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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar as relações entre espaço público e as diferentes identidades 

que constituem a vivência cotidiana de homens gays. As reflexões que constituem o texto nasceram da 

análise de conteúdo do discurso de 8 entrevistas que foram realizadas com homens gays residentes na 

cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. A vivência espacial destas pessoas evidencia que frente a um 

conjunto de interdições espaciais, os homens gays estabelecem na sua vivência do espaço público um 

conjunto de estratégias identitárias que tensionam relações de poder. Contudo, indo além da 

compreensão do espaço público entendido enquanto um espaço de 'livre acesso', este se constitui muitas 

vezes enquanto interditado, limitando a vivência espacial plena destas pessoas. 
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ABSTRACT 

 
The present article has as main objective the analysis among public space and the different identities that 

constitute the daily living of homosexual men. The reflections that constitutes the text come from the 

analysis of 8 interviews' speeches that were realized with homosexual men that are living in the City of 

Ponta Grossa, Paraná, Brazil. The spacial living of those one's shows that facing the conjunct of social 

exclusions and spacial interdictions the homosexual establish in their public space living a conjunct of 

strategies that presure the power relations. Although, going through the understanding of the public space 

mentioned as a space of 'free access' the same is made many times as blocked, puting a limit in the 

spacial living of those one's. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este texto analisa as relações entre espaço público e as diferentes identidades que 

constituem a vivência cotidiana de homens gays. Nosso material empírico está relacionado ao 

resultado de 8 entrevistas1 realizadas com pessoas que se autoidentificam enquanto homens 

gays residentes na cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, e que foram analisadas segundo a 

metodologia de análise de conteúdo de discurso (BARDIN, 1977), produzindo um total de 395 
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evocações. Esta análise está centrada em quatro eixos identitários que constituem estas 

pessoas, a saber, a classe de renda, a religiosidade, a sexualidade e a idade. 

As falas destas pessoas evidenciam que frente a um conjunto de exclusões sociais e 

interdições espaciais, são estabelecidas na vivência do espaço público um conjunto de 

estratégias que se utilizam de elementos identitários, que ora são colocados, ora tirados do 

'armário', como forma de subversão de relações de poder (FOUCAULT, 1988). Também fora 

evidenciado que o espaço público, mesmo entendido enquanto um espaço de 'livre acesso', se 

constitui muitas vezes enquanto interditado (SILVA, 2013), limitando a vivência espacial plena 

destas pessoas.  

Para tanto, organizamos o texto em dois momentos. Inicialmente, realizamos uma 

discussão sobre a relação entre sexualidades e a produção do conhecimento geográfico. No 

segundo momento, evidenciamos que a vivência do espaço público é organizada segundo os 

principais feixes identitários que constituem estas pessoas, a saber, a classe de renda, a 

religiosidade, a sexualidade e a idade, produzindo situações sociais de conforto ou desconforto 

para estas pessoas, que cotidianamente lutam contra todo tipo de preconceito e discriminação, 

pessoas estas que vivem fazem a vida caminhar. 

2. RELAÇÕES ENTRE GEOGRAFIA E SEXUALIDADES 

A temática das sexualidades tem sido eleita enquanto um caminho de reflexão geográfica 

na produção anglófona, pelo menos desde a década de 1980/90 (BELL e VALENTINE, 1995). 

Também, evidencia-se que a sexualidade, enquanto uma temática geográfica, não é uma 

'invenção' do final do Século XX. Como afirmado por Phillips (2007), as concepções que os 

europeus tinham sobre a sexualidade no século XVIII sofreram grandes mudanças, estas 

sendo o resultado de diversos encadeamentos, tanto materiais quanto discursivos. Segundo o 

autor, essas tensões e alterações incluíram sistemas discursivos hegemônicos, como os da 

medicina, da religião e do direito. Além disso, ocorreram mudanças nos discursos da arte, da 

pornografia, da Antropologia e da própria literatura de viagem. Prova disso é a proposta de  

Richard Burton, a partir da ideia da Sotadic Zone, enquanto uma área localizada entre as 

latitudes 30° e 43° Norte, onde práticas homossexuais eram instituições bem estabelecidas2.  

Sobre a produção de um silêncio geográfico relacionado as sexualidades, Silva (2009), 

analisando o desenvolvimento de uma lógica epistemológica 'monotopista' da produção 

geográfica moderna, afirma que esta foi compreendida como neutra, objetiva e universal. 

Segundo a autora, as ausências de certas abordagens e sujeitos na ciência geográfica 

começam a ser tensionadas na década de 1970, principalmente no que se refere às mulheres, 

                                                                                                                                               
1 As entrevistas produziram um total de 10 horas e 55 minutos de fala. 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 
 

96 

 

e em um momento posterior, por pesquisas que analisavam a vivência espacial de gays e 

lésbicas. 

A partir do final da década de 1970 a sexualidade coloca-se enquanto um tema de 

interesse, em uma perspectiva de análise social urbana. Este caminho pode ser visto em 

Ettorre (1978) e Levine (1979). A primeira discussão analisa as representações políticas das 

mulheres no urbano e a libertação das mesmas a partir o movimento La Femme, tendo por 

recorte espacial os guetos lesbianos. Também tendo o gueto por objeto de interesse, Levine 

(1979) analisa a existência de bairros com grande quantidade de homens e mulheres 

homossexuais, afirmando que esta espécie de gueto seria uma forma de segregação urbana, 

tendo por elemento a sexualidade. Chamamos a atenção que mesmo que estas discussões 

não sejam realizadas pela Geografia, mas pela Sociologia, evidencia-se o surgimento de novas 

perspectivas de análise do urbano e sua relação com as sexualidades.  

Enquanto uma reflexão nascida na Geografia, a geógrafa Weightman (1980) analisa os 

bares gays e como eles se tornam lugares de encontro para estas pessoas. Para a autora, 

estes bares estavam localizados estrategicamente nos bairros em cidades dos Estados Unidos, 

onde havia uma grande concentração de homens gays. Além disso, estes 'bares gays' 

agregavam certas características das relações homossexuais, como estilo das paredes e o 

próprio sigilo.  

Seguindo essa perspectiva de vivências urbanas de diferentes grupos sociais, Castells e 

Murphy (1982), relacionando espaço urbano, identidade gay e política, afirmam que a cidade 

de San Francisco tornou-se uma importante referência urbana nessa perspectiva, pois havia 

uma quantidade considerável da população que se identificavam como gays, lésbicas, 

bissexuais ou transgenders. Um ano depois, Castells (1983), analisou as perturbações 

causadas pelos movimentos sociais nos Estados Unidos entre as décadas de 60 e 70 do 

Século XX. Essas perturbações tinham como máxima o consumo coletivo e a defesa de uma 

identidade cultural e territorial, como é o caso das comunidades gays. Para o autor, a 

sexualidade e os estilos de vida passam a tensionar o urbano que era – e diríamos que ainda é 

– centrado na lógica da família heterossexual. As expressões abertas sobre assuntos como  

sexualidade e a homossexualidade colaboraram para rebeliões ideológicas, causando grande 

desconforto nas áreas conservadoras de San Francisco.  

É a partir destas primeiras iniciativas que surge nos anos 1980/90 uma extensa produção 

sobre Geografia e sexualidade, analisando a relação entre movimentos sociais e políticas 

públicas, a manifestação espacial das vidas de gays e lésbicas, a análise das estruturas 

espaciais como constitutivas de relações de classe, gênero e sexualidade, as percepções 

lésbicas e suas experiências nos espaços cotidianos, segundo a existência de um espaço 

                                                                                                                                               
2 A base para a construção da Sotadic Zone de Burton está, sobretudo, na tradução dos contos Plain 

and Literal Translation of the Arabian Nights Entertainments ou The Book of a Thousand Nights and a 
Night (PHILLIPS, 2007, p. 74-75). 
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(hetero)sexualizado, as reconfigurações da Geografia política, sob uma demanda de inclusão 

de uma política sexual, vista e notada pelas novas políticas contemporâneas dos movimentos 

sociais, das políticas queer e cidadania sexual, a produção de heterosexismos através da 

própria produção geográfica em gênero e sexualidade, as análises criticas relacionadas ao 

espaço e a espacialidade, segundo contextos de estudos queer, as variações existentes das 

Geografias gays e lésbicas e a teoria queer, ativismos de lésbicas, e as relações entre pós-

estruturalismo, teorias queer, Geografia e as sexualidades (BELL, 1991, 1994; BROWNE, LIM 

e BROWN, 2007; FERREIRA, 2012, 2014, 2016; KNOOP, 2007a-b; KNOPP e BROWN, 2003; 

KNOPP, 1987, 1992, 2004; VALENTINE, 1993). 

Se de um lado a trajetória do pensamento da Geografia das Sexualidades e Queer 

anglófona vive um momento de efervescência no pós década 1990, no que se refere à 

Geografia brasileira temos uma outra disposição, como aponta o texto de Cesar e Pinto (2015). 

Por meio do Sistema Qualis-Capes3, os autores levantaram informações de 13.990 artigos 

(estratos do A1 ao B5). Tendo por recorte temporal o período de 1974 a 2013, os autores 

afirmam que do total de artigos analisados, 1.2% tratavam das discussões de gênero e apenas 

0.3% abordavam a relação entre Geografia e sexualidades. Os dados produzidos pelos autores 

indicam que os primeiros artigos científicos que analisam a relação entre Geografia e 

sexualidades foram publicados na metade da década de 1990. Segundo Silva (2015), é nesse 

mesmo período que há uma 'redemocratização' na sociedade brasileira, permitindo maior 

expressão dos movimentos populares, inclusive LGBT´s. Isso facilitou, de certa forma, a 

inclusão de debates sobre as sexualidades na academia. 

Contudo, Silva (2015) ao argumentar sobre a produção geográfica do período 1990 - 2000, 

evidencia que os artigos que tratam da relação entre espaço e sexualidades eram e ainda são 

publicados em periódicos de menor prestígio acadêmico, segundo o próprio sistema Qualis-

Capes, e que estes estariam concentrados em revistas recentemente formadas, como é o caso 

da Revista Latino Americana de Geografia e Gênero.  

A Geografia brasileira das sexualidades tem sido elaborada desde o ano de 1995, com a 

primeira publicação no Brasil sobre esta temática, de Matos e Ribeiro (1995). No que se refere 

ao restante das publicações geográficas realizadas da década de 90 (RIBEIRO, 1996, 1997, 

1998), este autor produziu importantes contribuições para a Geografia brasileira, tornando-se 

um prógono no que se refere às conexões entre Geografia e sexualidades no país. 

Já no início dos anos 2000, mudanças significativas acontecem na produção do 

conhecimento geográfico brasileiro, especialmente no que se refere as suas epistemologia e 

referenciais teóricos. Silva (2015) ressalta que os anos 2000 foram nitidamente definidos como 

                                                 
3 O Qualis-Capes é um sistema de avaliação de periódicos científicos, gestado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. No Brasil estas revistas são classificadas 
da seguinte maneira: A1 e A2: Excelência Internacional; B1 e B2: Excelência Nacional; B3, B4 e B5: 
Relevância Média; C: Baixa Relevância. Fonte: http://www.capes.gov.br/  
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os anos de avanço, principalmente nos programas de pós-graduação e que isso possibilitou 

que novos pesquisadores e novos temas como os das sexualidades tivessem maior 

visibilidade. Para a autora, além dessa ampliação dos programas de pós-graduação, houve 

também um aumento dos periódicos ou revistas on-line. Atualmente, do total de revistas 

geográficas, 80% desenvolveram-se após o início dos anos 2000. 

No início do Século XXI são vistos no Brasil um conjunto de publicações que analisam os 

espaços dissidentes dos processos de ordenamento territorial, as relações contraditórias 

existentes entre o Estado e prostituição, quando relacionada as distinções feitas entre crianças, 

adolescentes e adultos, confrontando-os naquilo que o Estado define e as práticas espaciais 

cotidianas das profissionais do sexo a respeito da concepção de infância, a relação sobre a 

sexualidade e o uso de métodos contraceptivos, a relação entre território e prostituição travesti, 

a relação entre territórios e redes geográficas segundo a prostituição travesti no Brasil 

meridional, e a produção de espaços interditos à vivência travesti (CASSARO e FERRETO, 

2007; NABOZNY, 2007; ORNAT, 2008, 2009; SILVA, 2009; SOLLA, 2002) 

Evidencia-se o crescimento expressivo das publicações relacionadas à estas temáticas a 

partir do ano de 2010. Um fato que pode ter contribuído para este crescimento foi a ação de 

cooperação entre pesquisadores das sexualidades e gênero no país, como aponta Silva 

(2015). Segundo essa autora, houve outras transformações nesse período, entre o final dos 

anos 2000 e início do ano de 2010, isso porque há uma inserção de novas perspectivas, 

principalmente as provenientes da produção anglófona nas discussões brasileiras em que 

geógrafos e geógrafas nacionais incluíram em suas discussões referenciais anglo-saxões 

como Judith Butler, Gilian Rose, Gill Valentine, Jon Binnie e David Bell. Ainda, Silva (2015) 

evidencia que a inserção de perspectivas e referenciais anglófonos em textos produzidos por 

brasileiros estão presentes já no final dos anos 2000. 

A partir do ano de 2010, produz-se uma grande variedade de análises e sujeitos, analisando 

a relação entre sexualidade e território, territorialidades, microterritorializações, rituais culturais, 

relações homocomerciais e práticas homoconjugais (COSTA, 2010; ORNAT, 2010; SILVA, 

2010a; COELHO, 2010; BARRETO, 2010; PASSAMANI, 2011; PUCINNELLI, 2011; REIS, 

2011; COSTA, 2012a-b; MAIA, 2012b), espaço urbano e suas representações a partir das 

sexualidades (FURLONG, 2010; COSTA, 2010; VEIRA, 2010; SOUZA, 2011; RIBEIRO e 

OLIVEIRA, 2011; SOLIVA, 2011; ARCOS, 2013; BOIVIN, 2013a-b; BROWN, 2013; CABRAL, 

SILVA e ORNAT, 2013), espaço escolar (PROENÇA, 2010; TEIXEIRA, 2010; CAETANO e 

COSTA, 2012), a prática cotidiana da produção científico geográfica (SILVA, 2010b), a 

atividade da prostituição travesti (SANTOS, 2010), a relação entre espaço acadêmico e 

sexualidade, e o movimento LGBT (MAIA, 2012a; MAIA e DUTRA, 2012), a imbricação entre 

espaços interditos e a experiência urbana travesti (ORNAT, 2012; SILVA e ORNAT, 2012), 

transexualidade e transformação do corpo (RODRIGUES e GUIMARÃES, 2012), programas 

televisivos e suas representações sobre a hierarquização dos corpos, sexualidade e 
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homoafetividades (MENEZES et al, 2013; NAME, 2013), e a análise sobre as relações afetivas 

e sexuais com diferentes estudantes universitários da América Central, Cuba e América do Sul 

(WRIGHT, 2013). 

Como evidenciamos até agora, diferentemente da Geografia brasileira, a Geografia 

Anglófona já estava analisando a relação entre geografia e sexualidades já no início da década 

de 80. Isso revela um rompimento espaço/temporal de mais de dez anos entre estas 

Geografias das Sexualidades. Mesmo que Browne, Lim e Brown (2007) façam uma importante 

introdução sobre as discussões de sexualidades na Geografia, esta se refere à produção 

científica anglófona e não brasileira, afirmando que essas discussões sobre sexualidades na 

Geografia vêm desenvolvendo-se desde os anos de 1980. 

De outra forma, Gárcia-Ramon (2011), ao tratar sobre outras Geografias feministas, 

questiona a hegemonia anglo-americana e um conhecimento visto e reconhecido apenas por 

uma língua, a inglesa. Para a autora, as dificuldades encontradas estão em um conhecimento 

que tem apenas por base a produção geográfica anglo-americana. As relações geográficas 

internacionais tem se colocado segundo relações assimétricas de poder (FOUCAULT, 1988), 

estando clara a hegemonia da língua inglesa em níveis internacionais. Corroborando com estas 

afirmações, Silva (2011) argumenta que as dificuldades na ciência geográfica brasileira, no que 

se refere às investigações sobre sexualidade, estão tanto em âmbito nacional quanto 

internacional. Segundo a autora, nacionalmente os muros que são construídos têm como base 

o preconceito na própria academia, em torno dos temas relacionados às sexualidades. Já no 

que tange aos obstáculos internacionais, umas das barreiras apontada pela autora é a língua, 

seja no acesso as pesquisas produzidas fora do país ou ainda, na realização de um diálogo 

realmente internacional, que é pouco expressivo. 

Sendo que esta reflexão analisa a relação entre espaços públicos e a vivência de homens 

gays na cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, a partir do que foi proposto sobre o espaço 

segundo a Geografia das Sexualidades/Queer, anglófona e brasileira, evidencia-se que os 

primeiros trabalhos encontrados na década de 1980 foram influenciados por uma perspectiva 

estruturalista, na qual o espaço era observado e diferenciado a partir das sexualidades, ou 

seja, as relações sociais eram compreendidas como se ocorressem sobre o espaço 

(ETTORRE, 1978; LEVINE, 1979, CASTELLS, 1982 e 1983).  

Já nos textos de Knopp (1987), o autor demonstra que os movimentos sociais de gays e 

lésbicas (década de 70 e 80) começam a lutar por políticas públicas, pois suas vivências 

espaciais acabavam sendo restritas. Além disso, Bell (1991) argumentando sobre as 

manifestações espaciais que gays e lésbicas realizam, afirma que estas não podem ser 

compreendidas apenas por suas sexualidades, mas sim como um dos critérios para se analisar 

a pluralidade de uma Geografia Gay. Assim, Knopp (1992), ao refletir sobre as conexões entre 

várias categorias identitárias, discute que estas também podem ser entendidas como relações 

de poder, fazendo com que entendamos que essas relações de poder podem instituir espaços 
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compostos por graduações de sensações de opressão ao alívio na vivência espacial dos 

homens gays. 

As discussões de Knopp (1992) auxiliam-nos a compreender as formas de como as 

estruturas espaciais são compostas por relações de poder e organizadas através delas. Ao 

pensarmos que todas essas categorias identitárias como o gênero, a classe, a raça e a 

sexualidade podem compor um mesmo indivíduo e seus espaços, compreendemos que estes 

sujeitos são compostos por múltiplas e variadas categorias identitárias e não somente por uma 

delas. Sendo assim, entendemos que os homens gays experienciam situações espaciais que 

variam da opressão ao alívio, a partir do momento que assumem uma identidade que não 

corresponda à predominância social, como já evidenciado por Rodó-de-Zárate (2013a). 

Por outro lado, pensar como os espaços compõem as vivências cotidianas de homens gays 

é compreender o espaço não como um mero receptáculo, mas como produtor e reprodutor de 

situações de opressão ao alívio. Portanto, a concepção de espaço não pode ser apenas 

entendida como uma sustentação dessas relações, mas sim parte delas. Essas relações e 

sentimentos dependem também de contextos espaço/temporais, em que o sujeito vivencia-o e 

experiencia-o, discussões estas que serão realizadas no próximo momento deste texto. 

3. HOMENS GAYS E VIVÊNCIA DO ESPAÇO PÚBLICO 

Este momento do texto tem por objetivo analisar os espaços públicos e de uso comum e 

social na vivência de homens gays na cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Os 'espaços 

públicos' durante as entrevistas foram significados a partir das ruas, dos terminais de ônibus, 

dos parques, dos cafés, dos shoppings, etc. Sabemos da importância que cada espaço citado 

anteriormente tem na vivência espacial das pessoas. No entanto, nosso objetivo para esse 

momento de discussão não é produzir um olhar específico sobre as peculiaridades de cada 

espaço público citado, mas sim elaborar uma reflexão compreendendo-os a partir das 

representações dos sujeitos sobre as dinâmicas que podem envolver os espaços públicos em 

suas vivências espaciais na perspectiva da interseccionalidade, conceito este que tem ganhado 

cada vez mais campo nas pesquisas socioespaciais, por analisar a relação entre diferentes 

feixes identitários e suas relações complexas (COLLINS, 1990; CRENSHAW, 1991; McCALL, 

2005; OBERHAUSER et al, 2003; RUDDICK, 1996; VALENTINE, 2007).  

Sobre a relação entre espaço e sexualidades, Rodó-de-Zárate (2013b) aponta que temas 

como este ainda são pouco estudados na Geografia e nos estudos urbanos, apesar de sua 

relevância. Para a autora, os primeiros trabalhos relacionados à sexualidade e ao urbano 

apontaram que há uma construção da heteronormatividade nas cidades, analisando como as 

pessoas não heterossexuais eram marginalizadas a partir do urbano. Ao corresponder a tais 

normas, Mayol (1996) afirma que passamos a ter um comportamento de 'conveniência'. Este 

passa a compensar no seu sentido mais gratificante possível. Essas regras por um bom tempo 
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vêm se estabelecendo de um lado, e por outro têm sido tensionadas por feministas e também 

pelos movimentos sociais mostrando que na realidade nós não temos um espaço público 

'benevolente', mas sim um espaço que é desigual para diferentes grupos sociais, de forma 

diferente ao afirmado por Gomes (2002), sobre sua compreensão do espaço público entendido 

como aquele espaço onde não há restrições das pessoas, seja na sua participação, na 

viabilidade ou ainda no seu acesso, como as ruas, as praças e os shoppings. 

Assim, Borja (2014) afirma sobre a relação entre os espaços de poder e os espaços da 

cidadania, onde grandes praças e grandes avenidas passam a concentrar a materialização de 

relações de poder. O espaço público é a priori um espaço de uso coletivo, livre, multifuncional, 

integrador e carregado de sentidos, memórias e identidades e que seus cidadãos se 

reconhecem mutuamente, com direitos e liberdades iguais. Nesse sentido, Serpa (2007) 

argumenta que o espaço público passa a constituir uma ação política ou pelo menos uma 

possibilidade para que essa ação ocorra, visto que as grandes revoluções e lutas sociais 

também aconteceram nestes locais. Assim, evidencia-se que o espaço público passa a ser 

também um espaço de poder que envolve diferentes relações sociais, como as de gênero, as 

classes de renda, as religiosas, as de sexualidades, de racialidades, de etnicidades, de 

relações etárias e tantas outras possibilidades existenciais de relações sociais e identitárias.  

Ao construirmos uma análise a partir dos discursos dos sujeitos entrevistados, pudemos 

evidenciar que os resultados apontam para relações sociais hegemônicas que constituem esse 

espaços de suas vivências. Sendo assim, de um universo de 100% das evocações produzidas 

pela análise das entrevistas, temos 75% tratando sobre sexualidade, 12% sobre relações 

etárias, 8% sobre classe de renda e 5% sobre religiosidade. Cabe salientar que do total de 

evocações que trataram das relações identitárias sobre religiosidade, estas não estiveram 

relacionadas ao espaço público. Dos 100% das pessoas entrevistadas, apenas uma pessoa se 

auto identifica como ateu. O restante das pessoas identificaram-se nas entrevistas como 

católicos ou evangélicos. Assim, os espaços religiosos não são compreendidos pelos homens 

gays entrevistados como públicos, mas sim como espaços privados, relacionados a práticas de 

fé privadas, estabelecendo ora situações de conforto, ora de desconforto, tendo visto que o 

discurso cristão tem tido por base, se não em todas, mas na maioria das situações, a prática da 

exclusão de sexualidades não heterossexuais. Este comportamento pode ser observado no 

gráfico a seguir: 
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Dos 75% das evocações que falavam sobre sexualidade, 12% destas abordaram 

especificamente os espaços públicos. Ainda sobre esse dado e no universo dos 12%, tivemos 

como resultados 50% das evocações apresentando o espaço público como um espaço de 

desconforto frente a suas sexualidades, em uma situação de divergência da 

heterossexualidade, estabelecida enquanto correta e passível de ser exercida através do 

espaço público.  

 Temos também 25% das falas sobre sexualidade relatando que o espaço público 

passa a ser um espaço neutro em relação a homossexualidade dos sujeitos. Contudo, 

pudemos identificar que essa neutralidade tem relação direta com determinados tipos de 

comportamentos considerados como 'convenientes' às normas estabelecidas ao espaço 

público da cidade, como não demonstrar homoafetividades, por exemplo. Dentro do universo 

dos 75% das evocações sobre sexualidade, obtivemos 16% apontando que o espaço público é 

um espaço controverso, ou seja, tanto de desconforto quanto de conforto. Por fim, apenas 9% 

dos discursos dos entrevistados apresentam o espaço público como um espaço significado 

como de conforto na relação com a categoria identitária sexualidade. Este pequeno percentual 

é evidenciado também nos relatos dos sujeitos, onde o espaço público tem sido estruturado a 

partir de uma determinada sexualidade, que nesse caso é a heterossexual, pois afirmam que 

não exercem ações de afetividade com o companheiro, temendo sofrer violência caso o façam. 

Este elemento está relacionada aos apontamentos realizados por Cabral, Ornat e Silva (2013), 

quando argumentam que a sociedade ocidental está convencionalmente organizada entre dois 

polos, masculino e feminino, e, aqueles que tentam subvertê-la passam a ser punidos segundo 

diferentes formas de violência.  

Outra identidade evidenciada como oprimida foi a classe de renda. Mesmo que os espaços 

públicos sejam formados a partir de encontros de diversas identidades, aquelas que escapam 
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de seus comandos acabam sendo marginalizadas. Do total de 100% das evocações, 8% 

tratavam especificamente sobre a classe de renda. Porém, ainda nestes 8%, cerca de outros 

8% abordaram exclusivamente a relação entre espaços públicos e a classe de renda. Deste 

resultado absoluto, 100% das evocações colocavam-se como controversas, uma vez que 

determinadas relações exercidas através de espaços públicos, como os shoppings, são 

elaboradas a partir do consumo. Assim, a vivência deste local específico está grandemente 

relacionada com a capacidade de compra que os homens gays podem, e devem ter. 

 Sobre as evocações que tratavam das relações que envolviam o elemento identitário 

'idade' (12%), 10% abordaram especificamente os espaços públicos. Destes, 50% representam 

o espaço público enquanto constituído por situações controversas e os outros 50% de conforto. 

Tendo visto o fato de que as pessoas que foram entrevistas são de classe de renda média 

intermediária a baixa4, com idades que variam entre 19 e 33 anos, estes elementos 

correspondem aos resultados acima indicados, pois os shoppings não tem limitado seu acesso 

apenas às pessoas com classe de renda baixa. A idade tem sido uma identidade 

constantemente oprimida através deste local, existindo situações em que administrações de 

shoppings entram com ações5 na justiça para proibir a entrada de jovens menores de 16 anos 

que não estejam acompanhados de responsáveis. Nesse sentido, o espaço público shopping 

passa a restringir seu o acesso.  

 Tendo visto o fato de que os espaços públicos foram representados pelas pessoas 

entrevistadas como neutro em 25% das evocações sobre a sexualidade e 50% de conforto 

sobre a idade, esta configuração está na possibilidade de que todos os sujeitos aqui 

entrevistados são masculinos, de classe média e adultos. Esse resultado apresenta-se como 

oposto aos argumentos  e resultados que Rodó-de-Zárate (2013b) obteve em seu texto, quanto 

relata das opressões sofridas por mulheres, jovens e de classe de renda média baixa através 

do espaço público.Para a autora, muitas feministas têm evidenciado questões sobre o gênero e 

a idade na relação com o espaço público, segundo a percepção do medo (ROSE, 1993; 

KOSKELA, 1997).  

Semelhante a essas discussões, Przybysz e Silva (2012) afirmam que o espaço urbano, 

além de produzido politicamente, é economicamente constituído por experiências 

generificadas, onde a cidade privilegia o masculino, ocultando e impossibilitando outras 

relações de gênero e identitárias. Como visto Góis e Soliva (2008), espaços públicos como a 

rua têm sido um aspecto relevante na compreensão da violência cometida contra jovens 

homossexuais. Para os autores, os espaços públicos são compreendidos como aqueles que 

permitem um trânsito contínuo de diferentes pessoas (heterossexuais e homossexuais), onde a 

                                                 
4 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010), compreende a classe média a partir de 

três grupos: a média alta, a intermediária e a média baixa. Assim, compreende-se a classe média 
enquanto um grupo de renda média em relação aos menores e maiores rendimentos mensais 
brasileiros. 
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rua passa a ser a expressão mais próxima dessa definição e que passa a ser dissolvida não 

apenas como pública, mas como um caráter de intersecção, reconhecida e legitimada pelos 

homossexuais a partir de seus gostos sociais.  

Assim, entendemos que além da identidade de gênero, o espaço público tem se organizado 

a partir de determinada civilidade heteronormativa, pois como aponta Mayol (1996), a prática 

do espaço público tem sido atravessada também pela diferença dos sexos, desde a relação 

que os rapazes impõem sobre as moças na rua, relações estas da mais 'vulgar' até a mais 

'refinada', até as relações de demonstração de afetos heterossexuais de casais nos bancos das 

praças. Nesse sentido, o espaço público passa também a ser elaborado por comportamentos 

relacionados a uma 'conveniência de comportamento sexual', onde a demonstração de afeto 

que não corresponda a heterossexual passa a ser desrespeitosa, produzindo repulsa, ojeriza e 

até mesmo violências. Dessa forma, para os homens gays que tiveram suas falas aqui 

analisadas, dependendo das maneiras de se portar no espaço público, isto pode produzir 

opressão e constrangimento ou certa neutralidade. 

Para Borja (2014), é no espaço público que se afirma a individualidade de cada um e a 

existência de uma comunidade de pessoas que mantém laços solidários entre interesses e 

valores contraditórios. Nesse sentido, entendemos que os homens gays também utilizam de 

um jogo identitário como forma de inibir ações que possam produzir constrangimento e 

opressão através do espaço público. Tal fato faz com que os espaços públicos sejam, na maior 

parte das significações, compreendidos como neutros e controversos, não sendo de opressão 

e nem de alívio em suas vivências. Como evidenciado nas entrevistas, os espaços públicos 

que aqui foram analisados têm se organizado a partir do masculino e da idade adulta como 

também evidenciado por Rodó-de-Zárate (2013b), mas também da classe de renda alta, como 

aponta Villaça (2001), e, ainda pela heterossexualidade, como afirmado Valentine (1993). 

Contudo, a homossexualidade enquanto elemento identitário que compõe os 'homens gays' 

ainda é a identidade mais oprimida nos espaços públicos, com 50% de evocações relatando 

desconforto ou opressão, uma vez que é a identidade semelhante a  todos dessa pesquisa e 

que conflita preponderantemente com os espaços públicos heterossexualizados da cidade.  

4. CONCLUSÃO 

Evidenciamos ao longo desta discussão a relações entre espaço público e as diferentes 

identidades que constituem a vivência cotidiana de homens gays na cidade de Ponta Grossa, 

Paraná, Brasil. As relações de poder constituem todas as nossas relações espaciais, tanto 

privadas quando públicas. Como visto, estas relações de poder também estão relacionadas a 

                                                                                                                                               
5 http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2015/07/shopping-pede-e-

justica-de-rio-preto-proibe-entrada-de-menores-noite.html>. Acessado 20 de Janeiro de 2016. 
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feixes de relações de categorias identitárias, como as de classe de renda, a religiosidade, a 

sexualidade e a idade.  

Frente a toda ação que busca constranger, excluir e interditar os homens gays de sua 

vivência espacial plena, estes elaboram estratégias, segundo uma diversidade de elementos 

identitários, assumindo-os ou invisibilizando-os, como forma de desnortear as ações de 

opressão que possam sofrer. Para além, evidenciamos que o espaço público, mesmo que seja 

compreendido enquanto de 'livre acesso', dependendo do elemento identitário que se leve em 

consideração, é configurado enquanto uma possibilidade de vivência espacial que é 

constrangida e em algumas situações interditada a estas pessoas. A divergência daquilo que é 

estabelecido enquanto comportamento válido pode produzir opressão, mas também 

estabelecer um novo horizonte de criação de caminhos de sobrevivência e transformação, 

frente todo e qualquer desconforto e limitação espacial. 
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