressar, de maneira direta e clara, suas opiniões. É por meio do uso dos textos que 

se inserem nessa perspectiva, que os jornais, por exemplo, se manifestam a respeito dos 

mais diversos assuntos relatados todos os dias em suas páginas.  Pereira e Rocha (2006) 

observam que os gêneros acompanham as transformações da sociedade, e que estão 

diretamente ligados às características de tempo/espaço. 

Os gêneros, de acordo com Pereira e Rocha (2006), servem para que os produtores e 

receptores codifiquem e decodifiquem seus textos. Para Marcushi (2003), utilizamos os 

gêneros para identificar “textos que encontramos em nossa vida diária com padrões sócio-

comunicacionais característicos definidos por sua composição, objetivos enunciativos e 

estilos concretamente realizados por forças históricas, sociais, institucionais e tecnológicas” 

(2003,p.4).  

Para Marshal (2003, apud Pereira & Rocha, 2006) esta área tem forte apelo ideológico, por 

contribuir com a defesa de ideias.  No entanto, não devemos esquecer que, embora estas 

manifestações de ideias sejam mais explícitas no jornalismo opinativo, também aparecem 

em outras categorias, visto que os produtos midiáticos são produzidos por pessoas que não 

estão isentas de valores.   

O jornalismo opinativo é caracterizado pela clara tomada de posição, seja ela do jornalista, 

do editor, do colaborador ou mesmo do leitor de uma determinada mídia. No entanto, 

segundo Beltrão (1980), nem todo assunto é digno de expressão opinativa dentro da 

imprensa. Para o autor, os assuntos só serão opináveis quando a sociedade os legitimar 

como passível de discussão, ou seja, quando ele não for um tabu e for capaz de seguir por 

diversos vieses de argumentação e discussão diante do público. 

Na tentativa de classificar os gêneros opinativos, Melo (2003) definiu oito formatos: 

editorial, comentário, resenha/crítica, artigo, crônica, coluna, caricatura e carta. Beltrão 

(1980), por sua vez, propôs uma classificação menor, formada pelos gêneros: editorial, 

artigo, crônica, opinião ilustrada e opinião do leitor. Em relação específica ao jornalismo, 

Melo (2003) aponta a existência de quatro núcleos emissores de opinião: a opinião da 

empresa (editorial), a opinião do jornalista (comentário, resenha, crônica, artigo), a opinião 

do colaborador (artigo) e a opinião do leitor (carta). Esses gêneros não são delimitados 

rigorosamente, sendo necessária a contraposição de um ao outro, segundo Bonini (2003), 

para analisá-los.  
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Editoriais: a expressão do ponto de vista dos veículos de comunicação  

O editorial apresenta características que o inserem dentro dos chamados gêneros opinativos 

do jornalismo. Presente em quase todos os tipos de jornais impressos, o editorial é o meio 

principal pelo qual a empresa jornalística emite seus valores e sua opinião. Esse tipo de 

texto recebe características semelhantes nas obras de Beltrão (1980) e Melo (2003), e é 

descrito como uma matéria, normalmente não assinada, que expressa a opinião oficial da 

empresa jornalística sobre certo assunto. Isto não significa que a opinião do proprietário do 

jornal será colocada no editorial, mas sim, o que pensa o consenso responsável pela 

organização da mídia em questão. 

Segundo Rabaça e Barbosa (2001) editorial é um texto jornalístico opinativo, escrito de 

maneira impessoal e publicado sem assinatura, referente a assuntos ou acontecimentos de 

maior relevância. Na maior parte dos jornais nacionais, estaduais e regionais o editorial vem 

publicado na página dois. “O editorial apresenta, principalmente em sua forma impressa 

para jornal, traços estilísticos peculiares” (RABAÇA e BARBOSA. 2001, p. 255). 

Esse gênero textual é apontado por Beltrão (1980) como um catalisador de opiniões, sendo 

construído na terceira pessoa do singular ou na primeira do plural para imbuir-lhe de 

impessoalidade. 

Marques de Melo (2003, p. 103-104) aponta que o editorial “é o gênero jornalístico que 

expressa a opinião oficial de empresa diante dos fatos de maior repercussão no momento”. 

Se faz importante ressaltar, entretanto, que as opiniões dos veículos de comunicação não se 

restringem apenas aos editoriais.  

 

A opinião da empresa está presente tanto nos editoriais e notas editoriais, 

quanto na seleção, distribuição e tratamento que o veículo dá às 

informações, interpretações e às próprias opiniões de terceiros ( PENA. 

2995, p. 824) 

 

Para Melo (2003), a seleção da informação a ser divulgada através dos veículos 

jornalísticos é o principal instrumento que a empresa de comunicação possui para expressar 

a sua opinião. Fraser Bond (1962) considera que, apesar de os jornais dedicarem apenas 2% 

do seu espaço para as suas próprias opiniões e sua própria defesa, este material é muito 

mais importante do que o espaço cedido parece indicar.  

Melo (2003) avalia que “o editorial tem uma singularidade: estruturalmente, reproduz um 

modelo universal do discurso aristotélico; fundamentalmente se orienta não como bússola 
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da opinião pública, e sim como conversação (ora matreira, ora ostensivamente ameaçadora) 

como os donos do poder” (MELO, 2003: p.181). 

A partir dessas considerações, podemos verificar o papel dos editoriais nas publicações. 

Esse tipo de texto pode representar muito mais do que uma saudação do conselho editorial 

aos leitores, podendo se transformar em um importante espaço político dentro dos jornais e 

revistas. No jornal Lampião da Esquina não é diferente: encontramos editoriais que 

reafirmam a todo o momento a postura e os ideais do veiculo.  

 

Havia um Lampião na esquina 

Ao estudar a história do movimento homossexual brasileiro, Facchini (2005) fez uma 

divisão, apenas a título de explicação didática, de dois momentos distintos: a primeira onda, 

que vai do início dos anos 1970 até meados da década de 1980, e a segunda onda, de 

meados dos anos 1980 até os dias atuais.  

Segundo a autora, essa “primeira onda” do movimento precisava, justamente por ser o 

primeiro foco da luta, dar início ao processo de formação de uma identidade homossexual 

no país, pluralizar suas ideias e se integrar à sociedade. Uma importante contribuição para 

que essa identidade homossexual começasse a tomar forma foi dada com o surgimento dos 

jornais marginais. Tais publicações buscavam a conscientização dos homossexuais 

enquanto grupo social, fomentavam a militância e discutiam questões como o corpo e a 

sexualidade. Faziam parte desse projeto intelectuais exilados durante a ditadura militar, que 

regressavam ao país trazendo suas experiências no exterior. De acordo com Silva (2009),  

 

Essas pessoas entendiam que era preciso debater publicamente questões 

relacionadas com os feminismos, de ordem sexual, ecológica e racial etc., 

as quais circulavam internacionalmente, mas, no Brasil, ainda não eram 

postas na agenda, em virtude da opressão exercida pelo regime militar e 

do conservadorismo moral da sociedade brasileira (SILVA, 2009, p.167). 

 

O surgimento desses jornais foi apontado por Silva (2009) como um importante fator para o 

início do movimento de emancipação homossexual no país. É nesse contexto que surge o 

primeiro jornal de abrangência nacional a tratar abertamente a questão da 

homossexualidade no país: o Lampião da Esquina. 

No final da década de 1970 a chamada imprensa alternativa se expande e ganha força na 

atuação contrária ao regime ditatorial que vigorava no país. O Lampião se apresentou 

inicialmente como um jornal voltado para a luta de todos os setores oprimidos da sociedade 
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– mulheres, negros, homossexuais e índios – mas, na prática, acabou sendo 

majoritariamente voltado para o público homossexual.  

A ideia de iniciar o jornal surgiu no final de 1977, quando o jornalista e editor norte-

americano da revista Gay Sunshine, de São Francisco, California, Winston Leyland, veio ao 

Brasil para fazer conferências sobre o tema.  Sua visita acabou inspirando um grupo de 

jornalistas, escritores e intelectuais que decidiram pela “criação e produção da edição 

número zero do jornal Lampião, em abril de 1978, o qual passa a chamar-se, na edição 

número um, lançada em 25 de maio seguinte, como Lampião da Esquina” (SILVA, 2009, 

p.171). 

No jornal, as questões relacionadas à homossexualidade eram abordadas com enfoques 

distintos do que era comum à época, e variaram de dicas culturais até matérias que 

discutiam religião, direitos humanos, justiça e perseguição ao homossexual. O Lampião da 

Esquina funcionou como uma fonte de subsídios onde os homossexuais da época podiam 

encontrar informações sobre questões afetivas, políticas e morais.  

Mas se a contribuição para a luta homossexual foi grande, o tempo em que a publicação 

circulou foi muito curto. O jornal durou apenas três anos, encerrando suas atividades em 

junho de 1981.  

Por tratar abertamente um tema nunca antes abordado pela mídia do país, o Lampião da 

Esquina contribuiu, não somente por ser a primeira publicação voltada à comunidade 

homossexual do país, mas também por seu caráter contestador e corajoso. É importante 

ressaltar que O Lampião da Esquina não foi a única publicação no país voltada para o 

público homossexual daquela época, mas não havia outra com a sua estrutura. As outras 

publicações eram, segundo Silva (2009), boletins produzidos caseiramente por alguns 

grupos e não conseguiram a mesma disseminação e qualidade do conteúdo  

 

A análise de conteúdo pela perspectiva bardiniana 

 

A análise de conteúdo, segundo a definição de Bardin (2002) é “um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos” (BARDIN, 2002, p.9). Esse método pode ser aplicado a tudo o que 

transmite uma mensagem: entrevistas, matérias de jornais, em imagens de filmes, enfim, 

qualquer forma de comunicação, seja verbal ou não-verbal. Segundo Bardin (1977), a 

análise de conteúdo é um método empírico que depende do tipo de fala a que se dedica, e 

do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. É um conjunto de técnicas de 
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análise das comunicações que visam obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do seu conteúdo, indicadores, sejam eles quantitativos ou não, que permitam a 

interferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens. Dessa forma, não existe uma fórmula pronta, mas sim algumas regras de base.  

A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 

pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento, exceto para usos 

simples e generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da 

decodificação e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo 

conteúdo é avaliado rapidamente por temas (BARDIN, 2008, p. 32). 

 

Para Bardin (1977), através da análise do conteúdo é possível esclarecer as causas de uma 

mensagem e, inclusive, as consequências que ela pode provocar. Ou seja, a análise do 

conteúdo é usada quando se quer ir além da leitura simples do real.  

A autora divide se processo em três fases: a pré-análise do material, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados. A primeira fase consiste em organizar os 

documentos de análise e formular as hipóteses e objetivos que se pretende alcançar.  A 

segunda fase consiste na exploração do material de análise. É nessa etapa da pesquisa que o 

material obtido na pré-análise é aprofundado, codificado e transformado em dados brutos. 

A última fase diz respeito à interpretação dos resultados obtidos. É nesse momento que a 

análise atinge a finalidade proposta no início da pesquisa.   

Em relação à pesquisa dos editoriais do jornal Lampião da Esquina, na primeira fase nós 

obtivemos as edições antigas para análise e escolhemos utilizar apenas os editoriais das 

edições veiculadas no ano de lançamento do jornal – 1978. Escolhemos esse período 

específico por considerarmos que em suas primeiras edições, o jornal precisava se afirmar 

e, de certa maneira, deixar claro a sua postura e suas intenções para os leitores. Ao todo, 

foram analisadas oito edições, que compreendem o período de abril até dezembro daquele 

ano. Inicialmente mapeamos quais foram os assuntos diretamente abordados por esses oito 

editoriais, e posteriormente analisamos o conteúdo de cada um deles, a fim de avaliar por 

meio de quais elementos linguísticos e jornalísticos o Lampião da Esquina se posicionou 

em relação aos assuntos abordados. 

As hipóteses iniciais do trabalho eram: 1) Os editoriais da publicação analisada 

contribuíram de maneira eficaz para que os leitores conhecessem melhor o teor do jornal e o 

seu objetivo; 2) Os editoriais não são peças engessadas do jornal, mas sim um espaço 

mutável linguística e esteticamente. 3) Os editoriais contam com textos linguisticamente 

ousados.  
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A exploração do material de análise e os resultados finais estão expostos a seguir.  

 

Características gerais dos editoriais do Lampião da Esquina 

Nas oito edições analisadas, encontramos doze títulos diferentes, o que demonstra que o 

editorial não foi um espaço engessado, com única forma, dentro da publicação. Houve  

edições em que três textos abordando assuntos distintos e escritos por pessoas distintas 

eram veiculados no editorial. Uma característica, entretanto, que se manteve em todo o 

material de análise foi o posicionamento físico do editorial no jornal: sempre na página 

dois.  

Desses doze títulos, nove foram nominalmente assinados (além da assinatura padrão do 

jornal, que havia ao final de todos os editoriais). Como a maioria dos editoriais não são 

nominalmente assinados, levando apenas a assinatura do veículo como um todo, achamos o 

fato interessante. Acreditamos que isso pode ter ocorrido pelo fato de o jornal seguir uma 

linha editorial bem delimitada – claramente a favor da causa homossexual. Isso, em tese, 

faria com que todos os envolvidos naquele projeto fossem, necessariamente, a favor da 

mesma causa.  Diferentemente do que ocorrer em outra redação jornalística, em que os 

jornalistas são submetidos a uma lógica que já estava prevista por um grupo específico, a 

postura editorial do Lampião foi construído em conjunto por todos os jornalistas, escritores 

e intelectuais que compunham o conselho editorial. Sendo assim, independente de os 

editoriais serem assinados nominalmente ou não, o leitor teria a certeza de que aquele texto 

refletiria a postura como um todo do veículo.  

Os assuntos abordados pelos editoriais analisados foram diversos, dentro da proposta de 

“expor às claras as próprias verdades” (Editorial nº5) que o jornal assumiu desde o início. 

Destacamos os seguintes assuntos: discriminação e preconceito, lutas sociais, machismo, 

feminismo, repressão sexual feminina, quebra de tabus, heterossexualidade, a questão do 

“se assumir”. 

De uma maneira geral, os textos mesclavam a linguagem séria e informal. Encontramos o 

uso das figuras de linguagem - metáfora e ironia -, jogos de linguagem e expressões 

coloquiais como “sair do gueto”.  

Para Rabaça e Barbosa (2001), a figura de linguagem é um recurso linguístico de efeito 

expressivo que consiste em apresentar uma ideia por meio de palavras ou de construções 

incomuns. Um exemplo encontrado do uso da metáfora pode ser visto na quinta edição do 

jornal, no seguinte trecho: “Aqui estão algumas das muitas razões de Lampião ter sido 
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aceso, no momento exato e necessário” (LAMPIÃO, setembro de 1978, p. 2). Como amostra da 

ironia presente em alguns textos, podemos utilizar esse trecho da quarta edição: “Como é 

sincero, edificante e equilibrado tudo isso, pensa com seus botões um leitor nova-iorquino 

mais distraído” ou em: 

 

Foi quando uma escritora minha amiga, de ótima aceitação na praça, saiu-

se com uma afirmação tão superficial que se a Wilza Carla entrasse 

voando pela janela, não teria causado mais surpresa. (LAMPIÃO, setembro 

de 1978, p. 2). 
 

Houve também, em dois dos editoriais analisados, a presença de relatos de situação 

particulares dos autores, como as consequências de uma consulta psiquiátrica que um dos 

jornalistas fez quando ainda era adolescente. De alguma maneira esses relatos íntimos 

podem ter sido utilizados para fazer com que os leitores que já passaram por situações 

semelhantes pudessem se identificar e, inclusive, se aproximar mais da publicação. 

Observamos, ainda, que os títulos utilizados nos textos dos editoriais eram, em sua grande 

maioria, contestadores, diretos e poderiam ser considerados até agressivos. Alguns deles 

são: “Saindo do gueto”, “Nossas gaiolas comuns”, “Assumir-se? Por quê?”, “A doença 

infantil do machismo”, “Não seja tão boba, Darling”, “Desbloqueando o tabu” e 

“Heterossexualidade: perversão ou doença?”.  

 

Análise específica de cada editorial  

 

Edição número zero: “Saindo do gueto”. O texto do editorial da primeira edição do 

Lampião da Esquina (chamada de edição zero) demonstra, já no título, a proposta do jornal. 

Esse primeiro editorial foi dividido em duas partes: o texto e uma breve apresentação do 

conselho editorial – que incluía todos os jornalistas participantes do jornal. Sem assinatura 

nominal, de maneira direta e clara, o texto expõe os objetivos da publicação, as demandas 

dos homossexuais e o caráter emancipatório que o jornal buscaria alcançar.   

 

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 dada aos ademanes e que sempre esbarra, em qualquer 

tentativa de se realizar mais amplamente enquanto ser humano, neste fator 

capital: seu sexo não é aquele que se desejaria ter. Para acabar com essa 

imagem-padrão, LAMPIÃO não pretende soluçar a opressão nossa de 

cada dia, nem pressionar válvulas de escape. Apenas lembrará que uma 
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parte estatisticamente definível da população brasileira, por carregar nas 

costas o estigma da não-reprodutividade 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). 

 

Em sua fase inicial, o Lampião se preocupa com a questão da afirmação e identidade 

homossexual, e isso é facilmente identificado no editorial. A expressão “sair do gueto” 

caracteriza bem esse posicionamento. 

 
Mostrando que o homossexual recusa para si e para as demais minorias a 

pecha de casta, acima ou abaixo das camada sociais; que ele não quer 

viver em guetos, nem erguer bandeiras que o estigmatizem; que ele não é 

um eleito nem um maldito; e que sua preferência sexual deve ser vista 

dentro da condição psicossocial da humanidade como um dos muitos 

traços que um caráter pode ter, Lampião deixa bem claro o que vai 

orientar a sua luta: nós nos empenharemos em desmoralizar esse conceito 

que alguns nos querem impor – que a nossa preferência sexual possa 

interferir negativamente em nossa atuação dentro do mundo em que 

vivemos. (O Lampião. abril de 1978, p. 2). 

 

Edição número um: “Nossas gaiolas comuns”. Dessa vez o texto é assinado e aparenta ter 

a mesma função do primeiro: mostrar a importância da luta encampada pelo jornal. Nessa 

edição, porém, o texto fala mais das lutas sociais como um todo e questiona o fato da 

acomodação, que nos leva a naturalizar as situações e aceitá-las como imutáveis. Essas 

características podem ser observadas no seguinte trecho: 

 Mas se nos contentarmos em olharmos as expressões do mundo a nossa 

volta, sem procurarmos conhecer os mecanismos mais íntimos de sua 

produção, a resolução nesse primeiro nível (masculino e feminino) poderia 

nos parecer satisfatória. Na sua realidade concreta as coisas estão mais 

entrelaçadas e é só ao falarmos sobre elas, tentando organizá-las, que 

podemos pensar em momentos ou etapas ou seja o que for. (LAMPIÃO, 

maio de 1978, p. 2). 

 

Edição número dois: “Homossexualismo: Que coisa é essa?” e “Assumir-se? Por 

quê?”. Na terceira edição, pela primeira vez, são dois textos distintos, ambos assinados. É a 

primeira vez que o jornal veicula um editorial com teor explicativo. O primeiro texto tenta 

abranger as possíveis explicações para a homossexualidade, sob diferentes óticas e possui a 

todo tempo um caráter questionador, como no seguinte trecho:  

Mas sob o ponto de vista sociológico, será o homossexualismo um mal à 

sociedade? Os da linha dura do machismo e da desinformação dirão que 

sim: ‘são uns imorais’, ‘são desiquilibrados mentais’, ‘são anormais’ etc. 

Mas o que é o normal? (LAMPIÃO, junho de 1978, p. 2). 
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Já o segundo texto, “Assumir-se? Por quê?”, aborda a questão do homossexual se assumir, 

mais uma vez retornando a uma das bandeiras mais levantadas pelo jornal Lampião: a saída 

do “gueto”. O texto afirma que “Assumir-se, no caso, significa o processo de aceitar com 

naturalidade a condição de homossexual, sem alardeá-la. Isto não se consegue nem rápida, 

nem facilmente, mas, em geral, a duras penas, depois de angústias e frustrações”, e ainda 

conclui: “Valerá o esforço? Creio que sim”.  

 

Edição número três: “A doença infantil do machismo”, “Do Regina Coeli às coisas da 

vida” e “Desafio aos cartunistas”. É a primeira vez que o editorial é composto por três 

textos distintos, sendo que apenas dois deles são assinados. O primeiro texto, ”A doença 

infantil do machismo”, faz uma crítica à sociedade machista e fala sobre acabar com tabus. 

 

Qual a realidade sexual do homem brasileiro? De saída vamos 

desmistificar o nosso machão que não é machão coisa nenhuma, mas um 

pobre coitado às voltas com problemas terríveis de virilidade, afirmação 

pessoal e sede de domínio. Frágil, débil, condicionado há milênios a ser 

antes de tudo um forte, o machão se realiza muito mal no amor e só 

consegue salvar as aparências porque a mulher brasileira é ainda pior do 

que ele. Segundo dados recolhidos por estudiosos do comportamento 

humano, apenas dois por cento de nossas mulheres chegam a conhecer a 

plenitude do organismo, por culpa, em grande parte, do seu parceiro 

masculino, que as oprime de maneira intolerável e covarde. (LAMPIÃO, 

agosto de 1978, p. 2). 

 

Em “Do Regina Coeli às coisas da vida”, escrito por uma mulher, a repressão sexual 

feminina é tema central. Esse relato chama a atenção por ser o primeiro texto que retrata 

uma situação íntima do jornalista que a escreveu. “No meu tempo de colégio de freiras, 

falar em sexo era proibido. Éramos treinadas para encarar nosso corpo como uma fonte 

inesgotável de pecados”, dizia um fragmento do texto.  

Já o terceiro texto desta edição, se refere ao fato de alguns leitores pedirem, por meio de 

correspondência, para que haja uma seção específica de humor na publicação. É uma 

espécie de serviço/resposta do jornal para os leitores.  

 

Edição número quatro: “Uma questão de objetividade” e “Não seja tão boba, 

Darling”. A edição traz dois textos e, mais uma vez, ambos são assinados nominalmente. O 

primeiro faz referência a um texto publicado no New York Times, em que o jornalista 

Claiborne se mostra favorável à causa homossexual, mas, de acordo com o jornalista autor 
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do editorial, trata da “assepsia da objetividade burguesa”. O editorial do Lampião critica a 

postura do jornalista de tentar categorizar para compreender.  

 

 Tão discriminatório quanto o horror aos homossexuais é a necessidade de 

enquadrá-los – seja lá como for, estatística ou geneticamente – para pregar 

a ‘tolerância’. Eis porque não é positiva e aberta, mas negativa e 

preconceituosa a ‘solidariedade’ do senhor Claiborne. (LAMPIÃO, 

setembro de 1978, p. 2). 

 

Já no segundo texto, “Não seja tão boba, Darling”, podemos observar a presença da ironia, 

inclusive no próprio título, que já demonstra ser mais informal. Consideramos esse texto 

importante para a proposta editorial do jornal, na medida em que, se defende de uma crítica 

em relação à existência do Lampião. A crítica argumentava que todos os jornalistas que 

escreviam o Lampião, também trabalhavam em outros veículos e que, por isso, em vez de 

criar uma mídia própria, deveriam lutar pela inserção das temáticas homossexuais.  

 

Somos aceitas nos outros veículos pela nossa capacidade profissional que 

– apesar de sermos homossexuais – é também útil ao sistema. Portanto, 

são eles que nos usam e não o contrário. Nossa opinião é aceita desde que 

não contradiga as normas: dão-nos às vezes umas colheres de chá e com 

elas conseguimos encher até pratos de sopa, mas se transbordarmos e 

sujarmos a toalha.. já viu, não é? (LAMPIÃO, setembro de 1978, p. 2). 

 

Edição número cinco: “Desbloqueando o tabu”. Depois de três edições seguidas com 

mais de um texto no editorial, a quinta publicação do Lampião retornou ao texto único e 

sem assinatura. O texto é uma crítica ao livro escrito pelos autores Daniel e Baudry, e não 

diz o nome do livro. O editorial se refere ao livro como “livrinho” e deixa claro que não 

concorda com algumas posturas adotadas pelos autores.  

 

Assim, por exemplo, este livrinho de Daniel e Baudry só pode ser 

compreendido pelas elites cultivadas e, portanto, tolerantes: só elas podem 

talvez, já que não são afetadas, liberar-se do ‘tabu’ que atinge a 

homossexualidade. As massas, em compensação, estão destinadas a 

acentuar ainda mais a fobia bíblica, caso a tenham. (LAMPIÃO, outubro 

de 1978, p. 2). 

 

Edição número seis: “Heterossexualidade: perversão ou doença?”. De todos os textos 

analisados, esse é o mais peculiar. Não é de autoria dos jornalistas que compunham o 

conselho editorial do jornal, mas sim uma tradução do texto de James Lindsay. O próprio 

nome do texto já causa certa estranheza e demonstra o seu tom irônico. É uma escrita 
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composta por muitos dados e afirmações científicas que demonstrariam a postura dos 

heterossexuais na sociedade. O editorial faz uma brincadeira – em que não dá para 

distinguir ao certo o que é sério e o que não é – e analisa a heterossexualidade a partir da 

perspectiva da marginalização. É como se o Lampião colocasse a homossexualidade como 

naturalmente aceita e a heterossexualidade como doença clinicamente tratável. Podemos 

observar isso em: “Quando o indivíduo é transformado em parte de um grupo heterossexual 

(o mundo insípido), e adorados os maneirismos típicos e o jargão heterossexuais, a força do 

grupo entra em ação para mantê-lo assim”. (LAMPIÃO, novembro de 1978, p. 2). 

 

Editorial número sete: “Shere Hite: machismo às avessas”. Seguindo as últimas edições 

do jornal, o editorial é composto por um texto único, mas dessa vez assinado. O texto, com 

pontos bem cômicos, aborda a postura da feminista Shere Hite em um simpósio sobre 

psicanálise, realizado no Rio de Janeiro. Nesse caso, o editorial já se trata de um caso mais 

específico, deixando um pouco de reafirmar as bandeiras do jornal e a importância da luta.  

 

Ms Hit começou sua luta pela vida trabalhando de garçonete (e poderia ser 

de outra forma nos Estados Unidos?). Depois de muito nhec-nhec lavando 

pratos e graças a seus atributos físicos, conseguiu galgar o segundo degrau 

clássico reservado à mulher norte-americana em busca da fama: foi ser 

modelo fotográfica. (LAMPIÃO, dezembro de 1978, p. 2). 

 

Considerações Finais 

Após analisar os editoriais do primeiro ano de circulação do Lampião da Esquina, 

verificamos que as hipóteses previstas na segunda fase da pesquisa foram, praticamente 

todas, confirmadas. Avaliamos que o veiculo utilizou de maneira eficaz esse espaço para 

corroborar com as suas convicções. Desde a primeira edição do Lampião, o editorial foi 

utilizado como porta voz da postura que iria orientar a publicação. 

Constatamos que o jornal utilizou de maneira positiva os recursos linguísticos, como por 

exemplo, as figuras de linguagem. Os jogos de linguagem foram importantes, na medida em 

que, o jornal tratava de temas ainda pouco discutidos, os quais eram tabus para sociedade. 

O uso desses recursos linguísticos pode ter contribuído para promover uma aceitação maior 

das temáticas abordadas. Observamos que a escrita se manteve formal quando o assunto era 

mais sério, como por exemplo nas duas primeiras edições, e pode ser utilizada de maneira 

mais coloquial, quando se tratava de algum acontecimento cotidiano, como em “Não seja 

tão boba, Darling” ou em “Shere Hite: machismo às avessas”.   
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Comprovamos, ainda, que os editoriais da Lampião não se constituíram de maneira 

engessada, mas sim como um espaço mutável linguística e esteticamente. Chegamos a essa 

conclusão ao avaliar: 1) o uso de mais de um texto por vez, alguns com assinatura nominal 

e outros não; 2) o uso de tipos de texto distintos; 3) o uso de fotografias; 4) o uso de 

tipologia diferente nos títulos.   

A linha editorial foi mantida em todas as edições analisadas, mas notamos que o jornal não 

se preocupou em ter uma postura rígida e imutável, incluindo fotos quando necessário, mais 

de um texto por vez e se mostrando aberto às sugestões dos leitores. Tal postura é explicada 

pelo jornal no seguinte trecho: “Ao contrário da maioria dos nanicos de nossa imprensa, 

Lampião teria como objetivo primeiro – e a imagem não é vã – renascer a cada número, 

entendendo-se, neste caro, renascimento também por renovação”. (LAMPIÃO, agosto de 1978, 

p. 2). Sendo assim, concluímos que o “objetivo primeiro” de renascer a cada número foi 

cumprido.  
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