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RESUMO 

 

O presente artigo objetiva discutir elementos que a escola Latino-Americana pode 

oferecer a um olhar investigativo sobre o jornal alternativo Lampião da Esquina. 

Apresenta-se a escola Latino-americana como possibilidade teórica de pensar a 

Comunicação enquanto agente de transformação social. Apresenta-se o Jornal Lampião 

da Esquina como jornal alternativo, que circulou de 1978 a 1981, de expressão da 

população LGBT em diálogo com movimentos negros e feministas. Procede-se à 

discussão das possibilidades que a escola Latino-americana pode oferecer ao objeto para 

responder ao problema de pesquisa. Utiliza-se como metodologia pesquisa bibliográfica 

e análise documental. Conclui-se que a escola Latino-americana apresenta-se como 

alternativa teórica para subsidiar a pesquisa sobre o papel do jornalismo alternativo na 

expressão política da cidadania de populações subalternizadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: escola latino-americana; lampião da esquina; cidadania; 

imprensa alternativa; teorias da comunicação. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva discutir possibilidades que a escola Latino-Americana 

de Comunicação pode oferecer ao estudo sobre o impresso alternativo Lampião da 

Esquina. Para tanto, apresentaremos uma breve trajetória da pesquisa em comunicação 

na América Latina até seu desenvolvimento como um novo paradigma teórico-

metodológico - amparados em Temer (2005, 2009), Melo (1997, 2003), Beltrán (2005) 

e Martín-Barbero (1998). 
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Abordaremos ainda a imprensa alternativa a partir da perspectiva de Peruzzo 

(1998; 2008), Festa (1986) e Pereira (1986) para alcançar o contexto do jornal 

alternativo Lampião da Esquina - quando localizaremos o momento histórico de sua 

construção com Guimarães (2012) e José Murilo de Carvalho (2015). Nesse percurso 

lançaremos mão do conceito de cidadania de Manzini-Covre (2015) e de minoria de 

Sodré (2005, 2006). Por fim, esperamos encontrar as possibilidades que a escola Latino-

americana pode oferecer ao nosso problema de pesquisa - principalmente a partir 

 dialogicidade de Freire (2015). 

 É preciso registrar, contudo, que a pesquisa em comunicação selecionada está 

em andamento no Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM) da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Trata-se de 

uma pesquisa em estágio inicial, que investiga as possibilidades do Jornal Lampião da 

Esquina enquanto mídia capaz de ser plataforma de cidadania para grupos sociais 

subalternizados. O Jornal Lampião da Esquina circulou em grandes capitais brasileiras, 

de 1978 a 1981, tendo publicado 38 edições regulares e 03 edições extras. Tratava-se de 

uma mídia direcionada a um público específico - homens homossexuais, embora 

dialogasse com outros grupos sociais subalternizados, como lésbicas, travestis, negros e 

indígenas. Nossas fontes para falar do Lampião da Esquina incluem Peter Fry (1985) - 

um dos editores do jornal - e Edward MacRae (1983), além do próprio acervo 

digitalizado do Lampião da Esquina. 

 Por meio da investigação de uma mídia cujo marco foi romper com o 

silenciamento de grupos específicos da sociedade brasileira buscamos encontrar 

possibilidades de uma construção comunicativa capaz de fortalecer a cidadania e 

ampliar a democracia - de modo a contribuir com os processos de transformação social 

emancipatórios. 

 

METODOLOGIA 

 

Utilizamos a Pesquisa Bibliográfica e a Análise Documental como metodologias 

para a construção do presente artigo. Para Gil (2010), as duas modalidades utilizam-se 

de dados já existentes, mas a principal diferença entre elas está na natureza das fontes. 

Segundo o autor, a pesquisa bibliográfica inclui livros, teses, dissertações e anais de 
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eventos científicos quando obtidos em bibliotecas ou base de dados. Para Moreira 

(2010), as fontes de análise documental frequentemente são secundárias - como é o caso 

do Jornal Lampião da Esquina, que constitui informação já reunida. 

 

ESCOLA LATINO-AMERICANA 

 

As pesquisas em comunicação na América Latina, inicialmente impulsionadas 

por interesses externos, se desenvolveram ao ponto de buscarem sua própria autonomia 

teórica e metodológica, formando as bases de um novo referencial, que Temer (2005) 

conceituou como Paradigma Conflitual Dialético ou Paradigma Compreensivo. 

Esta trajetória de busca por uma alternativa epistemológica na pesquisa em 

comunicação gerou entre os latino-americanos uma “ ‘polifonia metodológica’ - ou 

metodologia compreensiva - na qual não existem métodos pré-definidos, mas sim a 

busca constante pela clareza e confiabilidade” (TEMER, 2005, p. 288). Melo (2003, p. 

40) complementa: “A marca distintiva de todas essas elaborações é o hibridismo teórico 

e a superposição metodológica, plasmando uma singular investigação mestiça, 

representativa da fisionomia cultural latino-americana”. 

 
De fato, nos anos 1960 e 1970 o Brasil, assim como outros países 

latino americanos, funcionaram como verdadeiros laboratórios de 

pesquisas em comunicação, misturando métodos e modelos. A marca 

desse conjunto é a “mestiçagem”, ou seja, do uso combinado, dos 

métodos de pesquisa, [...]. (TEMER, 2005, p. 289). 
 

De acordo com Temer (2005, p. 287-88), os estudos de comunicação na 

América Latina, antes esporádicos e reduzidos à legislação jornalística e liberdade de 

expressão, ganharam impulso a partir da década de 1960, após a implantação em Quito, 

no Equador, apoiada pelo governo estadunidense, do Centro Internacional de Estudos 

Superiores de Jornalismo para a América Latina - CIESPAL. Tratava-se de um 

importante centro de pesquisa em comunicação que atraiu importantes pesquisadores 

latino-americanos. A proposta inicial, de viés funcionalista, era o desenvolvimento 

social a partir da comunicação de massa, mas com o tempo foi se transformando em 

centro de resistência e crítica latino-americana às políticas hegemônicas. 
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Não foi apenas a limitação do modelo hegemônico o que nos obrigou 

a mudar de paradigma. Foram os fatos recorrentes, os processos 

sociais da América Latina, os que estão transformando o "objeto" de 

estudo dos investigadores da comunicação.” (MARTÍN-BARBERO, 

1997, p. 282). 
 

A partir desta crescente crítica à realidade econômica, social, política e cultural, 

os estudos em comunicação na América Latina ganharam força ao questionar a 

dependência cultural e propor alternativas comunicacionais como ferramentas 

estratégicas de desenvolvimento. Melo (1998) afirma que o primeiro encontro de 

pesquisadores latino-americanos da comunicação ocorreu em 1973, na Costa Rica, 

promovido pelo CIESPAL. Este encontro revelou uma autocrítica do próprio CIESPAL 

e o reconhecimento das discordâncias teórico-metodológicas dos pesquisadores em 

relação aos seus financiadores.  Este encontro simboliza um marco na escola Latino-

Americana. Suas constatações são: 

 
a) Reconhece o caráter dependente da teoria da comunicação e da 

metodologia da pesquisa correntes na região. Produto de um 

reconhecimento gerado nos países metropolitanos, tem sido aplicado 

indiscriminadamente às distintas situações regionais, com resultados 

obviamente inadequados e quase sempre distorcidos. b) Propõe a 

busca de alternativas teóricas e metodológicas capazes de oferecer 

soluções para os problemas enfrentados pelos países latino-

americanos. [...]. c) prioriza dois aspectos a serem investigados: o 

papel da comunicação na organização e mobilização populares. 

(MELO, 1998, p. 94-95). 
 

Este redirecionamento do CIESPAL deu início a uma nova fase “mais 

preocupada com a comunicação popular” (TEMER, 2009, p. 165). Seus 

desdobramentos repercutiram em toda a região. Durante os anos 70 e 80 surgem outras 

instituições de pesquisa em comunicação: 

 
O instituto pioneiro é o CEREN - Centro de Estudos da Realidade 

Nacional, no Chile de Allende, onde passaram a atuar lideranças do 

porte de Armand Mattelart e Paulo Freire. Além dele se destaca o 

ILET - Instituto Latino-americano de Estudos Transnacionais, no 

México, um núcleo extremamente ativo de exilados das ditaduras 

latino-americanas [...]. E também o ININCO - Instituto de 

Investigaciones de la Comunicación, na Venezuela [...]. (MELO, 

2003, p. 71). 

 

 Neste intenso período de busca por alternativas comunicacionais, o trabalho 

investigativo e questionador dos pesquisadores reunidos nestes centros construiu as 
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bases do modelo latino-americano para a pesquisa em comunicação. Suas teses tiveram 

ressonância nas principais escolas de comunicação da América Latina. Segundo Melo 

(1998, p. 79), no Brasil, entidades semelhantes surgiram: INTERCOM - Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares de comunicação, que mantém conexões 

internacionais com a ALAIC - Asociación Latino-americana de Investigadores de la 

Comunicación; além da COMPÓS - Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação.  

 
También  en  la  década  de  1970  los  latino-americanos  fueron  

precursores  en cuestionar  al  imperante  modelo  clásico  de  

comunicación  y  en  proponer  su  reemplazo”. [...] “Objetándolo por 

mecanicista, autoritario y conservador, varios comunicólogos de la 

región emprendieron, paulatina pero resuelta  y  creativamente,  el  

diseño  de  lineamientos  básicos  para  la  construcción  de  un 

modelo  diferente.  O  sea,  que  se  pusieron  a  repensar  la  

naturaleza  del  fenómeno  de  la  comunicación en función de su 

realidad económica, social, política y cultural. (BELTRÁN, 2005, p. 

19-20). 

 

Um dos desdobramentos da crítica latino-americana foi a sua influência na 

construção do clássico Relatório MacBride, documento elaborado pela Comissão 

Internacional para Estudos dos Problemas de Comunicação, da UNESCO, que 

questionava as assimetrias nos fluxos de informação entre Norte e Sul, a hegemonia dos 

conteúdos e consequente dependência cultural. Desse modo, a escola Latino-Americana 

surge como alternativa para se pensar a Comunicação, especialmente no seu papel na 

educação e na mobilização social. 

 
A busca de alternativa envolveu várias tendências, incluindo 

experiências de pesquisa-participante e pesquisa-ação visando à 

mobilização e à conscientização da população, a questão da 

manipulação ideológica dos meios massivos e a busca de formas 

alternativas e populares para comunicação (jornais alternativos, rádios 

livres, vídeos populares). (TEMER, 2005, p. 288). 

 

Nos interessa para este artigo, especialmente, que uma das expressões dessa 

busca de novos modelos surge com a imprensa alternativa. De acordo com Peruzzo 

(2008, p. 49-50): a comunicação alternativa “é um instrumento político das classes 

subalternas para externar sua concepção de mundo, seu anseio e compromisso na 

construção de uma sociedade igualitária e socialmente justa”. 
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LAMPIÃO DA ESQUINA SOB OLHAR LATINO-AMERICANO 

 

De acordo com Peruzzo (2008, p. 3), a imprensa alternativa brasileira surgiu no 

contexto de uma ditadura militar, “numa época em que a maioria dos grandes jornais se 

alinhava à visão oficial do governo, por opção político-ideológica ou pela coerção, sob 

força da censura”. Tratavam-se de pequenos jornais em formato tabloide que 

questionavam criticamente a realidade social, econômica e política do país. 

Este processo de imprensa alternativa estava conectado com a resistência ao 

regime militar. Para Beltrán (2005, p. 13): “En Brasil grupos de audaces periodistas 

crearon la estrategia de la “prensa  nanica” (en  miniatura)  conformada  por  pequeños  

periódicos,  casi  clandestinos,  como  singular expresión de resistencia del pueblo a las 

dictaduras castrenses”. 

É nesse contexto que surge o impresso alternativo brasileiro Lampião da 

Esquina - que contou com 38 edições de 1978 a 1981, direcionado a um público 

determinado - homens homossexuais, embora dialogasse com outros grupos sociais 

subalternizados, como lésbicas, travestis, negros e indígenas. Trata-se de nosso objeto 

de pesquisa. Com ele pretendemos encontrar respostas de como a comunicação pode 

auxiliar a busca pela transformação social e fazer avançar a cidadania de grupos 

subalternizados. 

As necessidades de uma imprensa dos movimentos reivindicatórios 

por melhores condições de vida, e não explicitamente políticas, 

estendiam-se além das questões típicas de bairros e fábricas: 

chegavam ao nível dos lares e dos casais. A imprensa feminista já se 

lançara em 1975, como vimos. Em 1978, porém, surgiu o Lampião, do 

movimentos de defesa dos direitos dos homossexuais, editado por 

Aguinaldo Silva, destacado redator de Opinião e fundador de 

Movimento. Até seu fechamento vendeu 18 mil exemplares mensais, 

também com rede de distribuição própria, formada pelo movimento 

homossexual. (PEREIRA, 1986, p. 68-69). 
 

Ou seja, tratavam-se de formas simbólicas datadas. Por isso, o jornal deve ser 

contextualizado ao final da década de 1970, momento de derrubada do regime militar, e 

de ascensão dos movimentos sociais brasileiros, entre os quais os movimentos LGBTs, 

feministas e negros no Brasil. De acordo com José Murilo de Carvalho (2016, p. 188): 

“Desde a segunda metade dos anos 70, acompanhando o início de abertura do governo 

Geisel, houve enorme expansão dos movimentos sociais urbanos”. Para Antônio Sérgio 

Guimarães (2012), após o período mais autoritário de 1964 a 1978, que calou a 
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sociedade civil, ressurgem os movimentos negros, o movimento das mulheres, o 

movimento sindical e “os novos movimentos sociais urbanos, que mantêm a sociedade 

civil mobilizada, durante toda a década de 1980” (GUIMARÃES, 2012, p. 90). 

Para responder este problema de pesquisa, nossa principal hipótese reside na 

dialogicidade. E a escola Latino-Americana parece nos oferecer subsídios para pensar a 

comunicação por esse viés dialógico. Por isso, nos amparamos em Paulo Freire (2015), 

um dos teóricos brasileiros mais importantes da escola Latino-Americana. 

 
[...] outras características da Pesquisa em comunicação na América 

Latina são o caráter plurifuncionalista, superando a dicotomia entre o 

pensamento básico e o pensamento aplicado, fortalecendo a ideia de 

que o desenvolvimento da pesquisa básica não deve esquecer sua 

aplicação prática. (TEMER, 2005, p. 289-90). 
 

 Ao tratar dos limites de comunicação entre o agrônomo (extensionista rural) e o 

camponês, por meio da dificuldade de diálogo entre os sujeitos comunicantes, e também 

entre teoria e prática, Paulo Freire (2015) descreve as linhas gerais de uma comunicação 

emancipatória, transformadora do mundo social. É este o caminho que buscamos ao 

pensar que a comunicação também pode ser ferramenta de acesso à cidadania para 

grupos subalternizados: o diálogo. 

 
Se o sujeito “A” não pode ter no objeto o termo de seu pensamento, 

uma vez que este é a mediação entre ele e o sujeito “B”, em 

comunicação, não pode igualmente transformar o sujeito “B” em 

incidência depositária do conteúdo do objeto sobre o qual se pensa. Se 

assim fosse - e quando assim é -, não haveria nem há comunicação. 

Simplesmente um sujeito estaria (ou está) transformando o outro em 

paciente de seus comunicados. (FREIRE, 2015, p. 86). 

 

 Por esta direção, acreditamos enxergar no jornal Lampião da Esquina uma mídia 

capaz de nos fazer pensar tanto o diálogo entre diferentes grupos subalternizados - gays, 

lésbicas, travestis, negros, feministas - quanto sua capacidade de tornar sujeitos da 

comunicação pessoas que até então eram apenas objetos das notícias jornalísticas, 

repercutindo, assim, na própria noção de cidadania dessas pessoas, uma cidadania em 

construção: 

Com a cidadania em construção, pode-se dizer que se está para além 

da própria concepção de “cidadania burguesa”, de uma cidadania que 

não está presa ao Estado, mas que se utiliza deste, que se desenvolve a 

partir do que hoje se chama sociedade civil, e que leva em conta as 
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particularidades dos grupos e dos indivíduos. (MANZINI-COVRE, 

1995, p. 82). 

 

 Nesse caminho a noção de cidadania pressupõe “que os sujeitos ajam e lutem 

por seus direitos” (MANZINI-COVRE, 1995, p. 83). Trata-se de uma ideia de cidadania 

construída a partir da ação dos sujeitos e movimento sociais, e não passivamente 

dependente do paternalismo do Estado. “Só existe cidadania se houver a prática da 

reivindicação, da apropriação de espaços, da pugna para fazer valer os direitos do 

cidadão. (MANZINI-COVRE, 1995, p. 10). E o Lampião da Esquina apresentou-se 

como um espaço de fala capaz de articular reivindicações e comunicar abusos de direito 

e marginalizações sociais.  

Para Festa (1986, p. 11): “Os movimentos sociais não ocorrem por acaso. Eles 

têm origem nas contradições sociais que levam parcelas ou toda uma população a 

buscar formas de conquistar ou reconquistar espaços democráticos negados pela classe 

do poder”. Nesse sentido, a própria conquista de uma mídia tornou-se condutora da 

conquista de uma comunicação mais democrática. 

Seguimos a discussão das possibilidades que a escola Latino-Americana pode 

oferecer à construção da pesquisa em comunicação selecionada - acerca do diálogo 

proposto no Jornal Lampião da Esquina. Nesse momento, Muniz Sodré (2005), outro 

importante autor da escola Latino-Americana, oferece alicerces conceituais à nossa 

análise. Um deles é o conceito de minoria, tendo em vista a proposta de diálogo entre o 

Lampião da Esquina e os públicos aos quais ele se destina.  

 
Ora, a noção contemporânea de minoria - isto que aqui se constitui em 

questão - refere-se à possibilidade de terem voz ativa ou intervirem 

nas instâncias decisórias do Poder aqueles setores sociais ou frações 

de classe comprometidas com as diversas modalidades de luta 

assumidas pela questão social. Por isso, são considerados minorias os 

negros, os homossexuais, as mulheres, os povos indígenas, os 

ambientalistas, os antineoliberalistas, etc. (SODRÉ, 2005, p. 11-12). 
 

 Portanto, Sodré (2005, p. 12) visualiza minoria como “um dispositivo simbólico 

com uma intencionalidade ético-política dentro da luta contra-hegemônica”. E quando 

uma minoria ativa dispositivos de comunicação, como o jornal Lampião da Esquina, em 

diálogo com outras minorias, amplia-se a potência da luta contra-hegemônica - e 

também os desafios para lidar com as diferenças dentro da diversidade. 
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Isto implica dizer que não bastam a pluralidade em si mesma, nem a 

mera crença em uma abstrata virtude do diálogo (uma suposta razão 

comunicativa), e sim que é fundamental reconhecer o diverso como a 

potência de uma cooperação radical entre as diferenças. No lugar da 

prática pasteurizada do “politicamente correto”, deveria advir a busca 

do ponto de equilíbrio das forças da diversidade. (SODRÉ, 2006, p. 

13-14). 

 

A existência do Lampião da Esquina, naquele momento histórico, dotava esta 

mídia de uma potencialidade política para diferentes grupos minoritários, embora 

focada nas minorias sexuais. “Embora o Lampião nunca tenha se colocado como porta-

voz do movimento e tenha sempre afirmado a total autonomia de sua linha editorial, ele 

servia como ponto de referência e disseminava no país inteiro notícias sobre as 

atividades dos grupos”. (FRY; MACRAE, 1985, p. 30). Essa potencialidade política era 

agente de combate à discriminação. “A discriminação vem do fato de ignorarmos ––– 

afetivamente, intelectualmente –– que estamos excluindo o outro, o diverso, por não 

termos possibilidade de lidar existencialmente com a diferenciação.” (SODRÉ, 2006, p. 

9). 

Uma contribuição marcante da escola Latino-Americana para os estudos em 

comunicação foi justamente questionar o modelo de dominação ideológica das elites 

econômicas a partir da produção e difusão de conteúdos, e, consequentemente, de 

representação da realidade: 

 
Com base no modelo teórico marxista, o Paradigma Conflitual 

Dialético parte do princípio de que os donos dos meios de produção 

também mantêm o controle (de forma direta ou indireta) dos meios de 

produção e difusão de informações, ou seja, o controle da mídia. 

Assim, a classe que controla a produção de bens de consumo usa a 

mídia para veicular e tornar dominante a sua representação da 

realidade e sua ideologia, impondo a dominação ideológica e o 

imperialismo cultural. (TEMER, 2009, p. 163). 
 

 Nesse sentido, o Lampião da Esquina foi contra-hegemônico no que tange às 

representações de minorias, e propositivo em relação à produção e difusão de conteúdo 

LGBT.  Ainda que não se tratasse prioritariamente de uma luta econômica, o controle de 

uma mídia por um grupo LGBT representava uma quebra na dominação ideológica 

heteronormativa, que excluia possibilidades de afirmação homossexual.  

Ao ser uma mídia capaz de ser a voz de uma minoria, em diálogo com outras, o 

jornal quebrava essa invisibilidade das pautas sensíveis a tais grupos. No contexto social 
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brasileiro da década de 1970, “o Lampião, mais que qualquer outro órgão da imprensa, 

abriu e sustentou a discussão sobre o homossexualismo e teve importância ao difundir a 

idéia de militância política homossexual.” (MACRAE, 1983, p. 55). 

Rumo à uma ideia de democracia que avançava naquele momento histórico 

buscava-se pensar perspectivas de mudanças para esta minoria. “O respeito à liberdade 

do outro passa pelo reconhecimento –– não apenas intelectual, mas principalmente 

sensível –– de sua liberdade de se interrogar singular e diversamente sobre o seu próprio 

destino.” (SODRÉ, 2006, p. 14). 

 Dessa forma, para os pesquisadores latino-americanos, a comunicação passa a 

ocupar um lugar estratégico para se pensar a sociedade, inclusive em sua relação com os 

movimentos sociais. Para estes pensadores, o eixo de análise latino-americano desloca-

se dos meios para as mediações. E este pode ser um caminho para se pensar numa 

mediação capaz de transformar a realidade social. 

 

Sobrecarregada tanto pelos processos de transnacionalização quanto 

pela emergência de sujeitos sociais e identidades culturais novas, a 

comunicação está se convertendo num espaço estratégico a partir do 

qual se pode pensar os bloqueios e as contradições que dinamizam 

essas sociedades-encruzilhada, [...]. Assim, o eixo do debate deve se 

deslocar dos meios para as mediações, isto é, para as articulações 

entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as 

diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes 

culturais. (MARTÍN-BARBERO, 1997,  p. 258). 
 

 Esta articulação entre práticas de comunicação e movimentos sociais pode 

oferecer respostas de como novas mediações podem ressignificar conteúdos simbólicos, 

e, assim, auxiliar na superação de algumas dimensões culturais do preconceito e da 

marginalização. Ou seja, pistas para uma comunicação que avança para a liberdade, 

sistematizada a partir de um caráter emancipatório capaz de repensar o mundo social. 

“Comunicação e liberdade são fenômenos coincidentes. Não dicotomizados. A 

comunicação só se faz autenticamente com liberdade. Por sua vez, a liberdade só se 

conquista pela comunicação” (MELO, 1998, p. 266). 

 Esta comunicação transformadora e libertária, pensada por Freire, é pedagógica 

no sentido social. Para Melo (1998, p. 266), a opressão de que fala Freire “É uma 

situação concreta de homens injustiçados, roubados, principalmente na sua palavra. O 

oprimido é que não se comunica. É alguém que recebe comunicados. A opressão maior 

é talvez o seu silêncio, pois quando fala é para reproduzir a fala de seu opressor”.  Neste 
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sentido, a opressão que, naquele momento histórico, existia sobre os movimentos 

sociais LGBTs, negros e feministas não se limitava às violências sociais cotidianas. 

Estava inserida no próprio silenciamento destas minorias.  

 
Logo após o surgimento do jornal Lampião, um grupo de artistas, 

intelectuais e profissionais liberais, descontentes com uma vida social 

restrita a boates e bares do "gueto" homossexual, começou a se reunir 

semanalmente em São Paulo. Visando originalmente discutir as 

implicações sociais e pessoais de sua orientação sexual, eles fizeram 

sua primeira manifestação  pública através de uma carta aberta ao 

Sindicato dos Jornalistas protestando contra a forma difamatória com 

que a "imprensa marrom" apresentava a homossexualidade. (FRY; 

MACRAE, 1985, p. 22). 
 

 No caso dos homossexuais, este silenciamento passava por enfrentar obstáculos 

entre agentes políticos tanto de setores sociais conservadores quanto de setores 

progressistas. Em pleno regime militar, o próprio Estado era uma ameaça à existência 

organizativa destes grupos. Ao passo que, entre as esquerdas políticas, vários grupos 

marxistas consideravam as pautas dos homossexuais como pautas pequeno-burguesas. 

Somava-se a isso, as construções simbólicas associadas aos homossexuais. Em ato 

contra a violência policial às travestis e homossexuais no Centro de São Paulo, após 

uma operação coordenada pelo delegado Richetti, que em um fim de semana, deteve 

mais de quinhentas pessoas, revelou-se um isolamento político: 

 
Na época da mobilização contra o delegado Richetti, solicitou-se o 

auxílio de deputados da oposição, bem como de representantes dos 

setores ditos democráticos (sindicatos, OAB, Comissão de Justiça e 

Paz, etc.). Embora mostrassem uma certa receptividade, estas 

entidades e estes políticos, receosos talvez de se "sujar" perante seu 

público enfocaram somente a questão dos direitos humanos, evitando 

ao máximo até mesmo a menção da palavra "homossexual". Durante a 

passeata de protesto nenhum deles compareceu. A única pessoa de 

renome a estar presente foi o pintor e escritor Darci Penteado, que há 

tempos se identifica com a causa homossexual. (MACRAES, 1983, p. 

57). 
 

Este episódio revela a marginalidade no imaginário social da condição 

homossexual na década de 1970 no Brasil. Mesmo em setores progressistas, a 

associação às pautas LGBTs era encarada com receios. Este dado é fundamental para a 

compreensão da busca de grupos oprimidos por espaços de fala, como jornais 

alternativos, que rompiam com o silenciamento através de canais autônomos. 
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Peruzzo (1998, p. 276) afirma que: “Em matéria de comunicação, não basta 

incentivar o envolvimento. É necessário criar canais para mantê-los desobstruídos. Isso 

tem a ver com objetivos estratégicos, ou seja, aonde se quer chegar”. Nesse sentido, a 

comunicação transformadora freiriana necessita de estratégias anti-silenciamento, tais 

como a imprensa alternativa. Com a ampliação do espaço de fala, e maior autonomia de 

conteúdos, a imprensa alternativa consolida-se como estratégica para o exercício do 

direito à livre expressão e à comunicação no Brasil. 

É por meio de seus veículos que a fuga à censura dos meios massivos se faz 

possível. Por isso, revela-se como um ponto de resistência na conjuntura política 

nacional. Este caminho não foi fácil, e seu percurso está repleto de tentativas de minar 

suas forças. No entanto, apresenta-se como um dos marcos da resistência ao 

autoritarismo do poder. Mas não apenas isso, configura-se como embrião da busca por 

uma sociedade plural e democrática. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

O campo da comunicação que consolidou-se na América Latina na década de 

1970 tem seu marco questionador a partir dos desdobramentos do CIESPAL, criado na 

década de 1960, embora existissem estudos sobre jornalismo datados dos anos 30 no 

Brasil e na Argentina. A partir do primeiro encontro de pesquisadores da comunicação 

da América Latina, realizado em 1973 na costa Rica, o CIESPAL assume uma 

autocrítica e se posiciona no enfrentamento ao modelo comunicacional hegemônico da 

europa ocidental e da América do Norte, propondo a construção de modelos teóricos e 

metodológicos de uma comunicação latino-americana transformadora, capaz de 

responder aos problemas políticos, econômicos e sociais da América Latina. 

Esta busca por novos modelos teórico-metodológicos na região fez com que 

surgissem formas alternativas e populares de comunicação, a partir da oposição à 

dominação ideológica dos meios massivos e da estratégia de conscientização da 

população. É nesse contexto que surge a imprensa alternativa no Brasil, e um de seus 

representantes, até hoje pouco observado academicamente, foi o jornal Lampião da 

Esquina, que, de 1978 a 1981, desempenhou, de forma sem precedentes, o papel de ser 
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espaço de expressão política de grupos identitários minoritários, em especial de homens 

homossexuais. 

A cada edição do Lampião da Esquina ampliava-se o diálogo com outros grupos 

subalternizados na sociedade brasileira (lésbicas, travestis, negros, indígenas), tendo 

refletido espaços de escrita para representantes destes grupos minoritários. 

Simultaneamente, ampliava-se a mobilização social destes grupos, especialmente de 

homens homossexuais, momento em que se organizam os primeiros grupos pelo país.  

No Brasil, o contexto de derrubada do regime militar e de ascensão dos 

movimentos sociais, incluindo os “novos movimentos sociais”, representou um intenso 

período de mobilização social que visava a transformação social, política e econômica. 

A comunicação deste período, principalmente a imprensa alternativa, colocava-se como 

uma comunicação transformadora - observada da perspectiva freireana. É neste ponto 

que observamos a escola Latino-Americana como alternativa teórica para subsidiar a 

pesquisa sobre o papel do jornalismo alternativo na expressão política da cidadania de 

populações subalternizadas.  

No entanto, cabe ressalvar os desafios comunicacionais desta perspectiva 

teórico-metodológica que persistem no contexto contemporâneo. Amparados em Temer 

(2009) acreditamos que este caminho passa pela compreensão da mutação dos 

problemas da comunicação de massa e suas relações com as mídias sociais 

contemporâneas onde os movimentos sociais passaram a se expressar. Porém, observar 

a trajetória dos movimentos identitários minoritários brasileiros passa também por 

compreender seus primeiros processos comunicacionais. E com eles, observar com mais 

cuidado as possibilidades atuais para superação das desigualdades, combate ao 

preconceito e mediações simbólicas que operam na cultura e na cidadania. 

Por fim, acreditamos ter encontrado referências teóricas para subsidiar nosso 

esforço de compreensão dos fenômenos comunicacionais em suas relações com os 

movimentos sociais na construção de uma comunicação transformadora da realidade 

social e construtora de nuances da cidadania. 
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