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A Igreja diz: o corpo é uma culpa. A Ciência 

diz: o corpo é uma máquina. A publicidade 

diz: o corpo é um negócio. E o corpo diz: eu 

sou uma festa (GALEANO, 1982) 

 



 

 

RESUMO 

De quem são os lugares na cidade? Esse é um questionamento das tensões, afetos, seguranças 

e inseguranças produzidos nos lugares, a partir de uma leitura de identidades atravessadas 

pelo consumo, em uma realidade essencialmente heteronormativa. Possuindo a observação 

participante – a relação de corpo-a-corpo entre pesquisador e pesquisado – como fio que 

conduza pesquisa, propõe-se um mergulho a fundo nas vivências gays em Campos dos 

Goytacazes – RJ. Com o objetivo de compreender quais são os lugares dos sujeitos de 

pesquisa na cidade, e qual a relação desses com sua identidade enquanto homens gays, a 

pesquisa se desenvolve a partir de experiências no campo e entrevistas que permitem analisar 

os conflitos em que esses vivem, a partir de e nos seus lugares, nas suas territorializações. O 

lugar aqui é entendido como aberto, fluido, que molda e é moldado pelo espaço-tempo em que 

se insere. Os lugares, assim como as identidades, estão sempre em renegociações, novos 

entendimentos, reformulando olhares, resistindo. 

Palavras-chave: Observação participante; Identidade gay; Campos dos Goytacazes; Lugar. 

 

ABSTRACT 

Whose are the places in the city? This is a questioning of the tensions, affections, security and 

insecurity produced in the places from a reading of identities crossed by the consumption in 

an essentially hetero normative reality. With participant observation - the body-to-body 

relationship between researcher and subjects - as guide of the research, it is proposed a deep 

dive in the gay experiences in Campos dos Goytacazes - RJ. In order to understand the places 

of research subjects in the city, and their relation to their identity as gay men, the research 

develops from experiences in the field and interviews that allow to analyze the conflicts in 

which they live the from and in their places, in their territorializations. The place here, is 

understood as open, fluid, which molds is shaped by space-time in which it inserts. Places, as 

well as identities, are always in renegotiations, new understandings, reformulating looks, 

resisting. 

Key-worlds: Participant observation; Gay identity; Campos dos Goytacazes; Place. 
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INTRODUÇÃO 

“Mas você precisa falar sobre como a gente faz acontecer aqui mesmo, né? A gente 

resiste de alguma forma nesse lugar”, me disse um sujeito de pesquisa, ou um dos meus 

colaboradores da pesquisa, como prefiro chamar. Foi neste momento que senti a pesquisa 

começar a nascer genuinamente. Minha trajetória como pesquisadora foi completamente 

mudada a partir desse momento e ainda se faz assim, mesmo depois de alguns meses e já com 

alguns outros conhecimentos que observei, senti, li e, principalmente, aprendi nesse período.  

Desde antes do término de minha Graduação, na mesma Universidade em que curso o 

Mestrado em Geografia, já aflorava em mim o desejo de continuar a pesquisa e de, 

principalmente, investigar ainda mais sobre as relações humanas com o espaço. Na época, no 

final de 2016, minha pesquisa se intitulava “As redes de consumo e seus rizomas: comércio e 

vida noturna em Campos dos Goytacazes-RJ”. Ela abordou as vivências nas diferentes casas 

de lazer noturno por meio da observação participante e me colocou em contato com o que 

sempre moveu minha curiosidade e minhas inquietações como pesquisadora: as pessoas.  

Foi com essa pesquisa que eu começava a (re)descobrir como as relações entre as 

pessoas e os espaços que elas ocupam, habitam e transitam podem ser complexas e valiosas. 

O consumo, nesse dado momento, se mostrava para mim como uma possibilidade de 

interpretação dessas relações. Essa também foi uma descoberta que considerei de suma 

pertinência para a continuação dos meus estudos. 

Eu queria ir além, queria dar continuidade ao que me tinha feito chegar ali. No mesmo 

ano em que apresentei o trabalho de conclusão de curso, comecei, juntamente com meu 

orientador, Prof. Dr. Antonio Bernardes – comquem tenho o privilégio de ainda estar 

trabalhando nessa atual pesquisa – a refletir sobre o tema do pré-projeto de pesquisa do 

mestrado, querendo me aprofundar mais ainda na temática do consumo, mas, ainda assim, 

tratando sobre pessoas.Uma problemática, ainda muito inicial e imatura, começou a surgir.  

Em 2015, um dos locais da minha antiga pesquisa, o Underground Pub – local 

identificado como uma das centralidades de consumo na cidade de Campos, principalmente 

pela classe média,havia fechado as portas para seu público que, assim como consta na 

pesquisa realizada (NOGUEIRA, 2017), era majoritariamente frequentado por quem se auto 

declarava como “alternativo” e como parte da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transexuais). Onde essas pessoas estariam consumindo agora? Em Campos, 

existe uma opção considerada viável por esse público? Se eles se deslocam, para onde e com 

que frequência o fazem? Essas foram algumas – das muitas – perguntas que surgiram e deram 
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origem ao início do pré-projeto de mestrado. Após analisar o Relatório de Influência das 

Cidades (REGIC), sendo sua última versão publicada no ano de 2007, pelo Instituo Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), foi possível notar que a metrópole do Rio de Janeiro, 

capital do Estado, tinha significativa influência em diversos setores de consumo sobre as 

outras cidades, inclusive, sobre Campos dos Goytacazes.  

Foi a partir dos dados e informações contidos nesse relatório e das perguntas a respeito 

de como se daria o consumo LGBTQ+ na cidade que surgiu o problema da pesquisa. A 

hipótese, portanto, se fez a partir da possibilidade de que esse público teria que se locomover 

até a metrópole para consumir os lugares, produtos, sociabilidades, que construíssem sua 

identidade enquanto sujeitos LGBTQ+. No processo de escrever o projeto, se definiu que 

iríamos trabalhar apenas com homens homossexuais, isto é, homens que se identificassem 

como orientados sexualmente para relações com pessoas do mesmo sexo. A justificativa dessa 

escolha ocorreu por eles serem maioria – enquanto parte do público LGBT – na casa de lazer 

noturno que havia fechado e, também, por terem feito parte dos primeiros contatos quetive 

com a literatura sobre o tema, ainda no processo de elaboração do pré-projeto de pesquisa 

para o processo seletivo do mestrado.  

Ficou decidido, portanto, que, para entender de maneira mais próxima da realidade e 

dessas trajetórias de construção de identidade a partir do consumo, seria necessário fazer uma 

pesquisa participante. Essa decisão, em particular, me deixou aflita por algum tempo. Na 

pesquisa participante eu teria que sair de uma zona de conforto, da inércia – que eu não tinha 

não poderia imaginar que estava muito além do que eu já sentia que estava. Já era conhecido, 

por mim, que a pesquisa participante se fazia a partir da relação. Relacionar-se com o outro, 

com os sujeitos de pesquisa, se propor a ter uma experiência real das vivências, conflitos de 

poder, territorialidades, tensões e outras tantas possibilidades de perspectivas (TURRA 

NETO, 2003).  

Contudo, o que me preocupava de fato era como essa aproximação aconteceria, 

considerando a construção de corpo, mente e subjetividades que a todos nós permeia de 

maneiras diferentes. Assim que fui aprovada no processo seletivo do Mestrado, iniciei a 

pesquisa e um contato inicial com o campo e as minhas preocupações se atenuaram. Eu, 

mulher, heterossexual, criada durante 22 anos no contexto de uma igreja evangélica. A 

princípio, não conseguia enxergar nenhuma característica que me aproximasse dos meus 

possíveis e futuros sujeitos de pesquisa e, pior que isso, essas específicas diferenças citadas 

seriam, na minha percepção, promotoras de distanciamentos e dificuldades que eu iria ter que 

atravessar durante o processo da pesquisa.  
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Para além das diferenças que inicialmente me evidenciaram algumas lacunas a serem 

superadas para o desenvolvimento da pesquisa, ressalto que também há importância em que 

se coloque as minhas semelhanças para com os sujeitos pesquisa, pois, essas também alteram 

meu olhar e percepções sobre suas trajetórias individuais na perspectiva da cidade. O que nos 

une de alguma forma é o pertencimento a mesma classe social. Por essa questão, somos 

atravessados por semelhantes privilégios que nos dão acesso à meios de sociabilidade na 

cidade bastante semelhantes em tal grau que mesmo antes da pesquisa, alguns dos lugares 

citados e vivenciados com eles, já era anteriormente conhecido por mim. Dessa maneira, 

observo que o acesso ao capital cultural – além de também termos a mesma faixa etária de 

idade – nos aproxima enquanto sujeitos que vivem em Campos dos Goytacazes, apesar das 

diferenças já antes explicitadas. 

Iniciei a pesquisa de campo selecionando alguns eventos e locais que abordassem, em 

algum momento ou tivessem em algum momento, uma programação voltada ao público 

LGBTQ+, tendo em vista que, até então, não era de meu conhecimento eventos apenas 

voltados para homens homossexuais. Durante os meses de março até meados de junho do ano 

de 2017, concentrei meus esforços na pesquisa desses eventos e espaços na cidade de Campos 

dos Goytacazes que contemplassem a temática LGBTQ+, desde reuniões com coletivos, 

cineclubes, festas em boates e/ou universitárias, eventos culturais e palestras em 

universidades. A partir da participação nesses eventos, dessa maneira, identifiquei três 

sujeitos de pesquisa que se faziam assiduamente presentes como participantes e/ou 

organizadores desses eventos. 

Após a identificação desses, procurei estratégias de como seriam as aproximações 

iniciais. Com a intermediação de uma amiga em comum, consegui o contato com um desses 

“sujeitos-chave” da pesquisa. Depois do nosso primeiro rápido contato, saí de lá com a 

aceitação do convite em cooperar com a pesquisa e também com alguns nomes – inclusive 

dos outros dois sujeitos que já havia identificado nos eventos –, sugeridos por ele, que deveria 

procurar para que pudessem me ajudar para o desenvolvimento da mesma. Posteriormente, fiz 

contato com esses sujeitos que também me indicaram outros tantos sujeitos. E, foi durante 

esses contatos, conversas e cafés que eles me colocaram a demanda de estudar a cidade de 

Campos dos Goytacazes como ponto principal e não as suas idas ao Rio de Janeiro, que era 

uma das principais hipóteses da proposta inicial, pois mesmo considerando que elas 

aconteciam, elas eram ditas pelos sujeitos LGBTQ+ como pontuais. “O Rio é ótimo, mas a 

gente tem história aqui, eu me conheci e me entendi como gay aqui nessa cidade”. Foram 
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falas como essa que me fizeram começar a entender a importância da cidade de Campos dos 

Goytacazes não só na perspectiva em que a identidade é atravessada pelo consumo, mas em 

toda construção do Ser, do construir-se e ser construído no e pelo espaço em que vivemos. 

A negação da hipótese inicial e, principalmente, a partir do mergulho na pesquisa 

participante – que nem mesmo eu esperava ser tão profundo e tão tocante – que a cidade de 

Campos dos Goytacazes e a suas relações com os sujeitos na construção dos seus lugares e 

territorialidades se tornou o principal ponto dessa pesquisa por intermédio das narrativas dos 

sujeitos de pesquisa.  

Diante disso, fiz o esforço consciente de tentar me aproximar dessas narrativas de 

forma realmente fraterna, buscando realmente encurtar distâncias, como nos coloca Dussel 

(1970). Dessa maneira, o que passa a conduzir o trabalho foi aquilo que me fora pedido pelos 

sujeitos de pesquisa: entender suas trajetórias na cidade de Campos dos Goytacazes, que 

mesmo apresentando limitações, era onde eles fazem e constroem suas narrativas de vida 

enquanto homens gays. A partir disso, direcionei minhas reflexões e vivências para uma nova 

problemática que buscava compreender a construçãode uma identidade gay em uma cidade 

que supostamente não é construída para eles. Com esse objetivo, meu olhar passa então a ser 

centralizado na cidade de Campos dos Goytacazes e como se dá a relação desses corpos gays 

com os lugares da cidade que interpelam e são interpelados pelas suas trajetórias. 

A importância da pesquisa participativa é inegável para a construção desse estudo. Em 

alguns momentos me questionei se o fato de ter envolvimento não iria tornar meus dados 

“contaminados”, como muitas vezes ouvi isso de alguns professores. No entanto, entendo, 

hoje, que fazer uma pesquisa quando tratamos das vivências dos sujeitos, o relacionamento 

que não seja a fundo se torna invariavelmente irresponsável e desrespeitoso para com as 

pessoas. É incontestável que o desenvolvimento das discussões, que aqui serão feitas, mesmo 

que muito próximas à realidade vivida, serão sempre influenciadas pelo meu olhar, meus 

recortes e minhas experiências individuais. No entanto, acredito que qualquer pesquisa em 

que o pesquisador/a se disponha a efetivamente pesquisar, também o fará – não sendo isso 

necessariamente um problema.  

 Foram muitos momentos de aprendizagem, conflitos, desconstrução e de (re)descobrir 

quem sou. A possibilidade de tocar, doar-se e se deixar ser vulnerável para caminhar, 

verdadeiramente lado-a-lado, com aqueles que você se propõe a interpretar é um privilégio 

imensurável e de uma grande responsabilidade também. Particularmente, vejo a pesquisa 

participante como peça fundamental e principal para o desenvolvimento de discussões 
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similares a essa que me proponho a fazer, e, também, de suma seriedade na proposta de tratar 

sobre pessoas, sobre vidas.  

É válido colocar também que, a partir e por causa dessa aproximação com os sujeitos 

de pesquisa, assumi o compromisso de escrever este trabalho com uma linguagem acessível, 

isto é, possível de ser entendida pelas pessoas que estão fora dos muros, cada vez mais altos, 

que as universidades nos impõem. A linguagem é sinônimo de poder e, assim, a escrita 

também o é (COSTA, 1992).  

Tendo consciência do meu lugar de privilégio, aponto ao leitor que lidarei com o 

desafio e me esforçarei para tornar o trabalho mais compreensível, sem que, com isso, perca-

se a sobriedade do trabalho científico. Pensando na proteção dos sujeitos de pesquisa, informo 

também que todos os nomes foram modificados para nomes fictícios. 

Relacionado ao poder político que a linguagem possui, aponto, da mesma forma, que 

achei necessário, diante das divergências sobre as nomenclaturas na literatura quanto ao termo 

que deveria ser usado para a descrição dos homens que se se relacionam 

eroticamente/afetivamente com outros homens, perguntar diretamente aos meus sujeitos de 

pesquisa como se sentiriam mais confortáveis nessas colocações a respeito de sua identidade 

sexual. Sendo assim, houve um consentimento entre os termos: gay, veado e homossexual, os 

quais farei uso durante toda a escrita dessas narrativas, assim como também usarei a sigla 

LGBTQ+, por ser o modo como os referidos sujeitos de pesquisa nomeiam a comunidade que 

os representa. 

Também uma problemática que me acompanhou desde o início do trabalho, e merece 

aqui ser destacada foi a de como eu iria abordar as identidades dos meus sujeitos de pesquisa? 

Como resolver o paradoxo da linha tênue entre protege-los de eventuais ataques as duas 

pessoas, ou de, mais uma vez, reproduzindo um padrão científico, silenciá-los e apaga-los da 

pesquisa? Levando a reflexão desse tópico desde a qualificação do trabalho até o momento 

final da redação desta versão, dialoguei com os sujeitos de pesquisa e optamos por manter os 

seus nomes verdadeiros em sigilo. Não foi uma decisão fácil, e nem era a opção que a 

princípios eles – e também eu – queriam. No entanto, frente aos últimos acontecimentos e 

violências relatadas sofridas por eles e outros, atenuadas pelo o período após as eleições 

eleitorais de 2018, decidimos por manter os nomes fictícios. 

Destaco, ainda, nesta introdução do trabalho, que não se fez pretensão desta 

pesquisaproduzir qualquer generalidade, regra e/ou estereótipos acerca do “universo gay”, 

nem tão pouco das identidades gays em Campos dos Goytacazes, atentando que, para além 
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das variações de classe, gênero e cor – que são de fundamentais relevância –, mesmo que em 

muitos momentos haja uma certa homogeneidade em alguns pontos das vivências e discursos, 

cada identidade é entendida como única, aberta, fluida e repleta de particularidades que não 

devem ser desconsideradas (BUTLER, 2003). A abordagem do trabalho se fez do particular 

para o geral, priorizando as experiências pessoais dos sujeitos de pesquisa, sem desconsiderar, 

no entanto, o contexto em que estão inseridos. 

As imagens também são textos. Pensando em introduzir os capítulos, expus na entrada 

de cada um dos principais tópicos apresentados colagens feitas por mim. A produção desse 

material se deu antes mesmo da produção final do texto, era uma forma de pensar melhor o 

que eu queria apresentar e expressar em cada um dos capítulos apresentados. Dessa forma, a 

partir da arte, mais uma vez, elucido significados e trajetórias da pesquisa. 

Na primeira colagem, referente ao capítulo que apresento os sujeitos de pesquisa, é 

possível ver ao fundo um rosto masculino. Entretanto, essa imagem sofre uma intervenção de 

outras que se sobrepõem ao masculino. Olhar, objetos, cores. A brincadeira que acontece com 

os recortes é o que quero mostrar nesse capítulo: somos múltiplos enquanto sujeitos. 

Ultrapassamos muitas barreiras, sempre há multiplicidades e infinidades em um só sujeito. 

Na segunda colagem apresentada, há um recorte da obra de Michelangelo, “A criação 

de Adão”. O encontro das mãos do homem com Deus é o que dá início a vida. A provocação 

surge, quando atrás desse recorte há a bandeira LGBTQ+, fazendo uma alusão à toda 

problemática que cria-se em torno do homem homossexual, sua relação com o Estado, igreja, 

e sociedade em que está inserido. 

Na terceira e última colagem, faço uma sobreposição do recorte do município de 

Campos dos Goytacazes com as cores da bandeira LGBTQ+ no intuito de representar aquilo 

que faço refletir no referido capítulo: De quem são os lugares da cidade? 

Os capítulos da dissertação, dessa maneira, estão divididos em três partes. No primeiro 

capítulo, intitulado “Nós fazemos acontecer aqui: novos e reais direcionamentos da pesquisa” 

há de início uma breve introdução sobre quem são os sujeitos de pesquisa, de qual maneira os 

acessei e como se deu a construção incial dessa pesquisa, que tem como objetivo situar o 

leitor para as próximas discussões já tendo o esclarecimento sobre quem e onde se passa a 

pesquisa realizada. 

No capítulo “Perigos e necessidades da identidade: histórias que precisamos conhecer” 

procureidestacar como entendo o conceito de identidade nesse trabalho, e também como as 

relações de consumo o atravessam ao longo das vivências do trabalho de campo. Após feito 
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isso, destaqueium breve relato da história da construção da sexualidade gay, assim como 

também explorei um sobre os conceitos de gênero e sexo, para que assim se possa assinalar 

que o que se vive hoje não está descolado do que foi construído ao longo dos séculos. 

Estamos tratando de corpos historicamente, socialmente e politicamente situados. 

No último e terceiro capítulo, intitulado “Direito de ser, existir e estar para corpos 

políticos”, me aprofundo um pouco mais na construção de suas identidades e de suas 

trajetórias de vida, que tantas vezes foram atravessadas e coagidas pelo cotidiano 

heteronormativo, homofóbico e machista, destacando suas relações com a cidade, a produção 

de lugares e territorialidades, a partir dessa (in)constante e aberta relação com os espaços. 

Como ponto final da dissertação, abordei minhas conclusões possíveis até aqui e os potenciais 

caminhos futuros a serem seguidos posteriormente.  

Tenho, por isso, como objetivo geral da pesquisa, compreender, analisar e 

problematizar a construção da identidade gay, tensionando também suas percepções da e na 

cidade de Campos dos Goytacazes, para que assim possamos entender a partir dos universos 

dos sujeitos apresentados, os lugares daqueles de algum modo desviam em menor ou maior 

intensidade da ótica heteronormativa que se instaura na cidade e na sociedade como um todo. 

O trabalho terá atingido seu objetivo, se conseguir produzir reflexões quanto à 

importância dos espaços e dos lugares, que, muito mais do que somente ocupar, sentimos, 

existimos, pensamos, sofremos e coexistimos juntos.  
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CAPÍTULO I -NÓS FAZEMOS ACONTECER AQUI: NOVOS E REAIS 

DIRECIONAMENTOS DA PESQUISA 
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O modo de “fazer ciência”, que eu achava que iria aprender na Graduação em 

Geografia e que foi reforçado enquanto estudante, era o de que para a realização de uma 

pesquisa científica o melhor a ser feito sempre circundava relações de distância. Distância das 

emoções provocadas pelo desejo das inquietações das leituras, dos objetos de pesquisa – 

termo pelo qual tenho bastante resistência, principalmente para as Ciências Humanas – 

distância até mesmo de mim. Todo esse contexto me levou a almejar a tão superestimada 

exatidão que muitas vezes buscamos na realização de uma pesquisa: técnica, método, 

metodologias. Uma fórmula que me iria gerar resultados, para posteriormente analisar. Só 

assim poderia apresentar um trabalho válido, com resultados respeitáveis. Lamentavelmente, 

ou não, durante a maior parte da minha trajetória como pesquisadora/estudante, eu não tinha 

clareza de alguns pensamentos e realmente pensava e reproduzia uma distância de mim 

mesma, dos meus próprios trabalhos. 

Foi ao iniciar essa pesquisa de mestrado que percebi que, mais do que possível, era 

necessário fazer de outra maneira. Essa também era uma vontade que latejava em mim há 

algum tempo, mesmo que me enchesse de angústia e medo, em certo grau. Comecei a fazer 

uma observação prévia do meu campo antes mesmo de escrever as primeiras linhas do meu 

pré-projeto, ainda que, naquele tempo, as coisas ainda estivessem embaçadas para mim. A 

observação participante pareceu ser o caminho mais adequado, tendo em vista a bibliografia 

que eu já tinha estudado. Eu iria falar de seres humanos, de pessoas, com medos e desejos 

variáveis assim como os meus. Não fazia sentido que fosse diferente. Mas ainda não tinha 

ideia do quanto essa escolha iria mudar minhas perspectivas, minha vida, ou, melhor dizendo, 

o quanto eu teria que permitir ser mudada.  

Foi na minha primeira saída efetiva para o campo que eu comecei a me dar conta do 

que verdadeiramente iria começar a ser aquela pesquisa para mim, para minha vida, não só 

como pesquisadora, mas como sujeito em construção. Inclusive, atenta a esse quesito da falha 

que cometemos ao cair na armadilha que é possível separar as “esferas de identidades” que 

constituem nossas vidas. Como coloca Hall (2006), na pós-modernidade em que vivemos, são 

sim muitas as identidades que constituem o nosso ser. Embora uma ou outra identidade venha 

a estar mais aparente ou a se “destacar” em determinados tempos-espaços, não é possível nos 

desvencilharmos desse “todo”. E foi esse todo que estava presente no evento de discussão 

“Mesa redonda sobre violência contra LGBTs e violência contra mulher”, em 17 de abril de 

2017, promovido pelo Instituto Superior de Ensino do Censa, quando Léo que, posteriormente 

veio a se tornar um “sujeito-chave” da pesquisa, declamou um poema em homenagem a 



21 

 

Dandara, travesti que foi apedrejada e morta a tiros no Ceará, mais uma vítima da transfobia, 

em fevereiro de 2017.  

 

Dandara dos Santos 

“Suba! Não vai subir não?! – esbraveja um dos algozes para Dandara que 

chora no chão 

Mulher para si, transviada para muitos, escória para tantos. 

Dandara não sobe, Dandara não foge, Dandara não pode. 

Sua sentença é a morte. 

Não é homem, não é mulher. O corpo é sujo, renegado 

“Coloquem no carrinho! Vão matar o viado! ” 

Venha, minha Dandara. Descanse no meu colo. 

Te cubro com meu manto; enxugo teu pranto 

Das vielas que passou, muitas hão de ver o fim. 

Entre Evas e Adãos teu corpo atravessa meu jardim. 

És perfeita para mim. Do barro veio a criação. 

Te recebo, minha menina. Também sangrei por revolução. 

 (Poema de autoria do Léo, abril de 2017). 

 

Esse poema, mais do que qualquer fala exposta naquele dia, me atravessou de uma 

forma inesperada. Chorei ali mesmo, de angústia, de raiva, de tristeza e de felicidade. Vi-me 

vulnerável. Entendi, portanto, posteriormente a esse momento, quando tive um maior contato 

com a bibliografia sobre etnografia, que essa deveria ser a maneira de realizar conexões 

profundas, verdadeiras e cuidadosas com quem eu estava prestes a conhecer por intermédio da 

pesquisa participante (TURRA NETO, 2012; WINKIN, 1998). 

As bibliografias lidas anteriormente e durante todo o trabalho de campo me guiaram 

para uma melhor compreensão do que eu provavelmente encontraria lá. No entanto, como 

coloca Geertz (1989), não foi pelas teorias ou metodologias que entendi os caminhos dessa 

pesquisa, mas a partir do que vivi e observei com os verdadeiros “praticantes da ciência”, os 

meus sujeitos de pesquisa. O meu mais fiel objetivo, antes de qualquer outro, era construir 

uma relação de proximidade com eles, e foi a partir de um agir para e com eles que pude 

traçar e entender posteriores metodologias, teorias e métodos dessa pesquisa (DUSSEL,1977). 
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Nesse próximo subtópico do trabalho, pretendo fazer uma breve, porém, genuína 

apresentação dos dez sujeitos da pesquisa, além de explicitar ao longo do texto, os métodos e 

metodologias, que, com o decorrer do campo, foram ficando mais claros para mim. 

Parafraseando Marisa Monte, como forma de alertar o leitor, eis aqui o melhor e também o 

pior de mim, reafirmo essas narrativas como parte de infinitos particulares, na busca de fazer, 

com responsabilidade, aquilo que (re)aprendi no campo. Ele não se afasta de mim, ao 

contrário, se aproxima e me deixa vulnerável. Assim como foram os meses da observação 

participante. 

 

1.1 Léo: militância, arte e porta aberta 

 

Esse primeiro evento sobre a temática LGBTQ+ de que participei, em Campos dos 

Goytacazes, foi realmente muito importante. Ao fim do evento, quis falar com o Léo que, 

naquele momento, já estava cercado por pessoas que também se sentiram tocadas pelo poema, 

e por sua fala. Ele ressaltou o significado daquele evento estar acontecendo ali, na escola em 

que estudou a vida toda e sofreu intenso bullying por parte dos colegas de classe pelo fato de 

se identificar como gay e ser afeminado. Resolvi que aquela não seria a melhor hora para me 

apresentar a ele, não só pelo fato de estar cercado por muitas pessoas, mas porque eu 

procurava por sujeitos que realmente estivessem presentes e fossem influentes na “cena gay” 

de Campos dos Goytacazes e que, possivelmente, tivessem alguma ligação com a cidade do 

Rio de Janeiro. Até o meu encontro com o primeiro sujeito de pesquisa, eu reforçava que os 

sujeitos que eu procurava teriam que ter uma relação de consumo com o Rio de Janeiro. 

Assim que cheguei a casa, ainda reflexiva sobre as questões ouvidas nesse evento, 

procurei o Léo, que havia declarado seu nome antes de começar a ler seu poema, na rede 

social do Facebook. Ao encontrar seu perfil, percebi que tínhamos uma amiga em comum e 

pensei que, posteriormente, ela poderia ser minha “ponte” até ele. Desde esse evento, que foi 

meu primeiro contato com o Léo, se passaram cerca de três semanas e, nesse tempo, 

aconteceram outros dois eventos voltados ao público LGBTQ+ em que eu estive presente: 

uma festa com a denominação queer, em uma boate conhecida por ter festas mais 

“alternativas”, ou seja, por atrair um público que, em sua maioria, eram universitários e por 

oferecer um ambiente mais seguro às manifestações de afetividades LGBTQ+.  

Essas informações foram passadas para mim por meio de amigos e colegas gays de 

minha sociabilidade. Desde o início da pesquisa, quando eu falava o tema que pesquisaria, 

muitas pessoas LGBTs, ou não, ficavam animadas e gostavam de me indicar alguns lugares 
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que, segundo eles, poderiam ser interessantes. Além disso, eu também acompanhava as 

páginas dos locais previamente indicados e, também, conhecidos por mim, como forma de 

controlar a frequência nesses eventos; as atividades dos coletivos; e grupos de pesquisa sobre 

o assunto LGBTQ+ na cidade: o “Coletivo LGBTQ+ Goytacazes” e o “NUGEDIS, Núcleo de 

Gênero, Diversidade e Sexualidade”. 

Após esses três eventos e outros em que estive posteriormente, pude notar que, além 

do Léo, havia outro sujeito que se fazia assiduamente presente nesses espaços, mas, a partir da 

minha observação, a princípio, eles não estavam juntos no mesmo grupo de sociabilidade. 

Percebi, portanto, que, a partir do que já tinha observado, era necessário entrar em contato 

com o Léo. Liguei para nossa amiga em comum, a Isabela, e, no dia seguinte, em um café na 

minha casa, expliquei para ela a pesquisa e meus objetivos. Isabela me pediu para escrever 

uma mensagem, contando mais ou menos o que era a pesquisa e me disse que iria encaminhar 

para ele. “Se ele autorizar, passo o número para você”, me disse ela, enquanto se despedia de 

mim. Não demorou muito, e o Léo lhe respondeu, disse que poderia passar seu número para 

mim.  

No mesmo dia, à noite, entrei em contato com Léo pela primeira vez por meio de 

mensagens na plataforma do WhatsApp. Fiquei um pouco nervosa. Não sabia como fazer a 

abordagem de maneira correta. Temia questionamentos do tipo: “Mas se você é hétero... 

porque está fazendo essa pesquisa? Como você vai falar de uma realidade que não é a sua? ”. 

Talvez eu também me questionasse sobre isso, tanto quanto as pessoas à minha volta faziam. 

Mas mandei a mensagem explicando que poderíamos tomar um café, ou fazer qualquer outra 

coisa pessoalmente, para que eu pudesse explicar melhor sobre a pesquisa.  

Passaram-se duas semanas na tentativa de marcar um encontro pessoalmente, pois, 

Léo tinha muitos compromissos, além do seu trabalho em uma agência de publicidade. Nas 

conversas que tínhamos por mensagens, ele já havia me contado que dividia seu tempo com 

trabalho, militância LGBTQ+ e alguns trabalhos como cantor. Quando finalmente 

conseguimos marcar um encontro pessoalmente, sugeri que nos encontrássemos em uma 

lanchonete perto de onde ele me disse que morava. Lembro desse dia com muito carinho, 

embora, naquele momento, eu tenha saído com muitas dúvidas sobre quais caminhos tomar 

depois da nossa conversa.  

Saliento, nessa parte, a importância do desenvolvimento do diário de campo. Nesses 

primeiros contatos com todos os sujeitos, eu não levava câmera, gravador ou nenhuma 

ferramenta que permitissem gravações audiovisuais em eventos ou encontros. Entretanto, 

sempre andava com um caderno e uma caneta na bolsa e, assim que eu saía do ambiente em 
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que estava com eles, tentava já esboçar algo sobre o que tinha acontecido e quais eram minhas 

percepções sobre aquelas vivências. Era um movimento exaustivo no início, não estava 

acostumada a fazer registros quase que diários. Foi a partir desses registros que consegui 

reconstituir os fatos, as emoções, as diferenças e padrões – meus e dos sujeitos – ao longo 

dessa caminhada.  

Cheguei ao local marcado, antes do Léo. Esperei alguns minutos, até que ele chegou. 

Muito simpático e extrovertido.Conversamos alguns minutos sobre os eventos em que ele 

estava participando como cantor, antes de entrarmos no assunto da pesquisa. Até que ele me 

perguntou: “Mas me fala... sobre o quê mesmo é a pesquisa? ”. Expliquei com um sorriso no 

rosto sobre tudo o que queria fazer e falei, principalmente, sobre a questão que o Rio de 

Janeiro tinha na minha pesquisa. Ele ouviu tudo atentamente, mas foi nesse momento que me 

interrompeu para falar: “Olha, o Rio é até importante para mim sim, vou às vezes, mas eu não 

tô entendendo, você quer falar do Rio, porque aqui não tem lugar pro consumo gay, é isso? 

Mas você também precisa falar como a gente faz acontecer aqui mesmo, né? ”. 

Léo continuou falando sobre como tinham muitos lugares e opções em Campos dos 

Goytacazes para o público LGBTQ+, espaços até mesmo heteronormativos, mas que ele e as 

pessoas que ele conhecia arrumavam “um jeito de subverter”. Eu simplesmente não tinha 

resposta para aquelas perguntas. Só conseguia escutar e tentar assimilar as informações e 

questionamentos que, naquele momento da conversa, até eu mesma estava me fazendo. 

Percebia que estava nervosa, por um fato: a hipótese estava sendo negada no meu primeiro 

contato com “o campo” e aquilo era considerado um problema muito grande para mim. Não 

era algo que na minha arrogância, prepotência, mediante a bibliografia sobre o assunto e 

minha “visão de fora”, estava esperando.  

No entanto, resolvi que discutiria o “problema” com meu orientador depois. Diante 

disso, continuamos a conversar e, quando perguntei se ele aceitaria participar e me ajudar com 

a pesquisa, ele disse que sim. Logo depois me perguntou: “Você quer me entrevistar agora 

então né? Vai ser com gravador?” Então, eu respondi que, na verdade, queria conhecê-lo. Ele 

riu. E começou a falar sobre como o tipo de trabalho que eu queria fazer era importante, que 

ele reconhecia isso e esperava que as outras pessoas, que pedi para ele me indicar para 

conversar, também pensassem assim. Conversamos mais um pouco e nos despedimos já com 

outro encontro marcado. Dessa vez ele disse que queria sair comigo à noite, que ia me levar a 

algum lugar onde ele toca e também chamaria nossa amiga em comum, a Isabela. Saí de lá 

com mais quatro nomes, que, segundo Léo, eu deveria procurar, porque eram nomes 

importantes para eu entender mais sobre o que eu queria. Meu coração estava feliz com toda a 
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receptividade que tive nesse encontro, mas, também, me sentia apreensiva sobre tudo o que eu 

tinha escutado. 

Minhas primeiras interpretações sobre Léo foram as mesmas que nomeiam esse 

subtópico de apresentação: Léo é arte com suas poesias, com seu trabalho ativo na militância 

– militância essa que é feita com a organização de coletivos, eventos e palestras, mas também 

está no dia-a-dia nas ruas, com seu próprio corpo, ao enfrentar a homofobia. Mas, sobretudo, 

Léo foi porta aberta para alcançar e conhecer os outros sujeitos dessa pesquisa.  

Paralelamente ao meu contato com Léo, também entrei em contato com os outros 

quatro nomes por ele indicados. Dois deles eu já conhecia por uma outra amiga em comum e 

também pelo fato de termos frequentado a mesma igreja há alguns anos. Os outros dois eu não 

conhecia, mas descobri que um deles era uma das pessoas que eu já tinha observado em 

alguns eventos em que estava indo. O outro era professor na mesma universidade em que faço 

o mestrado, porém, também, nunca tínhamos tido qualquer tipo de contato. 

A seguir, irei relatar como foram os primeiros contatos com cada um deles de forma 

cronológica, não havendo uma hierarquia estabelecida por mim. Essa ordem foi estabelecida 

apenas pela disponibilidade dos sujeitos indicados ao encontro comigo. 

 

1.2 Matheus é muito mais que fotografia 

 

Matheus foi o segundo a me encontrar. Nosso primeiro contato, assim como com Léo, 

também foi feito por mensagens no celular. Como ele já me conhecia por amigos em comum 

e também pela mínima convivência que tivemos no tempo em que frequentamos a mesma 

igreja, presumo que ele tenha se sentido mais à vontade para me receber em casa. Assim foi 

nosso (re)encontro. Apesar de não se tratar de um primeiro contato, percebi que havia uma 

resistência sobre como estávamos conduzindo aquela primeira conversa relativa à pesquisa. 

Ele me respondia com respostas, em sua maioria, mais curtas.  

Assim que abordei a questão do Rio de Janeiro e de como pretendia desenvolver essa 

questão, ele me respondeu que sim, achava o Rio relevante, que até pensava e estava se 

programando para alugar um imóvel lá, mas que considerava o que ele fazia em Campos dos 

Goytacazes muito mais importante, porque estava prestes a abrir um bar na cidade e por ter 

sempre morado aqui, em um bairro periférico chamado Guarus, aqueles espaços tinham um 

significado importante para ele, para a história da vida dele. Mais uma vez, a demanda maior 

não era o Rio de Janeiro. 
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Nessa oportunidade comentei com ele que ainda possuía muitas dúvidas sobre como 

conduzir a pesquisa com esse novo recorte e ele insistiu que eu deveria estar aberta a ouvir 

mais. “Ouve os viados, Fernanda. Eu acho que você vai descobrir muita coisa com isso, e vai 

saber que a gente é um milhão de coisas ao mesmo tempo.”. É, Matheus tinha razão, me 

deparei com muita coisa, muita informação, muita gente. Nossa conversa terminou com muita 

vontade de conhece-lo mais. 

Na inauguração do bar de Matheus, nomeado de “2ª casa”, pouco tempo depois do 

nosso primeiro contato para falar da pesquisa, fui convidada a comparecer e ali tivemos a 

oportunidade de conversar em um ambiente mais descontraído, apesar desses momentos não 

terem durado muito, pois, como proprietário do local, sua presença frequentemente era 

requisitada por seus amigos que também estavam presentes para prestigiá-lo naquele 

momento. 

Matheus se identifica como um empreendedor. Com 24 anos, além do bar, é 

proprietário também de uma escola de fotografia conhecida por ter uma proposta diferente ao 

que é oferecido na cidade. Apesar dele só ter me indicado um nome específico para a 

pesquisa, as indicações e as conexões ao seu nome, como uma importante referência, feitas 

posteriormente pelos outros sujeitos de pesquisa, se faziam constantemente. Foram nesses 

momentos que percebi que Matheus é muito mais que uma referência de fotografia na cidade. 

Mesmo sem saber, ele era uma referência de resistência e visibilidade gay na cidade. 

Após a inauguração do seu estabelecimento, também tivemos outros encontros, que se 

davam principalmente no bar – que é localizado em frente a sua residência/escola de 

fotografia, ou na sua casa. “É mais fácil você só aparecer aqui, precisa nem avisar”, dizia para 

mim. Nossa relação também me permitiu conhecer e explorar novos ambientes que, na 

maioria das vezes, não levantavam explicitamente a “bandeira de espaço gay”, mas eram, 

frequentemente, lugares em que se tinha uma notável presença da comunidade LGBTQ+, em 

sua maioria, homens gays.  

 

1.3 Campos dos Goytacazes sob o olhar do Juliano 

 

Na mesma semana em que tive meu primeiro encontro com Matheus, também 

consegui marcar uma conversa com Juliano. Diferentemente de todos os sujeitos da pesquisa, 

Juliano foge do padrão da faixa etária entre eles, que varia entre 23 e 28 anos. Ele tem 47 

anos, mas, de acordo com Matheus, essa seria a justificativa por ele ter indicado o seu nome. 

Além de também ter um papel significativo na militância LGBTQ+ na cidade, ele poderia me 
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dar informações sobre como foi o desenvolvimento desse movimento na cidade, quais 

perspectivas mudaram nas vivências, já que era campista e também sempre morou na cidade. 

Juliano me chamou para encontrá-lo no seu local de trabalho, disse que seria possível 

me receber lá no final do expediente, antes de ir para universidade dar aula. Nosso primeiro 

encontro já foi recheado de muitas informações sobre a história da cidade a respeito da 

militância gay e sobre como as coisas, hoje em dia, eram mais fáceis. Eram informações mais 

gerais, nada muito sobre sua própria vivência, mesmo assim, eram informações riquíssimas 

para reconstruir e entender um pouco mais da cena gay em Campos dos Goytacazes. Ele me 

contou que participava ativamente de diversos eventos que variavam desde carnaval campista 

em que – para minha surpresa – havia grande participação do público LGBTQ+, 

principalmente das dragqueense travestis, segundo ele. 

Já nesse primeiro encontro, quando disse que queria fazer uma observação participante 

e não apenas uma entrevista, como ele estava esperando que fosse acontecer naquele dia, ele 

me interceptou com um questionamento que me desestabilizou: “Ah, é observação 

participante? Ah, tá... Mas vai ter aquela parte que você esquece da gente quando a pesquisa 

termina? Tem que tomar cuidado com isso, né? ”, seguido de uma risada. Eu sabia que não 

era nada contra mim. Mas aquela indagação teve um efeito pesado sobre minhas percepções. 

Cada vez mais eu começava a entender a responsabilidade de pedir essa permissão para entrar 

na vida das pessoas. 

Quando o questionei sobre o Rio de Janeiro, se ele costumava ir para lá, me respondeu 

que só para situações muito pontuais. Preferia ir para outros lugares, como Vitória. Nesse 

ponto, eu já compreendia que Campos dos Goytacazes realmente não poderia entrar como 

espaço de mesma importância ou “peso” na pesquisa que o Rio de Janeiro. Encaixar os 

sujeitos de pesquisa na minha hipótese, além de distorcer a realidade, mesmo que todo recorte 

faça isso em certo grau, seria agir com falta de honestidade com aquelas pessoas com quem eu 

estava começando a criar conexões, laços. 

Sem precisar pedir para que me indicasse algum nome, Juliano me passou o número 

de um amigo, que disse que precisava conhecer também e que eu iria gostar de conversar com 

ele.  

 

1.4 Ser e estar entre Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes: conhecendo Ery 

 

Na semana seguinte, Ery, que também foi indicado por Léo, estava prestes a se mudar 

para o Rio de Janeiro, assim como havia me informado no nosso primeiro contato pelo 
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celular. Por esse motivo, não teve a chance de me encontrar antes. Nos encontramos em uma 

lanchonete em um shoppingda cidade de Campos dos Goytacazes. Já nos conhecíamos pelo 

contato que tivemos na mesma igreja em que frequentamos, há anos, apesar de também nunca 

termos conversado, nem nos aproximado nesse período.  

Fazia um dia ensolarado e ele chegou com sua presença energética me 

cumprimentando com um abraço. Ery, 23 anos, professor de português e literatura recém-

formado e apaixonado pela temática de pedagogia para crianças começou a conversa com 

euforia me contando que havia conseguido a vaga que tanto queria em uma Universidade 

pública para dar sequência aos seus estudos. 

Ery estava mesmo muito animado com a mudança para o Rio de Janeiro. Essa 

mudança foi algo que ele sempre sonhou, e eu pude perceber isso no jeito como falava de 

todo o processo difícil que estava sendo esse processo, mas que iria valer a pena. Ele estava 

indo para fazer uma pós-graduação em Niterói, mas iria morar no Grajaú, bairro da cidade do 

Rio de Janeiro. Diferente dos outros sujeitos com quem eu tinha conversado até então, ele me 

disse que tinha uma forte relação com o Rio de Janeiro, principalmente, por ter namorado um 

menino de lá, durante algum tempo.  

O Rio de Janeiro era como se fosse um refúgio, da igreja, da família e de tudo que ele 

vivia em Campos dos Goytacazes. Ele me pontuou logo nesse primeiro encontro que o Rio de 

Janeiro foi uma importante referência para sua vivência enquanto homem gay na cidade de 

Campos dos Goytacazes. Ery me explica prontamente que por sua adolescência ter sido tão 

fortemente atravessada pelas vivências de uma igreja fortemente conservadora, ele muitas 

vezes via sem conhecer ninguém “como ele” ou “lugares que ele poderia ser ele mesmo sem 

restrições”.  

Nós conseguimos nos encontrar algumas outras vezes, mas o contato foi menor do que 

com os outros participantes da pesquisa. Nós nos encontramos uma vez no Rio de Janeiro, em 

uma ocasião em que eu estive lá. Foi interessante descobrir que, embora a relação dele com o 

Rio de Janeiro fosse bem forte, ele também tinha carinho e saudade da cidade de Campos dos 

Goytacazes. Em uma das vezes em que nos encontramos novamente em Campos dos 

Goytacazes, dessa vez na minha casa, ele me contou que agora que estava morando lá, via o 

que tinha construído aqui. E o que estava começando a construir de diferente também, pois, 

embora nesse início fosse mais complicado de retornar à cidade, ele não tinha e nem queria 

cortar suas visitas à cidade em que morou a maior parte da sua vida, principalmente, por sua 

família ainda morar aqui. 
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A partir dessas conversas ficava mais explícito para mim a fragmentação de quem ele 

era, de quem cada um da pesquisa era. A relação paradoxal com a cidade de Campos dos 

Goytacazes acabava aparecendo – mesmo com diferentes intensidades – na fala de todos os 

sujeitos de pesquisa. Mas, principalmente na relação que fui construindo com Ery pude 

enxergar que a subjetividade que nos adentra é infinita e fragmentada e por isso a identidade é 

tão múltipla, flexível e difusa. Apesar de já saber dessas premissas que anteriormente foram 

vistas na bibliografia, foi no nosso convívio que vi que ao mesmo tempo a felicidade e a 

angústia de ser um homem gay em uma cidade como Campos dos Goytacazes – ou como o 

Rio de Janeiro – coabitam em um mesmo corpo em sentido harmônico e conflituoso. 

 

1.5. Uma noite (não tão) qualquer na Fluir com Arthur e Lucas 

 

Já era quase fim de maio quando o primeiro evento de forró foi marcado em um bar da 

cidade chamado “Fluir” que geralmente é frequentado pelo público universitário da cidade de 

Campos dos Goytacazes. Entendi que essa seria uma boa oportunidade de encontrar um 

amigo da minha rede pessoal de contatos que tinha me ajudado desde o princípio da pesquisa 

para conversar sobre minhas novas perspectivas e questionamentos. Até então, ele ainda não 

era meu sujeito de pesquisa, e nem havia me indicado nenhum nome, apenas tinha me 

esclarecido algumas questões sobre festas e eventos da cidade de Campos dos Goytacazes. 

Chegando no Fluir, que élocalizada nas proximidades de uma importante avenida da 

cidade, Avenida 28 de março, Arthur já estava lá me esperando. Comprei umas fichas de 

bebidas para mim, para ele e para o amigo dele, a quem eu ainda não tinha sido apresentada. 

Arthur e o amigo, chamado Lucas, começaram a conversar comigo sobre a pesquisa. 

Discutimos bastante sobre homofobia e machismo naquele dia. Eu amava as possibilidades de 

discussões e trocas que o tema da pesquisa me possibilitava. Inclusive, tenho a clareza de que 

isso me abriu alguns caminhos importantes, até mesmo com pessoas que não irão aparecer 

aqui como sujeitos de pesquisa, mas que, de alguma maneira, contribuíram para meu 

entendimento maior das dinâmicas e da construção de uma “identidade gay”. 

Lucas tinha acabado de se mudar para a cidade de Campos dos Goytacazes. Não fazia 

nem seis meses que tinha vindo para cidade, para assumir cargo por meio de concurso público 

em que havia passado. Porém, surpreendentemente, ele já conhecia muita gente. “Ah, eu tô 

sempre perambulando por aí, né? Além disso, já morei em tanto lugar... o doutorado é em São 

Paulo, direto eu tô no Rio, e eu saio bastante aqui, pelo menos por enquanto.”, me contou 

explicando o porquê de estar sempre fora de casa. 
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O meu amigo, Arthur, tinha acabado de voltar para a cidade, morou no Rio de Janeiro 

por cinco anos, e decidiu voltar para Campos dos Goytacazes por um tempo, mas ainda ia 

para o Rio de Janeiro com certa frequência. Arthur morou por 18 anos em Campos dos 

Goytacazes, viveu sua adolescência toda aqui e, no período que morou no Rio de Janeiro, 

raramente vinha à cidade de Campos dos Goytacazes, nem costumava sair muito de casa 

quando vinha. Segundo ele, estaria agora vivendo “uma cena gay completamente diferente de 

quando saiu da cidade”.  

Eram duas perspectivas da cidade completamente diferentes. Olhares distintos a partir 

de suas vivências, que, em algum momento, poderiam até compartilhar semelhanças, mas, era 

válido que eu considerasse essas diferenças.  

De uma forma muito natural, porém não desapercebida, a conversa que tive com os 

dois me fez perceber a importância de ter aquelas vivências e olhares na pesquisa. Naquela 

noite, ambos também aceitaram participar da pesquisa. Lucas fez questão de me indicar mais 

dois nomes que, segundo ele, o ajudaram muito nessa transição de mudança entre uma cidade 

e outra, para conhecer todos os “rolês” da cidade. Terminamos a noite com muita risada.  

A identificação com eles foi fácil, leve. Talvez porque estivessem os dois juntos, nesse 

primeiro encontro. Além disso, eu também já conhecia Arthur previamente, o que acredito 

que deu a credibilidade inicial que eu precisava para acessar o Lucas. Posteriormente, tive 

encontros separados com cada um deles. No entanto, já era um contexto diferente, de mais 

intimidade, construído por encontro e muitas mensagens trocadas pelo celular. 

Destaco aqui a importância dessas mensagens na relação com todos os sujeitos da 

pesquisa. Manter um diálogo com eles, seja por via das redes sociais, ou por mensagens, foi 

extremamente importante para o fortalecimento das conexões, o que facilitava muito, pois 

como eu os encontrava, na maioria das vezes, individualmente, era difícil conseguir encontrar 

todos eles em um final de semana só. 

 

1.6 Daniel queria saber quem eu era antes de tudo 

 

O próximo que eu consegui encontrar, pessoalmente, foi Daniel. Ele tinha sido 

indicado por Juliano. Começamos a conversar por mensagens e, na mesma noite, ele me 

chamou para ir na república em que estava morando. Resolvi fazer um bolo e levar para 

comermos lá. Depois dessa vez, sempre que alguém me convidava para ir até suas próprias 

casas, eu levava algo para comer. Percebi que funcionou positivamente para aproximação e 

para “quebrar o gelo” de um primeiro encontro, principalmente com aqueles que eu nunca 



31 

 

havia tido algum contato anterior ao da pesquisa. A comida realmente une as pessoas. Na 

minha primeira conversa com Daniel, ele me questionou algumas vezes acerca da minha 

sexualidade. Na verdade, com o decorrer da pesquisa, essa questão se tornava cada vez mais 

frequente. Ele disse que não conseguia compreender o porquê de eu estar pesquisando esse 

tema específico, se eu era heterossexual.  

Levava essas questões na brincadeira, mas acho que ficava visível nas minhas atitudes 

o quanto isso me deixava um pouco constrangida, principalmente, em locais com mais 

pessoas que eu não conhecia e/ou tinha intimidade. Com o decorrer desse e de alguns outros 

encontros, comecei a entender que eu também precisava ser conhecida. Daniel, assim como os 

outros sujeitos de pesquisa, tinha a urgência de saber quem era aquela pessoa que se colocava 

ali na sua frente e queria saber mais sobre “o que era ser gay em Campos dos Goytacazes”.  

Não era só sobre minha orientação sexual, era muito mais sobre minhas vivências e 

vulnerabilidades. Percebi que quando, por exemplo, tive a oportunidade de contar das minhas 

difíceis vivências enquanto mulher em uma igreja evangélica durante quase todos os anos da 

minha vida, ele sentiu uma maior abertura e confiança porque se identificava com aquilo que 

contava.   

 Daniel tem 27 anos e trabalha como fotógrafo e, apesar de fazer questão de me dizer 

que não se envolvediretamente com a militância gay, enfatizou que militava de outras formas, 

no seu dia-a-dia, principalmente no seu trabalho, onde tinha contato com muitas pessoas 

diferentes em eventos. “O corpo é político, né?”, disse pra ele no fim do nosso primeiro 

encontro, e ele me respondeu dizendo “É só na pele que a gente sente, eu sempre sou 

enxergado como gay antes de qualquer coisa, só preciso colocar o pé na rua.” 

 

1.7 Dinho, um quebra-cabeça da cidade pequena à Nova Iorque 

 

Vivendo em um outro contexto completamente diferente desse, o Dinho, indicado por 

Matheus, foi o outro sujeito que conheci logo em seguida. Dinho certamente é o participante 

da pesquisa com uma das relações mais fortes com o Rio de Janeiro. No nosso primeiro 

contato pessoalmente, que aconteceu em um café, foi possível conversar bastante sobre 

minhas pretensões acerca da pesquisa.  

Estudante de design, nascido em uma cidade pequena da serra fluminense, já tendo 

morado nos Estados Unidos por mais de um ano, ele me disse que achava muito válido ter o 

viés do consumo na pesquisa como forma de entender a identidade gay. “Esse público 

consome mais do que a maioria e consome rápido, mais rápido do que a maioria das pessoas”. 
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Antes mesmo de eu perguntar se ele ia para o Rio de Janeiro, ele me contou que ia, no 

mínimo, umas duas vezes por mês, devido, principalmente, à falta de opção de lugares em 

Campos dos Goytacazes em que ele se sentisse realmente à vontade e também devido à falta 

de museus e eventos artísticos como shows internacionais e peças teatrais. 

Eu poderia descrever o Dinho e todos nossos encontros com o tom que toda essa nossa 

primeira conversa foi narrada: diversificação, grandeza e confusão. Dinho carrega todas essas 

características em si e as exterioriza de uma forma única, o que tornou muito mais fácil nossa 

aproximação, porque ele também estava aberto a me deixar fazer parte disso. Ao mesmo 

tempo em que ele me relatava – e que eu via – as problemáticas de ser gay em Campos dos 

Goytacazes ou em qualquer uma das outras cidades que tive oportunidade de estar com ele, 

também reconhecia seu privilégio de ter a pele branca, ter um poder aquisitivo capaz de leva-

lo a espaços que muitos gays – inclusive alguns participantes dessa pesquisa – não teriam 

acesso. Esse reconhecimento me chamou atenção novamente para a fragmentação que 

atravessa nossas identidades.  

Os encontros posteriores a esse, aconteceram principalmente em alguns eventos 

culturais promovidos na cidade de Campos dos Goytacazes, ou em bares ou boates na Pelinca. 

Na cidade de Campos dos Goytacazes, a Pelinca é a principal avenida em que se concentram a 

maioria das opções de lazer noturno para a classe média da cidade (NOGUEIRA, 2016). 

Nosso contato foi fomentador no sentido do conhecimento de várias narrativas ricas quanto 

aos muitos espaços que ele conhecia no Rio de Janeiro e em Campos dos Goytacazes que, em 

alguns momentos, eram comparados também com suas experiências de uma construção de 

identidade fora do país.  

 

1.8 Ressignificando a cidade de Campos com Ítalo 

 

O penúltimo sujeito que eu encontrei tinha sido indicado também pelo Lucas. Quando 

ele me deu seu número e disse seu nome, eu não havia assimilado, no entanto, eu e Ítalo já 

nos conhecíamos, pois naquele mesmo ano tínhamos feito algumas aulas em uma disciplina 

da Pós-Graduação juntos, apesar do contato também ter sido mínimo. 

 Ítalo veio morar em Campos com 15 anos e, tendo saído de uma cidade muito menor, 

no interior do Estado do Rio de Janeiro, morar em Campos dos Goytacazes foi uma conquista 

importante para seu próprio autoconhecimento, inclusive, nas questões que permeiam a 

sexualidade. Hoje, com 28 anos, enxerga a cidade de uma maneira diferente e construiu um 

sentimento bom por muitos espaços. 
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Minha aproximação com Ítalo se deu de forma mais lenta. No nosso primeiro 

encontro, também no mesmo café em que encontrei Dinho, ele me revelou que não era muito 

de sair. Gostava mais de ir para casa de amigos e nem isso estava fazendo com tanta 

frequência, devido às demandas de sua pesquisa de doutorado.  

Descobri, portanto, que a melhor maneira de me aproximar, diferente das dinâmicas 

com os outros sujeitos, era conversar sobre os assuntos que tínhamos em comum, nossas 

pesquisas. Alegrias, frustrações e inquietações foram fielmente divididas. Minha inciativa em 

me abrir de verdade sobre o que eu passava e sentia, fazendo o mestrado, situação que ele já 

tinha vivenciado, fez com que ele compartilhasse coisas também. Tenho certeza de que esse 

foi um passo importante para nossa aproximação. Estar aberto a essas trocas era importante, 

inclusive, a ideia de produzir um documentário com as informações da pesquisa surgiu após 

uma conversa que tivemos em que ele me contou que estava desenvolvendo um projeto 

semelhante com os seus sujeitos de pesquisa. 

Sua relação com o Rio de Janeiro não era forte, nem mesmo pontualmente. Revelou-

me que preferia frequentar outros lugares, entre eles, as cidades de Vitória e de Vila Velha, 

localizadas no Estado do Espírito Santo, as mais destacadas por ele. Era em Vitória que ele 

vivenciava experiências de mais liberdade apesar de não considerar Campos dos Goytacazes 

uma cidade tão conservadora e de poucas ofertas e serviços para o público gay – ou para o 

público jovem em um geral. Suas referências de conservadorismo, dizia ele, era de uma 

cidade muito menor, São Fidelis, onde por muito tempo ele chegou a se considerar o único 

gay da escola, o que o restringiu por muito tempo até mesmo de desenvolver relações de 

amizade/namoro com outros meninos durante sua adolescência. Por esse motivo, ele 

ressaltava a importância de dar valor ao que tínhamos em Campos dos Goytacazes.  

Era recorrente em suas narrativas – o que também aparece na entrevista feita 

posteriormente – dizer que muitas pessoas, inclusive o público LGBTQ+, infelizmente não 

reconhecia a gama de eventos que ocorrem na cidade, o que muitas vezes levava o 

deslocamento deles para outras cidades. 

 

1.9 Cartografias e arquiteturas afetivas com Roberto 

 

Roberto foi o último sujeito escolhido para a realização desta pesquisa. Depois da 

nossa conversa inicial, percebi que as respostas às perguntas que eu fazia, que eram 

moderadamente pré-estabelecidas por mim, como forma de conhecer melhor os sujeitos nesse 

primeiro contato, começavam a se repetir em um grau significativo. Além disso, entendi que 
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não iria conseguir dar atenção apropriada para um número além desse. Tratando-se de uma 

pesquisa qualitativa, minha prioridade era a profundidade dessas relações, os microuniversos 

em cada experiência, o que fez com que eu definisse que Roberto seria o último sujeito da 

pesquisa. 

Indicado também por Lucas, Roberto havia voltado do Rio de Janeiro também há 

pouco tempo. Morou na capital do Estado por cerca de um ano e meio, tendo vivido a maior 

parte da sua vida em Campos e uma parte da sua infância em Leopoldina, cidade localizada 

no interior de Minas Gerais. 

Estudante de arquitetura, a primeira coisa que apontou sobre meu trabalho foi a 

importância dele para localizar algumas áreas seguras ou inseguras para a população gay de 

Campos dos Goytacazes. “Você já reparou como a cidade não foi construída para as 

mulheres?”, me perguntou ele em alguma de nossas conversas. Esse olhar foi essencial para 

me proporcionar o insight da produção de produtos cartográficos com as posteriores 

informações sobre esses locais da cidade, a partir das minhas experiências com a pesquisa 

participante nos encontros com eles e, também, com as entrevistas que realizei com cada um 

deles meses depois.  

Nossos encontros aconteceram, na maioria das vezes, sem que tivéssemos marcado 

com tanta antecedência. Em nossas trocas de mensagens, descobrimos alguns amigos em 

comum, o que facilitava a realização de mais encontros a partir de eventos como as festas 

organizadas pela faculdade dele, em que estive presente sempre que ele me avisava que iria 

estar lá. 

Roberto colocava constantemente nas minhas questões a serem levantadas a 

importância de ter ou não uma família aberta aos diálogos da diversidade sexual. Ele sempre 

insistiu na premissa de que se seus familiares que residem em Campos dos Goytacazes 

aceitassem sua sexualidade, ele viveria – mesmo que ainda com medo, pois esse não é o único 

fator que permeia as vivências gay na cidade – sua sexualidade de maneira bem mais tranquila 

nos espaços públicos da cidade. A não aceitação da família o levava se permitir “ser ele 

mesmo” em pouquíssimos locais da cidade, sendo todos eles em sua maioria privados. 

A seguir, formulei um quadro ilustrativo que mostra de maneira mais clara as relações 

com todos os sujeitos citados, a fim de esclarecer o entendimento de como os mesmos foram 

reconhecidos por mim no contexto do trabalho de campo. É importante ressaltar aqui que esse 

esboço não tem o objetivo de demonstrar as relações estabelecidas dos sujeitos entre si, nem 

tão pouco delimitar hierarquias: trata-se somente de uma sistematização de como alcancei 

cada um deles por meio de indicações dos mesmos.  
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Antes mesmo da pesquisa começar eles já estabeleciam diversas relações entre si que 

também mudaram bastante durante o período em que se estabeleceu o trabalho de campo. 

Pude perceber nesses anos entre 2017 e 2019 o quão complexas são essas relações humanas, o 

que me faz ter o dever de reforçar a eterna efemeridade delas.  Assim como também não há 

em minhas análises um peso maior ou menor para as narrativas e trajetórias dos sujeitos de 

pesquisa. É evidente que minhas relações com cada um deles se desenvolveu de maneira mais 

ou menos intensa dependendo de cada um deles. No entanto, esse fato só afirma a necessidade 

de tratar cada uma dessas experiências exatamente como elas se estabeleceram para mim, 

igualmente importantes e singulares para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Figura 1 – Representação das relações dos sujeitos de pesquisa 

 

 

Reforço ainda que o contato com os dez sujeitos de pesquisa foi feito entre o início do 

mês de maio até o início do mês de julho do ano de 2017. Ao terminar todos os contatos 

iniciais, com cada um deles, ficou evidente que a questão do Rio de Janeiro era secundária em 

suas realidades. Mesmo aqueles que iam para a metrópole com mais frequência enfatizaram, 

em nossas conversas ao longo da pesquisa, que a cidade de Campos dos Goytacazes foi, e é 

essencial, para a constituição de suas identidades enquanto homens gays, pois é aqui que 

passam a maior parte do seu tempo, construindo vivências a partir do cotidiano, mesmo que, 

muitas vezes, essa construção ocorra de maneira privativa e mais opressora para alguns. Dessa 
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maneira, passamos a considerar Campos dos Goytacazes com maior centralidade na discussão 

dessas identidades.  

A pesquisa foi redimensionada e repensada a partir dos sujeitos de pesquisa. Esse foi 

um exercício que me comprometi a fazer a fim de dar o verdadeiro peso ao que importa nesse 

trabalho que tem como a observação participante como principal meio de entender a realidade 

dos sujeitos gays em Campos dos Goytacazes: a vivência.  

 O foco e direção da pesquisa que por algum tempo parecia turvo e sinuoso antes de 

absorver e me estabelecer uma relação verdadeiramente proximal com os sujeitos, a partir 

desse primeiro se torna claro e palpável: entender, acompanhar, e analisar as trajetórias das 

identidades e corpos gays na cidade de Campos dos Goytacazes. 

Como essa cidade é percebida e sentida pelos sujeitos gays? Em que contextos a 

identidade que é atravessada pela sexualidade é negada e/ou aceita pelo outro, aquele que é 

externo a tais vivências? De quem verdadeiramente são os lugares da cidade? Todas essas 

questões passaram a ser centrais na construção da pesquisa, e, todas elas perpassadas pelos 

conceitos que nortearam todos meus encontros iniciais com os sujeitos de pesquisa: a cidade e 

a identidade gay. 

2. Novas leituras da cidade de Campos dos Goytacazes: subversão que vai dos 

corpos aos lugares 

 

Campos dos Goytacazes, localizada ao norte do Estado do Rio de Janeiro, cidade em 

que se realizou a maior parte dessa pesquisa, – por ser onde as vivências da identidade gay 

dos sujeitos se fazem na maior parte do tempo – é conhecida por sua grande extensão 

territorial, sendo o município mais extenso de todo o Estado do Rio de Janeiro.  

No que refere a história da sociedade campista e como essa construiu e foi construída 

pela cidade, a realidade para corpos que de alguma forma transgridam ou se desviem do 

padrão que é reforçado a todo tempo – branco, heterossexual e cristão – é no mínimo 

preocupante. Desde as décadas de 1960 e 1970 o tradicionalismo como forma de controle na e 

da cidade se faz a partir de diversos grupos como o conhecido TFP – Sociedade Brasileira da 

Tradição, Família e Propriedade. Não foram raras as vezes em que grupos ligados às 

instituições religiosas, principalmente aquelas ligadas ao cristianismo, se colocaram contra ao 

avanço social das minorias sociais. Temos como exemplo dessa afirmação o caso da posição 

contrária das igrejas católicas da cidade na pauta dos primeiros passos em direção ao 

movimento de reforma agrária ainda nos anos de 1970. Além disso, também pode-se citar as 
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também colocações contrárias e condenações as articulações do início do que seria o 

movimento gay no final da década de 1990. 

Atentando também para o processo de desenvolvimento histórico da cidade é 

necessário também dar espaço para que outra forma de exclusão apareça na apresentação 

referente a formação da cidade de Campos dos Goytacazes: a concentração fundiária e de 

renda que tem como consequência a disparidade econômica e social entre áreas da cidade. 

Campos dos Goytacazes é uma cidade desigual, e seu passado é o que constrói esse fato, 

tornando possível de ser visualizado de forma material na sua organização e no seu 

desenvolvimento urbano. 

A economia que desde os tempos de colonização se concentrou na produção de poucos 

fazendeiros, hoje se reproduz em estrutura semelhante fazendo com que grande parte da 

população da cidade se encontre um lento processo de urbanização e/ou com significativa 

falta de oferta de serviços básicos como saúde, transporte, educação e lazer. Enquanto a parte 

central da cidade concentra tais serviços, as partes mais localizadas ao centro-sul e norte do 

município sofrem com a latente urgência dos mesmos (NOGUEIRA, 2017). 

Apesar de possuir uma história carregada de tradicionalismos e conservadorismos 

bastante difundidos e influenciados pelas igrejas católicas e evangélicas, o movimento gay 

começa a tomar forma organizacional, na cidade, na década de 1990 (SANTOS, 2016). 

 

MAPA 1 – Localização do Município de Campos dos Goytacazes 
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Em 1996, acontece na cidade o “I Fórum dos Sexualmente Discriminados”, havendo 

também uma passeata alguns dias depois, na praça São Salvador, localizada no centro da 

cidade. Nas proximidades da praça, na orla da Lapa, também na área central da cidade,em um 

local conhecido como ponto de encontro da comunidade LGBT, o “GayOsque”, começam a 

acontecer os primeiros movimentos em direção à organização da primeira Parada Gay em 

Campos (SANTOS, 2016). 

De acordo com Santos (2016), é no ano de 2006 que o sonho se concretiza em uma 

Parada Gay que mobilizou aproximadamente dez mil pessoas, acontecendo na orla da praia do 

Farol de São Thomé, que fica cerca de 80km do Centro,dispondo de um significativo impacto 

e uma grande repercussão em um dos principais jornais da cidade. Na atualidade, 

semelhantemente ao que ocorreu nas capitais que sediavam as “primeiras conquistas” do 

movimento gay, o movimento LGBTQ+, em Campos, também dá passos importantes na 

conquista de direitos e de espaços. É válido ressaltar também a presença dos coletivos 

LGBTQ+ surgem na cidade juntamente com o crescimento das principais universidades 

públicas na cidade – Instituto Federal Fluminense, Universidade Federal Fluminense e 

Universidade Estadual do Norte Fluminense. É a partir dos coletivos articulados nessas 

universidades que são viabilizadas novas ações de cunho político das minorias sexuais, como 

a primeira edição da “Semana da Diversidade” em 2013. 

É evidente o peso do que foi construído a partir dos coletivos nas universidades, pois 

resulta em conquistas de espaços, discussões, pesquisas e direitos. Mas, para além dos 

espaços especificamente políticos em que se constituem os coletivos, me interessava saber 

como e onde aconteceriam as outras trocas de sociabilidades dos sujeitos de pesquisa. Eu 

almejava descobrir quais espaços da cidade seriam os que efetivamente teriam um sentido de 

lugar para eles. 

 Dispondo desse objetivo, antes mesmo da construção do roteiro de entrevista uma 

importante questão me pareceu atravessar todas as vivências sobre as relações que 

permeavam o campo da identidade gay e a cidade de Campos dos Goytacazes: o consumo. O 

consumo se relaciona fortemente com as práticas de sociabilidade até então observadas e 

também com a fluída formação de suas identidades. 

Apesar de “o ato de consumir tem raízes tão antigas quanto os seres vivos”, como 

apresenta Bauman (2008), a forma como consumimos e damos significado ao consumo 

mudou significativamente após a Modernidade. A forma como nos relacionamos a partir do 

consumo também mudou. O que antes se referia muito mais às questões de sobrevivência e 

atendimento às necessidades, hoje, vai muito além disso. 
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Numa época em que as tradições, a religião ou a política são menos 

susceptíveis de produzir uma identidade central, o consumo carrega-se cada 

vez mais de criar uma nova função identitária. Na corrida às coisas e ao 

lazer, e de forma mais ou menos consciente, o Homo consumericusesforça-

se por dar uma resposta tangível, ainda que superficial, à eterna questão: 

quem sou eu? (LIPOVETSKY, 2006, p.39). 

 

Em outras palavras, nos tempos atuais, o consumo é responsável, ou, pelo menos, um 

dos responsáveis, para a formulação de quem nós somos na atualidade. Da construção das 

nossas identidades, identificação com grupos e comunidades, tudo isso é permeado pelo 

consumo de uma forma cada vez mais avassaladora em um mundo inserido no contexto da 

globalização. Assumir a importância do consumo nessa pesquisa, no entanto, não é afirmar 

que, como muitas vezes pensamos, se trata de um ato irracional e fútil, apenas resultado de 

influências a partir do marketing e publicidade de grandes empresas (CANCLINI, 1995). O 

consumo também pode ser a materialização e a legitimação daquilo que somos ou, pelo 

menos, tentamos ser. Dessa maneira, o consumo, como coloca Canclini (1995), também 

manifesta uma racionalidade política. Deixar de consumir ou consumir são ações que estão 

permeadas de (re)organizações do espaço e dos corpos.  

Levando em conta essas breves assertivas acerca do consumo, sempre me parece ser 

um terreno muito escorregadio entender a construção das identidades gays a partir do 

consumo. Cair nos estereótipos de uma identidade do “gay supérfluo”, que sempre está 

disposto a gastar mais do que qualquer outra pessoa, apenas pela sua orientação sexual, não é 

minha intenção, mesmo sabendo da dificuldade de descontruir essa imagem tão difundida por 

processos midiáticos.  

Todavia, o consumo, que neste contexto é enfatizado através da sociabilidade dos 

espaços de diversão noturna, se mostra nesta pesquisa como uma forma de legitimar e 

reivindicar por espaços e existências. Tenho como objetivo salientar como o consumo, sendo 

ele específico para o público LGBTQ+, ou não, é um importante caminho para afirmar e 

reconhecer identidades e, assim, até auxiliar na luta pela conquista de diretos. O consumo, 

desse modo, aqui é entendido como meio que atravessa as questões da identidade, mas não 

como seu fim. 

Se fizermos uma análise pela história, o reconhecimento de uma “identidade gay” é 

ainda muito recente. Foi somente a partir do século XIX que as orientações acerca das 

sexualidades foram assumidamente separadas e distinguidas. Em um cenário socialmente 
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construído pela heteronormatividade, em que o preconceito é instituído e reproduzido, os 

sujeitos que se identificam como homossexuais, procuram uma associação para além da 

heterossexualidade normativa e disseminada, como uma identificação para a construção de 

suas próprias identidades (NUNAN, 2003; FRANÇA, 2012).  

O que a autora Nunan (2003) nomeia como “subcultura homossexual”, portanto, surge 

como forma de autenticação dessas identidades e também do próprio autoconhecimento dos 

sujeitos, estando sempre dentro de uma complexa e aberta constituição. É através de 

significados, linguagem, normas, costumes, atividades, pontos de encontro, tradições, entre 

outras experiências, que a subcultura toma “vida” a partir dos seus sujeitos. Dessa forma, é 

possível observar o quão presente o consumo está, intrinsecamente, ligado às tensões da 

construção de uma identidade gay. 

Em relação a isso, quando partimos para o campo da realidade vivida pelos sujeitos da 

pesquisa, quando perguntei a Daniel como tinha sido seu processo de se entender, ou melhor, 

de se reconhecer como gay, ele me relata que:  

 

Daniel: Então, tudo começou há uns sete anos atrás, quando eu comecei a 

frequentar lugares homossexuais em Campos. Eram lugares escondidos, em 

que os gays se reuniam pra fazer uma balada, onde eles poderiam se 

expressar, livremente sem ter olhos julgadores. A gente se encontrava muito 

na praça São Salvador à noite, pra poder ir em bando até o local. A gente 

nunca ia sozinho, por medo de apanhar, de morrer. Por conta de coisas desse 

tipo, que eram coisas homofóbicas, que naquela época ainda tava muito 

recente a questão da homossexualidade. Isso foi em 2010, 2011 [...] E foi lá 

que eu me descobri de verdade. Eu beijei dois meninos... o primeiro foi 

realmente um menino que eu fiquei, o segundo ele me beijou pra testar, pra 

saber se ele realmente tinha visto o que ele tinha visto, que era um homem 

beijando outro homem (risadas), e assim foi, e aí começou meu ciclo de 

amizade de gays, comecei indo pra balada, comecei conhecendo esse novo 

mundo... 

Ítalo: Na verdade a primeira experiência que eu tive foi na “up”, que era um 

bar/boate que tinha aqui, e que era tipo o Soma, mas era um espaço 

específico pra LGBT, aí foi a primeira que eu tive, depois eu fui na Reverse, 

e eu comecei a catar na festa, porque eu não tinha essa vivência, aquilo dali 

pra mim até então, era o mundo gay, era você estar num lugar que só tinha 

gay. Só gay. Eu achava aquilo ali o máximo... 

 

Em muitos relatos, a descoberta está associada ao acolhimento, ao seu 

autorreconhecer-se pelo outro, o que hoje, segundo os sujeitos de pesquisa, em consonância à 

bibliografia, torna-se muito mais fácil devido ao maior acesso – o que ressalta, mais uma vez, 

a importância do processo de globalização – às redes sociais, ao reconhecimento de cantores, 
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atores e produtores de conteúdo que se reconheçam gays, o que leva um sentimento de 

representatividade e de não estar sozinho em todo esse processo complexo, que é enfrentar 

uma sociedade estruturalmente homofóbica. 

Fica claro a partir disso o quanto o consumo faz parte do processo de construção das 

identidades. E, mais ainda, o quanto, a partir das relações que os sujeitos estabelecem com o 

consumo, alguns estereótipos podem ser assumidos e tomados como legitimadores de uma 

identidade gay, seja para sociedade, ou para o próprio grupo. 

A representatividade, os símbolos, são alguns fatores importantes que diferenciam os 

espaços de consumo (FRANÇA, 2012). Mas eles são absorvidos e assimilados de maneiras 

diferentes. Nunan (2003) coloca que o consumo teria duas facetas: uma legitimadora e outra 

que segrega e ilusoriamente os insere em um universo utópico. A primeira, portanto, 

defenderia uma necessidade desses mercados exclusivamente voltados para a subcultura gay, 

como forma de unir a comunidade, de proteger contra a violência e de fazê-los notados pelo 

mercado, como forma de se sentirem representados. A segunda, nos coloca a questão que o 

consumo dito “exclusivamente” gay acaba segregando e marginalizando ainda mais essa 

parcela da sociedade que, pautada na promessa desses ambientes seguros, não reivindicariam 

por seus espaços frente à sociedade heteronormativa.  

Em relação a realidade vivida em Campos dos Goytacazes, quanto à oferta de espaços 

de consumo estritamente gays, os sujeitos de pesquisa têm suas opiniões divididas. Quando 

perguntei nas entrevistas se a demanda desses locais é suficiente, as opiniões se fazem 

distintas entre elas:  

 

Ery:Não, não acho que seja suficiente... A gente precisa de lugares que, por 

exemplo, os donos sejam pessoas LGBT, em que as coisas que acontecem ali 

são voltadas pra gente, isso é importante. Mas isso não significa que a gente 

tenha que ir a lugares que foram criados só pra gente, sabe. Mas essa 

demanda em Campos é muito grande e a gente não tem tantos locais em que 

a gente pode fazer isso. Por exemplo, quando o Vale abriu, foi aquela coisa 

né... a começar pelo nome. Era tipo agora, a gente tem uma coisa que é só 

nossa, e a gente pode, e vão ter coisas só pra gente. 

Dinho: Eu acho que não... eu acho que assim, se você compara em caráter 

regional, Campos é a melhor opção, a gente tem uma variedade que assim, 

se você comparar com muitas cidades vizinhas que também não são tão 

pequenas, Campos ainda continua sendo melhor. Mas eu acho que não tem 

assim, é tudo muito igual, as oportunidades, o que é proporcionado é muito 

parecido, então não atende a todos os públicos assim, e...eu acho que a gente 

acaba tendo umas falsas opções assim né. E eu acho também, que vai ser 

uma tendência cada vez mais comum dos lugares não se denominarem mais 

como “ah uma boate gay, um bar gay”, e eu não acho que seja um problema, 

entendeu? Por exemplo, estabelecimentos que não se dizem “ah a gente é 



42 

 

uma boate gay, a gente é um bar gay”, eu não acho que isso seja um 

problema, porque o que acontece... a gente não deixa de ir pra um lugar por 

ele não ser gay, a gente deixa de ir pra um lugar pelo ambiente em si, por ser 

muito heteronormativo, isso é um problema grave. Agora, se você tem um 

ambiente que te... que te mostra que você pode estar à vontade sendo gay, se 

o estabelecimento mostra que se importa com essa questão do machismo, da 

homofobia, eu acho que é isso que a gente precisa, não é de “ah essa boate é 

só gay, ou, esse bar é só gay”, eu vejo muitos héteros tendo essa visão, do 

tipo “ah mas os gays querem um lugar só pra eles” e não é isso, o surgimento 

desses ambientes apenas gays, veio de um momento historicamente que os 

gays precisavam, a gente falava “a gente tem que ter um lugar pra ser livre, 

pra se relacionar de uma forma como todo mundo se relaciona” e foi aí que 

foram surgindo os bares gays, as boates... antecedendo os anos 80 e tal. E eu 

acho que isso vai acabar, uma vez que as empresas como um todo tem que se 

preocupar com essas questões políticas, de dar segurança pra todos, sejam as 

mulheres, sejam os gays, seja da acessibilidade pra deficientes e tal, então eu 

acho que a questão é essa, se a gente tivesse mais estabelecimentos que se 

preocupam com esse tipo de coisa, a gente teria mais opções também.  

 

Daniel: Não, (risadas irônicas)... não. Só tem uma balada GLS em Campos. 

Assim, uma balada fixa. As outras são diversificadas. São hétero. Só que os 

gays aproveitam e vão. O Vale, é uma boate específica pra gays. Toda sexta 

tem Vale dos homossexuais, como a gente chama. Toda sexta tem, ou 

sábado, normalmente é sexta. É o único lugar que tem pra gente ir... os 

outros lugares não são totalmente abertos assim, a gente vai porque não tem 

outro lugar. Mas se tivesse um bar gay, eu daria prioridade a um bar gay... 

não que eu seja contra bar hétero, nada contra eles, eu até vou, mas seria um 

lugar que eu me sentiria mais à vontade.  

 

 A relação com os lugares, portanto, se faz de forma complexa. Há uma linha tênue, de 

acordo com os sujeitos, entre os espaços héteros e gays. O que os faria optar por não 

frequentar alguns espaços, dessa maneira, não seria a nomenclatura LGBTQ+, no entanto, 

isso facilitaria a associação com a segurança, tendo em vista que esse é um fator importante 

em suas narrativas. Pude presenciar isso, em campo, todas as vezes que estive junto aos 

sujeitos da pesquisa. É importante ressaltar que a representatividade não se dá somente por 

meio desses símbolos explícitos como músicas e eventos denominados “exclusivamente” 

gays, mas, muitas vezes, acontece por meio da frequência de outros homossexuais no mesmo 

espaço.  

Em relação a isso, destaco o fato de que é necessário apontar que as análises e 

narrativas feitas aqui se dirigem especificamente aos sujeitos de pesquisa já apresentados. 

Embora possa haver semelhanças gerais com as formulações de outras identidades gays, não é 

possível considerarmos que há uma regra, principalmente, pelo fato de que todos os sujeitos 
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participantes da pesquisa constituírem um padrão, quando analisamos gênero, cor e renda 

média. Todos eles se declararam como homens cisgêneros, brancos e de classe média 

baixa/alta

. 

 

Vale ressaltar que a identidade gay parece ser adotada sobretudo por 

homossexuais masculinos brancos de classe média. Esse fenômeno se 

explica pelo fato de que é mais fácil (econômica e socialmente) para estes 

indivíduos se identificarem e viverem abertamente como homossexuais do 

que para lésbicas, os negros e os pobres. Isto significa que a identidade gay 

não é a única identidade possível ou desejável para todos aqueles que 

adotam um comportamento homossexual (NUNAN, 2003, p. 172). 

 

 

A perspectiva de classe salta aos olhos frente a esses relatos iniciais, sem com que eu 

pudesse passar desapercebida por essa questão. Seria irresponsável não dar a devida atenção 

ao importante dado que aparecessem nessas trajetórias: aqui, o acesso que os sujeitos tem ao 

capital, isto é, a classe socioeconômica a que pertencem, diferencia de modo significativo no 

modo como sentem, consomem, e socializam na cidade de Campos dos Goytacazes. Isso se dá 

principalmente, pois, ao olhar com mais atenção para suas trajetórias na cidade, noto que está 

sempre localizada no centro, na sede urbana, em bairros e estabelecimentos bastante 

específicos – que não acessados pela parte da população que não possui a mesma, ou 

semelhante situação socioeconômica que os sujeitos dispõem. 

As dinâmicas de consumo se tornam importantes para compreensão de quem são os 

sujeitos da pesquisa enquanto gays, pois, além das experiências do trabalho de campo, que 

demonstraram a relação entre a sociabilidade, - o encontro com outros semelhantes que 

proporciona, em certo grau, reconhecimento de si – as entrevistas,  em profundidade e 

semiestruturadas que foram realizadas com todos os participantes, me indicaram que o 

caminho de discussão realmente seria esse, pois, em muitas narrativas, os sujeitos tiveram a 

certeza de que “eram realmente gays”, “eram normais” ou, ainda, “não estavam ficando 

doentes”, a partir dos encontros com a comunidade gay em festas, eventos e outras atividades, 

sempre permeadas pelo consumo. Entender a dinâmica e a importância desses lugares para os 

meus sujeitos de pesquisa me pareceu um passo simultaneamente importante à construção de 

suas identidades. Foi na trajetória dessa vivência que mais uma “peça” se encaixou no 

                                                           

Para mais informações detalhadas sobre dados socioeconômicos dos sujeitos da pesquisa, consulte o quadro 1 

nos anexos desta dissertação. 



44 

 

mosaico caleidoscópico em que se constroem as identidades. Por isso, apresento agora de 

maneira cuidadosa as narrativas de um outro olhar sob os sujeitos de pesquisa que não fora 

feito a partir de primeiros encontros, mas, construído no privilégio da partilha de experiências 

em conjunto. 

 

2.1 Fluir - 01/04/17 

 

A “Fluir” não era um local desconhecido por mim. Como estudante de graduação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), era comum passar por ali depois das aulas com os 

meus colegas de universidade devido à proximidade do bar para com a faculdade. 

Acompanhei algum dos movimentos dos microterritórios que ali pude observar e participar 

ativamente. O bar chamado Fluir se localiza na Avenida 28 de março, que corta boa parte 

central do núcleo urbano da cidade de Campos dos Goytacazes. 

O bar se encontra em uma esquina da rua, no seu interior possui uma pequena bancada 

do lado do caixa em que são compradas as fichas para as bebidas. Por seu espaço ser pequeno, 

as mesas são colocadas literalmente na calçada. Em todas as vezes que estive lá – 

anteriormente e durante a pesquisa – as mesas nunca foram suficientes para o público que ali 

se fazia presente de quinta-feira à domingo. Porém, quando comecei a escrever o pré-projeto 

de pesquisa do processo seletivo para o mestrado, eu já não frequentava o espaço da Fluir há 

alguns anos. A primeira vez que retornei até o bar depois desse período sem frequentá-lo foi a 

convite de Arthur. 

Como disse anteriormente, nos encontramos no bar em um evento de forró, porém 

estive lá novamente a convite de Ery. Quando retornei a Fluir com Ery, não estava 

acontecendo nenhum evento específico no bar. Logo quando chegamos ele começou a me 

relatar as histórias que tinha vivido no bar: “Aqui antes era nosso lugar. Lugar das gay, dos 

maconheiros da UFF, dos hippies... Agora você raramente vê uma galera assim reunida aqui. 

É uma guerra de territórios e a gente saiu perdendo.” Quando o questionei do porquê esse 

movimento acontecia, ele me respondeu que tinha certeza que estava ligado ao fluxo de 

mulheres no local. Segundo ele, um fluxo maior de mulheres atraia mais os homens 

heterossexuais, o que incomodaria o público que antes frequentava a Fluir com mais 

frequência. 

Sobre isso, Ery enfatizou ainda que pelas pessoas serem obrigadas a ficar do lado de 

fora do bar – por não haver espaço suficiente para todos ali dentro – e também pelo 

estabelecimento não possuir nenhum segurança, a presença de homens heteronormativos 
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assustava muito os gays, pois, na rua, acabavam correndo perigo de sofrer alguma violência. 

Concordo com ele a partir das minhas experiências de assédio vividas na rua enquanto uma 

mulher heterossexual, disse que realmente também me sinto mais segura em ambientes 

LGBTQ+, e que também noto esse movimento de homens heterossexuais para espaços que 

são bastante frequentados por LGBTQ+ à procura de mulheres.  

Terminamos de conversar algumas horas depois e ele se despediu de mim dizendo: 

“Ainda bem que sempre dá pra reinventar outros lugares para gente estar, né?!” 

 

2.2 Altos - 15/07/17 

 

Era uma quinta-feira de manhã cedo quando Léo me chamou para ir assisti-lo na boate 

“Altos 539”. O “Altos” – como popularmente é chamado pelo público que o frequenta – 

desde sua inauguração em meado do ano de 2017 é considerado um local “alternativo”, como 

me falaram por várias vezes em conversas informais pelos meus sujeitos de pesquisa. 

Uma das características e propostas iniciais da boate que mais chamou atenção do 

público em sua inauguração foi o chamado “darkroom” e o banheiro “sem gênero”. O 

“darkroom” se constituía por um quarto escuro com algumas almofadas no chão, diversos 

espelhos e uma decoração harmônica com o resto do bar – toda feita em tons escuros e 

neutros. O darkroom, portanto, tinha o rótulo de ser onde “tudo poderia acontecer” – em 

referência a práticas sexuais e o uso de drogas. Já o banheiro “sem gênero”, como o próprio 

nome sugere, tinha como intenção ser um espaço que qualquer pessoa poderia usar sem 

distinção de sexo ou gênero, como geralmente acontece em outros banheiros. 

Talvez fossem esses elementos que compusessem a “cena alternativa” que 

inicialmente atraiu o público LGBTQ+ para lá. Vale dizer que, enfatizo aqui o “inicialmente” 

porque essas duas propostas da boate foram excluídas da casa poucos meses depois de sua 

inauguração. 

Ao me fazer o convite para ir vê-lo no Altos, Léo fez questão de explicar para mim 

que iria ser uma noite muito boa, pois, na quinta-feira “o público é quase que exclusivamente 

alternativo”. Mas, o que levaria o Altos ou outros lugares citados e vivenciados na pesquisa a 

serem “alternativos”? O que conceberia a cena alternativa em Campos dos Goytacazes? 

Diferentemente do que já estava pré-estabelecido segundo minhas próprias vivências 

anteriores à pesquisa, a cena alternativa a qual meus sujeitos faziam referência não se faz 

somente por um ou outro elemento presente nos lugares, mas, por um conjunto de elementos 

que compõem os espaços de sociabilidade e também os corpos ali presentes. 
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Pude perceber, dessa maneira, que a dita cena alternativa que se constituía no Altos 

também se assemelhava nos outros locais apontados na pesquisa como importantes para as 

sociabilidades dos sujeitos gays da pesquisa, tais como: Soma+Lab, eventos promovidos pelas 

universidades públicas locais, 2ª casa, Fluir, dentre outros. 

Foi então naquela noite de quinta-feira que me encaminhei ao Altos com um novo 

olhar – essa não era a primeira vez que iria ao local, mas era a primeira vez em que faria uma 

observação participante lá. 

Distintivamente de outros dias, assim como Léo havia me dito, o público era 

majoritariamente LGBTQ+ composto por alguns casais embora não estivessem de mãos 

dadas e nem estivessem explicitamente se beijando, ou trocando carinhos em espaços tão 

expostos da boate. Sobre isso, me parecia que os corpos, mesmo em locais que eles mesmos 

consideravam e nomeavam como “seguro”, a disciplinarização sob eles não era esquecida, 

mesmo que esse movimento fosse feito de forma inconsciente. 

Observando também como as pessoas ali se vestiam, pude constatar que raramente 

havia algum símbolo referente à alguma marca nas roupas, o que contrastava bastante com o 

público observado em outra boate – em pesquisa anterior à esta – da cidade, compreendida 

como heteronormativa pelos meus sujeitos de pesquisa: a Excess (NOGUEIRA, 2017). 

Mesmo não sendo um local que levantava a bandeira LGBTQ+ e assumia para si essa 

nomenclatura, aquele espaço ali era um local entendido como “seguro” e “aberto” para os 

sujeitos de pesquisa, o que algumas literaturas (NUNAN, 2003) chamavam de gay friendly. 

Quando nessa noite perguntei a Léo porque o Altos era um local alternativo, e o que 

era propriamente um local alternativo em sua opinião, ele me respondeu dizendo: “São as 

pessoas que fazem o lugar ficar alternativo, sabe? Tanto que aqui tem dia que é, tem dia que 

não é...Alternativas são as pessoas que são abertas, entende? Assim, acabou se criando um 

estilo de roupa, de falar, e até de bebida que a gente compra né”. 

A partir dessa fala é possível notar o importante fato de que que a “cena alternativa” 

tem uma identidade que aciona algum poder de compra, como o próprio Léo coloca para mim. 

Nesse ponto está um relevante fator que merece maior cuidado nessa explanação: até mesmo 

as identidades ditas como subversivas por não estarem em acordo total ou parcial com o 

padrão da sociedade, há uma hierarquia, ou seja, também há um padrão alternativo, um 

padrão de homem gay que é esperado pelas pessoas que estão fora e dentro da “comunidade” 

LGBTQ+. E esse é o ciclo que gera a formação de estereótipos que vão ser usados, muitas 

vezes, contra os próprios sujeitos que estão à margem da sociedade heteronormativa. 
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Foi ao entrar no Altos que também pude experienciar esse acesso restrito logo nos 

primeiros minutos, pois, só a taxa de entrada do local custava 15 reais. Contando com uma 

pequena pista de dança e uma ampla varanda ao ar livre. O Altos, espaço em que Léo fazia 

suas apresentações musicais quase todas as quintas-feiras também denunciava fronteiras sob 

seu território: o capital transformado em identidade “gay e/ou alternativa” através de roupas, 

cabelos, bebidas e outras coisas. 

Se a sexualidade, por hora, era limite e fronteira movediça dos lugares da cidade, aqui 

também é possível notar outro aspecto importante que circunda todos os outros sujeitos de 

pesquisa, mesmo não que de forma igual – nem com os referidos sujeitos, nem com todos os 

outros homens gays da cidade. 

 

2.3 Vale – 13/10/17 

 

Estávamos na república em que Daniel mora conversando, bebendo e comendo – eu, 

Daniel e mais dois outros amigos dele. A casa de Daniel fica bem próxima a boate “Vale”, e 

além disso, uma das meninas que também mora na república trabalhava lá, o que fazia com 

que, com frequência, Daniel estivesse no Vale. No entanto, não é só por esses motivos que ele 

se intitula como frequentador assíduo do local. Pude presenciar outras razões ditas e não ditas 

também por ele, quando nessa noite, sem muito planejamento – como é de seu costume – 

resolvemos sair de sua casa e irmos todos para o Vale.  

O caminho da casa de Daniel até a boate Vale é perpassado por algumas ruas, dentre 

elas a principal Avenida de concentração de lazer noturno e serviços da classe média e classe 

média alta da cidade: a Pelinca. 

No caminho, observei a cidade, suas construções e significados como uma parte 

orgânica do conjunto da sociedade que ali se faz presente. Sendo assim, refletindo sob o viés 

de um histórico de dominação e reprodução de uma sociedade que é historicamente elitista, 

machista e homofóbica, entendo que a Pelinca também reforça e se configura a partir dessas 

relações de e com o poder. 

Ao longo dessa avenida podemos encontrar os mais luxuosos apartamentos da cidade, 

assim como bares e boates para o lazer direcionado às pessoas com certo poder aquisitivo e 

que também se encaixem nas normas estéticas/comportamentais padronizadas da sociedade. 

Ou seja, os que são aceitos e desejados nesses espaços são os sujeitos que exprimam em si o 

padrão de uma sociedade branca, heteronormativa e misógina. Eu já havia andando 
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incontáveis vezes pela Pelinca, mas, dessa vez meu olhar havia sido redirecionado para um 

outro tipo de vivência.  

Eu estava com Daniel e seus dois amigos – também gays – que como ele mesmo 

coloca para mim “são bixas muito afeminadas”. Percebo olhares, risadas, e, por vezes, até 

alguns comentários enquanto passávamos na rua. Noto para além disso, um visível medo e 

desconforto dos meninos presentes a partir dos passos acelerados e olhares apreensivos entre 

si. 

Assim que finalmente chegamos no Vale o alívio toma conta de todos. O riso é alto, a 

conversa é espontânea e os olhares voltam a ficar bem mais tranquilos. Entramos na boate e 

vejo que Daniel realmente parecia estar em casa. O local estava cheio, com o público 

majoritariamente masculino. Observando aqueles que estão ali reparo que eles não têm medo 

de demonstrarem seus afetos, é realmente uma atmosfera que exala confiança. 

Nessa noite no Vale tocam músicas diversas que variam do funk ao pop. Daniel vai 

com seus amigos para a pista de dança próxima dos fundos de um quintal onde fica o bar do 

estabelecimento. Ele realmente parece se divertir de forma genuína, se sentindo protegido. Em 

certo ponto da noite, o pergunto o porquê ele parece se sentir tão à vontade naquele espaço e 

se ele realmente sentia isso também. Com um sorriso no rosto ele me responde: “Pelo menos 

isso, né? Na rua pareço não me encaixar em nada, parece que sempre vai vir agressão de 

qualquer lado, mas aqui não é assim. Aqui só tem a nossa galera.” 

A boate Vale acontece em uma antiga casa, sem uma decoração muito elaborada, 

somente contando com um espaço para pista de dança e mesa do DJ. Mesmo estando nos 

arredores da Pelinca – onde os aluguéis e entradas em festas costumam ser no mínimo acima 

de 15 reais – no Vale a entrada é de graça ou varia de 5 a 10 reais, o que certamente também 

diferencia o público que o frequenta para os outros locais citados. 

É curioso notar que mesmo sendo a única boate com a “nomenclatura” LGBTQ+ 

presente na Pelinca, foram raros os momentos em que algum outro sujeito de pesquisa me 

relatou que esteve ali para se divertir. 

 

2.4 2ª casa – 22/12/17 

 

Era o dia do meu aniversário. Resolvi comemorar no bar 2ª casa, que se localiza no 

bairro do Fundão, em Guarus. Essa decisão foi tomada por razões óbvias para mim: lugar 

lindo, comida barata e bebida boa. O 2ª casa realmente carrega na sua essência a proposta que 

já vem desde o seu nome: ser casa. O bar possui dois andares, sendo o primeiro onde ficam o 
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caixa e algumas mesas e bancos. Subindo por uma escada estreita, chega-se no segundo andar, 

para onde a maioria das pessoas vaão e ficam – o segundo andar tem um espaço mais amplo 

que o primeiro. A decoração do bar é toda feita com temas que remetem ao tema de rua, 

urbano, desconstrução, como me contou Matheus, dono do bar e sujeito da minha pesquisa. 

É no segundo andar do estabelecimento que o conforto e aconchego tomam realmente 

o sentido de casa. Repleto de almofadas no chão, sofás, cadeiras de madeira e algumas outras 

mesas, é por ali que as pessoas se acomodam para conversar, dançar, comer e beber. Nesse 

dia em especial, a parte onde geralmente ficam as bandas e/ou DJ’ssó estava com um 

computador e uma caixa de som, para que as pessoas pudessem escolher as músicas que 

gostariam de ouvir.  

Alguns dos sujeitos da pesquisa que estavam na cidade – tendo em vista que meu 

aniversário é muito próximo de outras datas festivas como natal e ano novo – me disseram 

que iriam aparecer para celebrar esse dia comigo. Para minha surpresa, o bar ficou lotado com 

as pessoas que eu havia chamado em algumas horas de comemoração. Havia também uma 

outra amiga comemorando aniversário junto comigo, e por isso também tinham muitas 

pessoas ali que eu não conhecia.  

Perto das dez horas da noite, chegaram Arthur e Lucas. Um pouco depois Roberto 

também apareceu, além de, é claro, Matheus, proprietário do bar que estava presente em todo 

o momento desde o início. A parte de cima do bar, apesar de ser maior do que o andar 

inferior, não é muito grande, devendo acomodar – de maneira segura e confortável – cerca de 

60 pessoas no máximo.  

Como disse anteriormente, não demorou muito para que a parte de cima estivesse 

praticamente lotada, sem muitos espaços vazios. Espaços. Comecei a pensar exatamente 

nisso, em toda configuração do espaço que ali se se fazia no segundo andar do 2ª casa. Pensei 

em como era nítido que aquele espaço era constituído por territórios que saltavam os olhos. 

De um lado estavam meus sujeitos de pesquisa com alguns outros grupos de pessoas 

LGBTQ+ ou “alternativas” que eu conhecia. Do outro, meus amigos que se rotulavam como 

heterossexuais. Tudo naquela paisagem contrastava: roupas, modo de gesticular, o jeito de 

dançar...Comecei a me questionar se só estava percebendo essa diferença porque previamente 

sabia a “identidade sexual” de cada um dos que eu conhecia e estava ali. Será que os 

estereótipos de gay e hétero eram reais naquele ambiente, naquelas pessoas? Até que ponto se 

limitavam nisso? 

Outro fato curioso que também aconteceu nesse dia foi o momento em que um dos 

meus sujeitos de pesquisa me chamou em um canto para me contar que queria ficar com outro 
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menino que também estava na festa, e era convidado da outra aniversariante. Ele começou a 

conversa me dizendo que já tinha ficado com o menino em uma outra oportunidade, mas que 

tinha certeza que ali não iria acontecer de novo. Não entendi muito bem o porquê e resolvi 

questiona-lo. Prontamente ele me respondeu: “ – Os amigos dele estão aqui, sabe? Acho que 

ele é mais hétero do que bi, na real. É só você olhar o jeito como ele tá perto dos amigos dele, 

é diferente.” Olhei e não percebi nada muito claro daquilo que meu sujeito de pesquisa me 

apontava. 

A partir desse momento entendi que ainda existiam muitos signos e significados que 

eu não entendia – e nem conseguiria entender em sua totalidade, porque não faz parte da 

minha vivência. O jeito de falar, de olhar, o toque. Aquilo tudo era perceptível e claro para 

ele, que realmente vivia tudo na pele. Lembrei dos ensinamentos de Geertz (1978) e depois 

disso fiquei somente observando, não como uma forma de querer me tornar como ele, mas de 

saber diferenciar as “piscadelas” até onde minha sensibilidade e percepção apoiadas na 

bibliografia e na realidade alcançassem. Eis os impasses e desafios da pesquisa de campo 

participante.  

Vale ressaltar que o bar 2ª casa é sempre destacado por seus frequentadores – até 

mesmo por aqueles que não são gays – como “gay friendly”. Muito desse rótulo se torna 

possível devido ao posicionamento do Matheus, dono do bar, quanto a construção de um lugar 

que realmente represente seus ideais de igualdade para as minorias. Apesar disso, em sua 

concepção, o bar não tem a proposta de ser um bar com a nomenclatura de um “bar 

LGBTQ+”.  

 

2.5 Festa Popse (9ª edição) - 07/04/18 

 

Antes da pesquisa, nunca havia ouvido falar da festa “Popse”. No entanto, quase todos 

meus sujeitos de pesquisa a citaram como um evento que eu teria a obrigação de ir se 

realmente quisesse estudar as trajetórias gays na cidade. Arthur foi um dos que me disse em 

conversas que essa era uma festa regional, pois atraía muitos gays de municípios vizinhos, 

como Macaé, Itaperuna, Pádua, São João da Barra, entre outros. Vale ressaltar que essa era 

uma festa exclusivamente para homens gays, isto é, seu público alvo eram homens gays. 

Apesar disso, não era censurada a entrada de mulheres, mas estas eram encontradas em um 

número ínfimo.  
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Por sempre ter convidados e/ou atrações bastante conhecidas é que a festa tinha um 

alcance maior, pois em nenhum município acontecia algo parecido. Na nona edição ocorrida 

em 07 de outubro de 2018, a atração escolhida foi a famosa youtuber“blogueirinha de merda”. 

Na noite da festa encontrei com Matheus para irmos juntos, e chegando lá, 

encontramos também com o Léo que estava organizando o evento. A festa foi realizada na 

Avenida Gilberto Cardoso, no Parque Califórnia, bairro que é um pouco afastado do Centro 

da cidade. As entradas da festa variavam entre 40 e 70 reais. 

A festa era realmente grandiosa, nunca tinha presenciado algo parecido, aquele espaço 

era realmente voltado ao público gay, e eu podia ver e sentir isso para muito além da 

decoração e músicas que tocavam ali – era possível perceber isso ao observar em como as 

pessoas pareciam se sentir confortáveis. Os corpos dançavam de forma tão leve e espontânea 

que o envolvimento com os ritmos tocados era fluído e contagiante, de uma maneira que eu 

nunca tinha experimentado antes. 

Ali, naquele espaço-tempo os afetos eram mais do que aceitos, eram de alguma forma 

– sem mesmo precisar de uma permissão sob qualquer palavra – festejado. Por algumas horas 

era como se estivéssemos vivendo em um mundo utópico de igualdade e proteção. Mas isso 

também durou pouco tempo. Assim que saímos da festa, Matheus compartilhou comigo a 

notícia que tinha acabado de receber que um amigo seu tinha sido violentamente agredido 

quando saiu da festa por homens que estavam do lado de fora da festa. 

 

2.6 Soma+Lab – 18/07/18 

 

O “Soma+Lab” que é localizado na rua Almirante Greenhalgh, nas proximidades da 

Avenida Pelinca certamente foi um dos meus locais favoritos de estar com os meus sujeitos de 

pesquisa. Estive lá pela primeira vez por um convite de Roberto, que iria fazer sua primeira 

exposição de colagens e pinturas no local. O “Soma”, como é comumente chamado pelas 

pessoas que o frequentam, é um bar, espaço de exposições de arte e é também onde ocorrem 

ensaios de banda e intervenções culturais. O Soma realmente inspira e respira arte, deu para 

sentir isso desde a primeira vez que fui lá. 

Nessa noite em que fui, devido ao convite de Roberto, estava acontecendo a “noite do 

vinil”. O som da casa era exclusivamente guiado pelos cantos dos grandes vinis que variavam 

de Caetano Veloso à Vinícius de Moraes. Ao chegar lá, é possível encontrar o pequeno bar 

que precede um verdadeiro quintal com árvores e alguns bancos em que as pessoas se 

aglomeravam. Na parte interna, situam-se as salas em que geralmente são feitos os ensaios 
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abertos das bandas – a maioria das bandas são locais. Era visualmente perceptível que o 

público daquele local se repetia e se parecia muito com o que frequentava a boate “Altos 539” 

em todas as vezes que estive por lá.  

Depois do fim da exposição de Roberto continuamos conversando sentados em um 

banco perto do bar. Em confissão com tom preocupado ele me disse em algum momento de 

nossa conversa que realmente esperava que aquele local não se transformasse em “um rolê 

hétero”, pois, se assim ocorresse, eles teriam que “migrar” para outro local, como já acorreu 

em inúmeros locais da cidade de Campos dos Goytacazes, segundo ele. 

Assim como o Altos, o Soma também não tem a nomenclatura de local LGBTQ+, mas 

carrega consigo o sentido de lugar alternativo e aberto, o que, de acordo com Lucas – que 

também é frequentador assíduo do local – uma troca de experiências mais diversificada, 

porque as pessoas estão mais abertas e isso faz com que eles tenham menos medo, o que ele 

particularmente valoriza muito. Novamente a palavra “aberta” no que se refere ao discurso 

elucidado pelos sujeitos dessa pesquisa foi usada para se referir as pessoas que os cercam. 

Volto, consequentemente, a me questionar: quais são os lugares que estão abertos a receberem 

aqueles que entendem, ou, são rotulados por outros com identidades que “desviam” da 

norma? E dentro desse desvio, o que é aceito até mesmo para aqueles que estão dentro dele? 

Tive muita dificuldade em saber o “momento certo” de me retirar do campo da 

pesquisa. Embora tivesse certeza de que este trabalho mudou minha vida de forma visceral 

minhas perspectivas e meu olhar, eu sabia a importância de me retirar para interpretar e 

analisar as vivências desse tempo.Tinha consciência que era mais do que necessário para o 

desenvolvimento da pesquisa o movimento de “ir e voltar do campo”(GEERTZ, 1989). 

A narrativa que apresentarei agora, se deu após o fim da observação participante da 

pesquisa, no entanto, julguei imprescindível que a mesma aparecesse no trabalho, devido à 

importância que o Centro da cidade de Campos dos Goytacazes teve nos mapas de percepções 

individuais de cada um dos sujeitos de pesquisa. 

Com o objetivo de promover uma “ocupação cultural” do Centro, o evento nomeado 

“Centro Vivo” convidou vários artistas locais e músicos da cidade e contou com atividades 

que começaram no início da tarde e se estenderam até as 23 horas da noite. 

Cheguei na rua do Propózito, próximo aos arredores da praça São Salvador, em que o 

evento estava sendo realizado e já havia uma banda de forró tocando. A rua tinha sido fechada 

para passagem de carros e outros meios de transporte exclusivamente para as atividades que 

ali ocorriam. Depois de circular um pouco pela rua, acabei encontrando quatro dos meus 

sujeitos de pesquisa: Arthur, Lucas, Roberto e Ítalo estavam lá. Fiquei feliz em ver como eles 
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aparentavam estar se divertindo naquele espaço que antes era sentindo e entendido como 

hostil, violento e que não os pertencia. 

A questão da faixa etária dos sujeitos de pesquisa aqui também deve ser explicitada 

como ponto que diferencia o grupo de sujeitos dessa análise, pois, dos dez sujeitos de 

pesquisa que acompanhei, somente um ultrapassa a faixa etária dos 30 anos. Portanto, há aqui 

um recorte importante: a juventude. Saliento que o recorte da faixa etária, ou seja, o recorte 

temporal, é de importância para que melhor se possa entender a dinâmica das trajetórias dos 

sujeitos, e, por consequência, os seus lugares na cidade.  

Antes de ir embora, em uma conversa com Ítalo, ele fez questão de pontuar para mim a 

importância de as pessoas estarem ali: “Engraçado como que é a mesma galera sempre, né? 

Isso é muito bom, a gente saber que pode ocupar esse lugar aqui também”. 

2.7 Internet é terra de ninguém? - 29/09/18 

 

Matheus certamente é o sujeito de pesquisa que mais tem um destaque como figura 

pública na cidade de Campos dos Goytacazes. Seja por ser dono de uma das principais escolas 

de fotografia e ter uma carreira em ascensão que mescla projetos sociais e pessoais ou por 

sempre se posicionar em tudo que acha que deve em suas redes sociais – com temas que vão 

de política à assuntos pessoais.  

O ano de 2018 foi o ano em que as eleições presidenciais ocorreram. Desde antes do 

início do período da propaganda eleitoral televisionada, os embates entre apoiadores de um ou 

outro candidato já ocorriam. A polarização que se constituía no país ficava cada vez mais 

evidente, principalmente quando o candidato – e atual presidente do Brasil – Jair Messias 

Bolsonaro ganhava vantagem nas pesquisas de intenção de voto. Com as suas muitas 

declarações polêmicas sobre mulheres, negros e população LGBTQ+, o atual presidente do 

Brasil fez com que milhares de pessoas fossem às ruas protestar contra sua candidatura e tudo 

o que ela representava. O ato de manifestação, ocorrido no dia 29 de setembro de 2018, ficou 

conhecido como “#EleNão”, devido a popularização da hashtag nas redes sociais.  

As manifestações ocorreram em várias cidades do Brasil, inclusive em Campos dos 

Goytacazes. Os manifestantes se reuniram na praça São Salvador, no Centro da cidade, e 

juntamente com a sua mãe, Matheus se unia a multidão que expressava suas inquietações com 

o cenário político que se formava. Estar ali com sua mãe era visivelmente uma conquista para 

ele. O processo de “aceitação” da sua orientação sexual pela sua família permeia uma 

trajetória de muitas dificuldades e conflitos, e, por isso, ter o apoio da mãe nesse momento era 



54 

 

tão importante. Juntos, Matheus e a mãe exibiam um cartaz que dizia “#EleNão porque tenho 

um filho viado!”. 

Matheus e a mãe tiraram uma foto com o cartaz e pouco tempo depois ele postou em 

suas redes sociais. Em algumas horas, a foto já tinha alcançado mais de cinco mil “curtidas” e 

milhares de compartilhamentos no facebook. A foto de Matheus com sua mãe na 

manifestação estava espalhada pela internet. Com isso, os dias seguintes foram extremamente 

complicados. Mesmo com muitas pessoas comentando a foto de maneira positiva, apoiando-o, 

a maior parte dos comentários eram ofensivos, e vociferavam um ódio declarado ao Matheus 

e a sua mãe apenas pelo conteúdo do cartaz. 

Os dias passaram e a foto continuou circulando e sendo ainda mais compartilhada. 

Fiquei muito triste e aflita com toda aquela situação e resolvi ligar para Matheus. Na ligação, 

o questionei se não seria melhor excluir a foto, devido as diversas ameaças a sua integridade 

física, mas, prontamente ele me respondeu sem hesitar: “Eu vou resistir não é nem por mim, 

mas por outros gays. Eles não vão me derrubar, não vão. Já basta eu ser proibido nas ruas, em 

todos os lugares. Eu não vou desistir.”  

Afetos proibidos. Diversidade condenada. Amores censurados e ameaçados. Na 

internet e na “vida real” o corpo gay sofre o resultado de mais de uma concepção que desde o 

século XIX molda a construção de uma identidade marginalizada e deslegitimada pelas 

estruturas sociais, e que mesmo assim, subverte-se, transforma-se e resiste nos lugares. 
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CAPÍTULO II - PERIGOS E NECESSIDADES DA IDENTIDADE: HISTÓRIAS QUE 

PRECISAMOS CONHECER 
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2.8 Quem precisa pensar sobre identidade? 

Pensar e analisar como foram construídas essas trajetórias de sujeitos gays na cidade 

de Campos dos Goytacazes me fez entender que era necessário dar um passo para trás. Em 

outras palavras, percebi que era necessário que fosse também discutido parte da história que 

constitui e influencia a construção de uma identidade sexual na sociedade. Essa discussão 

endossa o que muito foi ouvido e vivido por mim no trabalho de campo, e explica 

historicamente e socialmente questões que necessitam de atenção quando nos referimos à 

identidade gay e a maneira como ela é lida, sentida e entendida nos espaços – para os que a 

vivem e também para os que estão “de fora”. Contar essa história, portanto, é ponto crucial 

dessa dissertação pois visa mesmo que de forma mínima elucidar mais alguns pontos sobre 

quem estamos falando. 

Os corpos carregam uma história de significados que estão em relação intrínseca com 

sua existência, pois estão sempre inseridos em uma cultura e são continuamente por ela 

influenciados. São nossos corpos que ancoram a identidade, e, assim, eles fazem-se 

socialmente, culturalmente e politicamente situados (LOURO, 2000). Assim como todas essas 

condições são inconstantes e flexíveis, também se fazem os corpos e identidades que neles se 

situam. Desse modo, como deveríamos entender o conceito de identidade? Haveria uma 

identidade gay que pudesse em algum ponto representar todos os sujeitos de pesquisa – 

mesmo que essa se faça uma amostra de um microuniverso? Até que ponto se daria a 

reivindicação de uma única identidade gay que os representaria? 

Segundo Hall (2006), na modernidade, as identidades estão sob inconstâncias. Se antes 

do século XX era possível se admitir um “modelo” de identidade fechado e facilmente 

definível, nos dias de hoje, as identidades estariam em aberto, em constantes mudanças, 

sempre passando por processos de reformulação. Em particular, nossas identidades culturais 

estariam atravessadas por essas mudanças constantes, devido aos processos de globalização 

em que os espaços estão. As identidades, dessa maneira, estariam sendo incessantemente 

“descentradas” por suas próprias forças. 

 

A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura 

de nossos desejos são formados com base em processos psíquicos e 

simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com uma “lógica” muito 

diferente daquela da Razão, arrasa com o conceito do sujeito cognoscente e 

racional provido de uma identidade fixa e unificada – o “penso, logo existo” 

do sujeito de Descartes (HALL, 2006, p.36). 
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Nesse sentido, em consonância, Castells (2010) afirma que a identidade se faz por 

processos sociais. Nossas identidades são construídas socialmente e seriam, sobretudo, a fonte 

de significado e experiência de um povo. Nunan (2003, p. 182) complementa ainda que as 

identidades podem ser compreendidas por “[...] tudo aquilo que o sujeito experimenta e 

descreve como sendo ou fazendo parte de si”. 

Além de híbridas, as identidades aqui serão também entendidas como identidades de 

resistência.  A identidade de resistência que trataremos aqui, mais especificamente, é a 

identidade que Castells, em sua obra “O poder da Identidade” (2010), coloca como sendo 

construída a partir de ações de resistência. Segundo o autor, é estimado que esse seja o tipo 

mais relevante de formulação de identidades na sociedade. É a partir dela que podemos 

observar resistências que originam em face a repressões, dando forma a comunidades, que, 

sem esse apoio, não resistiriam sobreviver em um mundo que as limita por vias de várias 

instâncias.  

 

Ter um senso de “nós” fortalece o autoconceito do indivíduo, fazendo com 

que este procure respeito para si próprio e orgulho dentro do seu grupo. 

Visto que a identidade dos homossexuais é estigmatizada na nossa cultura, o 

pertencimento a um grupo que rejeita os valores heterossexuais permite a 

afirmação de sua individualidade e normalidade perante uma sociedade que 

os condena (NUNAN, 2003, p. 141). 

 

A comunidade LGBTQ+ e, especificamente, nessa pesquisa, sujeitos homens gays, se 

adequa em partes nessa forma de entender a identidade, pois, como já mostrado anteriormente 

tem sua história atravessada por marginalizações que deslegitimaram suas existências por 

muito tempo, o que ainda ocorre nos dias atuais por meio da homofobia, por exemplo.Sobre 

isso, destaco a fala do Léo que enfatiza a importância de algumas referências para o seu 

conhecimento e “aceitação” enquanto homossexual. 

 

Léo: Tudo isso que tá acontecendo é muito importante... Eu acredito que os 

adolescentes que se entendem gays hoje vão ter mais facilidade que a gente, 

entendeu? É tão importante ter a Pabllo, a Linn. Essas pessoas ocupam 

espaços muito importantes, mostram que tem gente igual a gente alcançando 

coisas importantes, mostrando que a gente existe, dando a cara a tapa pro 

preconceito. 
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As duas cantoras, citadas por Léo, são referências na cena LGBTQ+ no Brasil e no 

mundo. PablloVittar ficou conhecida como grande revelação do Pop/Funk, em 2017. A 

cantora usa roupas determinadas como tipicamente “femininas”, peruca e acabou ficando 

mundialmente conhecida por subverter o contexto da música Pop no Brasil. 

Semelhantemente, Linn da Quebrada, negra, militante e travesti, impõe com sua música fortes 

críticas à sociedade heteronormativa.  

 

Bicha estranha, louca, preta, da favela 

Quando ela tá passando todos riem da cara dela 

Mas, se liga macho, 

Presta muita atenção 

Senta e observa a tua destruição (LINN DA QUEBRADA, “Bicha Preta”, 

2017). 

 

Matheus me chama atenção para o seguinte problema: estereótipos. Muitas vezes, os 

homens que se identificam como gays, são automaticamente associados a essas 

representações, por estarem constantemente aparecendo na mídia.  

 

Matheus: Eu concordo que é importante a gente ter uma PablloVittar, sabe? 

Mas isso também é ruim. Você fala que é gay e automaticamente te 

associam a glitter, música pop, coreografia. Pode ser isso, mas, não é só isso. 

Tem gente que nem gosta dessas coisas e não vai ser menos gay por isso. Às 

vezes, isso mais separa a gente do resto das pessoas do que qualquer outra 

coisa.  

 

Chamei atenção no parágrafo anterior para o fato de que entender a identidade gay dos 

sujeitos em questão como uma “identidade de resistência” é válida para alguns pontos por 

motivos que os próprios sujeitos de pesquisa reivindicam quando entro em contato com suas 

existências.  

Ter que lidar com as adversidades – que muitas vezes tem sua representação 

materializada em diversas formas de violência – de não estar dentro dos padrões de uma 

sociedade que institui a heterossexualidade como norma, aciona neles um discurso de 

identidade de resistência, de uma identidade gay que os representaria em partes como sujeitos. 
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Essa seria uma resistência aos padrões, regras, estereótipos, que aparece não só nas 

entrevistas, mas também nas nossas conversas informais e vivências. No entanto, pelo mesmo 

motivo, me questionei se era necessário e viável encaixar vivências tão plurais e infinitamente 

mutáveis em um conceito de identidade gay que em uníssono ecoasse a “resistência” e tão 

somente isso. Por quê a identidade afirmada como “gay” aparece em seus discursos? 

Mesmo estando ciente da força fluída e complexa que possui a identidade, 

constantemente tentamos torna-la fixa e categoriza-la como forma de um parâmetro, de uma 

fortaleza intocável para afirmamos quem somos. Contudo, ao mesmo tempo que esse 

processo de alguma maneira institui barreiras e restringe, de modo paradoxal ele também 

proporciona uma sensação de conforto e de pertencimento (WEEKS, 2000, p. 90). 

Vejo também que essa necessidade de proteção e pertencimento a partir da 

reivindicação de uma identidade é evocada por eles pelo medo, por se fazerem contrários a 

norma heterossexual, pelo o que foi historicamente concebido como “natural”, padrão, regra. 

Entendo que se por um lado a necessidade de afirmar essa identidade e se reconhecer como 

fora dessa norma age de forma a alimentar o ciclo de marginalização de suas identidades, 

porque com isso de alguma forma, reforçam o padrão que ali já está dado. No entanto, 

reconheço também em coexistência de igualdade a isso, a importância que eles dão ao se 

reconhecerem parte de algum grupo, parte de algo que os verdadeiramente os representa e os 

protege de certa maneira da realidade tão violenta que ao longo do tempo foi construída desde 

o século XIX (WEEKS, 2000), como veremos nas próximas páginas. É por esse principal 

motivo que para o trabalho o sentido de uma identidade gay: reconhecendo sua insuficiência 

para a descrição de um sujeito tão plural, entretanto necessária na construção de suas 

trajetórias pessoais. 

 Vejo que é exatamente isso que me coloca Matheus quando relembra a figura de Linn 

da Quebrada como ruptura de uma identidade gay que é constantemente reforçada pelos 

meios de comunicação de massa. Linn representa um corpo que além de transgênero é preto, 

pobre e afeminado, como canta em uma de suas canções. Linn representa o que é ser muitas 

identidades em um corpo, mas que mesmo assim, é símbolo que representa e é representada 

por uma comunidade, assim também como os sujeitos de pesquisa. Entende-los é também 

fazer o exercício de entender também como são lidos seus corpos, e ao mesmo tempo ter a 

responsabilidade de não os ancorar a um conceito fixo e fechado de identidade.  

A multiplicidade é o lugar que em verdade festejam os corpos a sua existência, e dessa 

forma, torna-se a leitura de suas realidades mais honesta para que assim possam ser 

compreendidas as trajetórias que dão sentido aos seus lugares na cidade. Situar ainda mais 
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afundo os conceitos que carregam e constroem e atravessam a identidade gay, portanto, torna-

se urgente e essencial para que se possa saber como e por quem é feita a história de muito do 

que até hoje é reproduzido pela sociedade. 

As discussões a respeito do que realmente significam os conceitos de sexo, gênero e 

sexualidade são bastante diversas e nos levam a uma multiplicidade de debates e 

possibilidades (BUTLER, 2003; COSTA, 1992). Se para algumas pessoas, a familiaridade 

com esses conceitos já está dada de maneira natural e simples, para outras, eu ousaria dizer 

para a maioria das pessoas, tendo em vista a sociedade culturalmente heteronormativa e 

conservadora em que vivemos, mesmo no século XXI, as formulações e o desenvolvimento 

desses conceitos são feitos de maneira equivocada e irresponsável, tornando invisíveis muitas 

histórias e sujeitos, salientando a violência e sendo veículo de reprodução de muitos 

preconceitos e estereótipos.  

Durante esse tempo de pesquisa, me questionei algumas vezes se esse tipo de 

explicitação era realmente necessário, tendo em vista a crescente e vasta discussão já existente 

sobre esse assunto. No entanto, as diversas ocasiões relatadas pelos meus sujeitos de pesquisa, 

ou até mesmo vivenciadas por mim, indicavam a urgência dessa abordagem. Cheguei a 

escutar, em alguns momentos, coisas como “Ah, agora quer dizer que você vai estudar os 

veadinhos que querem ser mulher, né?” ou ainda, “Mas e os homens que fazem cirurgia, são 

mulheres também?”.  A confusão era grande e os debates intensos. Ao me deparar, também, 

com estatísticas de violência publicadas pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), a urgência se 

tornou ainda mais latente. No ano de 2017, a cada 20 horas, um LGBTQ+ morreu no Brasil 

por motivação homotransfóbica. É necessário falar, é necessário discutir, colocar essas 

questões em pauta. A manutenção e também a quebra do poder se fazem por meio do 

conhecimento (COSTA, 1992). 

Dessa maneira, o posicionamento e os esclarecimentos visam contribuir na tentativa, 

não de validar as vidas e sexualidades – elas são válidas somente pelo fato de existirem - mas 

de, minimamente, levar a uma reflexão crítica sobre essas falas e atitudes tão problemáticas e 

preconceituosas, que são disseminadas em nosso cotidiano. Não tenho a pretensão de penetrar 

profundamente nas discussões que permeiam o campo da psicologia, sociologia e tantas 

outras áreas de pesquisa. O objetivoé o de trazer alguns apontamentos sobre esses conceitos, 

para esclarecer as questões que atravessam a identidade gay. 

Apesar da pesquisa não se direcionar a fundo nas questões de gênero, mas sim das 

questões da sexualidade, desvincular essas duas discussões seria imprudente, considerando 

que, apesar de serem conceitos trabalhados separadamente, existem uma conexão e uma 
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interface entre todos esses (sexo, gênero e sexualidade), pois os mesmos fazem parte de uma 

identidade, mais especificamente da identidade gay, isto é, de homens que se relacionam 

sexualmente e/ou afetivamente com outros homens e assim se identificam. De acordo com o 

Manual de Comunicação LGBTI+, publicado em 2018, podemos entender o termo “gay” 

como: 

 

Pessoa do gênero masculino (cis ou trans) que tem desejos, práticas sexuais 

e/ou relacionamento afetivo-sexual com outras pessoas do gênero masculino. 

Não precisam ter tido, necessariamente, experiências sexuais com outras 

pessoas do gênero masculino para se identificarem como gays (GÊNERO, 

2009). A palavra “gay” vem do inglês e naquele idioma antigamente 

significava “alegre”. A mudança do significado para homossexual “remonta 

aos anos 1930 (…) e se estabeleceu nos anos 1960 como o termo preferido 

por homossexuais para se autodescreverem (REIS, 2018, p.21). 

 

Buscoa partir da elucidação desses conceitos, possibilitar o entendimento e clareza de 

quem são os sujeitos de pesquisa; introduzir um breve conhecimento de outras possíveis 

“combinações” de gêneros, sexos e sexualidades, que estão representados na comunidade 

LGBTQ+. É importante dizer ainda que a exposição desses conceitos não consiste em uma 

forma de fechar e tornar fixas essas identidades, apesar de frequentemente essa armadilha se 

fazer presente. No entanto, eles servem, antes, como uma ferramenta de conhecimento da 

diversidade que se manifesta em nossas vidas e, por isso, também, de liberdade. Em um 

contexto em que a heteronormatividade é entendida como regra e como natural, torna-se 

libertador descobrir que há outras maneiras de nos entendermos.  

Vivendo em uma sociedade com padrões da heterossexualidade instituídos, somos o 

tempo todo influenciados e doutrinados a naturalizar essa identidade e condição humana, o 

que nos leva a entender também que o sexo, o gênero e a sexualidade se unem em uma só 

coisa, sendo natural estarem em “coerência” entre si.  

Sob a égide desse pensamento, somos orientados a pensar e achar que, se uma pessoa 

tem seu sexo biológico determinado como masculino, ela será e se entenderá como homem e 

será sexualmente/afetivamente atraído pelo sexo oposto, isto é, mulheres, também 

identificadas com o sexo biológico feminino e, da mesma maneira, atraídas 

sexualmente/afetivamente por esses homens. Esse é o padrão que, desde o século XIX, foi 

instituído, colocando a oposição e a binariedade no que hoje entendemos desses conceitos 

(BUTLER, 2003). 

 

[...] os corpos não são dados naturais, visto que as possibilidades de 

construção dos mesmos são inúmeras, embora grande parte das sociedades 



62 

 

ainda seja organizada na divisão binária do gênero. Portanto, perceber o 

corpo enquanto um constructo político seria parte desta mesma agenda de 

reflexão que trabalha com a realidade enquanto produção humana 

(SANTOS, 2012, p.22). 

 

Mas, então, como se constituiriam o sexo, a sexualidade e gênero se não são dados 

naturalmente e organizados mediante essa lógica heterossexual e estritamente biológica? 

Seriam esses discursos politicamente importantes para a manutenção de preconceitos como a 

homofobia e o machismo? Quais são as ideias que tais pensamentos e construções mantêm 

vivas até hoje? Para quem eles servem? Esses são alguns questionamentos que podemos 

iniciar com alguns apontamentos em questão. 

O sexo pode ser entendido a partir de algumas concepções importantes. Demarcador 

de diferenças fisiológicas, o sexo, mais do que as outras categorias que iremos analisar, esteve 

em discussão desde a Antiguidade. Acreditava-se que a diferenciação dos sexos se 

representava, sobretudo até o século XVIII, a partir de uma hierarquização do homem sobre a 

mulher. A medicina e a filosofia dessa época acreditavam que a mulher era inferior ao 

homem, pois não havia tido calor vital suficiente para que seus órgãos pudessem ser 

exteriorizados e, por isso, seria inferior ao homem, sendo considerada como “homens 

invertidos” (FERNANDES, 2009). É justamente esse termo que é utilizado para descrever, a 

partir do século XIX, os homens que se relacionavam eroticamente com outros homens, pois 

se acreditava que esses passavam a ser considerados mulheres, tendo em vista que se 

relacionavam com homens. É nesse período, inclusive, que a homossexualidade passa a ser 

entendida como patologia e desvio de conduta, mesmo já existindo durante toda a história da 

humanidade (COSTA, 1992). 

A partir desse relato, é possível notar duas importantes questões: o entendimento da 

sexualidade, do gênero e do sexo a partir da unicidade de um fato e, também, a identificação 

do sexo a partir do reconhecimento das genitálias. Ao consultar o dicionário, são apresentadas 

algumas definições sobre sexo:  

 

1- Conjunto de caracteres, estruturais e funcionais, segundo os quais um 

animal é classificado como macho ou fêmea. 

2 - Conjunto de características anatomofisiológicas que distinguem o homem 

e a mulher: sexo masculino; sexo feminino. 

3 - Caráter ou estrutura das plantas ou de seus órgãos de reprodução, que as 

diferencia em masculinas e femininas. 

4 - Instinto genésico, atração sexual ou sua manifestação na vida e na 

conduta: Ele exala sexo. 

5 - Conjunto de qualidades físicas que despertam o apetite sexual. 
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6 - Os órgãos sexuais externos do homem e da mulher; genitália (Dicionário 

Michaelis, 2018). 

 

O sexo histórica e culturalmente, seria definido, principalmente juridicamente, a partir 

da definição dos órgãos genitais, até os dias de hoje. No entanto, em uma direção contrária, 

em sua obra “Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade” (2003), a autora 

Judith Butler nos propõe o questionamento desse fato, nos levando a entender que o sexo, 

assim como os outros conceitos, é dado a partir de uma relação histórica e cultural. Ignorar 

essa informação seria tratar a questão com descuido e descontextualização. A biologia, 

portanto, não seria a única direção viável e possível para a compreensão do que seria sexo.  

É necessário atentar que a visão de Butler (2003) parte de um histórico pós-

estruturalista em que as teorias queer– que são as teorias que nascem com a terceira onda do 

feminismo com o intuito de uma abordagem que atenda à diversidade e conteste, 

principalmente, a binariedade da identidade de gênero e de orientação sexual em que nossa 

sociedade é pautada – estão presentes de forma evidente. Portanto, nos estudos feitos por 

Butler (2003), além do gênero ser uma possibilidade da performatividade dos sujeitos, o sexo 

também não seria algo fixo, mas contestável e construído socialmente. Contudo, existem 

outras correntes de pensamento, inclusive feministas, que discordam dessa construção, como, 

por exemplo, as obras
1
 de LuceIrigaray e Donna Haraway. 

 Neste trabalho, opto por entender que podemos analisar o conceito de sexo a partir 

das noções biológicas, ou seja, de um sexo feminino e de um sexo masculino, que são fixos, 

mesmo considerando que as discussões não podem se encerrar por aí. É necessário o 

entendimento de que existe um contexto que é baseado no discurso da ciência envolvida com 

questões de ordem ideológica e política sobre o sexo, como afirma Butler (2013, p.27) 

explicitando que “não há como recorrer a um corpo que já não tenha sido sempre interpretado 

por meio de significados culturais; consequentemente, o sexo não poderia qualificar-se como 

uma facticidade anatômica pré-discursiva.” 

Desconsiderar a história com que o termo é cunhado, é validar uma estrutura vigente 

que não leva em conta a problemática da linguagem e dos discursos sustentados por uma 

sociedade essencialmente voltada para a exclusão das pessoas que não se encaixassem na 

norma vigente. Assim como coloca Nunan (2003, p.25), “Os termos sexo, sexualidade, 

heterossexual e homossexual não existem independentemente da linguagem que os criou”.  

                                                           
1
Em Irigaray (2016), tem-se essa discussão na obra “Este sexo que não é só um sexo”, e em Haraway (2004) em 

“Gênero para um dicionário marxista: a política sexual de uma palavra”. 
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Considero, também, que o conceito de gênero o tempo todo se relaciona com a ideia 

do que compreendemos como o que é o sexo, seja para divergir da norma, ou não, mas que 

ajuda na apreensão das premissas iniciais de por que o sexo não pode ser entendido só como 

um corpo diferenciado por duas genitais distintas, nas quais o gênero se inscreve. 

O gênero, semelhantemente ao conceito de sexo, admite uma multiplicidade de 

interpretações. A distinção entre gênero e sexo nos permite a possibilidade de justamente 

pensar as identidades, além da fixidez estabelecida pelo campo da biologia. Fazendo uma 

leitura de gênero a partir de Butler (2003), se entende que esse conceito é concebido através 

de uma construção social. O gênero, dessa maneira, de modo simples, poderia ser a 

construção de como nos entendemos socialmente e de como definimos nossas identidades, 

enquanto homens ou mulheres, independente do corpo sexuado que nascemos, ou, ainda, 

como não-binários, não nos identificando com nenhuma das duas categorias binárias 

colocadas ao longo da concepção dessas identidades. 

 

Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o 

destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o 

sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 

construído: consequentemente, não é nem um resultado causal do sexo nem 

tampouco aparentemente fixo quanto o sexo. Assim, a unidade do sujeito já 

é potencialmente contestada pela distinção que abre espaço ao gênero como 

interpretação múltipla do sexo (BUTLER, 2003, p. 26). 

 

Ainda na questão sobre gênero, torna-se importante contemplar e chamar atenção para 

o fato de que o gênero coexiste com a cultura, ou seja, o conceito de gênero também não pode 

ser lido através de uma descontextualização do tempo e do espaço em que se insere, pois é a 

partir dessas influências que ele será concebido. É crucial o entendimento que gênero e sexo 

se atravessam na existência dos sujeitos da mesma maneira. No entanto, não são dependentes 

um do outro, no sentido que o sexo não irá delimitar o gênero dos mesmos.  

Existem, desse modo, sujeitos que não se encaixam na normatividade 

institucionalizada de identidades de gênero que vão de encontro com o seu sexo biológico 

(MEIRNZ, 2011). Assim, os sujeitos que identificam sua identidade de gênero em 

conformidade com o seu sexo, são considerados cisgêneros e os que não o fazem são 

identificados como transgêneros.  

 

Um termo utilizado por alguns para descrever pessoas que não são 

transgênero (mulheres trans, travestis e homens trans). “Cis-” é um prefixo 

em latim que significa “no mesmo lado que” e, portanto, é oposto de “trans-
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”. Refere-se ao indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o 

gênero atribuído ao nascer (REIS, 2018, p.27). 

 

Ainda sobre o assunto, Butlerexplica que: 

Essa perspectiva recusa a identidade compulsória, a que nos é socialmente 

atribuída, e a reconstitui em termos políticos e não “sexuais”. Assim, esta 

outra forma de “identidade” é, no fundo, um posicionamento político que 

une resistência e oposição aos regimes de normalização, buscando abrir 

espaços de liberdade dentro dos regimes de poder concretos em que vivemos 

no presente. Essa proposta auxilia a pensar em meios de construção de 

resistência à normalidade, aos limites históricos impostos por meio do 

biopoder e expressos, sobretudo, pelo dispositivo de sexualidade e seu 

imperativo heteronormativo (BUTLER, 2003, p. 41). 

 

O dispositivo da sexualidade, em vista disso, além de constituir um importante ponto 

de poder dessa narrativa, juntamente com os conceitos de sexo e gênero, faz parte da 

composição dessa identidade – e também para as possíveis transgressões desta, tendo em vista 

que é a partir, principalmente, da sexualidade que discursos pautados no conservadorismo e 

em estereótipos são acionados pela sociedade como veículo de perpetuação desses 

preconceitos. Como exposto anteriormente, a sexualidade passa a ser uma preocupação dos 

sujeitos, a partir do século XIX.  

Previamente a essa consideração, as relações de homens com outros homens, assim 

como de mulheres com outras mulheres, já existiam, mas não sendo uma questão de 

relevância, nem de distinção. É a partir daquele momento que os termos homossexual e 

homossexualismo – referindo-se ao estado de doença e desvio colocado naquele contexto 

histórico – surgem como maneira de identificar esses sujeitos que praticavam sexo e/ou 

afetividades com pessoas do mesmo sexo. Consideramos sexualidade aqui, portanto, como as 

práticas afetivas e sexuais, isto é, por quem os sujeitos se sentem atraídos sexualmente. 

A norma que se estabelece sempre remete ao homem hétero sexual, branco e cristão. É 

a partir dessa identidade que as outras são categorizadas. Desse modo, ele torna-se então a 

referência e não precisa nunca ser nomeado, fazendo com o que está fora precise ser rotulado 

por não estar dentro de seus padrões e, desse jeito, sendo considerado o que foge da 

“normalidade” (LOURO, 2000). 

E de onde surge o termo homossexual que a partir do século XIX torna-se a 

nomenclatura que diferencia e marginaliza os sujeitos? Segundo Weeks (2000) ambos termos 

– homossexual e heterossexual – foram usados pela primeira vez em 1869. Tais conceitos 
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teriam sido cunhados no contexto de uma reforma sexual que acontecia na Alemanha, com o 

intuito de requerer a supressão das leis antissodomitas, pois até o momento “[...] a atividade 

sexual entre pessoas do mesmo sexo biológico tinha sido tratada sob a categoria geral de 

sodomia, a qual geralmente não era vista como a atividade de um tipo particular de pessoa, 

mas como um potencial em toda natureza pecadora” (WEEKS, 2000 p.77-78).  

É sob o preceito de almejar uma definição mais precisa de comportamento humano e 

identidade sexual humana que estes conceitos emergem. Essa foi uma tentativa de definir leis 

naturais para o que antes era visto como desvio patológico. No entanto, fora distorcida e usada 

de maneira a alimentar uma marginalização e categorização do que “fugia” dos padrões 

heterossexuais. Assim, definimos o incessante fomento da normalidade da heterossexualidade 

assim como sua superioridade como heterosseximo. Em diálogo, define-se também a 

instituição da heteronormatividade toda a estrutura que institui a heterossexualidade como 

norma a ser seguida como referência (WEEKS, 2000). 

 

Assim, o homossexual apareceu como uma nova espécie no repertório 

teratológico da época. Localizado estrategicamente no limiar entre a loucura 

e o crime, o homossexual foi alvo de uma atenção especial da medicina, que 

classificou a homossexualidade (à época tratada como homossexualismo) 

como um comportamento antinatural (SANTOS, 2012, p. 57). 

 

É justamente nessa conjuntura que alguns estereótipos, além da identificação da 

prática como doença e escolha dos sujeitos, são firmados – e que até os dias de hoje são 

(re)afirmados. Abordando a situação específica em que se encontravam os homens, se pode 

conceber que estão pautados em uma coerção institucional da norma heterossexual que os 

associava à posição de uma identidade feminina – além da ligação com a condição de doentes 

e desviados.  

Essa associação à feminilidade se justifica pelo fato da relação que os heterossexuais 

entendiam que os homossexuais, por se assemelharem às práticas femininas, ou seja, por se 

relacionarem com homens assim como as mulheres heterossexuais, estariam inevitavelmente 

condenados a serem femininos e ao sentimento de quererem ser como as mulheres (COSTA, 

1992). Assim sendo, esse pensamento é algo que se concretiza até os dias de hoje, 

fomentando muitos preconceitos e uma imagem formada da identidade gay ao “feminino”, ou 

melhor, ao estereótipo que também se imagina e se perfaz sobre o que é genuinamente 

feminino.  



67 

 

 

Homoerotismo para a maioria de nós é sinônimo de pulsilanimidade, 

efeminamento e não da virilidade ou da masculinidade das lendárias 

personagens que estão nas origens míticas da civilização ocidental a que 

pertencemos ou queremos pertencer. Aqueles homens todos tinham esposas, 

filhos, praticavam as artes da guerra, a filosofia, a matemática, a astronomia 

e alguns inclusive nos ensinaram que a democracia é a melhor forma de 

governo. Portanto é quase impossível para nossos hábitos linguísticos 

associá-los à prática do homoerotismo (COSTA, 1992, p.45). 

 

Acreditava-se que o homossexual tinha que ser feminino, pois, não sendo, não haveria 

a possibilidade de ser “invertido”, como foi nomeado a partir da distinção das práticas sexuais 

entre homossexuais e heterossexuais. O “homossexualismo” era a possibilidade de 

comprovação justificada e calcada na medicina de que o “sexo” da mulher poderia habitar o 

corpo de um homem. 

A consciência de que gênero e sexualidade estariam não tão somente ligados, mas 

permeados pelos mesmos desejos e unificados se constitui desde os primeiros entendimentos 

e distinções das primeiras concepções de sexualidades. A consequência dessa perspectiva, 

além de reproduzir um estereótipo de homossexuais extremamente femininos – o que pode 

acontecer, mas não pode ser tomado como uma regra – distorce o entendimento de gênero, 

sexo e suas concepções. Na sua obra “O que é homossexualidade”, Fry e MacRae (1985) nos 

apresentam um quadro de como os sexos – nesta obra os autores consideram o conceito de 

gênero como o de sexo social – e sexualidades são apreendidos através destes estereótipos. 

 

Quadro 1 - Apontamentos de estereótipos 

 

Fonte: FRY; MACRAE, 1985 
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A hierarquização dos gêneros e a binariedade dos mesmos se aplicavam também à 

sexualidade. De um lado, estaria o homem “macho”, forte e independente. No outro extremo, 

estariam as mulheres como fracas, submissas e inferiores aos homens. Os sujeitos que eram 

entendidos como “praticantes da homossexualidade” (gays e lésbicas) se encontravam em 

uma posição inferior a essas duas: primeiro por transgredirem as normas sexuais, e segundo 

por estarem associados ao feminino, que já era visto como secundário (MONTEIRO, 2017). 

Em aproximação aos sujeitos de pesquisa, é possível notar que a manutenção 

pejorativa desses termos, tais como bicha, bichinha, veado e mulherzinha, atravessa suas 

narrativas por inúmeras vezes, sempre como forma de opressão e violência, principalmente na 

infância, em que as distinções sobre “o que é de menino e o que é de menina” são bem mais 

definidas por suas famílias. Nesse aspecto, Matheus, sujeito de pesquisa, nos coloca em 

contato com sua realidade vivida da infância até a adolescência, em que a família o forçava a 

ter “hábitos masculinizados”, ou seja, práticas genuinamente consideradas masculinas em 

nossa sociedade, até mesmo antes dele próprio se “entender”
2
como homem gay. 

 

Matheus: [...] minha família é muito machista, homofóbica e violenta, e aí eu 

sempre ganhei playboy desde 13 anos de idade pra poder me botarem mais 

no universo masculino, me colocaram no jiu jitsu... 

Fernanda: Então eles já observavam que você era mais “feminino”?  

Matheus: Me consideram gay, só que não falavam, nem comigo e nem entre 

eles e aí essa porra toda foi acontecendo, foram querendo me enfiar um 

monte de coisa, querendo me levar pra puteiro, me enfiar isso e ficar 

cobrando uma namorada, uma namorada o tempo todo. 

Essas são heranças extremamente prejudiciais que foram em boa parte desenvolvidas 

no século XIX e ainda refletem nas existências que se constroem hoje, como pudemos notar 

no relato do sujeito de pesquisa. A partir da explanação dessas questões, algumas indagações 

se tornam pertinentes: existiria uma identidade homossexual? É coerente delimitar uma 

identidade apenas pelas práticas eróticas/afetivas de uma pessoa? 

Sobre essas questões, Costa (1992), chama nossa atenção para o motivo de 

precisarmos rotular o que é “diferente”, ou seja, sobre o que é “anormal” no contexto da 

sociedade heteronormativa compulsiva, mais ainda, sobre o porquê de precisarmos colocar a 

identidade gay como fixa, imutável e, frequentemente, considerá-la como a mais importante 

e/ou nos sujeitos que assim se reconhecem. O autor responde a essas perguntas colocando que 

                                                           
 
2
Termo estabelecido pelo próprio sujeito da pesquisa em questão 
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essa distinção só é feita em consequência das identidades heterossexuais serem tomadas como 

norma, como ocorre na maioria das sociedades ocidentais.  

 

Em geral nossas condutas morais obedecem a esse tipo de ordenação. 

Aqueles que se assemelham a nós, ou que se aproximam dos ideais morais 

aos quais aspiramos, merecem nosso respeito e têm suas condutas aprovadas, 

ou seja, apresentadas como modelos a serem seguidos. Em contrapartida os 

que se afastam dos modelos são reprovados e apontados como 

transgressores, anormais ou criminosos, conforme a infração cometida 

(COSTA, 1992, p.14).  

 

E o que entendemos como normal passa a ser o parâmetro para estereótipos e rótulos 

desnecessários, pois, assim como a heterossexualidade, a homossexualidade é um fenômeno 

normal, que não pode ser analisado, manipulado, rotulado e encaixado em “caixinhas” da 

ciência. Essas nomenclaturas têm seu lugar e é a partir delas, inclusive a comunidade LGBT 

se organizou para combater esses preconceitos estereótipos, que muitas vezes violentam suas 

existências, construídos pela sociedade que segue numa norma heterossexual. No entanto, 

resumir a identidade homossexual, ou melhor, a identidade gay somente em práticas eróticas 

e/ou afetivas com outros homens é invisibilizar vivências que se fazem diversas. Dar ênfase à 

relatividade da “identidade gay” e a sua variação político-cultural é defender as pluralidades 

de possibilidade de identidades aos sujeitos com “inclinações homoeróticas” (MACRAE; 

FRY, 1992). 

Baseada em repressão e tabus instituídos e alimentados ao longo do tempo, a 

sociedade se constituiu socialmente regulamentada e subordinada às instituições sociais. As 

relações afetivas/eróticas entre homens, que sempre aconteceram durante toda a história da 

humanidade, se encontram também permeadas por intervenções repressoras. Sob a ótica 

dessas instituições, nosso olhar coletivo é construído para que possamos reproduzir 

“verdades” sobre as sexualidades que são inundadas na moral e em valores normativos, em 

concordância com a heterossexualidade (FOUCAULT, 2005). 

 

Quando a epopeia da história é observada pelo lado oculto da experiência, 

nota-se a existência de uma espiral infinita entre desejo, repressão, 

sublimação, transgressão e castigo, responsável, em grande parte pela 

paixão, realização e fracasso. Esse sistema coerente de dominação, que liga 

as artérias do Estado à pulsação da libido pela maternidade, paternidade e 

família, tem seu ponto fraco: a premissa heterossexual. Se essa premissa for 

questionada, todo o resto desmorona (CASTELLS, 2010, p.324). 
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A repressão aos “atos homossexuais” e a consideração médica de que a 

homossexualidade seria uma patologia – o que muitas vezes puniu e marginalizou quem 

ousou desafiar e contrariar essa preposição – não impedia que a resistência e a existência 

desses sujeitos continuassem a ocupar e procurar por seus espaços. Ainda assim, foi apenas a 

partir da década de 1960 que os movimentos sociais em reivindicação e reconhecimento da 

afirmação da liberdade sexual dos gays e das lésbicas começaram a dar seus primeiros passos 

nos Estados Unidos e na Europa (BERUTTI, 2010). 

De acordo com Castells (2010), esses movimentos aconteceram nessa época por 

alguns fatores e elementos específicos. O primeiro deles a ser comentado é o fato de que a 

pauta lésbica começa a surgir com mais força dentro do movimento feminista que, nesse 

período, já começava a ter suas primeiras importantes conquistas. As considerações dessas 

diferenças nas orientações sexuais dentro do feminismo se tornam latentes motivando as 

mulheres, que já se reconheciam como lésbicas, a se organizar para reivindicar suas próprias e 

específicas demandas – fato que também ocorreu semelhantemente com as pautas raciais 

dentro do movimento feminista. Dessa maneira, o impacto do feminismo trouxe o 

questionamento da categoria mulher e, com isso, o questionamento da categoria do homem 

incentivou e influenciou fortemente o início desses movimentos a favor da liberdade sexual. 

Outro fato a ser considerado é o clima de revolta constatado nos movimentos que 

aparecem na década de 1960, como, por exemplo, os movimentos da contracultura, que 

tinham como intuito legitimar a livre expressão de si e o questionamento das autoridades 

institucionais, dando espaço para um ambiente que apoiava a liberdade e a afirmação de suas 

identidades tidas como subversivas às realidades da época. A formação de uma economia que 

estruturalmente avançava em termos tecnológicos é o “pano de fundo” para a situação em que 

se localizavam as metrópoles, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, também é um 

outro ponto a ser relevantemente considerado como favorável a essas mudanças, como 

explicita Castells (2010). 

De acordo com Berutti (2010), anteriormente à década de 1960, foi criada, nos Estados 

Unidos, a “sociedade Mattachine”, inspirada na “SocietéMattachine”. Nessa associação, os 

gays se organizavam em uma fraternidade musical secreta com teor medieval-renascentista. 

Nela, os músicos tocavam em apresentações públicas sempre mascarados, como forma de 

representar um protesto contra a opressão, perseguição e injustiça que sofriam. 

Mas, se estivermos procurando estimar uma data certa como “início” do movimento 

social que hoje conhecemos como movimento LGBTQ+, certamente seria o dia 27 de junho 
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de 1969, no bairro de Greenwich Village, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O bar 

chamado “The stonewall Inn”, administrado por dois irmãos da máfia, desde 1966, era um 

ponto de encontro e de referência dos homens gays da década de 1960 que moravam em Nova 

York. Sua popularidade crescente se dava por dois principais motivos: ele era o único bar da 

cidade em que os gays e travestis podiam dançar, fazendo com que seu público se 

diferenciasse tanto, que era possível encontrar sujeitos das mais diversas áreas da cidade, de 

distintas classes. Além disso, as “batidas” policiais costumavam acontecer com menos 

frequência (BERUTTI, 2010). 

Com a alegação de falta de selos federais nas garrafas de bebidas, os policiais 

entraram no bar gay, onde fizeram uma das piores batidas que a polícia já teria feito em toda 

cidade. Entretanto, os policiais foram negativamente surpreendidos com a resposta das 

travestise gays que frequentavam o bar naquela noite. A revolta contra o ato dos policiais 

resultou em fortes agressões contra os mesmos iniciado pelas travestis, com arremessos de 

garrafas de vidro e até ocupação da rua em que o bar se localizava, e esse movimento chegou 

a durar por cinco dias. Até mesmo a Força Tática dos Estados Unidos (TPF), treinada para 

lidar com situações de guerra, foi acionada. Entretanto, seus esforços foram em vão, pois não 

conseguiram controlar a situação. É nesse momento que os atos de violência e opressão contra 

os gays eclodem em um grito por liberdade e resistência (BERUTTI, 2010). 

Um ano após a revolta ocorrida em Stonewall, ocorreu a primeira Parada do Orgulho 

Gay (Gay Pride) em Nova York, que tinha como objetivo lembrar as pessoas de suas 

existências e de suas lutas, como forma, também, de unir a comunidade como um todo. A 

Parada Gay, posteriormente, se espalhou por outras cidades dos Estados Unidos. Como 

exemplo, a cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, que também se consolidou como 

grande precursora desses movimentos, até os dias de hoje (CASTELLS, 2010). 

No Brasil, os grupos de militância gay surgem também nesse período, em um 

ambiente de revolta e necessidade de discussões sobre liberdade identitária e sexual. Num 

movimento crescente, em oposição à ditatura militar, e movidos pela busca da legitimação de 

suas existências, começavam a surgir os primeiros grupos de mobilização. É importante 

ressaltar que o que unia as pessoas para se organizarem nesses movimentos era, 

essencialmente, o entendimento e delimitação da homossexualidade como uma identidade. Ou 

seja, para haver a constituição do movimento, não só no Brasil, a definição e os limites de 

diferenças para com o outro, que aqui se constitui por aqueles que não se definiam gays, 

foram assumidos, ainda que essas identidades coletivamente e individualmente estivessem em 

constante renegociação (GREEN, 2013). 
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Se, por um lado, os processos de construção de identidades permitiam 

compreender a dinâmica interna de um movimento, por outro, pela análise 

da dinâmica interna, podem-se perceber conflitos que iluminam normas não 

expressas e como identidades construídas delimitam processos de inclusão e 

exclusão de potenciais beneficiários – de carne e osso – da ação do 

movimento (FACCHINI, 2005, p. 33).  

 

O movimento, portanto, deve ser entendido em sua totalidade, para a compreensão de 

suas dinâmicas e fatores organizacionais. Porém, problematizar a não abordagem de 

singularidades e subjetividades como, por exemplo, classe, cor, e até mesmo o corpo, é um 

caminho que deve ser tomado para o conhecimento histórico-cultural e a realidade das 

diferentes vidas que compartilhavam esse movimento no Brasil não seja distorcida.  

O primeiro grupo fundado no Brasil, que tem reconhecimento na história dos 

movimentos sociais relacionados à comunidade gay, tem sua origem no Estado de São Paulo, 

na sua capital, no ano de 1978. O grupo nomeado como “Somos” se consagrou como 

importante peça na luta de militância gay brasileira, servindo de exemplo para outros grupos 

que surgiram posteriormente. Isso se deve não só pela sua atuação, mas pela boa experiência 

de vivências das pessoas que passavam pela sua formação (FACCHINI, 2005). 

Alguns veículos de comunicação, sendo o principal deles os jornais, começavam a 

surgir nesse contexto, e foram ferramentas para a divulgação de informações entre os grupos, 

agindo também na própria militância, ajudando na organização de importantes eventos e 

encontros, tais como o “I Encontro de Homossexuais Militantes” e o “I Encontro de Grupos 

Homossexuais Organizados”, realizados respectivamente nas cidades do Rio de Janeiro e de 

São Paulo. Vale ressaltar que um dos principais jornais que servia como meio de divulgação 

dessas informações era o jornal conhecido como “Lampião da Esquina” (FACCHINI, 2005; 

MONTEIRO, 2017). 

Na década de 1980, os grupos gay e suas organizações passavam por significativas 

mudanças. Os grupos que já estavam estabelecidos passaram por fortes fragmentações, o que 

resultava, frequentemente, no enfraquecimento e na desarticulação de muitos deles. Somado a 

esse fato a redução desses grupos também pode ser lida como uma consequência da epidemia 

da Aids
3
, que, no Brasil, ficou conhecida como “peste gay”, gerando uma desmobilização nas 

políticas voltadas à libertação sexual. Além disso, temos também como importante fato o 

                                                           
3
 De acordo com a Associação Médica Brasileira (1984), a Aids pode ser definida como condição de deficiência 

do sistema imunológico, adquirida por via sexual, transfusão de sangue contaminado ou uso de seringas 

infectadas;síndrome de imunodeficiência adquirida. 
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encerramento do jornal Lampião da Esquina, o que tem efeito problemático para a articulação 

e comunicação desses poucos grupos que ainda restavam (FACCHINI, 2005). 

A partir dos anos de 1990, novos encontros nacionais e regionais começaram a surgir. 

Nesse período, começaram a florescer novos grupos movidos pela necessidade do 

fortalecimento da militância e também na luta contra a Aids. Em 1989, de seis grupos que 

compareceram ao “II Encontro Brasileiro de Homossexuais”, aumentou para 52 grupos 

presentes em 1997, passando a se chamar “Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas que 

Trabalham com Aids” e no “IX Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis” no mesmo 

ano, ambos acontecendo na cidade de São Paulo (FACCHINI, 2005).  

Segundo Facchini (2005), podemos citar como fatores que deram possibilidade a uma 

criação de políticas e movimentos gay no Brasil, nesse período que atravessa a década de 

1990: 

 

[...] o processo de “redemocratização”; a implementação de uma política de 

prevenção às DSTs/AIDS baseada na ideia de parceria entre o Estado e 

sociedade civil e num claro incentivo às políticas de identidade como 

estratégia para redução da vulnerabilidade de populações estigmatizadas; o 

desenvolvimento da segmentação e o crescimento de um mercado específico 

para o público gay ou GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), e, ainda, os 

efeitos dos processos globais (FACCHINI, 2005, p. 36). 

 

Dá-se destaque nesse momento, principalmente, ao Grupo Gay da Bahia (GGB), que, 

desde a época da “primeira onda” do movimento gay, é uma importante peça para 

organização de eventos na promoção de articulações entre os grupos e na formulação e 

análises de estatísticas relevantes que até hoje podem ser encontradas sistematizadas em sua 

plataforma digital, tornando-se referência para estudos sobre identidade gay em todo o país. 

Ademais, também participou de importantes atos nas políticas públicas, como, por exemplo, a 

campanha de retirada da homossexualidade do Código de Classificação de Doenças (CID) 

(SANTOS, 2016; FACCHINI, 2005). 

Vale sublinhar, também, que esses grupos se concentravam em sua maioria na Região 

Sudeste do Brasil, com 44%, seguido do Nordeste, com 26%. É no cenário de um 

significativo aumento na quantidade de grupos e da diversidade de instituições que em 1995 

ocorreu a fundação da Associação da Parada do Orgulho GLBT, dando origem à primeira 

Parada GLBT (de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) do Brasil, em junho do mesmo 

ano, em homenagem aos acontecimentos em Stonewall Inn. Em decorrência dessa e de outras 
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diversas manifestações, o movimento começa a crescer e a alcançar, também, fora dos 

grandes centros das capitais, reinventando-se em cada diferente tempo e espacialidade 

(FACCHINI, 2005). 

Como podemos ver nesse breve histórico da trajetória de como começaram a ser 

construídas as trajetórias da sexualidade e suas repercussões, a cidade sempre foi um lugar em 

que as existências desses corpos se circunscreviam e dialogavam com a mesma. De alguma 

maneira, a história que se dá nos espaços das cidades interpela essas existências ao mesmo 

tempo que é ressignificada por elas. Os lugares, que todos têm suas histórias, e discursos já 

pré-estabelecidos por estruturas sociais, políticas e espaciais, também são reinventados. Olhar 

para o passado e atentar para um significado que grita e reproduz muito do que já fora vivido 

é necessário, no entanto, fixar o olhar nas subversões do presente é legitimar que há maneiras 

de resistir e de reinventar espaços, lugares, corpos e identidades. 

 Não há corpos sem história, assim como não há corpos sem o espaço e tempo em que 

se inserem. Motivada a entender as trajetórias gays em Campos dos Goytacazes, fiz com que 

meu corpo e minhas múltiplas identidades também situadas, compartilhassem com os sujeitos 

de pesquisa experiências que pudessem me fazer caminhar em direção à algumas respostas – e 

outros inúmeros questionamentos – a partir da pergunta que intitula o trabalho: de quem são 

os lugares da cidade? Como e onde as trajetórias gays se encontram em Campos dos 

Goytacazes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

CAPÍTULO III: O DIREITO DE SER, ESTAR E EXISTIR NOS LUGARES PARA CORPOS 

POLÍTICOS 
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2.9 Para quem e com quem pesquisamos 

 

A escolha da metodologia de pesquisa é uma das etapas mais importantes de um 

trabalho científico. É a partir dela que elucidaremos e daremos a coerência necessária ao que 

se propôs analisar com a pesquisa em questão (BECKER, 1999).  

Entendendo que a pesquisa busca interpretar e compreender o processo de construção 

de identidade e a sua territorialização no espaço, a partir do consumo, para que assim seja 

possível elucidar as territorialidades, em consequência, os afetos, conflitos, tensões resultantes 

dessa identidade, que são produzidas a partir dos sujeitos do gênero masculino que se 

identificam como homossexuais e/ou possuem práticas homoeróticas, se torna imprescindível 

a aplicação de métodos qualitativos de pesquisa.  

Desse modo, destaco, novamente, que o eixo central da pesquisa se atém a 

informações qualitativas que priorizam o discurso, as ações, os gestos, as dinâmicas dos 

sujeitos e os grupos estudados. A pesquisa qualitativa se refere à produção de dados que em 

primazia dão ênfase às práticas elucidadas pelos sujeitos – isto é, os sujeitos da pesquisa – 

descrevendo, em particularidades, as vivências relevantes para o recorte feito.   

As bibliografias lidas anteriormente e durante todo o trabalho de campo me guiaram 

para uma melhor compreensão do que eu provavelmente encontraria lá. No entanto, como 

coloca Geertz (1989), não foi pelas teorias ou metodologias que entendi os caminhos dessa 

pesquisa, mas a partir do que vivi e observei com os verdadeiros “praticantes da ciência”, os 

meus sujeitos de pesquisa. O meu mais fiel objetivo, antes de qualquer outro, era construir 

uma relação de proximidade com eles, e foi a partir de um agir para e com eles que pude 

traçar e entender posteriores metodologias, teorias e métodos dessa pesquisa (DUSSEL, 

1970). 

Para que seja possível a apreensão dessa realidade, optamos inicialmente pelo método 

de observação participante. Segundo Turra Neto (2011), apesar de algumas limitações e 

possíveis imparcialidades, a observação participante nos aproxima dos sujeitos, permitindo 

usufruir de dinâmicas e diálogos extremamente importantes para a obtenção de dados para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Sendo assim, abrimos a possibilidade de firmar uma relação de confiança entre o 

pesquisador e seu objeto que, aqui, como posteriormente definido, denomino de sujeitos e/ou 

cooperadores da pesquisa, permitindo também que as vivências sejam, a partir desse 

momento, enxergadas de “dentro” de sua realidade, não tendo um teor meramente 

especulativo, para que, com isso, não se reproduza uma narrativa artificial e distorcida 
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(COLOGNESE; MÉLO, 1998). Diante disso, a observação participante se constituiu por uma 

participação da vida dos observados, dos sujeitos participantes da pesquisa que, ao mesmo 

tempo que apresentam seu contexto para mim enquanto pesquisadora e são, inevitavelmente, 

modificados por minha presença, também me modificam, construindo uma relação verdadeira 

e real, inserindo em suas dinâmicas (GEERTZ, 1978). 

É importante explicitar ainda que a pesquisa qualitativa e a observação participante 

têm como proposta uma visão estritamente microscópica, partindo de uma escala em que a 

quantidade de sujeitos abordados não é a prioridade, nem a generalização de suas análises, por 

ter como objetivo entender subjetividades e pluralidades em que estes se constituem. 

Estabeleci uma relação dialógica com os sujeitos da pesquisa, em que a inserção do 

pesquisador no contexto em que os mesmos se situam, é de inestimável valor para a 

“absorção” de informações relevantes (TURRA NETO, 2004).  

Priorizando as percepções que os sujeitos têm sobre a cidade de Campos dos 

Goytacazes, optei pela entrevista semiestruturada em profundidade, para possíveis e mais 

estritas sistematizações das realidades já observadas em campo. Com isso, ao invés de 

delimitar uma exterioridade mecânica minha para com os sujeitos da pesquisa, há um 

mergulho, um corpo-a-corpo, que, principalmente na situação da entrevista, se tornam mais 

evidentes (RIBEIRO, 1999).  

Este capítulo prossegue na tentativa de descrever algumas narrativas, que são 

construções de suas identidades enquanto homens gays ao longo de suas vidas, até aqui, para 

que, assim, possamos compreender de forma mais próxima a construção, identificação e 

disputa dos seus lugares na cidade. Deixo claro aqui que não é minha pretensão dar ênfase a 

essas narrativas a fim de romantizar e estabilizar o sentido da concepção de lugar conferida, 

tendo em vista que ele será entendido como aberto e negociável, atingindo níveis de 

complexidade que, ao mesmo tempo, se moldam, também são moldados por uma ordem 

global, a qual será destaque da próxima seção deste capítulo (MASSEY, 2008).  

O entendimento e o destaque das estórias desses sujeitos se dão justamente pelo peso 

em que as relações constituídas nessa pesquisa foram feitas. Como as relações com os espaços 

da cidade têm estórias que se entrelaçam com a dos próprios sujeitos e nos demonstram, de 

forma muito dura, na maioria das vezes, como a sexualidade deles ainda é uma questão que 

suscita, na maioria das vezes, a discriminação.  

As entrevistas aconteceram todas no período de maio e junho do ano de 2017. Tenho 

que confessar que não sabia o quão difícil seria para mim fazê-las. Já com alguns laços 

estabelecidos com meus sujeitos de pesquisa, não foi fácil ouvir tantas verdades. Eu não 
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esperava por tanta dor da construção de ser quem são. Nenhuma das bibliografias e nenhum 

dos campos já vividos, anteriormente, haviam me preparado para esses momentos. Foi uma 

verdadeira entrega, deles para mim e minha para eles.  

O roteiro de entrevista foi feito de forma semiestruturada para que os deixasse à 

vontade, para que fosse uma conversa fluida, porém sem que se perdessem também alguns 

importantes tópicos que eu precisava abordar. As perguntas abertas, já pré-estabelecidas por 

um roteiro, não tinham o objetivo de cercear, mas agiram como um guia, nesse momento. 

Expliquei a eles que, caso houvesse alguma pergunta que eles não quisessem responder, que 

não haveria nenhum problema. Uma das primeiras perguntas do roteiro de entrevista da 

pesquisa era a que se tratava de como teria sido o processo de entendimento deles como gays. 

Em que momento isso teria ocorrido, de que forma.  

Todos os relatos foram impactantes para mim. Porém, em especial, Matheus e eu 

compartilhamos um momento único e doloroso. Logo nessa primeira pergunta, ele me relatou 

situações de violência e abuso em sua infância. Pediu-me para que enfatizasse que, antes 

desse episódio, ele já sabia que era gay. Já se entendia como gay. No entanto, a violência 

sofrida deixou marcas e gerou significados, não só para si, mas para seus espaços e seus 

lugares na cidade.  

Isso não pode ser considerado apenas um dado, uma estatística. São sujeitos, vidas que 

são para sempre marcadas e, muitas vezes, destruídas por uma sociedade que institui e 

alimenta uma heteronormatividade, calcada no machismo, na homofobia e na opressão 

(FOUCAULT, 1985). Infelizmente, os casos de violência sexual, física e emocional, tratados 

aqui, não são os primeiros e nem os últimos de quem foge dos padrões heteronormativos. 

 

Matheus: E ele disse: “olha, ninguém pode saber disso, tá?” Eu disse: “o 

quê?” E, ele disse: “isso que a gente vai fazer”. Eu falei: “então tá”. Aí ele 

foi e fez. Aí eu fui. Não sabia o que era aquilo. Só sabia que não podia falar 

e ele só foi fazendo, fazendo e fazendo, dia após dia, porque ele morava do 

lado da casa, da minha casa. Ele é meu primo e até um dia que ele chegou e 

levou outros amigos e foi levando pessoas, amigos dele. E eu fui me 

apegando. Por isso que hoje eu tenho uma raiva. Não dele hoje, mas o dele 

antigo. Assim, porque eu tive que ressignificar porque é a vida, é meu dia-a-

dia. 

 

Após esse primeiro relato, no início da conversa, me vi enxugando suas lágrimas e 

também me vi atravessada por um choro que estava aprisionado em mim. A vivência relatada 

por ele também já foi a vivida por mim, em diferentes graus, enquanto mulher. Perceber que 
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nossos corpos foram e são tão vulneráveis. No pior sentido que essa palavra possa expressar, 

foi um momento de dor. De alguma maneira, eu sentia ali, uma movimentação de cura através 

do compartilhamento das dores e das cicatrizes. Alguns segundos após esse relato, ele me 

pediu para mostrar um poema que carregava consigo como mantra de questionamentos e, 

principalmente, de isenção de uma culpa que carregou durante tanto tempo de sua vida. 

 

Não era palavrão na minha casa 

Não era motivo de surra 

Apagaram do nosso dicionário 

Arrancaram de nossas costas aos tapas 

Até virarmos crianças comportadas 

Que diziam sim com obediência para qualquer coisa 

Quando ele subiu em cima de mim 

Todas as partes do meu corpo queriam rejeita-lo 

Mas não consegui dizer não e salvar minha vida 

Quando tentei dar um grito 

Tudo que saiu de mim foi silêncio 

Ouvi o não batendo com força 

No céu da minha boca 

Implorando para escapar 

Mas não pendurei a placa de saída 

Nunca construí a escada de emergência 

Para o não escapar não existia porta 

Quero fazer uma pergunta  

A todos os pais e tutores 

De que serviu a obediência naquela hora 

Quando dentro de mim havia mãos  

Que não eram as minhas 

- como vou verbalizar o consentimento na vida adulta se não me ensinaram 

na infância. (KAUR, 2018, p. 27, grifos originais da autora). 
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O período da infância, da exploração de novos horizontes, não foi apenas cerceado e 

impedido de serem vividos. Os sujeitos vivenciaram e vivenciam distintas dificuldades no 

processo do seu autoconhecimento de ser um homem gay. Entre os principais motivos 

apresentados para essa dificuldade, está a relação da família com a igreja. 

Ery: O momento da minha vida que eu parei pra ver, acho que tem muito a 

ver com a igreja né. Você deve entender. Foi com 14, 15 anos mesmo, que as 

pessoas me paravam pra me perguntar assim, amigos próximos mesmo, 

perguntavam assim sem me machucar: “olha, pode falar pra gente” . E tinha 

toda uma negação, principalmente por causa dessa carga religiosa. E aí teve 

um momento da vida que eu tava com coisa de 16, 17 anos, que teve uma 

reunião na igreja pra decidirem o que ia acontecer comigo a partir dali. 

Porque né, eu era e sou extremamente feminino, acho que não tô no padrão 

de masculinidade que as pessoas esperam que uma pessoa com pinto tenha 

né. E aí teve toda essa reunião pra decidir depois “O que que a gente faz com 

ele? Porque ele causa um certo incômodo nas pessoas né”. E a partir do 

momento que eu soube disso, que vieram me falar depois, eu falei “é.. eu sou 

isso, e tô feliz assim, meus amigos me amam assim, minha família também”. 

Então foi esse momento que eu falei “é isso, e eu vou viver assim” e já era 

pra eu tá vivendo isso há muito tempo né, mas a sociedade fica jogando a 

gente nesses lugares 

Léo: Era de 7, 8 anos pra cima, que eu pegava os meninos da igreja, mas era 

aquelas brincadeiras entre aspas inocentes, que eu era um carinho aqui, um 

toque ali, mas eu realmente comecei a perceber essa mudança minha entre 

aspas, através do Batista, que foi onde eu estudei. E eu sonhava com esse 

menino, e eu fui conversar com uma professora sobre esse assunto e ela foi 

conversar com meus pais. Ela foi o primeiro contato que eu tive em questão 

da sexualidade, porém, foi um contato errado. Porque ela foi falar com meus 

pais, ao invés de me chamar, sem a minha ordem, sem a minha autorização e 

meus pais vieram saber através disso. Só que até então eles achavam que era 

algo mental, como eles falavam. Então, eles primeiro tentaram entender o 

que tava acontecendo comigo, que era uma coisa passageira, porque eu era 

muito novo, e que com o decorrer dos anos eles iam continuar conversando 

comigo sobre esse assunto. Mas nada muito sério assim, a conversa. E 

depois de um tempo que realmente aconteceu, eles descobriram que não era 

nada mental, era eu, era eu completo.  

Lucas: Talvez eu possa dizer que a igreja foi saindo do processo da minha 

vida, porque na verdade sempre fez parte do processo. Qualquer história 

anterior que tenha marcado muito minha família sempre foi marcada pela 

igreja, então meu nascimento também. Então, a minha vida foi assim até os 

18 anos, quando... aí eu mudei de cidade, sai de Teresópolis e fui pro Rio de 

Janeiro. E o motivo, o pretexto, foi muito legal, que foi pra fazer minha 

graduação, entrei na UFRJ, e ali eu vivi muitos impactos culturais, e me 

afastei pela primeira vez da igreja, eu morava no terreno da igreja, a igreja 

realmente fazia parte da minha vida, e da minha vida até doméstica. E pela 

primeira vez eu me afastei desse ambiente, e até pela dificuldade de estar 

longe, e não poder participar dos cultos, de ter aquela presença toda... então 

dali a igreja começou a deixar de fazer parte. 
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Matheus: Graças a Deus eu já estava fora da igreja quando me assumi gay, 

porque, se não, eu ia... sei lá, as pessoas iam duvidar das coisas, elas iam 

duvidar do tempo que trocavam de roupa perto de mim, sei lá... porque as 

pessoas acham, que gay é um doente sexual, elas não entendem que um gay 

pode ser só um gay. Eu sou uma pessoa muito sexual, muito, muito, muito 

sexual. Se passar um homem gostoso perto de mim, eu não vou conseguir 

prosseguir com um assunto saudável, eu vou falar dele. Eu só não consigo as 

vezes, mas é porque eu sou da putaria (risadas). Mas meu namorado, por 

exemplo, é zero isso, é menos dez disso, e tem muitas pessoas que são assim, 

sabe? Só que eu tive esse dom, de ser uma piranha (risadas), mas nem todo 

mundo teve... E as pessoas padronizam, “ai todo gay é promíscuo” “quer 

ficar com todo mundo”, eu quero, sabe? Mas nem todo mundo é assim, a 

maioria que eu conheço, não é assim... a maioria que eu conheço, as vezes, 

vive mais uma relação fast-food, por ter medo de se envolver, por várias 

coisas, por muitas coisas, por achar que a outra pessoa não vai valorizar, de 

você não aceitar bem seu corpo, de ter medo de sofrer com sua família e o 

caralho a quatro. 

Daniel:Sim, eu cresci no meio evangélico então pra mim a 

homossexualidade era algo inviável, era algo pecaminoso, abominável, como 

eles dizem... então para mim era algo que eu não deveria aceitar. Então eu 

passei por um processo de não aceitação muito grande, em que eu chorava, 

entrava em depressão, mas ninguém sabia disso, era eu e eu. Vamos dizer, eu 

e Deus, porque eu sempre conversava com ele sobre essa questão. Eu sempre 

tive fé em Deus, e vou continuar tendo, independente da minha sexualidade. 

Mas a questão foi essa em momento algum consegui falar isso com alguém, 

mas continuei pegando pessoas do mesmo sexo. Homens. [...] Sim, eu me 

sentia culpado. É uma culpa que a gente carrega durante muito tempo, a vida 

inteira, até a gente realmente se aceitar. Então pra eu ter esse processo de 

aceitação, foi muita tortura, pra dentro de mim. Até eu aceitar, até eu 

realmente entender que eu sou gay, que eu realmente gostava de homem, que 

eu gosto de homem e vivia isso, era muito complicado. 

 

Sobre esse assunto que aborda a religião, de modo geral, principalmente as cristãs, 

Pessôa (2017) explicita que existem algumas premissas nas quais os cristãos se apoiam para 

fundamentar seu preconceito, sendo as principais: a imoralidade, a disseminação de doenças 

como a Aids por causa da homossexualidade e a crença na sexualidade como uma escolha a 

qual o sujeito pode tomar, pois, o contrário disso, desrespeitaria a bíblia. A “ética cristã,” por 

isso, é programada para não respeitar e acolher a diversidade, reproduzindo ainda mais 

violências e preconceitos. Entretanto, não é somente a igreja que fez o papel de censurar e 

reprimir suas identidades. Em alguns casos, mesmo que as famílias não tenham um histórico 

de cobranças religiosas, também se mostram extremamente conservadoras na questão da 

sexualidade, o que provoca, em muitos sentidos, as restrições do que podem ser não somente 

fora de suas casas, mas dentro delas. 
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Roberto: Porque quando eu era criança, eu lembro uma vez direito que, tipo, 

meu pai era alcoólatra, tá voltando até, mas ele parou por muito tempo. 

Quando eu era criança, a gente ia pra uma casa em Leopoldina, que tinha um 

morrinho assim, e quando a gente ia pra casa tal, tinha um barzinho na rua de 

cima, e tinha um menino, filho do dono do bar que era da minha idade, e a 

gente brincava, fazia as coisas lá de brincadeira e tal, mas isso eu era muito 

criança, foi antes de eu mudar pra casa, 4 anos, 5 anos, um negócio assim. E 

aí tava tocando, qual nome daquela música gente? Ah é, “chibombombom” 

na televisão, e tava eu, o menino filho do dono do bar, e um menino que eu 

não faço ideia de quem seja em frente à televisão. Meu pai quase me bateu, 

ele me puxou pelo braço, me levou pra casa e disse que eu não podia fazer 

aquilo, que aquilo era coisa de veado e não sei o que, e eu lembro disso até 

hoje. Lembro que apareceu um pinsher, e eu morria de medo de cachorro, e 

aí eu fiquei com muito medo, e eu fiquei com muito medo de correr e ele 

brigar mais comigo. Mas eu lembro, eu lembro da rua toda escura, e de estar 

descendo ela com meu pai e ele brigando comigo. Isso é real, tanto que eu 

não consigo fazer nenhuma coreografia hoje, porque meu corpo trava, 

entendeu? Meu corpo trava, depois disso eu travei. 

Ítalo: Sim, então, eu sou assumido, e eu saí do armário com 18 anos, foi bem 

tardio. Porque tem toda uma questão familiar por trás, e também de onde eu 

venho. Porque eu venho de uma cidade muito pequena, muito conservadora, 

muito religiosa e a minha família apesar de não ser muito conservadora e 

religiosa, é meio preconceituosa. Hoje eu acho que nem tanto, mas na época 

né, há 10 anos atrás. E aí eu demorei muito pra sair do armário, eu não me 

relacionava com ninguém, nem com homem e nem com mulher, porque eu 

já sabia que eu era gay, então não queria me relacionar com mulher por 

causa disso. E aí com 18 anos, eu me apaixonei assim pela primeira vez, e o 

garoto começou a meio que corresponder, e eu queria muito ficar com ele, 

mas aí eu pesava: “quero ficar com ele, mas e se alguém ver e contar pra 

minha mãe?. E” então eu fiquei nesse dilema, eu decidi que só ia ficar com 

ele, depois que eu tivesse coragem de contar pra minha mãe, porque eu tinha 

muito medo de alguém ver e contar pra ela, e eu pensava só que: “cara, esse 

é o tipo de coisa que eles têm que saber pela minha boca”. E aí fiquei 

enrolando o garoto durante um tempo, e aí resolvi contar pra família. Aí eu 

contei pra minha mãe, minha mãe passou mal na hora, começou a chorar, a 

gritar, pressão caiu... 

 

Para além da “perseguição” dessas pessoas que desviam da institucionalização, há, 

também, a influência da religião e da família conservadora nas suas vidas que os próprios 

sujeitos me indicaram como uma reafirmação dos estereótipos e papéis de gênero. É no 

período da infância, portanto, em que os sujeitos se encontram muito dependente de seus pais, 

que eles viveram muitos momentos de opressão contínua da família, para que não “se 

tornassem gays” (PESSÔA, 2017). 



83 

 

Daniel: E aí que eu me enganava. Tudo bem que a forma como eles 

tratavam, eles não tratavam como uma doença, eu que achava que eu 

tinha que ser curado. Em momento nenhum eles tratavam como 

doença diretamente, mas, assim, eu tentei não aceitar esse meu lado, 

que pra mim naquela época era muito difícil, e eu tentei encontrar um 

modo de fugir. Então eu me afastei de todos os gays de Campos que 

eu conhecia, me afastei de todo mundo, mudei de número, pra evitar 

contato, isso foi a pedido deles (igreja). Eles falavam que eu tinha que 

me afastar pra eu poder manter a postura de homem que eu queria 

ter. Então começou esse processo de afastamento, de restauração entre 

aspas, que foi muito dolorido no começo. Até que, um certo dia, eu 

comecei a me acostumar, e um certo dia eu resolvi me assumir de vez, 

porque eu cansei [...] Da risada, da zoação, do zombamento, de ficar me 

criticando, “porque todo mundo sabe que ele é gay, as pessoas até me 

perguntam “nossa, ele não é gay?” “ele parece um gay, e isso e aquilo... ele 

parece um veadinho”. Eram termos que eu não gostava, pejorativos. Tanto o 

veadinho, o gayzinho, a bichinha, eles usavam esses termos e começou a me 

maltratar [...]Aí voltando o assunto da igreja, dos meus pais, eu 

expliquei pra eles, e foi isso, acabou. Eu tenho contato com eles, eles 

me respeitam, a gente tem um almoço todo ano em família normal, 

que a família toda sabe, todo mundo sabe, até porque eu não tenho 

vergonha, não preciso me esconder, não preciso disso. Então é, eu 

parei com esse negócio de “ah, agora eu sou machinho”. Não, eu sou 

gay, gay, sou bicha, bichérrima, foda-se todo mundo e não tô nem aí 
(Grifos da autora).  

Matheus: [...] E isso era um problema pra família e pra sociedade, 

eugostava de pentear cabelo, gostava de boneca, gostava de brincar 

de dançar, não gostava de bola, não gostava de vídeo game, não 

gostava de meninos. E isso era um problema né, pra todos. E eu não 

me identificava [...] e eu quero ser aceito como qualquer outro hétero. 

Tipo você, você não chegou pra sua mãe e falou “mãe, sou hétero, 

gosto de homens”. E esse é o maior conflito sabe, desde quando uma 

criança se identifica gay, até o momento que ela fala pro pai. Esse é o 

primeiro e o maior conflito da vida dela, provavelmente (Grifos da 

autora). 

Juliano: Você sempre ouve de todo mundo que você é diferente, e isso 

era complicado pra mim porque não me via diferente de ninguém. Eu 

ainda brincava “eu tenho dois olhos, um nariz, uma boca, não sou 

diferente”, mas aí sempre falavam que eu era muito feminino para um 

garoto [...] minha mãe conta uma história de que certa vez me levou 

num aniversário e eu devia ter 4, 5 anos e eu sempre fui uma criança 

muito bonita, loirinho, dos olhos claros, cabelo encaracolado 

cumprido, e um senhor pediu pra que levasse a sobrinha dela pra 

namorar o neto dele. E aí mamãe puta da vida falou “olha, não é 

menina, é muito macho, e não é minha sobrinha, é meu filho” (Grifos 

da autora). 
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Desde quando eram crianças, seus pais, a igreja e as instituições como um todo – o 

Estado, escolas – já definiam seus papéis como “homens” e “machos”. Não haveria espaço 

para o surgimento de outros gostos, de uma outra identidade. A limitação e as censuras 

sofridas pela disparidade estrutural dos gêneros, que nos é socialmente imposta, isto é, a 

separação entre o “universo masculino” e o “universo feminino”, fizeram com que não 

tivessem acesso aos seus desejos, aos espaços que queriam estar e a quem realmente eram. É 

possível notar, a partir disso, que a reprodução confusa e errônea dos estereótipos, que 

permeiam a discussão sobre gênero e sexualidade, é produzida e estimulada desde a infância 

desses sujeitos. 

 É desde esse momento que essas crianças, assim também como as heterossexuais, na 

maioria das vezes, são moldadas para perceber e acreditar nas premissas de uma vida em que 

existem coisas permitidas a aqueles que realmente querem ser considerados e lidos como 

homem – o branco, forte e “machão” – e outras não. Se o fizessem, seriam considerados 

mulheres, e estariam se submetendo a uma posição inferior (BUTLER, 2003). 

Crescendo sob esse contexto de se diferenciarem da norma heterossexual, os sujeitos 

chegam ao período da adolescência, geralmente vivido por eles entre 14 e 18 anos, com o 

complicado “desafio” de terem que contar aos seus pais, amigos e família que são gays. 

Percebo que é a partir desse momento, muitas vezes realizado sob muitas dificuldades e 

medo, que a relação com os espaços públicos, que se referem à realidade fora de suas casas, 

muda completamente. Mesmo com as restrições vividas pela violência e homofobia estrutural 

da sociedade, todos aqueles que se reconheceram gays para suas famílias, principalmente, 

aqueles que passam a morar sozinhos e/ou já moravam sem a companhia dos pais 

anteriormente, passam a ocupar espaços da cidade, a ressignificar lugares, o que antes não 

acontecia, por “preservação” e medo de serem “descobertos” por seus pais. Porém, 

contrariamente a isso, aqueles que ainda vivem com seus pais, mesmo que tenha acontecido 

todo o processo de contar a eles sobre sua orientação sexual, não desfrutam dessa maior 

“liberdade” por não terem sidos totalmente “aceitos” pelos mesmos. 

 

Roberto: Então, isso é meio relativo. Porque eu não tenho problema com 

morar em Campos, eu tenho problema em morar com meu pai, ou morar no 

mesmo lugar da família da minha madrasta, por exemplo. Eu moro com ele. 

Então tipo, eu não ligo pra nada disso, de tipo, “ah eu bebo’, “eu fumo”, “eu 

beijo na boca de homens”, e ando de mãos dadas com meu namorado, ou 

vou pra um bar se eu quiser beijar alguém eu vou lá e vou beijar. Meu único 

problema é que tipo assim, eu não tenho vergonha, não vou me importar se 
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alguém da família da minha madrasta ver e comentar, o meu problema é 

como isso vai refletir lá em casa, sabe? Quando eu morei no Rio, foi 

maravilhoso, tipo assim, eu conheci um menino e ele foi lá pra casa. Porque 

minha mãe é muito de boas sabe, e antes disso, eu nunca tinha levado 

ninguém lá em casa, sabe? Na casa que eu morava. E aqui eu não tenho 

nenhum problema sabe, não tenho problema em andar de mãos dadas e essas 

coisas, mas, eu fico pensando assim que Campos é muito pequeno, vai que 

meu pai passa. Meu pai fica andando pra cima e pra baixo, meu problema 

maior todo é esse, e não a cidade. 

 

A realidade vivida por Roberto nas suas sociabilidades, na cidade de Campos, é 

completamente atravessada pela possível descoberta de seus familiares o virem em algum 

lugar e isso se tornar um problema, pois, apesar do seu pai, pessoa com quem ele ainda mora, 

ter conhecimento sobre sua sexualidade, ele não aceita sua orientação sexual; a condição de 

que Roberto possa continuar morando com ele é que ninguém do ciclo social do pai tome 

conhecimento disso. Assim, são muitos os lugares em que Roberto é “proibido” de estar ou, 

pelo menos, de ser quem ele realmente queria ser.  

No entanto, embora Roberto tenha sido o único sujeito que relatou problemas com a 

família na questão de ocupar os lugares, muito também por ser o único que ainda mora com o 

pai, todos os outros sujeitos de pesquisa também colocam como ponto muito relevante a 

violência que sofrem nas ruas. Na maioria das vezes, essa violência é feita de forma verbal 

e/ou psicológica, por pessoas desconhecidas nas ruas. Até mesmo essa violência, explícita ou 

velada, influencia, em maior ou menor grau, nas suas relações com os lugares. 

 

Roberto: [...] fora do portão da minha casa eu me sinto exposto a tudo. 

Existem lugares que eu me sinto mais inseguro e menos inseguro, por 

exemplo, eu odeio andar na Pelinca, odeio! Primeiro que eu odeio encontrar 

as pessoas na rua, as pessoas do Alpha. Esse tipo de coisa e sempre dou de 

cara com alguém, e eu me sinto mais exposto a julgamentos do que no 

Centro, entendeu? Eu me sinto mais tranquilo andando no Centro no 

calçadão, do que na Pelinca. Se você falar pra mim “ah mas onde você acha 

que vai apanhar?” Eu vou falar no Centro, mas as chances de acontecer 

algum ato de homofobia, qualquer um que seja, eu acho que seria na Pelinca. 

Tipo assim, os playboyzinhos filhos de papai, entendeu? É um lugar que a 

heteronormatividade tá ali, muito (risadas). E tipo assim, no Centro... não sei 

sabe? As pessoas só tão ali, elas não tão ali pra nada, tem muita coisa 

acontecendo no Centro, muita gente de vários lugares. A Pelinca só 

concentra um certo tipo de pessoas de Campos, que são mais os héteros 

normativos, classe média, classe média alta... 

Dinho: Eu acho que qualquer ambiente que são mais heteronormativos, eu 

vou sentir isso, em qualquer um desses ambientes. Por ser visualmente gay, 

pelo jeito que eu me visto. Então por mais que as pessoas não me agridam 

verbalmente ou fisicamente, eu vou sentir aquele incômodo... sei lá, uma 
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coisa tenebrosa pra gente que é visivelmente gay é ir em banheiros nesses 

ambientes héteros, porque as pessoas ficam hostis, como se você estivesse 

num ambiente pra se aproveitar. E pelo amor de Deus né? Um povo escroto 

daquele jeito (risadas). Então, eu acho que é até uma coisa que os gays não 

param pra comentar, mas usar banheiros em ambientes héteros é muito 

desconfortável, por eles acharem que você tipo “ai não deveria tá ali”, então, 

eu sei que isso acontece sempre, e é um tipo de homofobia que se eu me 

propor a ir nesses ambientes eu vou ter que enfrentar. Já sofri homofobia na 

rua também, de comentários. 

Ítalo: [...] a cidade é hostil assim, essa manifestação assim. Eu penso na 

roupa que eu vou sair de casa. E se eu penso na roupa que eu vou sair de 

casa, acho que aí já é um pouco de homofobia. Eu penso na roupa que eu 

vou andar no meu condomínio. Acho que isso já é homofobia né, é uma 

censura. Acho que é um sentimento de percepção de coerção, é uma coerção 

de alguma maneira. 

Lucas: Porque eu ouço isso direto: “ah, mas isso é demais né? Beijar no 

meio da rua? Acho que isso é demais né, eu odeio até quando um casal 

hétero faz isso...”  Mentira cara! Um casal fazendo isso no meio da rua, 

ninguém para pra olhar. Um casal hétero fazendo isso num canto a noite na 

rua, você não joga o farol alto, não tem isso, não existe isso! É puro 

preconceito. Você não tem opções, quando você é gay, você não tá só 

transando com uma pessoa do mesmo sexo. Se você não for um gay 

heteronormativo então, antes de você falar, a sua imagem já chegou pra 

pessoa, e aí como que rola isso? A pessoa já tá sabendo que você é gay, aí já 

te coloca num pacote de várias coisas ali. As pessoas têm essa identidade 

como primeiro, e tipo, quando se é hétero não tem isso, não tem isso.  

Ery: [...] eu tava com um namorado na época, e a gente tava de mãos dadas 

ali perto do Trianon, e aí uns caras, quatro caras dentro de um carro, 

mandaram a gente soltar a mão, e foram seguindo a gente devagar com o 

carro. E aí tipo, meia noite, numa rua só casa, sem nada aberto, tudo deserto. 

Então foi tipo assim, horrível, saca? E não, e pelos amigos que eu ainda 

tenho aqui, eu vejo que é algo que não acontece só comigo. 

Daniel: Inclusive eu já fui apontado, ali no Centro. Uma vez na rua, 

correndo, com pressa, eu acabo rebolando muito né, de bota rebola, e aí 

começaram a gritar na rua, eram três jovens que tinham acabado de sair da 

escola “ah veadinho” “vai sua bichona” “ah veadinho, eu te porrava” 

 

As ruas falam e, mais ainda, os corpos falam. Antes mesmo dos sujeitos falarem algo, 

as roupas, suas companhias e as formas como se comportam, até mesmo como andam, isto é, 

tudo o que se aproxima, minimamente, de um comportamento tido como estritamente 

“feminino” é motivo de violência. Verbal, física, psicológica, velada ou explícita. As ruas da 

cidade, na verdade, não falam, as ruas gritam através dos olhares e dos “sai daqui,seu 

veadinho” “bichinha!”, indicando que o lugar deles não é ali (COSTA, 2010). Não é, portanto, 

nem na rua e nem mesmo em nenhum outro lugar, tendo em vista que a homofobia não se 
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manifesta somente nas ruas, mas, também, em locais específicos, como alguns 

estabelecimentos. 

Entretanto, a resposta a esses movimentos movidos por homofobia, enquanto 

segregam e, de algum modo privam a ocupação de alguns espaços, criam espaços e corpos de 

resistência. O preconceito, a homofobia, o machismo, não vencem a vontade e necessidade de 

existir nesses lugares na cidade. Tudo vira forma de resistência, principalmente, seus corpos. 

Fazer-se presente diante de uma realidade cruel é um ato de resistência. Não é somente a 

partir de lugares que são legitimamente LGBTQ+, como, por exemplo, o “Vale”, que os 

sujeitos ocupam e têm suas sociabilidades. Antes disso, fizeram suas redes de consumo e 

sociabilidades em locais heteronormativos que foram “tomados” por eles e, dessa maneira, 

ressignificados. 

 

Arthur: A gente ia pro Centro de Compras todo mundo ficar lá bebendo, ou, 

então, ia todo mundo pro Caipira, no Caipira não é LGBT, mas todo mundo 

sabia também que não era hétero. Todo mundo sabia que naquela época no 

Caipira, só tinha veado. Mas, nunca foi um lugar LGBT, era meio que a 

gente invadia aqueles espaços, tomava aquele território. Tipo a Fluir, mas a 

Fluir foi um movimento contrário. A Fluir começou pra galera alternativa, e 

aí eles foram tomando conta, a galera mais modinha assim, e hoje eles são 

bem pelincada assim. Na real, depende também, quarta e domingo lá é mais 

de boas até. 

Daniel:Eu vou falar alto, vou dar risada alto, vou fazer o que eu quiser. É do 

meu jeito gay de ser. E mesmo que eu não fizer isso, as pessoas olham pra 

mim, porque tipo, eu passo lápis de olho, eu gosto de pintar as unhas de 

preto, porque são coisas que eu gosto, coisas que eu acho bonito em mim. 

Então assim, são coisas entre aspas estranhas pra eles, mas pra mim não é. 

Pra quem é gay, eu sou normal. Nós somos gays, a gente pode usar o que a 

gente quiser. E assim, as pessoas me olham de rabo de olho, eu percebo, elas 

ficam me reparando dos pés a cabeça, tipo assim “nossa que cara estranho, 

nossa que gay”. Inclusive tem pessoas que as vezes falam assim comigo 

“nossa, você tá muito gay hoje”, e eu falo: “gente, como assim cara? Eu sou 

gay, veado” 

Lucas:Mas em relação aos lugares aqui de Campos, eu acho que assim, são 

lugares que os gays começam a frequentar e a gente fala: aquele lugar é 

seguro. E a aquele lugar é tomado 

Matheus:Hoje, eu só aceito que falem gay. Eu me sinto ofendido quando me 

dizem que eu não pareço com um gay. Se eu tô com um short e alguém diz 

que eu tô parecendo hétero, você pode ter certeza que em duas semanas eu 

vou estar com ele cortado, beirando a bunda. Tipo, não dá pra mim, sabe? 

Porque é muito complicado. E chega um certo momento que você quer 

afrontar mesmo, sabe? Um hétero não sabe o que é você ter que chegar e 
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contar pros seus pais e contar que você gosta de alguém tendo risco dele te 

colocar pra fora de casa. Ele não sabe o que que é você ter que colocar em 

jogo todo seu caráter e todos seus valores, só por você gostar de alguém do 

mesmo sexo que você. E tipo assim, a gente fala disso e parece utópico, mas 

não é, não é 

Ítalo: Até mesmo porque eu sou muito político e eu acho que quando você 

faz esse tipo de coisa de andar de mãos dadas, você não tá só demonstrando 

carinho, isso é política, você tá afrontando o sistema, você afrontando as 

pessoas na rua, tipo assim, você não pode impor sua homofobia sobre a 

minha pessoa. Você pode não concordar, você pode votar no Bolsonaro, 

você pode fazer o que você quiser, mas no meu corpo sou eu que mando. 

Então, se eu quiser, eu vou andar de mãos dadas. E eu acho isso muito legal, 

essa afronta. 

Roberto:[...] tipo a penúltima vez que eu me montei de drag, que eu me 

montei no último bloco do Pelincão e sai andando de salto até a frente do 

Pelincão, em 2016. E aí teve até uma fala que eu fiz numa roda LGBTQ no 

EREA que teve aqui em Campos que eu falei “eu não me monto de drag 

porque eu acho que eu estou, que eu tenha essa representatividade em mim, e 

eu não acho que eu milito suficiente quanto a isso”. Mas aí um amigo meu 

que eu amo muito, que eu me montei na casa dele sabe, ele virou, pegou o 

microfone e falou assim “no dia que você se monta, põe uma peruca, põe 

uma maquiagem, e sai andando o Pelincão todo com as crianças olhando pra 

você e apontando, e você segue firme olhando reto, você tá pisando muito, 

então nunca diminua sua luta, porque qualquer luta é válida”. 

 

O corpo é uma representação muito importante. Ser, através das roupas, dos 

acessórios, das unhas, do cabelo, e estar, quando ocupam lugares que seriam “héteros”, é uma 

forma de reivindicar e tentar mudar a realidade vivida na construção de seus lugares já que, 

via de regra, são marginalizados e proibidos de ser/estar, apenas por se identificarem como 

homens gays. É importante apontar aqui, ainda, como fora citado em uma das passagens da 

entrevista acima, o significado de se vestir, de performar uma dragqueen. De acordo com o 

dicionário Online de Língua Portuguesa (2018), dragqueené “Aquele que se veste ou se 

produz com roupas femininas, usa maquiagem de forma extravagante, se vale de grande 

expressividade gestual e que, normalmente, se apresenta como artista em espetáculos, festas, 

shows e etc.”  

Nesse ponto, é importante afirmar quão importante se faz essa questão para os sujeitos 

de pesquisa. Em conversas informais durante o campo, oito deles me informaram que já 

tinham feito, ou que ainda fazem apresentações e eventos, em que se vestem de dragqueene 

que têm uma “personagem” a partir de suas fantasias de drag.  O momento de colocar as 
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roupas de suas drags, era o momento de afrontar a sociedade que tanto os reprimia. Ser drag, 

estar drag, segundo Arthur, é “chegar ao máximo que o homem hétero branco despreza. É se 

libertar e poder fazer tudo que a gente quer. É pisar no machismo e na homofobia”. Com esse 

mesmo pensamento e objetivo, Matheus se preparou durante seis meses para performar como 

drag no principal evento de fotografia da região, do qual ele era o organizador e planejador de 

tudo. 

No dia 27 de julho de 2018, o evento tinha seu início, e, atendendo ao convite do 

Matheus, estive presente nesse dia, embora não soubesse muito bem como iria ser a questão 

da apresentação. No final do evento, no qual outros sujeitos de pesquisa também estavam 

participando, para um público de aproximadamente quatrocentas pessoas, Matheus entrou no 

palco do evento vestido com meia calça preta, maiô, peruca, maquiagem e uma capa 

vermelha. Atrás dele, era exibido um vídeo com frases que a família dele sempre falou 

enquanto ele era criança.  Frases como “Você é o culpado por tudo isso! Você vai para o 

inferno! ” Eram intercaladas com fortes imagens de reportagens que mostravam as agressões 

às pessoas LGTQ+ no ano passado. 

Foi uma experiência perturbadoramente linda. Emocionou todos que estavam nesse 

momento. A performance de Matheus foi maravilhosa e o vídeo, no mínimo, colocou as 

pessoas que ali estavam para refletir sobre o assunto da homofobia, das vidas LGBTQ+ que 

todos os dias morrem só por serem quem são. 

 

3.0 Para quem foi feita a cidade? O sentir a partir do lugar  

 

No decorrer dessas trajetórias gays em Campos dos Goytacazes, estamos o tempo todo 

dialogando sobre a relação dos sujeitos com seus espaços, com a formação de seus lugares. 

No entanto, que lugares seriam esses? A partir de qual perspectiva partimos, quando 

abordamos o conceito de lugar? 

Essa  seção, por conseguinte, busca discutir para além do conceito de lugar na 

Geografia, entender seu sentido para os sujeitos de pesquisa justamente  para que não se 

coloque aqui como um conceito vazio e a parte dos mesmos, através da leitura de suas 

respectivas narrativas.  

O entendimento, sobre o qual deveríamos iniciar a discussão, a partir do pós-

estruturalismo, segue não somente em concordância com toda a bibliografia trabalhada até 

aqui, mas, sobretudo, em coerência com o compromisso, assumido durante toda a pesquisa, de 
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não tornar essas identidades fechadas, com um teor de imutabilidade. Por justamente entender 

a complexidade com que se faz neste atual contexto pós-moderno, entendemos o cuidado e a 

necessidade de refletir, a partir de um espaço e tempo que estão constantemente em 

transformação, abertos (MASSEY, 2010). 

Para reconhecer o sentido das múltiplas trajetórias, é preciso, genuinamente, nos 

livrarmos de estruturas e atemporalidades que estabilizam e entendem o lugar como um 

conceito fechado. Na dita pós-modernidade, a globalização alcança espaços e os integra, 

estabelecendo interconexões e influências. Os espaços, nesse contexto, se tornam mais 

fluidos, com um caráter sempre em construção, nunca acabados, representando uma complexa 

mistura e, assim, também serão concebidos os lugares (BAUMAN, 2008). 

 

Se o espaço for, genuinamente, a esfera da multiplicidade, se for o reino das 

trajetórias múltiplas, então, haverá, também, multiplicidades de imaginação, 

teorização, compreensão, significados. Qualquer “simultaneidade” de 

estórias até agora será uma simultaneidade distinta de um ponto de vista 

particular (MASSEY, 2000, p. 131). 

 

O caráter elusivo do lugar só poderá ser compreendido a partir da consideração dessas 

histórias e trajetórias sobre quem se pretende conhecer esses lugares e suas relações. Os 

lugares aqui terão um sentido de representação, identidade e sentimentos, mas, também, do 

não-encontro, das desconexões e, mais ainda, da sua abertura ao que está “fora” dos seus 

“limites”. Serão consideradas as ressignificações, a partir desses encontros, e as relações do 

global com o local e do geral com o específico. 

Pautados em Massey (2008), os lugares são entendidos aqui como histórias em 

processo. Lugares que se fazem junto com todas as fragilidades que as mudanças carregam e, 

também, com a efemeridade do “agora” e “aqui” em que se localizam os sujeitos. 

 

“Aqui” é onde as narrativas espaciais se encontram ou formam 

configurações, conjunturas de trajetórias que tem suas próprias 

temporalidades. [...] São retornos (o meu, o dos pássaros) e a própria 

diferenciação de temporalidades que proporcionam continuidade. Mas os 

retornos são sempre algum lugar que se transformou, as camadas de nosso 

encontro interceptado e afetando um ao outro, a tessitura de um espaço-

tempo (MASSEY, 2000, p. 202) 
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Em outras palavras, o lugar se constrói a partir de trajetórias em aberto. Ele considera 

o passado, mas, se constituindo no presente, sempre aponta para o futuro, no retorno que 

carrega sempre algo novo. O lugar, dessa maneira, é eventualidade. Atinge sua profundidade a 

partir de subjetividades, que estão sempre se transformando, estão em renegociações. O lugar 

nunca está dado, justamente pela eventualidade de sua concepção (MASSEY, 2005). 

As espacialidades, ou seja, os espaços que são produzidos nessa complexa constelação 

de processos em aberto, são produzidas em ações coletivas e singulares, que abrangem tanto 

suas relações com o mundo quanto as locais.  

E porque aqui tratamos do lugar? Em diferentes momentos da pesquisa me questionei 

se esse realmente seria o conceito a ser evidenciado no trabalho. Ao entrar em contato com a 

bibliografia que me ofereceu um amplo universo de semelhanças e contradições a ser 

estudado – de Tuan à Massey –, em concomitância com meu caminhar em conjunto com os 

sujeitos de pesquisa, tive a confirmação que o conceito de lugar era o conceito que melhor se 

encaixa com a realidade vivenciada. Por mais que os outros conceitos também possam ser 

interessantes e também se adequar à realidade da pesquisa – como o conceito de território –, é 

o conceito de lugar que protagoniza aquilo que vivi com os sujeitos no trabalho de campo, e 

aquilo que também é exposto em suas narrativas: o sentir. O lugar, que aqui é aquele que tanto 

me umedeceu os olhos e o coração nas entrevistas, me parece ser o que fielmente traduz o que 

esses corpos percebem e constroem com e na cidade.  

Como já vimos, a produção dos lugares dos sujeitos gays, em Campos dos Goytacazes, 

está repleta de tensão e conflitos. De acordo com Massey (2000), é, principalmente, no espaço 

urbano que esse encontro de trajetórias e identidades se torna mais complexo, pois tais estão 

mais inseridas nos processos de uma globalização neoliberal. 

Mas como sobreviveria o lugar frente a essa realidade globalizante latente, que é 

vivida, sobretudo, nas cidades? (MASSEY, 2000). Não se tornariam todos os lugares 

homogêneos de alguma forma, por carregarem em si inúmeros traços de um sistema-mundo? 

Estou em uma festa, em uma balada gay em Campos dos Goytacazes, cidade do 

interior do Estado do Rio de Janeiro. Ao ouvir a música, percebo que as pessoas dançam ao 

som de Madonna, cantora americana e, em seguida, já estão no embalo dos funks cariocas. As 

bebidas vêm de todos os lugares: Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Brasil.  As pessoas se 

vestem com roupas que, muito provavelmente, foram fabricadas em algum lugar da Ásia. É 

isso que a globalização e o capital, para acessar essas coisas, nos permitem viver. Estou em 

Campos dos Goytacazes, mas, ao mesmo tempo, em contato com tantos outros lugares. O que 
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é, portanto, que dá sentido ao lugar e desmitifica os que afirmam haver uma homogeneização 

dos lugares e do fim dos territórios? 

A resposta a essa pergunta nos faz voltar diretamente para os sujeitos. Para nós 

mesmos. É a partir do que somos, com quem nos identificamos, o que consumimos (ou não 

consumimos) e como consumimos, é que o sentido lugar é formado. Sendo assim, os lugares 

são únicos e prevalecem resistindo em individualidades e coletividades, pois, mesmo 

inseridos em “espaços da globalização”, o movimento de ressignificar cada um dos elementos 

“globais” apresentados é o que os diferencia (MASSEY, 2000). 

 

[...] o acabar juntos do lugar exige renegociação. Em flagrante contraste com 

a visão de lugar como estabelecido e preconcebido. Com uma coerência 

perturbada por forças “externas”, lugares tal como apresentados aqui, de 

certo modo, precisam de uma invenção, colocam um desafio. Eles nos 

envolvem, forçosamente, na vida de outros seres humanos e, em nossas 

relações com não-humanos, indagam como responderemos ao nosso 

encontro temporário com essas rochas, pedras e árvores particulares. Eles 

exigem que, de alguma forma ou de outra, confrontemos o desafio da 

negociação da multiplicidade (MASSEY, 2000, p. 204). 

 

Desse modo, o lugar não é pré-conhecido por noções globais. Não assume um estado 

passivo na sua concepção, mas é “globalmente ativo” (SANTOS, 2014, p. 73). O lugar é o 

que se aproxima de nós, quando ressignificamos o global. 

 

A ordem global funda as escalas superiores ou externas à escala do 

cotidiano. Seus parâmetros são razão técnica e operacional, o cálculo de 

função, a linguagem matemática. A ordem local funda a escala do cotidiano, 

e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a 

cooperação e a socialização com base na contiguidade (SANTOS, 2014, p. 

79). 

 

É a demanda dos conflitos, negociações, diálogos e tensões, que, a partir do contato 

com “o outro”, isto é, com aquele ou aqueles com os quais os sujeitos não se identificam, leva 

à simultaneidade do lugar com suas identidades em formação e, por conseguinte, com os 

territórios formados que derivam dessas relações de poder. Segundo Turra Neto (2015, p. 56), 

“[...] território existe porque existe a coexistência da diversidade num mesmo lugar. ”  

“De quem são os lugares na cidade? ” É uma provocação feita para nos levar a refletir 

sobre quais lugares e quais territórios são permitidos e/ou transgredidos pelos sujeitos de 
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pesquisa que, ao serem gays, são muitas vezes marginalizados e oprimidos, por estarem fora 

da norma heterossexual. 

A partir da pesquisa etnográfica, portanto, busquei responder essas perguntas, através 

do que entendi serem seus lugares, não-lugares e territórios, que se concretizam a partir de 

suas singularidades enquanto pessoas com múltiplas trajetórias (TURRA NETO, 2012). 

A confecção dos mapas, a seguir, se deu de forma conjunta com os sujeitos de 

pesquisa. Esses produtos não têm o intuito de possuir um caráter fixo, restrito aos seus lugares 

e territórios, mas, neste trabalho, irão nos servir como forma de representar tudo o que foi 

apreendido e sentido até aqui. 

Os territórios abordam relações de poder, da negociação desses sujeitos com seus 

lugares, se realizando na escala do cotidiano de suas relações. Assim, a partir dos mapas, será 

possível indicar algumas microterritorializações que acontecem na cidade, de forma 

conflitante, na maioria das vezes, entendendo melhor como os lugares e, ao mesmo tempo, os 

microterritórios se formam (COSTA, 2007; HAESBAERT, 2016). 

Em diálogo com os participantes da pesquisa, eles me apontaram que suas afetividades 

e o quanto se sentem seguros num lugar são o principal fator para criar suas sociabilidades. 

Segurança aqui, segundo as narrativas, seria a probabilidade de sofrerem alguma forma de 

violência pela sua orientação sexual – seja física, verbal e/ou psicológica. 

Antes de avançarmos para esse ponto é necessário fazer algumas ponderações. Na 

elaboração dos referidos mapas, deixei os sujeitos de pesquisa completamente livres para me 

apontarem segundo suas vivências as áreas de afeto e desafetos na cidade sob o seu olhar. Não 

estipulei quantidade, nem pré-requisitos para isso. Dessa forma, mesmo que a maioria dos 

lugares citados tenha aparecido de alguma forma em nossas vivências narradas ao longo desse 

trabalho – sobretudo no primeiro e no segundo capítulos dessa dissertação – existem espaços 

apontados aos quais não tive acesso. A representação que se dá nos mapas tem o objetivo de 

tornar visual a experiência que seus corpos têm ao se inserirem nos locais públicos e privados, 

embora esse seja apenas um retrato de uma realidade que muda a todo instante, pois se 

relacionam profundamente com suas existências. 

Dessa forma, nos mapas a seguir, os pontos em vermelho marcam os espaços da 

cidade em que os sujeitos se sentem inseguros, por já terem vivido, pessoalmente ou através 

de informações de amigos e colegas, algum tipo de violência, o que gerou um desafeto, 

desconforto nesse espaço. Por outro lado, os pontos em azul representam os espaços em que 

eles se sentem minimamente seguros para permanecerem, desenvolverem suas afetividades, 
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onde criam seus lugares e se territorializam. No entanto, na prática, essa relação não se faz de 

forma tão dicotômica, como poderemos perceber ao analisar os mapas, a seguir. 

É possível notar que essa relação se dá principalmente em dois pontos: o bairro da 

Pelinca e o Centro da cidade. Na Pelinca, onde se localizam a maioria dos bares e/ou boates – 

“Vale”, “Altos 539”, “Soma+Lab” – consumidos pelos sujeitos de pesquisa, existem muitas 

relações de dualidade. Enquanto alguns sujeitos apontam que seus locais favoritos estão 

localizados na Pelinca, ou em suas proximidades, seria também nesse bairro que se sentiriam 

mais inseguros em relação à homofobia, devido a uma heteronormatividade notável em alguns 

estabelecimentos. Podemos observar esses movimentos, principalmente, nos mapas de Ery, 

Italo e Roberto. 

O Centro, seguindo uma dinâmica similar, também assume um papel dual na vida dos 

sujeitos de pesquisa. Enquanto que, para alguns participantes da pesquisa, ele é “um lugar 

interessante a ser explorado”, outros relatam que sentem muito medo, devido a suas 

experiências e a ser um espaço muito movimentado, com grande fluxo de pessoas. Alguns, 

ainda, dizem não saber constituir muito bem para si o que seria o Centro da cidade, por serem 

tomados por sentimentos de segurança e insegurança nas mesmas proporções. 

 

Mapa 2 – Mapa de percepções do Arthur 
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Os pontos de segurança e afeto, apontados por Arthur, foram: o bairro da Pelinca, o shopping 

Avenida 28 de março, Tropeço’s bar, Oca Roots Pub, Academia Corpo e Energia e Bar do 

Dandão. Segundo ele, por esses locais serem frequentados, em sua maioria, por um público 

“alternativo”, oriundos de universidades públicas da cidade, seriam ambientes mais fáceis de 

ele se expressar e “ser ele mesmo”. Isso se deve ao fato de que, segundo ele, os 

frequentadores desses locais também seriam LGBTQ+’s. Ressalto, aqui, que nenhum desses 

estabelecimentos citados é, declaradamente, um espaço denominado LGBTQ+, o que indica 

que suas territorializações e relações com os lugares não são dependentes desse fator. Já 

quanto aos pontos de insegurança, ele destaca o Centro, principalmente no período da noite, e 

o Jardim São Benedito. De acordo com ele, esses lugares seriam muito “vazios”, o que 

aumentaria a possibilidade de violência e assaltos. 

 

Mapa 3 – Mapa de percepções do Daniel 
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No mapa de Daniel, os pontos apontados como seguros são: Pelinca, a boate Vale, o 

bar 2ª casa e o Parque Guarus. Ele relata que os estabelecimentos apontados são seguros por 

serem LGBTQ+, ou por serem propriedade de pessoas que também fazem parte da 

comunidade. Salienta também, ainda, que a partir da abertura do Bar 2ª casa, sua relação com 

o Parque Guarus, bairro próximo de onde se localiza o bar, mudou, pois, de acordo com ele, 

antes havia um medo de frequentar “os lugares do outro lado da ponte”. De maneira contrária, 

os pontos destacados como locais de desafeto e insegurança seriam o Centro da cidade, o 

Bairro Cidade Luz, o Shopping Boulevard e a Avenida 28 de março. A partir de suas 

vivências, ele afirma que esses locais são perigosos e inseguros por terem muita concentração 

de pessoas, além de, em todos eles, ele já ter sofrido homofobia de alguma maneira. 

 

 

Mapa 4 – Mapa de percepções do Dinho 

 

 

Para Dinho, os lugares, com que ele criou laços e se sente livre para ser quem ele 

deseja ser, são: a Universidade Federal Fluminense, o Bar 2ª casa e Boate Altos 539, espaços 
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com pessoas “alternativas” e que respeitam suas escolhas, de orientação sexual ou não. Como 

pontos de insegurança, ele me relata que nunca entraria na Excess Club por ser um ambiente 

muito heteronormativo, assim como a Boate Cabaret. O Centro, por sua vez, seria um espaço 

em que ele se sente apreensivo e inseguro, devido à quantidade de pessoas que por ali 

circulam, sendo mais difícil se defender de atos homofóbicos.  

 

 

Mapa 5 - Mapa de percepções do Ítalo 

 

 

No mapa de Ítalo, é possível observar, como pontos de afeto, a Vila Maria, um local 

de exposições e eventos culturais, a Avenida 28 de Março, a avenida Pelinca, o bairro do 

Jóckey, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Estadual do Norte Fluminense. 

Segundo ele, seguindo um padrão dos discursos dos outros sujeitos, esses espaços lhe trariam 

a sensação de afeto e segurança por atraírem um público semelhante ao que ele se 

identificava. Destaco que esse sujeito indicou a Avenida 28 de março como um lugar de 

identificação, devido a ser, por meio dela, que ele faz seus deslocamentos para seus locais 
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favoritos. Como pontos negativos, ele declara se sentir ameaçado na avenida Pelinca, nos 

arredores da escola do Liceu de Humanidades e no Parque Guarus. De acordo com ele, os 

arredores da escola seriam muito perigosos devido a assaltos e o Parque Guarus seria temido 

muito por ele acreditar que “lá as pessoas não devem estar acostumadas em verem dois 

homens se beijando, acho que é mais interior do que aqui”.  

A Pelinca, ponto colocado como positivo de seguranças e afetos, mas, ao mesmo 

tempo, colocado como um local de inseguranças, assume esse papel devido à “imposição da 

heteronormatividade”. Contudo, é o bairro em que ele estabeleceu suas principais 

sociabilidades, pois é onde pode encontrar os amigos e bares de que gosta de ir. 

 

Mapa 6 – Mapa de percepções de Ery 

 

 

Para Ery, a Universidade Federal Fluminense, o Instituto Federal Fluminense, o 

bairroParque Rodoviário, o Tropeço’s Bar, a Boate Vale, o Bar 2ª casa e a avenida Pelinca, 

são todos lugares importantes na sua vida e no seu autoconhecimento enquanto homem gay. 

São lugares em que ele constituiu importantes afetividades e se sente muito seguro, seja por 

serem lugares LGBTQ+, seja por serem frequentados por pessoas de “mente aberta”, como 
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ele coloca. Diferentemente, o Trianon, um dos principais teatros da cidade, o Centro e o 

bar/restaurante Baviera, são lugares que ele evita ao máximo, por já ter sofrido homofobia de 

diversas maneiras, o que o impede de frequentar esses espaços, por ter medo da violência. 

 

 

Mapa 7 – Mapa de percepções do Roberto 

 

 

No mapa de Roberto, são destacados como lugares seguros, onde ele constrói ou 

construiu histórias e laços, o bairro Centro, a avenida Pelinca, o Instituto Federal Fluminense, 

o Bar Soma+Lab, a Boate Vale, a Boate Altos 539 e o Underground Pub. Em nossas 

conversas, ele me revela quão livre se sente principalmente por esses serem espaços em que 

ele está “livre” da homofobia. Ao mesmo tempo, coloca que a Pelinca, por exemplo, também 

se torna um lugar de julgamento e opressão por ter muitos “pontos dominados pelos héteros, 

de onde vem a homofobia”. Ele coloca, também, o bairro da Penha, o bairro IPS, o bairro do 

Parque Guarus e as proximidades do Centro da cidade, pois seriam bairros muito isolados, 

próximos a comunidades desconhecidas por ele, onde vários amigos já teriam sido assaltados. 
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Mapa 8 – Mapa de percepções de Juliano 

 

 

Nas percepções de Juliano, seus lugares seriam a Universidade Federal Fluminense, o Centro, 

ambos locais em que ele trabalha, e os bairros da Pecuária e Nova Brasília, por serem bairros 

em que ele reside e onde tem muitos amigos. Como pontos de insegurança, ele aponta uma 

Igreja Batista, o Marquinho’s Bar e o final da avenida Pelinca. Todos esses espaços foram 

locais que ele parou de frequentar, por ter sofrido muitos atos de homofobia. 
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Mapa 9 – Mapa de percepções do Matheus 

 

 

Nas conversas com Matheus, ele me ressalta que só sente seguro em sua casa e em seu 

bar, que se localiza em frente ao local em que reside, ambos ficam no Bairro Fundão, em 

Guarus. Ele também coloca o Parque Guarus como um lugar que construiu afeto e se 

identifica com as pessoas, pois é onde cresceu e continua frequentando para visitar a família e 

amigos. Como espaços que ele evita frequentar e se sente muito inseguro, destaca os entornos 

da Escola Laura de Vicunha, o Parque Califórnia e a Boate Excess Club, na Pelinca. Todos 

esses espaços foram onde ele sofreu atos de homofobia e não se sente confortável em 

permanecer. 
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Mapa 10 – Mapa de percepções do Lucas 

 

 

No mapa de Lucas, que mora em Campos há menos de um ano, mora na cidade menos 

tempo entre todos os sujeitos de pesquisa, ele destaca o bar Altos 539, Jurema’s Bar, Oca 

Roots Pub, o Bar Soma+Lab e o Centro da cidade como primeiras afetividades que construiu 

quando chegou. Seriam, assim, constantes “abrigos” em que ele se sente confortável, 

principalmente, pelo público que frequenta. Entretanto, também coloca o Centro como local 

em que se sente inseguro, devido a muitos comentários de seus amigos que moram na cidade 

há mais tempo. Outros pontos de insegurança, percebidos e sentidos por ele até agora, foram: 

Padoka’s Bar, o Bar Fluir e o Tropeço’s Bar. Segundo ele, já vivenciou alguns casos de 

homofobia nesses lugares, o que o faz evitar, mas não o faz deixar de ir nesses lugares, 

quando o convidam. 
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Mapa 11 – Mapa de percepções do Léo 

 

 

Por último, temos o mapa de Léo, que relaciona o afeto que tem pelos lugares à 

constante descoberta e aceitação de “ser quem é hoje”. Os lugares colocados por ele, que 

assumem esse papel, são: a Universidade Federal Fluminense, a Faculdade de Direito de 

Campos, a Boate Altos 539, a Boate Vale e a Vila Maria. Como locais em que sente um 

desafeto e não frequentaria de jeito nenhum, ele destaca o Centro Educacional Nossa Senhora 

Auxiliadora, escola em que estudou a vida toda, o bairro da Lapa e o Centro, pois esses 

lugares impõem uma censura que é alimentada pelas pessoas há muito tempo. 

Existem muitos pontos de convergência nas narrativas apresentadas, mais do que 

pontos com divergência. No mapa, a seguir, veremos uma sobreposição desses pontos de 

percepções da cidade que foram abordados por todos os sujeitos. O objetivo desse mapa é 

ilustrar como ficam as áreas da cidade, através dos olhares e sentimentos desses sujeitos. 
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Mapa 12 – Mapa de sobreposição de percepções dos sujeitos 

 

 

A partir da observação do mapa é possível fazer algumas conclusões. As áreas 

vermelhas são, predominantemente, a maioria do mapa, o que indica que as áreas de desafeto 

e insegurança, que os sujeitos evitam, de alguma maneira, estar presentes, por se sentirem 

oprimidos, se fazem em maior quantidade do que as que eles se sentem seguros, as áreas que 

eles denominam como seus lugares, áreas em azul no mapa. A relação coletiva e individual, 

no entanto, se faz de forma complexa, e sempre em mudança, assim como apontado na 

bibliografia e nas vivências do campo, o que também afeta como esses sujeitos se 

territorializam e entendem quais são seus lugares. 

Foi interessante para mim ver que até mesmo para os sujeitos de pesquisa o resultado 

desse mapa foi surpreendente. As áreas em vermelho saltam os olhos logo à primeira análise 

do mapa, e esse fato me foi relatado em todos os diálogos que tive com cada um dos sujeitos 
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de pesquisa após a produção do mapa final. Nesse mapa que faz uma projeção coletiva dos 

sentimentos e percepções deles há algo que realmente grita em uníssono: Campos dos 

Goytacazes não é uma cidade em que eles se sentem seguros para serem quem eles querem 

ser. O corpo afeminado de muitos que é carregado de sentidos que segundo seus relatos nas 

entrevistas evocam à figura feminina, chega à vista daqueles outros sujeitos com quem 

convivem antes mesmo deles poderem falar qualquer coisa. Muitas vezes não há tempo de se 

defender ou de se preparar para essas “micro-agressões” urbanas diárias, como me colocou 

Dinho, em uma conversa informal e também no documentário produzido a partir dessa 

pesquisa. Não poder se proteger disso e de tantos outros tipos de violências cotidianas – sejam 

elas físicas ou psicológicas – torna a cidade hostil no que concerne suas existências enquanto 

homens gays. 

É importante também pensar aqui no papel do consumo na construção desses mapas. É 

nesse ponto que encaramos uma importante questão em comum que atravessa a realidade dos 

sujeitos de pesquisa: a classe social. Nessa pesquisa, meu diálogo se deu com dez homens 

gays de classe média – e a grande maioria deles com acesso ao ensino superior. Isso retrata 

um território comum, que pode ser visto nos mapas a partir do momento em que conseguimos 

visualizar a partir de seus mapas individuais que todos eles, em maior ou menor grau, têm 

acesso à área central de lazer noturno da cidade, que é onde ocorrem suas sociabilidades. Mas, 

ao mesmo tempo também se pode analisar que a sua condição de classe os proporciona 

acessar esses espaços, ela também os restringe de certa forma. 

Ainda na perspectiva das relações que o mapa 12 nos traz a superfície, é possível 

estabelecer outras dialéticas que surgem a partir das zonas de conflito que aparecem no mapa. 

Muitas vezes enquanto construíamos juntos os pontos a serem colocados em seus mapas 

individuais, os sujeitos me confessavam que as áreas em que nomeavam como seus lugares 

eram atravessadas por fatores que faziam com que em algum momento eles se sentissem 

inseguros ali. A Avenida Pelica e seus arredores cumpre esse papel de forma central em suas 

trajetórias. 

Em conversas informais que tivemos os sujeitos de pesquisa afirmam que existem 

pontos específicos em que seus lugares de afeto e/ou segurança tem suas “fronteiras” 

flexibilizadas, turvas e difíceis de serem facilmente distinguidas. Isso acontece devido ao fato 

de que seus lugares de segurança se localizam também nas proximidades de outros 

estabelecimentos que se são – entendidos por eles – lugares de insegurança para sua 

existência. Eles explicitam também que o desconforto e o sentimento de insegurança podem 

variar com o dia da semana e o horário. Por exemplo, em terças-feiras e quintas-feiras, eles 
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não se sentem seguros em circular pelos arredores da Avenida Pelinca devido à maior 

concentração de homens heterossexuais, segundo eles. 

Além disso, o horário também é um ponto interessante a ser observado. Enquanto que 

na Avenida Pelinca a preferência de circulação dos sujeitos se dá no período da noite para que 

haja uma menor possibilidade de encontro com familiares e outras pessoas conhecidas, no 

Centro essa dinâmica se constitui de forma inversa. No bairro do Centro, a preferência é que 

seus trajetos ocorram impreterivelmente no período vespertino pelo fato de que a noite há um 

temor pela segurança do bairro e o pouco fluxo de pessoas que ali circulam – isso acontece 

também devido a falta de oferta de comércios voltados ao lazer noturno. 

Faz-se necessário perceber o quanto os sujeitos de pesquisa estão subordinados de 

alguma forma às áreas centrais da cidade onde se localizam os bairros da Pelinca e do Centro, 

destacados em azul no mapa 12. O acesso à essas áreas não os deixa imune de um controle 

social, e assim podemos notar que o mercado ao que eles têm acesso também os controla. Se 

para aqueles que não tem possibilidades de consumir os meios privados de lazer é excludente 

no sentido de os deixar “sem opção”, para esses que tem condições de acessa-lo a coerção dos 

corpos se dá no sentido de limitar esses corpos a esses espaços-tempos, como uma maneira de 

também negar os espaços públicos da cidade aos mesmos. É como se houvesse hora e local 

certos para que os corpos gays possam realmente existir. 

Ainda sobre o mapa síntese, é necessário observar algumas distorções. As partes 

vermelhas que no mapa representam insegurança/desafeto, nesse mapa, representam a maior 

parte na imagem. No entanto, se contabilizarmos todos os pontos de insegurança colocados 

em seus mapas individuais, os pontos que relatam insegurança estão em menor quantidade em 

relação aos de segurança/afeto. 

 Há aqui, portanto, uma distorção que ocorre pelo fato de que os pontos de insegurança 

são mais diversos e variam de acordo de sujeito para sujeito, enquanto que, os pontos de 

segurança são, em sua maioria, iguais e/ou próximos uns dos outros para eles. O 

questionamento que faço a partir dessa análise para pensar de maneira crítica o processo de 

análise do mapa para posteriores trabalhos é: Havendo pontos mais distantes um dos outros e 

em áreas mais diversificadas, embora estejam em menor quantidade, faz com que a cidade 

seja entendida como mais segura? Ou apenas representa que a segurança/afetividade está 

concentrada em uma pequena área de circunferência?  

Paradoxalmente, concluo também que esses espaços – mesmo que concentrados, e, até 

então, em pouca quantidade se olharmos para a cidade como um todo – ainda assim se 

constituem como uma conquista e um passo muito importante em direção à construção de 
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uma cidade que proporcione aos corpos gays uma experiência de vivência legítima. Afirmo 

isso devido à própria experiência que compartilhei com os sujeitos de pesquisa em alguns 

desses espaços. Ocupar esses espaços que eles consideram seus verdadeiros lugares na cidade, 

também é um ato de reconhecimento de si de seus iguais, de fortalecimento de ideias que 

visam extrapolar as provisórias e elásticas fronteiras desses lugares. São nesses ainda poucos 

espaços que existe um movimento visível de empoderamento, mesmo que inconsciente, 

desses sujeitos que trilham passos doloridos e resistentes rumo à construção de seus lugares 

que aos poucos vão sendo reconhecidos, ressignificados e conquistados na cidade de Campos 

dos Goytacazes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS, NOVOS QUESTIONAMENTOS INICIAIS 

 

As trajetórias aqui compreendidas pulsam. Em cada esquina são corpos presentes que 

não querem mais ser silenciados, e de alguma maneira buscam caminhos para subverter essa 

marginalização. Iniciei essa pesquisa com algumas pretensões que ao longo da jornada foram 

completamente reformuladas. Percebi que ao tratar de sujeitos, ou seja, de pessoas, eu teria 

realmente que abrir meu peito em meio à um pelotão de fuzilamento, como nos coloca Dussel 

(1977). A pesquisa participante vai muito além de um fio condutor pelo qual a pesquisa se 

transformou e tomou o seu verdadeiro sentido, ela é o que me possibilitou a conexão genuína 

e respeitosa com meus sujeitos de pesquisa, e que me fez acreditar que posso dar importantes 

passos ao tentar construir uma ciência verdadeiramente humana. A multiplicidade e a 

pluralidade dessas identidades me colocaram em contato com a Geografia que busco fazer. 

Por muitas vezes o trabalho de campo que me colocou corpo-a-corpo (TURRA NETO, 

2004) – ou, olho-a-olho como também costumo dizer nas conversas com meus sujeitos de 

pesquisa – me apresentou ser como brisa leve que elucidava o quanto há de possibilidades 

infinitas para subverter conceitos, histórias, caminhos e lugares. Por outras vezes, foi navalha 

que deixou exposto da maneira mais visceral possível o quanto ainda temos que avançar 

quando nos referimos à equidade nos lugares da cidade – em todos os sentidos que essa 

palavra pode evocar. 

Nessa pluralidade de descobertas e sensações, tentei responder algumas perguntas e 

inquietações que me moveram até aqui. No entanto, termino esse ciclo com mais perguntas 

em aberto do que respostas concretas. Foi a partir da vivência com meus sujeitos de pesquisa 

que percebi a grandeza de não possuir tantas respostas fechadas e determinadas: é aqui que 

nasce a subversão. É através do não-encaixe em conceitos concretos que se fazem os 

mosaicos caleidoscópicos em que as identidades se ancoram. As verdades são sólidas e 

efêmeras, como nos propõe Latour (2005), porque elas têm sua genealogia em existências 

plurais e múltiplas. É nisso, portanto, que consiste a compreensão da leitura dos lugares da 
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cidade por meio da identidade gay – a diversidade que só a vivência efêmera nos revela. Pude 

ver, analisar, e acima de tudo, ter experiências acerca dos lugares gays na cidade de Campos 

dos Goytacazes.  

Ao contrário do que pensava – e a princípio se fazia como problemática inicial da 

pesquisa – a construção desses lugares existe na cidade de forma que transcende e subverte 

espaços que proíbem, censuram, e anulam seus corpos. A construção desse trabalho me fez 

enxergar que não se trata de uma utopia a ressignificação e a construção de seus lugares na 

cidade, mesmo inseridos em uma sociedade machista e homofóbica – o que muitas vezes 

torna essa luta muito árdua.  

Respondendo à pergunta que nomeia o trabalho, coloco aqui nas conclusões finais que 

os lugares da cidade também são espaços que os sujeitos de pesquisa fazem parte da 

construção, ressignificação, reinvindicação. Os lugares da cidade, contrariando a lógica 

homofóbica e machista com que se construiu a realidade em que a cidade de Campos dos 

Goytacazes também está inserida, também são construídos por eles, como me colocou Léo 

desde o nosso primeiro encontro. Campos dos Goytacazes também é construída por essas 

vivências que resistem e subvertem os e nos lugares. Assim como os sujeitos de pesquisa, 

esses lugares são abertos, múltiplos e representam muitas coisas. Afinal, não se trata de uma 

identidade pautada em uma unicidade.  

Embora a identidade gay tenha sido norteadora de minhas discussões até aqui, percebo 

que ao tratar de sujeitos em sua complexa completude precisamos ir além. Suas trajetórias 

estão atravessadas por fatores que delimitam um universo microscópico da realidade dos 

sujeitos gays em Campos dos Goytacazes. Há muito o que se considerar. No entanto, não 

poderia ser imprudente e deixar de citar categorias gritantes que estabelecem diferenças nessa 

jornada: classe, cor e gênero. Nesse trabalho tratei de sujeitos gays, brancos, homens 

cisgênero, de classe média. Não evidenciar e não colocar a urgência de se estudar outras 

narrativas na cidade seria ir contra a ética científica na qual me esforcei para estabelecer 

diálogo na pesquisa. 

Desta forma, essa dissertação suscitou as questões das relações do corpo gay e suas 

trajetórias na cidade de Campos dos Goytacazes. Mas esse não é qualquer corpo. Possui 

muitas identidades que coexistem em harmonia e conflito nas ruas da cidade onde reivindicam 

seus espaços e lugares pelo direito de existir. 

Ainda nesse sentido é necessário destacar que ficam aqui muitas “pontas soltas” sobre 

o universo em que a pesquisa se insere. Em Campos dos Goytacazes ainda há uma carência de 

estudos – geográficos ou não – que possam incorporar as questões de gênero, sexo e 
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sexualidade. Justamente por isso, aponto que ainda há muito que se percorrer quando na 

tentativa de entender as relações do corpo gay e suas subjetividades na cidade, escrevo sobre 

tudo o que vivi e senti com um grupo de sujeitos limitado. Existem muitas realidades que aqui 

não foram abordadas e que sempre estão permeadas por um recorte importantíssimo de 

gênero, cor e classe. 

A conclusão do trabalho caminha em direção ao que entendi ser indicado pelos meus 

sujeitos de pesquisa em nossas vivências e conversas: é preciso resistir e lutar de muitas 

maneiras diferentes. Pensando em ampliar o acesso ao material que aqui foi produzido até 

agora, elaborei um documentário ao longo da pesquisa que sintetiza essas informações com o 

objetivo de realmente dar mais visibilidade à problemática proposta. Acredito que dessa 

forma a urgência da discussão que antes estaria restrita as minhas palavras, agora toma cor, 

voz, e imagem sob o olhar de quem fez realmente essa pesquisa acontecer.  

O documentário intitulado “...em cada esquina um viado” dá sentido ao que a escrita 

por muitas vezes encontra barreiras. As falas, os gestos, a respiração e a voz retratam 

verdadeiramente a dificuldade de trajetórias que ao longo da vida sofreram e sofrem 

violências, mas também evocam a coragem e a vontade de resistir e construir uma cidade em 

que suas existências sejam legitimadas.  

 

 

O documentário pode ser acessado pelo QR code abaixo, ou pelo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PsJHcmLQ84&t=9s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6PsJHcmLQ84&t=9s


111 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, 

Rio de Janeiro: Zahar, 2008; 

BECKER, Howard S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais, Editora: Hucitec, São 

Paulo, 1999; 

BERUTTI, Eliane Borges. Gays, lésbicas, transgenders: o caminho do arco-íris na cultura 

norte-americana, Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010; 

BUTLER, Judith P. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade, Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; 

CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da 

globalização, Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995; 

COLOGNESE, Silvio Antonio; MÉLO, José Luiz Bica. A técnica da entrevista na pesquisa 

social, Cadernos de Sociologia, Porto Alegre, v. 9, 1998; 

COSTA, Jurandir Freire. A inocência e o vício: estudos sobre o homoerotismo, Rio de 

Janeiro: Relume-Dumará, 1992; 

COSTA, BenhurPinós da. Por uma Geografia do cotidiano: território, cultura e 

homoerotismo na cidade, Tese de doutorado em Geografia apresentada na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 2007; 

COSTA, BenhurPinós da. Geografias das representações sobre homoerotismo, Revista 

Latino-Americana de Geografia e Gênero, Ponta Grossa, v.1, p. 21-38, 2010; 



112 

 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade: era da informação, vol. 2, São Paulo: Paz e 

Terra, 2010; 

DUSSEL, Henrique. Filosofia da Libertação na América Latina, 1977; 

FACCHINI, Regina. Sopa de letrinhas?: movimento homossexual e produção de 

identidades coletivas nos anos de 1990, Rio de Janeiro: Gramond, 2005; 

FRANÇA, Isadora Lins. Consumindo lugares, consumindo nos lugares: 

homossexualidade, consumo e subjetividades na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro: 

EdUERJ, 2012; 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 3: o cuidado de si. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1985; 

FRY, Peter; MACRAE, Edward. O que é a homossexualidade, São Paulo, Editora: Aril 

Cultural, 1985; 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978; 

GREEN, J. N.; QUINALHA, R. Ditadura e Homossexualidades. São Carlos: EdUFSCar, 

2015. p. 27-52; 

IBGE. Regiões de influência das cidades 2007. Rio de Janeiro, 2008; 

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 

multiterritorialidade, 9ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2016; 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade, 11. Ed. – Rio de Janeiro: 

DP&A, 2006; 

KAUR, Rupi. O que o sol faz com as flores, Editora: Planeta do Brasil Ltda, 2018; 

LATOUR, Bruno. Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory, 

Oxford University Press, 2005; 

LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade do 

hiperconsumo, 2006; 

LOURO, Guacira Lopes. Um Corpo Estranho – Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2004; 



113 

 

LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo Educado: Pedagogias da sexualidade, 2ª edição: 

Autentica Belo Horizonte, 2000; 

MASSEY, Doreen. Um sentido global do lugar. In: O espaço da diferença. Org: ARANTES, 

Antonio A. Arantes, Campinas, 2000; 

MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade, Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2008; 

MEINERZ, Nádia Elisa. Entre mulheres: etnografia sobre relações homoeróticas 

femininas em segmentos médios urbanos na cidade de Porto Alegre, Rio de Janeiro: 

EdUERJ, 2011; 

MONTEIRO, Carlos Arthur Vieira. Lampião Da Esquina: Uma Análise Sobre a 

Perseguição a Empresas Durante a Ditadura Civil-Militar Brasileira, Trabalho de 

Conclusão de Curso, Trabalho de Conclusão de Curso no curso de Administração na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2017; 

NOGUEIRA, Fernanda de Faria Viana. As redes de consumo e seus rizomas: comércio e 

vida noturna em Campos dos Goytacazes – RJ, Trabalho de Conclusão de Curso em 

Geografia apresentado na Universidade Federal Fluminense, 2017. 

NUNAN, Adriana. Homossexualidade: do preconceito aos padrões de consumo, Rio de 

Janeiro: Caravansarai, 2003; 

PESSÔA, Karine Gouvêa de. Amor (in) condicional: uma análise da relação entre as 

esferas da família e da religião na aceitação da homossexualidade, Dissertação em 

Políticas Púbicas apresentada na Universidade Federal Fluminense, 2017; 

REIS, T., org. Manual de Comunicação LGBTI+. 2ª edição. Curitiba: Aliança Nacional 

LGBTI / GayLatino, 2018; 

RIBEIRO, Renato Janine. Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme, Tempo 

Social Rev. Social USP, São Paulo, 1999; 

SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2014; 



114 

 

SANTOS, Rafael França Gonçalves. As aparências enganam? O fazer-se travesti em 

Campos dos Goytacazes – RJ (2010-2011), Dissertação em Sociologia Política apresentada 

na Universidade Estadual do Norte Fluminense, 2012; 

SANTOS, Rafael França Gonçalves. Visibilidades LGBTs na “Terra da TFP”: lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais na imprensa campista (1975-2015). Encontro Nacional 

de História da Anpuh – Rio, 2016; 

TURRA NETO, Enterrado vivo: identidade punk e território em Londrina, São Paulo: 

Editora UNESP, 2004; 

TURRA NETO, Nécio. Múltiplas trajetórias juvenis: território e redes de sociabilidade, 

Jundiaí: Paco Editorial, 2012; 

TURRA NETO, Nécio. Espaço e Lugar no debate sobre território, Revista Geograficidade, 

v.5, n.1, 2015; 

WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade, In: O corpo Educado: Pedagogias da sexualidade 

(Org. Guacira Lopes Louro), 2ª edição: Autentica Belo Horizonte, 2000; 

WINKIN, Yves. A nova comunicação: da teoria ao trabalho de campo. Campinas, Ed: 

Papirus, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

Nome Idade Profissão Cor Bairro de resid. Renda 

Individual 

(em salários 

min.) 
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Anexo 1 - Dados Socioeconômicos dos sujeitos de pesquisa 

 

Anexo 2 - Roteiro de entrevista semi-estruturada 

 Nome: 

 Idade: 

 Profissão 

 Bairro de residência: 

 Renda média:  

 

1 – Você sempre morou em Campos? Se não, há quanto tempo mora aqui, e, onde você 

morava antes? 

2 – Em qual momento da sua vida sua sexualidade foi “descoberta” por você? Como você se 

define nesse sentido? 

Matheus* 24 anos Fotógrafo Branco Fundão Acima de 7 

Léo* 25 anos Advogado Branco Pelinca Entre 4 e 5 

Juliano* 47 anos Professor Branco Nova Brasília  

Ery* 23 anos Professor Branco Pq. 

Leopoldina/Grajaú 

- RJ 

Entre 2 e 3 

Dinho* 25 anos Designer 

gráfico 

Branco Pq. Tamandaré Entre 4 e 5 

Roberto* 22 anos Estudante Branco Alphaville Menos de 1 

Arthur* 23 anos Professor Branco Pelinca Entre 3 e 4 

Lucas* 27 anos Bibliotecário Branco Pq. Tamandaré Entre 4 e 5 

Italo* 28 anos Pesquisador Branco Jóckey Entre 3 e 4 

Daniel* 27 anos Editor 

fotográfico 

Branco Pelinca Entre 1 e 2 
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3 – A sua orientação sexual é exposta para outras pessoas com quem você convive? Como foi 

esse processo? 

4 – Como é, para você, viver em Campos dos Goytacazes? É diferente de outras cidades que 

você já tenha morado/ido? Como? 

5 – Quais são os lugares que você frequenta aqui na cidade? 

6 – O que você costuma fazer nos fins de semana? 

7 – Você considera que Campos tenha uma demanda suficiente para o nicho de consumo 

LGBTQI+? 

8 – Quais marcas e/ou tipo de roupa você costuma comprar? Essas compras são feitas aqui na 

cidade? Se não, onde você as faz? 

9 – Você costuma ir ao Rio de Janeiro? Se sim, com que frequência? O que você faz lá? 

10 – Existe diferença entre “ser gay” no Rio de Janeiro e “ser gay” em Campos? 

11 – Você se define com alguma nomenclatura ou se considera parte de algum grupo? 

(Barbie, poc, bee, urso...) 

12 – Quais tipos de festas/eventos/lojas você gostaria que existissem em Campos e no 

momento atual não existem? 

13 – Existe algum espaço de eventos/festas que você já sofreu homofobia em Campos? Quais 

foram suas experiências quanto a isso? 

14 – Em quais lugares da cidade você mais se sente seguro? E quais lugares você mais se 

sente inseguro? 
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