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OBJETIVO

DISCUSSÃO

O trabalho se propôs investigar a contribuição da
imprensa alternativa, no processo de singularização
dos LGBTs e a mobilização para eventos ligados a esse
grupo de sujeitos, no Brasil, considerando as décadas
de 1970, 1980, 1990. O objetivo da pesquisa é
evidenciar, por meio de um levantamento histórico e
bibliográfico, como a imprensa alternativa se
reapropriou das máquinas técnicas da mídia impressa,
com a finalidade de contribuir para com a produção de
subjetividade singularizada.

Nesta fase da pesquisa, observa-se a relevância da
discussão acerca da imprensa alternativa, atuando
como fator indispensável para a mobilização dos
sujeitos diante aos ataques, ao preconceito e ao
conservadorismo contra a comunidade LGBTs, nas
décadas de 1970, 1980 e 1990, no Brasil.

REFERENCIAL TEÓRICO / METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se, como
estratégia metodológica, a cartografia de saberes
proposta pela professora Maria Luiza Cardinale
Baptista (2014), analisando o conteúdo dos textos de
Guattari (1985), Guattari e Rolnik (2000), Facchini
(2003), Peruzzo (1989; 1999), Fry e Macrae (1985) e
dos jornais e panfletos: O Lampião da Esquina (1978,
1979, 1980); Boletim do Grupo Gay da Bahia (1981,
1982); Chanacomchana (1983, 1984, 1985, 1986,
1987); e Jornal do Nuances (1991, 1992, 1994, 1997). A
estratégia
metodológica
é
de
abordagem
transdisciplinar, que decorre a partir da mutação na
ciência, na flexibilização do conhecimento e do
método.

RESULTADOS
Apesar de a pesquisa se encontrar em fase inicial,
conseguimos identificar contribuições da imprensa
alternativa, nos processos de singularização dos
sujeitos LGBTs. Os impressos alternativos
constituíram-se como dispositivo essencial para a
união e o apoio mútuo entre os ativistas da
comunidade, nas respectivas décadas. Observou-se a
relevância dos boletins e panfletos, para a
conscientização dos sujeitos homossexuais, perante a
epidemia da AIDS na década de 1980, para as lésbicas
diante da sua opressão específica na sociedade e para
a divulgação dos encontros e dos eventos destinados
aos LGBTs e simpatizantes pela causa, na década de
1990.

CONCLUSÃO
É perceptível a importância da imprensa alternativa
para os homossexuais, sobretudo, no que tange o
direito à livre expressão, à denúncia da repressão
policial, à defesa de direitos e à democratização dos
meios de comunicação.
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