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RESUMO 
 
Como pensar o tempo presente – esse que agora já é passado e sincronicamente devém o 
futuro? O texto discute essa passagem, esse tempo, mirando o Lampião da esquina, um 
jornal de temática homossexual que circulou no Brasil na década de 1970. Entre o factual e 
o literário, Lampião imprimiu em suas páginas o desejo igual e suas formas, categorias de 
identidade e resistência. A trajetória dos movimentos sociais e do movimento homossexual 
“qualifica” o objeto, situa o contexto e as questões teóricas e históricas acerca da 
homossexualidade. É uma tentativa de trazer à luz do dia e agora o desejo e seus 
“enigmas”.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Lampião da esquina. Movimentos sociais. Movimento 
homossexual. Homossexualidade. Identidade.  
 
 
ABSTRACT  
 
What is the manner of thinking the present time, which is past already and, by 
synchronization, anticipates the future? This article discuss about this passage, this time, 
looking at the Lampião da Esquina, a newspaper of homosexual theme that circulated in 
Brazil during 1970"s years. Between the factual and literary, Lampião brought, in his 
pages, the equal desire and his forms, identity categories and resistence. The trajectory of 
social movements and of homosexual movement qualifies the object, situates the context 
and theoretical and historic questions about homosexuality. It is an effort to bring today the 
question and now the desire and its “enigmas”.  
 
Keywords: Lampião da esquina. Social movements. Homosexual movement. 
Homosexuality. Identity.  
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1. O que está em jogo 
 

Como pensar o tempo presente – esse que agora já é passado e sincronicamente 

devém o futuro? Essa diacronia concentra os objetivos deste texto: se colocar nessa 

passagem para compreender o presente “espelhando” o passado. O tempo anterior constitui 

os indivíduos agora, este tempo, essa dissonância. É precisamente nessa “falha” ou 

diferença de posições que o jornal Lampião da esquina existe, entre.  

As décadas de 1970 e 1980, sobretudo a partir do golpe militar, representam um 

período de ruptura e tensão: coexiste o sentimento de liberdade e não-enquadramento, ao 

lado da normatização dos corpos e sujeitos. Os movimentos sociais, a exemplo dos 

estudantes, operários, intelectuais e artistas, ao se organizarem, acenavam para a reabertura 

política, lutando contra a censura e extinção dos direitos individuais e civis. A imprensa 

alternativa é um ponto de resistência e capitalização das narrativas não-dominantes, sob 

distintas perspectivas editoriais e temáticas. 

Nesse contexto, surge Lampião da esquina, primeiro jornal homossexual a circular 

no país, editado por um grupo de artistas, professores e escritores, entre eles Darcy 

Penteado, João Silvério Trevisan, Peter Fry, Jean-Claude Bernardet e Aguinaldo Silva. Nos 

três anos de distribuição, entre abril de 1978 e junho de 1981, 41 edições foram publicadas. 

A pauta era diversa: ensaios, poesias, roteiros culturais, indicações de peças de teatro, até 

crimes e denúncias de sexismo. (PÉRET, 2011).  

Do ponto de vista da forma, Lampião não era um jornal comum – de certa maneira, 

se fixava entre o factual e o literário, não havia uma marca eminentemente noticiosa. Os 

textos eram fluidos, em tom de ensaio, uma espécie de conversação entre sujeitos que 

partilhavam o mesmo universo simbólico: em determinado texto da edição 37, de junho de 

1981 (seção Enquete, página 3), os jornalistas se nomeiam como “lampiônicos”, 

estabelecendo contato e diálogo entre a instância de produção e recepção. Essa 

personificação corresponde, portanto, a uma identidade dentro do jornal e identificação 

com os leitores, um elemento ou traço distintivo que os une. 

Na seção Opinião, publicada na edição experimental, número zero, de abril de 1978, 

o artigo, marcadamente editorial, nomeado “Saindo do gueto”, afirma o ideário do Lampião 

e seu compromisso: 
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Mas um jornal homossexual, para quê? […] 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 a sua preferência sexual corno uma espécie de 
maldição, que é dado aos ademanes e que sempre esbarra, em qualquer tentativa 
de se realizar mais amplamente enquanto ser humano, neste fator capital. 
(LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 2, grifos nossos.).  

 

Lampião era um jornal-manifesto que trazia vozes dissonantes, ativismo por meio 

de um dispositivo técnico-midiático – esse ativismo reunia gays, negros, indígenas, 

operários, etc. Essas vidas, em certo aspecto, são vidas precárias, conforme Butler (2011), 

isto é, são existências ou formas de vidas negadas, cujo direito próprio de expressão e 

presença, é desconhecido, ignorado. O que está em suspensão e interditado é a 

possibilidade de ser, efetivamente, humano.  

Lampião e os produtos midiáticos, propriamente, operam entre tempos, fazem a 

mediação entre o mundo e a experiência concreta, entre a memória, que pressupõe 

representação e identidade, e ação. As pistas são outras – ao tornar efeito um jornal 

homossexual, ativa-se um modo de dizer, um modo de olhar o empírico, “vertigens”. O que 

está em jogo é o desejo – e a finitude.  

 

2. O amor que não ousa dizer seu nome 

 

É preciso construir as coisas, inventar outros possíveis: menos que a etiologia da 

prática homossexual, o que se quer é torná-la fenômeno, construção social. É instalar um 

conjunto multilinear de força, uma explicação dissonante, operações de identidade, um 

nome, afinal. 

A história da sexualidade – no início do século XVII “as práticas não procuram o 

segredo; as palavras eram ditas sem reticência excessiva e, as coisas, sem demasiado 

disfarce; tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade” (FOUCAULT, 1985, p. 9); do 

lado avesso, a moral vitoriana, no século XIX, encarcera a sexualidade, a família burguesa 

a confisca e decreta-se como modelo, “o que não é regulado para a geração ou por ela 

transfigurado não possui eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo 

expulso, negado e reduzido ao silêncio” (FOUCAULT, 1985, p. 10) – rastreia a produção 
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de saber, as técnicas de poder e prazer, os nomes e substantivos do desejo e corpo, as 

formações discursivas.  

As sexualidades “ilegítimas ou periféricas” “nascem”, isto é, a homossexualidade é 

uma “invenção” do século XIX: 
A sodomia – a dos antigos direitos civil ou canônico – era um tipo de ato interdito 
e o autor não passava de seu sujeito jurídico. O homossexual do século XIX 
torna-se um uma personagem: um passado, uma história, uma infância, um 
caráter, uma forma de vida; também é morfologia, com uma anatomia 
indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa. Nada daquilo que ele é, no fim 
das contas, escapa à sua sexualidade. Ela está presente nele todo: subjacente a 
todas as suas condutas, já que ela é o princípio insidioso e infinitamente ativo das 
mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo já que é um segredo que 
se trai sempre. É-lhe consubstancial, não tanto como pecado habitual porém 
como natureza singular. (FOUCAULT, 1985, p. 43, grifos nossos). 
 

A categoria médica, psicológica e psiquiátrica da homossexualidade3 constitui-se no 

ato mesmo de sua nomeação, no dia em que é descrita – seja o artigo de Carl Westphal e as 

“sensações sexuais contrárias”4 (FOUCAULT, 1985) ou as “palavras-limite” homossexual, 

usada pela primeira vez em 1869 pelo médico húngaro Karoly Maria Benkert5 e uranista6, 

derivada dos textos de Karl Heinrich Ulrichs (FRY; MacRae, 1985).  

A homossexualidade “aparece” quando é deslocada das práticas à linguagem, ao 

nome; da sodomia para uma figura exterior (em termos estritos, representação); “o 

sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma espécie” (FOUCAULT, 1985, p. 

44).  

A sexualidade é capturada, retida; a família conjugal guarda as chaves e direito de 

falar. O sexo é policiado e tem função clara: reproduzir. A sexualidade é utilitária, eficiente. 

Ao excesso e a falta resta os espaços de segredo e estéreis. A repressão (modo de ligação 

entre poder, saber e sexualidade) funcionaria como condenação ao mutismo, aniquilamento. 

A burguesia vitoriana marcha assim. O que transborda é suportado em superfícies próprias 

                                                             
3O século XIX, de algum modo, produz a norma e o delito, os anormais, para lembrar o conceito 
foucaultiano: os discursos médico-científicos, a sexologia nascente e a ciência positivista se esmeram em 
esquadrinhar todos os possíveis, classificar o lícito e o ilícito, produzem uma economia do corpo e desejo.  
4Westphal, Archiv fur neurologie, 1870.  
5Grafado também Karl Maria Kertbeny.  
6“O neologismo uranista foi inventado em homenagem à musa Urânia que, no mito contado por Platão, seria 
a inspiradora do amor entre pessoas do mesmo sexo. O embrião humano, acreditava Ulrichs, no início não é 
nem masculino nem feminino, mas depois de alguns meses a diferenciação ocorre”.  (FRY; MacRae, 1985, p. 
62-63). Os termos homossexual e uranista guardam efeitos de semelhança e são utilizados como sinônimos.  
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(rendez-vous e casa de saúde), reinscritas nos circuitos do lucro e do controle. 

(FOUCAULT, 1985). O que não é útil se perde e esvai:  

 
Um princípio de explicação se esboça por isso mesmo: se o sexo é reprimido com 
tanto rigor, é por ser incompatível com uma colocação no trabalho, geral e 
intensa; na época em que se explora sistematicamente a força de trabalho, poder-
se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles, reduzidos ao 
mínimo, que lhe permitem reproduzir-se? O sexo e seus efeitos não são, talvez, 
fáceis de decifrar; em compensação, assim recolocada, sua repressão é facilmente 
analisada. E a causa do sexo – de sua liberdade, do seu conhecimento e do direito 
de falar dele – encontra-se, com toda legitimidade, ligada às honras de uma causa 
política: também o sexo se inscreve no futuro. (FOUCAULT, 1985, p. 11-12, 
grifos nossos).  
 

A sexualidade (relações entre dizer, desejos e práticas) coincide com a data de nascimento 

do capitalismo, manufatura a ordem burguesa. O sexo é escrito sob o regulamento e lei dos modos 

de produção-força de trabalho. A população (população mão-de-obra, população-riqueza) é um 

termo econômico e político: as taxas e variáveis de natalidade, estado de saúde, doenças, habitat, 

esperança de vida se ligam ao sexo e virtude.  

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e 
das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e de poder. (FOUCAULT, 1985, p. 100, grifos nossos).  
 

O sexo, de fato, alcança o discurso. Ergue-se uma aparelhagem, um método para 

produzir falas, escutas, “circulação”, cada vez mais concretos e adequados. Uma economia 

do sexo se instala. Um regime de silêncios e suspensão também. O prazer faz dizer a 

verdade de si – “saber do prazer, prazer de saber o prazer, prazer-saber” (FOUCAULT, 

1985, p. 75). Menos que o sexo-natureza, o sexo-história, o sexo-discurso se colocam, 

conjugam, produzem um campo de razão, modos de dizer e de calar.  

 

3. Movimentos sociais: fragmentos e história 

 

Como a noção de movimento social articula sentidos de ação coletiva? O que é 

possível contar?  
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Conforme Gohn (2011), os movimentos sociais como objeto de estudo “nascem” 

com a sociologia, no século XIX, como ciência da sociedade e análise sociopolítica da ação 

coletiva. No século XX, os movimentos “abrigam” processos de interação social, conflito e 

mudança. Do ponto de vista teórico, três paradigmas ou teorias fundamentam o campo: o 

norte-americano (as teorias clássicas, a Escola de Chicago, interacionismo simbólico e as 

pesquisas de Simmel e Blumer, abordagem sociopsicológica); os paradigmas europeus 

(neomarxismo e a partir dos anos 1960, os novos movimentos sociais, como estudantes, 

mulheres, ambientais, antinucleares, gays) e as perspectivas dos países do Terceiro mundo 

e América Latina (novos atores, contextos e problemas, articulações entre sociedade civil e 

políticos de esquerda, “revolução no cotidiano”).  

Touraine (2006, p. 18) ao mapear os movimentos sociais, os examina como 

categorias históricas, conflitos que se ligam à estrutura e formação das sociedades, que 

opõem, por exemplo, os donos dos meios de produção e aqueles submetidos ou o 

movimento operário e patronal. É uma categoria contextual que se “cola” a um grupo social 

e diz de seu começo e desenvolvimento, que conjuga elementos de participação política e 

ação pública, “que coloca em causa um modo de dominação social generalizada”.  

De natureza histórica e circunstancial, a noção de movimento abriga um sentido 

forte: “é necessário não aplicar a noção de movimentos sociais a qualquer tipo de ação 

coletiva, conflito ou iniciativa política” (TOURAINE, 2006, p. 18), mas em termos de 

presença e atuação nos sistemas políticos: 
 

Trata-se de estudar os movimentos que colocam em questão condições 
particulares, isto é, em domínios socialmente definidos, uma dominação que, em 
sua natureza e em suas aplicações, tem um impacto geral. Essa afirmação conduz 
diretamente a uma segunda, a saber, que só há movimento social se a ação 
coletiva – também ela com um impacto maior do que a defesa de interesses 
particulares em um setor específico da vida social – se opuser a tal dominação. 
(TOURAINE, 2006, p. 19).  
 

Touraine (2006) insere os movimentos sociais no campo da cultura, como 

representação e ethos da sociedade e sua fisionomia, aquilo que lhe é constituinte, as 

relações. Não necessariamente são fundados em ideologias primeiras, originais, mas em 

significados, em força e gesto coletivos. O interesse da sociologia em estudar os 

movimentos excede os limites do objetivismo e encontra a causa e argumento da ação – os 

sujeitos, de modo direto. A substância e razão dos movimentos é coletiva.  
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Mendonça (2006) inscreve os movimentos sociais em outro campo – a comunicação 

e os processos de construção de uma agenda pública, em outros termos, em redes 

discursivas e interações, cuja convergência, resulta em ação direta e prática social. Para o 

autor, lutas sociais e sentido coletivo são nós ou unidades comuns e se ligam, de forma 

efetiva, à vida pública.  

Como afirma Mendonça (2006), a raiz e teor dos movimentos sociais é relacional, 

materializada em âmbitos interacionais, espaços de interação entre atores sociais. As 

interações são uma dupla estrutura, um componente linguístico e situacional (contratos de 

comunicação), com diversos laços, condições discursivas, contextos e interagentes.  
 

O que se afirma, em síntese, é que os fluxos discursivos que perpassam um 
movimento social — e que ocorrem em diferentes âmbitos interacionais — 
cruzam-se e embasam a própria configuração desse ator. [...] Nota-se a existência 
de um permanente processo de reapropriação reflexiva daquilo que é público, o 
que permite transformações na forma como as pessoas percebem o mundo. A 
ação em variados âmbitos interacionais permite a inserção de pessoas afetadas 
por um dado problema em um movimento de generalização e re-individualização 
dos argumentos, essencial para a renovação e sustentação da própria luta social. 
(MENDONÇA, 2006, p. 83).  
 

Os movimentos, portanto, são uma configuração específica, um conjunto que 

superpõe diferentes âmbitos e sujeitos, dimensões porosas que se conectam em algum 

ponto. A dimensão visível das interações conforma outras redes de contato e relação, 

sentidos de ação e causa pública, isto é, um olhar a partir da inter-ação e perspectiva social.  

Entre as décadas de 1970 e 1980, os movimentos populares na América Latina são 

marcados pela contraposição aos regimes militares e luta por direitos civis e sociais. 

Estudantes, setores da igreja, intelectuais, operários, entre outros, formavam a malha à 

frente das ações de reforma e mutação da sociedade e Estado. O contexto recente dos 

movimentos é multitemático, a exemplo da Via Campesina, Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (MST), redes de atuação religiosa, étnica, organizações do terceiro setor, 

etc.  
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4. Identidade e ação – as faces do movimento homossexual 

 

O ofício de reconstituir os trajetos, a história e afetos do movimento homossexual 

procura trazer à superfície o contexto mais amplo de um período do qual as imagens são as 

lutas por direitos sociais e políticos, o surgimento da Aids, a contracultura, isto é, o estado 

de mutações que demarca um novo ambiente e horizonte.  

Castells (1999) registra a história dos movimentos gays e lésbicos a partir de uma 

dupla hélice, o patriarcalismo e a heterossexualidade compulsória. A civilização, como 

processo histórico, se edifica sob a repressão sexual e tabus. O desejo, de fato, não é livre: é 

objeto de regulamentação, equilíbrio, conforme meios lícitos, canalizado. É efeito ou 

montagem de um sistema de dominação, cujas partes ou artérias se ligam ao Estado, via a 

família, maternidade e paternidade. É o sexo justo e controlado. 

É preciso contradizer e questionar esse sistema – o lesbianismo como um elemento 

dos feminismos e crítica do patriarcado e normas sexuais, e o movimento gay, impactado 

pela contracultura, pelo feminismo e o relevo das categorias homem e mulher e a repressão 

e censura às homossexualidades.  

O movimento, iniciado nos Estados Unidos em 1970, concentra traços “exteriores”, 

sejam estruturais, como a economia em escala e mercado de trabalho internacional, ou 

históricos, como os movimentos de liberdade sexual da década de 1960 (como “divisões” 

do Maio de 1968 francês) e as dinâmicas de separação entre homens e mulheres, em razão 

da análise e confronto do patriarcalismo.  

A liberação sexual, talvez, constitua a palavra-chave dos movimentos – ser lésbica 

ou gay não são preferências sexuais, de outro modo, são identidades que se conjugam, 

articulações culturais, sociais e políticas, fronteiras entre interação e auto-identidade.  

Castells (1999, p. 271) afirma que existe uma revolução sexual fluente, 

caracterizada pela “desvinculação do casamento, da família, da heterossexualidade e da 

expressão sexual (ou do desejo)”, isto é, novos vínculos e práticas corpóreas e de desejo, 

um modo sempre “atual” de expressão das sexualidades.  

A passagem da década de 1960 para 1970 parece “congelar” essas imagens: o 

movimento estudantil, os grupos de esquerda, os feminismos e suas faces, o movimento 
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negro e a intensificação da ditadura militar desenham o mapa de nascimento do movimento 

homossexual no Brasil (FACCHINI, 2011). 

O movimento homossexual no país forma-se no final da década de 1970, 

influenciado por movimentos na Europa e Estados Unidos. Majoritariamente criado por 

homens, outros sujeitos se afirmam – as lésbicas, logo após o surgimento, travestis e 

transexuais nos anos 1990, e nos anos 2000, os/as bissexuais. (FACCHINI, 2011).  

O nome movimento homossexual7 guarda uma cidade subterrânea, desde termos de 

identidade e coletivo até as relações entre processos de subjetivação e usina de sentidos, as 

políticas de ser:  

O termo movimento homossexual é aqui entendido como o conjunto das 

associações e entidades, mais ou menos institucionalizadas, constituídas com o objetivo de 

defender e garantir direitos relacionados à livre orientação sexual e/ou reunir, com 

finalidades não exclusivamente, mas necessariamente políticas, indivíduos que se 

reconheçam a partir de qualquer uma das identidades sexuais tomadas como sujeito desse 

movimento. (FACCHINI, 2003, p. 84).  

É uma virada: se antes a homossexualidade era tomada como modos de 

sociabilidades e “vida interior” (pequenos grupos de amigos, bailes de carnaval, fã-clubes, 

etc.), o começo do movimento LGBT é uma alternativa de saída do gueto, de sair à luz do 

dia, de tornar público e político o desejo. É um projeto de movimento político e construção 

da igualdade. (FACCHINI, 2011).  

Em certo aspecto, esse contexto coloca em disputa e fricção os imaginários acerca 

da sexualidade e suas formas de representação – o modelo “tradicional”, que opera a partir 

da idealização e hierarquia das categorias masculino e feminino (bofe-bicha; fancha-lady) e 

o “moderno”, que opera a partir de lógicas antiautoritárias e de matrizes (papeis sociais) 

mais próximos entre masculino e feminino, segundo o desejo e sua manifestação. 

(FACCHINI, 2011). 

O movimento, marcadamente coletivo e de contraste, reivindicava outro símbolo – a 

homossexualidade como uma prática justa e genuína, a ruptura dos espaços minoritários, 

desfazer o silêncio: “o surgimento do movimento homossexual indica a aspiração a 

                                                             
7Facchini (2003) compreende o movimento LGBT considerando três argumentos: i) o movimento como 
recorte ou fragmento numa rede de relações sociais; ii) as conexões e práticas que configuram as dinâmicas de 
atuação e iii) as mudanças de perspectivas em torno da sexualidade e o projeto político do movimento.  
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reivindicar direitos universais e civis plenos, por meio de ações políticas que não se 

restringiam ao ‘gueto’, mas que se voltavam para a sociedade de modo mais amplo.” 

(FACCHINI, 2011, p. 13).  

Conforme Facchini (2003), a trajetória e circuito dos movimentos homossexual no 

Brasil pode ser lida em três grandes ondas – a primeira, de 1978 a aproximadamente 1983 

(instituição das bases e perspectivação política da homossexualidade); a segunda, de 1984 a 

1992 (período de dobras e contrastes, como a redução dos grupos organizados e aumento 

das “homossexualidades públicas e visíveis”); e a terceira, de 1992 à fase atual (políticas de 

saúde e combate ao HIV e de direitos reconhecidos).  

A primeira onda marca a formação do movimento homossexual e seu ideário – de 

saída, o regime militar era a questão “originária”, o que deslocou a estrutura e atividade dos 

grupos, mais próximos e informais. A identidade de “homossexual ativista” constituía uma 

comunidade de iguais, um “comum” partilhado e significante; ser homossexual é uma 

vontade em vias do real e reflexão (rastros ou formantes do ethos).  

Por efeito dos movimentos feministas e negro, o traço geral da primeira onda é 

romper os limites entre sexualidade e gênero, os determinismos; é tentar, mesmo à primeira 

vista, outra relação de afetos. Habitar os guetos (cinemas, bares, casas noturnas) 

representava um ato secreto e flutuante: ao mesmo tempo que eram margens e espaços 

residuais, em contraposição à dimensão política do movimento, eram vistos como a “base” 

e germe de uma identidade e vínculo.  
 

A identidade coletiva que se construía então se contrapunha ao machismo, mas 
também a algumas vivências da homossexualidade que eram muito comuns no 
Brasil até então: a ideia de que você tinha o “bofe” e que esse bofe era masculino 
e ativo, seja em relação a “bichas” ou mulheres, colocados no papel de passivos 
sexuais. Essa forma de pensar a homossexualidade era contestada por remeter a 
relações desiguais e aos estereótipos que associavam homossexualidade a 
“masculinizadas” e a “efeminados”. Essa restrição a modos de vivenciar a 
homossexualidade será revista posteriormente, mas é muito forte nesse período, 
assim como aspectos contraculturais, como o questionamento à possessividade 
nas relações afetivas. (FACCHINI, 2011, p. 13-14).  
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Em 1978, a fundação do grupo Somos de Afirmação Homossexual8, em São Paulo, 

e do jornal Lampião da esquina, demarca um espaço próprio – mais “presentificada”, a 

atuação política adquire novo peso e teor, desde os microafetos até as áreas de produção 

dos desejos e desvio. A vida ordinária e as práticas de interação (midiática ou não) é um 

infinito de força e política.  
 

O Somos, que acabou por ser visto como o protótipo dos grupos nesse período, 
admitia exclusivamente homossexuais e suas atividades tinham como foco 
principal as “reuniões de identificação”, com o compartilhamento das 
experiências pessoais. Uma proposta marcante desse grupo era o esvaziamento do 
caráter pejorativo das palavras “bicha” e “lésbica”. (FACCHINI, 2011, p. 13).  
 

As resoluções do 1º Encontro de Homossexuais Militantes, ocorrido no Rio de 

Janeiro, em dezembro de 1979, repercutiam o estado dos movimentos: o respeito às 

diversas orientações sexuais, a convocação a participar em outros grupos e a retirada da 

homossexualidade da lista de doenças eram os objetos do encontro. Em junho de 1980, 

ocorre um ato público em São Paulo contra as prisões de travestis, prostitutas e 

homossexuais na Operação Limpeza, comandada pelo delegado José Wilson Richetti. O 

primeiro grupo de lésbicas surge em 1980, a partir de um rompimento no Somos, o Grupo 

Lésbico-Feminista, nomeado, a seguir, de Grupo de Ação Lésbico-Feminista (GALF). No 

nordeste, as ações do Grupo Gay da Bahia (GGB)9 montam um novo quadro e cena local, 

marcado pelo livre exercício da sexualidade e as ligações entre desejo e cidadania.  

O retrato da segunda onda ou período molda diversas camadas – o avanço do 

HIV/Aids, o fim do governo militar, a dissolução do grupo Somos, o aumento dos serviços 

e mercado LGBT, a visibilidade e “nitidez” das homossexualidades.  

É um registro multiforme e contraditório: se a emergência do HIV reduz os grupos 

de atuação homossexual10, sobretudo em São Paulo, os militantes atribuem-se a causa 

                                                             
8Do ponto de vista da forma e do projeto político, o Somos, de São Paulo, é considerado o primeiro grupo de 
ação LGBT no país, formado no final da década de 1970. A partir do Somos, novos grupos surgiram, como o 
Eros e Libertos, quase sempre concentrados no Rio de Janeiro e São Paulo. (FACCHINI, 2003).  
9Sediado em Salvador, o Grupo Gay da Bahia é um dos primeiros grupos LGBT do país ainda em atividade; 
um de seus fundadores é o professor e ativista Luiz Mott. As ações são de natureza política, combate a 
homofobia e prevenção ao HIV/Aids.  
10Conforme Facchini (2003), no início dos anos 1980 havia 22 grupos LGBT no Brasil; em 1984, sete; em 
1985, seis, e em maio de 1988, oito grupos. Citando James Green, Facchini (2003) indica outras razões que 
explicam o arrefecimento dos grupos, como a frágil conexão entre estabilidade democrática e mobilização 
social, o desemprego e inflação crescentes e a “conquista” de alguns espaços pelos homossexuais.  
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pública (políticas de saúde) ou a assistência aos primeiros casos da doença. Os grupos 

Atobá e Triângulo Rosa, no Rio de Janeiro, e o Grupo Gay da Bahia tentam outros modos 

de associação, mais “diretos” e institucionalizados. 

A adoção do termo orientação sexual desloca os sentidos primeiros da 

homossexualidade, isto é, instaura e determina um lugar seguinte, diferente da “opção” ou 

“natureza”, mas marcado por dimensões do afeto, desejo e social.  

A noção e conteúdo dos direitos sociais é ampliada – em 1984, no encontro nacional 

de ativistas, na Bahia, a despatologização da homossexualidade, o “casamento gay” e a 

inclusão da educação sexual nos currículos é objeto de discussão e argumento. A partir de 

1989, os encontros tematizam a questão da Aids, a violência e a formação de novos grupos 

e programas.  

A terceira onda inicia em 1990, marcada por uma dobradura – a solidificação das 

respostas ao HIV/Aids, seja em redes de apoio e assistência ou políticas de Estado e a 

afirmação dos sujeitos LGBT, nomeadamente, as lésbicas, travestis e transexuais11. O 

movimento descobre e espelha outros modos de estrutura (ONGs, grupos setoriais, divisões 

de partidos, pesquisadores, igrejas, coletivos, etc.) e regiões do interior do país.  

Em 1995, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT)12 é 

fundada, reunindo cerca de 200 instituições. O plano era legislativo e de saúde pública, 

como a campanha de aprovação dos Projetos de lei 1151/199513, que trata das uniões civis 

ou 122/200614, que torna crime a homofobia.  

A visibilidade das questões e imagem LGBT aumenta15, assim como a rejeição e 

resposta conservadora. Antes do HIV/Aids, havia um estado de mutismo e segredo acerca 

                                                             
11O primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (Senale), ocorrido em 1996, marca o início da “formalização” 
do movimento de lésbicas no país. A organização das travestis data de 1990, à época dos casos mais críticos 
de HIV/Aids; das transexuais, o contexto original são as lutas por cirurgias de transgenitalização, em meados 
de 1990. (FACCHINI, 2011).  
12De acordo com Facchini (2011), em 2007 havia sete redes nacionais de luta LGBT: a Associação Brasileira 
de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT), a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), a Associação Brasileira de 
Lésbicas (ABL), o Coletivo Nacional de Transexuais (CNT), a Associação Nacional de Travestis (Antra), o 
Coletivo Brasileiro de Bissexuais (CBB) e a Rede Afro LGBT. 
13O Projeto de lei 1151/1995, de autoria da então senadora Marta Suplicy foi retirado da pauta em 2001. O 
casamento homoafetivo ou igualitário existe no país desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) emitiu parecer que determina que os cartórios realizem a união.  
14O Projeto de lei da Câmara 122/2006, de autoria da então deputada Iara Bernardi, foi arquivado ao final da 
legislatura de 2014.  
15Os Encontros Nacionais Universitários de Diversidade Sexual (Enuds) e o programa Brasil sem homofobia, 
criado em 2004, são exemplos da articulação política do movimento homossexual.  



  13 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

da homossexualidade, reservada aos ambientes da noite e de confidência. O vírus torna 

iluminado e branco o desejo, os lugares de sociabilidade homoerótica, o amor que não ousa 

dizer o nome.  

As paradas do orgulho LGBT16 são a face mais “visível” dos movimentos, se 

localizam entre o protesto (em sentido forte) e a festa, radicalizam a própria vida e presença 

na cidade. O real político pode ser outro, total e constituinte, desde a ação coletiva até as 

micropolíticas do desejo e corpo.  

A primeira marcha LGBT aconteceu em Greenwich Village, em Nova Iorque, após 

uma operação policial no bar gay Stonewall Inn, em junho de 1969. A prisão e violência 

provocaram uma série de protestos, que ficaram conhecidos como revolta de Stonewall. O 

movimento homossexual “moderno” nasce, então; toma forma uma condição específica: o 

desejo e a homossexualidade individual e pública, não mais como “desvio”, mas como um 

modo de vida próprio e qualificado. Gays, lésbicas, travestis e drag queens se concentraram 

na porta do bar durante três dias – era preciso escavar outro espaço, romper a cortina cinza 

do segredo e “exílio”. A partir de Stonewall, diversos grupos LGBTs surgiram (em 1960, 

havia 50 coletivos; em 1973, mais de 800 organizações nos Estados Unidos, conforme 

Castells (1999)).  

A terceira onda reúne outros índices: mais “crítico”, tensiona a fundação e 

“camadas” de gênero, estabelece pontes entre movimentos, cria estruturas formais e 

constantes, amplia os espaços de ação política (projetos de lei, programas de governo, 

grupos de pesquisa, conferências estaduais e municipais). As representações midiáticas 

(novelas, personagens, atores) produzem novos textos e metáforas, menos irrefletidas e 

satíricas. A pesquisa social acerca das sexualidades e diferença aciona aportes e autores 

diversos, cruzando histórias de vida, ensaio acadêmico e dever público. Nas capitais e 

cidades médias, o mercado de serviços (cinemas, bares, viagens) e editorial (revistas, 

fanzines, catálogos) se amplifica. É a emergência do agora.  

 

 

 

                                                             
16O dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, em referência à revolta de Stonewall, em 1969. 
A maior parada do mundo ocorre em São Paulo, organizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de 
São Paulo, reunindo, aproximadamente, 1 milhão de pessoas.  
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5. Uma história, ainda 

 

Os objetos nos convocam a interpretá-los, a percorrer seus fios, formular hipóteses e 

aproximações, propor categorias analíticas. É preciso pensar um recorte do real, uma 

matéria. Contudo, essa escolha não é aleatória: parte do confronto e confluência de afetos, 

relações, uma montagem, que procura aliar pesquisa teorica, subjetividades e política: “as 

ciências sociais ganham sentido quando apontam problemas para além do domínio das 

técnicas e se aproximam dos interesses humanos mais profundos.” (LOPES, 2003, p. 164). 

A relevância da pesquisa se deve ao compromisso histórico de vocalizar causas e 

questões ditas marginais, compromisso esse que nos interroga e convida a participar, de 

trazer a público e a luz outros domínios e temas. É atribuir-se um desconforto, uma tarefa: 

“é preciso continuar (…), é preciso pronunciar palavras enquanto as há, é preciso dizê-las 

até que elas me encontrem, até que me digam – estranho castigo, estranha falta, é preciso 

continuar (…).” (FOUCAULT, 1999, p. 6).  

Este texto talvez seja isso: um chamado a ouvir e escrever as “coisas de dentro”, os 

traços e pistas do Lampião da esquina, dizer do desejo e modos de vida homossexual. É 

uma espécie de naufrágio dentro de si. O contemporâneo nos convoca, é um horizonte ao 

qual não se pode renunciar. 
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