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Nesse momento de gritante retrocesso 

De um temerário e incompetente mau 

congresso Em que poderes ainda mais 

podres que antes Põem em liquidação 

direitos importantes 

Eu quero diante desses homens tão 

obscenos Poder gritar de coração e 

peito plenos 

Não quero mais nenhum direito 

a menos [...] 

Nessa nação onde se mata e trata 

mal Mulher e pobre, preto e 

jovem, índio e tal 

Onde nem lésbica, nem gay, nem bi, 

nem trans São plenamente cidadãos e 

cidadãs 

Não quero mais cantar meus versos mais 

amenos A menos que antes seus direitos 

sejam plenos Não quero mais nenhum 

direito a menos 

[...] 

Nesse momento de tão pouca luz à vista 

E tanto ataque ao que é direito e é 

conquista Eu canto tanto desistência, 

o desencanto Mas canto a luta, a 

resistência, tanto quanto 

E quanto àqueles que ainda pensam que 

detém-nos Eu canto e grito à pulmões e 

peito plenos 

Não quero mais nenhum direito a menos (MOSKA, 2018). 
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RESUMO 

 

Considerando o espaço urbano como um campo de significação que compreende questões 

históricas, sociais, políticas e culturais, este estudo, de caráter exploratório investigativo, tem 

como objeto de pesquisa os espaços destinados à comunidade LGBT+ (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Trangêneros +, refere-se aos outros tipos de indivíduos de características diversas 

pertencentes ao grupo) no Centro de São Paulo, mais especificamente, na região do Baixo 

Augusta, localizada no bairro da Consolação. Para tanto, procurou-se aporte nas fontes orais e 

escritas, bem como na Constituição de 1988, que prega direito de igualdade a todos os 

brasileiros, sem distinção por gênero, sexo, cor ou religião. Buscou-se, assim, investigar de 

que modo os indivíduos que se relacionam afetivo-eroticamente com indivíduos do mesmo 

sexo conquistaram o Direito à Cidade e, se o fizeram, de que maneira ocorreu a produção e 

ocupação dos territórios no Centro da cidade de São Paulo, entre 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal, aos dias atuais. Por meio dos conceitos de território, espaço, região 

moral, buscou-se analisar a produção social do espaço, bem como a apropriação da região da 

Baixa Augusta pelos LGBT+. Nesse sentido, o estudo contribui com o campo do 

Planejamento Urbano, ao propor a discussão da apropriação dos espaços urbanos pelas 

minorias sociais na cidade de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Direito à Cidade. LGBT+. Território. Região Moral. 



Right to the city, territory and territoriality LGBT in the Sao Paulo's downtown 
city (1988-2018) 

 

ABSTRACT 

 

Considering urban space as a signification field, that comprehends historical, social, political 

and cultural questions. This study, of investigative exploratory feature, has to research target 

the spaces intended to LGBT+ community (Lesbians, Gays, bissexuals, Transgenders + means 

the other types of people who belongs to the diverse characteristics of this group) in Sao Paulo 

downtown, specifically in the Baixo Augusta region, localized in Consolação neighbourhood. 

Therefore, it was searched support in the oral and written sources, as well, in the 1988 

Constitution, which promulgates equality to all the Brazilian people, without gender, sex, 

colour or religion distinction. It intends to investigate how the individuals who relates 

affective-erotically with the same sex individuals conquered the right to the city and if they 

did, how occurred the production and occupation in the Sao Paulo downtown, between 1988, 

with the Federal Constitution promulgation, to current days. Through the territory, space, 

moral region, it will look for analyse a social production of the space, as well, the LGBT+ 

appropriation, in the Baixo Augusta region. In this sense, the study aims to contribute with the 

urban planning in order to discuss the minority social thematises inside the urban context and 

the consequences of this in the Sao Paulo city, as well as Brazilian society. 

 

Keywords: Urban Planning. Right to the city. LGBT+. Territory. Moral Region. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação para a realização deste trabalho veio, em um primeiro momento, pelas 

aulas de Psicologia do Desenvolvimento, ainda no curso de licenciatura em História, quando se 

deparou com alguns pontos da disciplina que, embora não tivessem relação estrita com a 

questão, abordavam a sexualidade a partir do segmento LGBT+ de maneira a fazer com que os 

alunos, sobretudo os que se sentiam tocados por essa abordagem, se interessassem em 

desenvolver estudos sobre o tema. 

A identificação pessoal com o objeto proporcionou o estímulo para que se buscasse 

uma compreensão acerca da relação desses indivíduos com o espaço público. Nesse sentido, 

optou-se pela pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, cuja linha de pesquisa 

Planejamento, Espaço e Cultura, proporcionava estabelecer relação entre os indivíduos e o 

espaço, assim como possibilitava discutir o espaço, não só de maneira técnica e funcional, 

como também por meio das construções simbólicas que o permeiam. 

A sexualidade, de modo geral, está intrinsecamente relacionada com as formas de 

poder e dominação, sendo, então, constituída pela lógica heteronormativa, bem como preserva 

as relações de força que permeiam os gêneros. Os indivíduos que não partilham das orientações 

heteronormativas, ou seja, se relacionam afetivo e/ou eroticamente com pessoas do mesmo 

sexo, foram, ao longo dos séculos, vistos como doentes e pervertidos. Condenados 

veementemente pela Igreja católica, as relações homossexuais foram consideradas pecados da 

carne. 

A homossexualidade ou homossexualismo (como era denominada a prática de se 

relacionar com pessoas do mesmo sexo) foi considerada doença mental até o ano de 1992, 

quando a Organização Mundial da Saúde retirou o sufixo “ismo”. Dessa forma, a prática, 

denominada homossexualidade, a partir de então, deixou de ser classificada como doença, 

passando a ser considerada como atributo da orientação sexual. 

No Brasil, o período da Ditadura civil militar (1964 a 1985) coibiu as discussões 

acerca das questões sexuais bem como inibiu as manifestações pelos direitos sexuais. Embora 

houvesse forte repressão por parte dos governos militares, havia manifestações de afirmação 

do público homossexual, como o grupo Dzi Croquetes (1973), com grande enfrentamento 

moral e artístico, o grupo SOMOS e o periódico Lampião da Esquina. Os dois últimos, com 

forte conotação política, lutavam pela afirmação da identidade e dos direitos dos 

homossexuais. Se o direito à própria identidade homossexual era negado, o Direito à Cidade 

era algo a ser conquistado e enfrentado pela ideologia moralista implantada pelo regime, 
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amparado pelos agentes defensores dos “bons costumes”. 

As reivindicações em torno dos LGBT+ se intensificaram na década de 1980, do 

mesmo modo que se fragilizaram, com a emergência da epidemia de AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida), quando, sobretudo os gays, passaram a ser considerados os 

principais disseminadores da doença. Nesse sentido, a Constituição Federal (CF) de 1988, 

assim como as diversas manifestações dos LGBT+ em defesa das políticas sexuais de 

prevenção à doença e de direitos do segmento, auxiliaram na maior participação social dessa 

categoria. A CF assegura a igualdade de condições perante a lei; no entanto, no que se refere 

ao Direito à Cidade ao segmento LGBT+, é preciso que a lei seja, de fato, exercida. Um 

estudo mais aprofundado nos permite perceber que só possui o Direito à Cidade, ao lazer e ao 

entorno, muitas vezes, quem pode pagar por ele. 

A cidade de São Paulo, historicamente, possui grande importância no cenário das lutas 

e das manifestações da categoria, no que tange às mais diversas questões, sejam elas políticas 

ou sociais. É nessa cidade que acontecem muitas das mais importantes expressões acerca de 

temas como a homossexualidade e os direitos LGBT+, como a Parada do Orgulho LGBT, que 

reivindicam as demandas da categoria. 

Especificamente a partir da década de 1990, com a repercussão da AIDS, surgiram os 

territórios de afirmação das identidades da população homossexual. Nesse cenário, o Centro 

da cidade de São Paulo passou a se destacar como o espaço de concentração da socialização 

desse público; espaços que passaram a ser denominados pelos especialistas como Região 

Moral. 

Embora existam outras regiões morais na cidade de São Paulo que atraem esse 

público, principalmente a Região Oeste, o recorte dessa pesquisa se deu na região do Baixo 

Augusta, no Centro de São Paulo, nos espaços privados de socialização da comunidade 

LGBT+. Denomina-se região do Baixo Augusta a um conjunto de quarteirões da Rua Augusta 

(PUCCINELLI, 2017, p. 40). 

A concentração de opções de lazer específico que se formou nessa região, sobretudo na 

rua Frei Caneca, é produto de um processo de mudança de lógica do espaço, acompanhada da 

força da especulação imobiliária. Nesse espaço, antes desconsiderado pelo capital financeiro, 

novas opções de lazer e de entretenimento, acompanhado da afirmação da identidade 

homossexual, provocaram a apropriação do espaço pelo segmento LGBT+. O Baixo Augusta, 

inclusive, caracteriza-se por reunir as diferentes identidades, tornando-se um espaço propulsor 

da diversidade, característica marcante desse grupo (PUCCINELLI, 2017, p. 40 – 41). 

Embora nas últimas décadas os estudos sociológico e antropológico acerca dos 
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LGBT+ tenham crescido, é imperativo que o tema seja tratado também pelo campo do 

Planejamento Urbano, sobretudo no que concerne ao Direito à Cidade e às políticas públicas 

de atendimento aos interesses do segmento. Pesquisa sobre o número de artigos científicos 

publicados em revistas Qualis A e B, no campo do Planejamento Urbano e Regional que 

abordaram temáticas ligadas aos LGBT, verifica-se que, nas revistas A1, 17% dos artigos 

estavam ligados a esse tema; 8,6% dos artigos publicados nos periódicos A2 traziam a 

palavra-chave “LGBT”; nas revistas classificadas como B1, encontrou-se 12% das palavras 

de busca e, nas classificadas como B2, 14% artigos foram divulgados. Esses números são, 

portanto, consideravelmente menores aos artigos publicados em revistas das Ciências Sociais 

clássicas (como Antropologia, Sociologia e Ciências Políticas). 

O interesse reduzido das temáticas ligadas ao segmento “LGBT” na área acadêmica do 

Planejamento Urbano é consequência da forma como foram estabelecidas as abordagens nesse 

campo. Agar Saraiva (2017) ressalta que os estudos relacionados ao espaço urbano, 

historicamente, buscavam favorecer a visão masculina, uma vez que as pesquisas, em sua 

grande maioria, eram realizadas por homens, sobretudo homens inseridos nos padrões sociais 

e morais da classe dominante. Nesse estudo, é imprescindível a relação que se faz entre 

gênero e sexualidade, uma vez que, é partir da divisão dos papeis de gênero e da divisão do 

espaço público e privado, assim como da dominação masculina, que se torna possível 

compreender também a questão da sexualidade e sua inserção no espaço social. 

Nesta dissertação busca-se responder, com base no conceito de região moral, como os 

indivíduos que se relacionam afetivo-eroticamente com indivíduos do mesmo sexo, 

frequentadores do Baixo Augusta, Centro de São Paulo, compreendem seus espaços de 

socialização. Visa-se analisar se os estabelecimentos privados que frequentam na região são 

espaços de conquista do direito à cidade ou se resumem a espaços de segregação. 

Propõe-se, desse modo, a discutir a produção e ocupação do território por pessoas que 

se relacionam afetivo-eroticamente com pessoas do mesmo sexo na região do Baixo Augusta, 

no Centro de São Paulo. É também propósito dessa pesquisa entender como e se realmente 

ocorreu o direito à cidade por parte desses indivíduos na cidade no período que vai de 1988 a 

2018. Também nos interessa refletir acerca do papel do mercado direcionado aos LGBT+ e 

sua conquista ou não ao direito à cidade. 

De acordo com Clovis Ultramari (2009), o Planejamento Urbano busca minimizar os 

“conflitos que o uso e ocupação do solo geram sobre o espaço da cidade” e, sobretudo, 

entender o espaço e suas relações sociais, de modo a endossar uma cidade mais justa e menos 

desigual por meio de políticas relacionadas com o indivíduo e o seu meio. No entanto, mesmo 
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com as contínuas mudanças no campo do Planejamento Urbano e Regional e, apesar do seu 

acentuado caráter multidisciplinar, alguns temas ainda carecem de interesse no cenário, 

cientifico. Um deles diz respeito a temas relacionados à população LGBT+ e as vivências 

sócio espaciais em que estes estão ligados. 

 

1.1 Referencial teórico-metodológico 

 

A pesquisa, de base exploratória investigativa, de caráter qualitativa, com interface do 

Planejamento Urbano e Regional com as Ciências Sociais, está relacionada às questões de 

gênero e sexualidade. 

Segundo Heloisa Helena Martins (2004, p. 291), a metodologia é um instrumental que 

está a serviço da pesquisa, cuja “questão técnica implica uma discussão teórica”. Nesse 

sentido, considera-se que não há somente um modo de se fazer ciência, ou trabalho cientifico. 

A sociologia, por exemplo, “foi sempre marcada pela diversidade de métodos (e de técnicas) 

de investigação e de métodos de explicação” (IDEM). A autora explica que o método 

qualitativo de análise, o qual utiliza-se nesse estudo, trata o modo das unidades sociais como 

“totalidades que desafiam o pesquisador” (IDEM). Outro ponto importante quando se trata da 

análise qualitativa na pesquisa, como afirma Martins (2004), é o fato de que esse tipo de 

método é muito heterogêneo. Portanto, a “variedade de material obtido qualitativamente exige 

do pesquisador uma capacidade integrativa e analítica que, por sua vez, depende do 

desenvolvimento de uma capacidade criadora e intuitiva”. A intuição a qual a autora se refere 

não é um dom, mas “uma resultante da formação teórica e dos exercícios práticos do 

pesquisador” (MARTINS, 2004, p. 292). 

Segundo José Luís Neves (1996, p. 1), a pesquisa qualitativa faz com que o 

pesquisador esteja em contato direto com seu objeto de estudo, de modo a entender os 

fenômenos a partir da perspectiva “dos participantes na situação estudada”, e assim, situar 

suas interpretações. Para o autor, esse método: 
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Assume diferentes significados no campo das Ciências Sociais. Compreende 

um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Tem 

por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; 

trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, 

entre contexto e ação (NEVES, 1996, p. 1). 
 

Ainda de acordo com Neves (1996, p. 2), a análise qualitativa trata, muitas vezes, de 

dados simbólicos, que se estão sob uma determinada situação, pois, os pesquisadores que 

buscam esse tipo de método, estão mais preocupados com a conjuntura social, uma vez que, 

procuram “visualizar o contexto, e se possível, ter uma integração empática com o processo 

objeto de estudo que implique melhor compreensão do fenômeno”. 

Fabiana Oliveira (2015, p. 134) destaca que o método qualitativo faz parte da análise e 

da metodologia, e dentro desse caso, é imprescindível para a compreensão da formação do 

espaço urbano. Esse método, de acordo com a autora (OLIVEIRA, 2015, p. 135), tem como 

pontos desafiadores o fato de que são, em suma, muito subjetivos, o que implica nas 

“dificuldades advindas da proximidade entre pesquisador e pesquisado e no caráter 

‘meramente’ descritivo e narrativo de seus resultados”. Algo que se relaciona muitas vezes 

com o uso da memória, uma vez que a objetividade, não é uma das características notáveis 

desse tipo de análise, comumente utilizada com o auxílio da ferramenta das fontes orais. 

Segundo a autora: 

 

Os principais métodos qualitativos são baseados em pesquisa de campo e no 

uso de técnicas que permitem a imersão do pesquisador no ambiente de 

pesquisa, visando à descoberta de significado e à importância dos fenômenos 

sociais para as pessoas envolvidas nessas configurações, como entrevista em 

profundidade, observação participante, etnografia (OLIVEIRA, 2015, p. 

136). 

 

É interessante ressaltar que, conforme explica Oliveira (2015, p. 138), o método que se 

utiliza pode depender das respostas que se busca obter. Se o intuito é dar voz aos 

participantes, no sentido de valorizar as memórias e fazer delas representações de um 

determinado espaço ou tempo, o método de análise qualitativa é suficiente. De acordo com 

Godoy (1995, p. 58), a pesquisa qualitativa não procura medir os eventos analisados, de modo 

a focar em outros tipos de interesses, mais amplos na maioria dos casos: 

A análise qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, na busca da 

compreensão dos fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo (GODOY, 1995, p. 58). 
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Segundo Arlinda Godoy (1995, p. 62), é imprescindível que os pesquisadores que se 

utilizam da análise qualitativa compreendam o fenômeno que estudam no contexto em que 

eles ocorrem, de modo a compreender com mais profundidade o fenômeno que está sendo 

estudado. Para Godoy (19995, p. 62), “o ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser 

olhados holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas observados como um todo”. 

Deste modo, utilizou-se também das fontes orais, de modo a conhecer a opinião dos 

LGBT+ acerca do direito à cidade e da territorialidade do Baixo Augusta, bem como do 

Centro da cidade de São Paulo. Pois, de acordo com Alessandro Portelli (1997), a entrevista 

oral conta mais sobre significados do que necessariamente sobre eventos. Pois, “entrevistas 

sempre revelam eventos desconhecidos ou aspectos desconhecidos de eventos conhecidos: 

elas sempre lançam nova luz sobre áreas inexploradas da vida diária das classes não 

hegemônicas” (PORTELLI, 1997, p. 31), uma vez que as classes dominantes exercem 

controle sobre a escrita, e deixam um acervo mais vasto de documentos históricos. Para 

Portelli (IDEM), as fontes orais “contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria 

fazer, o que acreditava estar fazendo, e o que agora pensa que fez”. A fonte oral oferece à 

pesquisa uma contribuição acerca da subjetividade dos indivíduos por meio de suas memórias 

(IDEM). 

De acordo com Dalva Silva (2000), nos trabalhos com memórias utilizando a fonte 

oral, “não se pode perder de vista suas especificidades, sua seletividade e a forma como é 

composta por cada sujeito, de acordo com o lugar, a situação na qual se encontra, e as 

experiências que estão sempre em processo de composição, assim como a construção de uma 

memória sobre as experiências” (SILVA, 2000, p. 192). 

As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro semiestruturado. Entrevistou- se 

cinco indivíduos por meio da técnica da Bola de Neve, ou seja, a partir de uma entrevista, os 

participantes indicavam outras pessoas. Os participantes têm entre 20 a 30 anos, todos de 

classe média que vivem a dinâmica das relações simbólicas que permeiam essa realidade na 

cidade de São Paulo. Preservou-se o anonimato dos participantes, que foram identificados 

com a letra E (Entrevistado(a))e com a numeração, de acordo com a ordem de entrevistas 

realizada, ou seja, E1 (primeiro a ser entrevistado), E2, E3, E4, E5 e E6. Os Entrevistados 1, 2 

e 3 (E1, E2 e E3) são homens que se reconhecem como gays. A Entrevistada 4 (E4) é uma 

mulher que se reconhece como lésbica, a Entrevistada 5 (E5), uma mulher que se reconhece 

como bissexual e o Entrevistado 6 (E6), um homem transgênero. Todas as entrevistas foram 

realizadas individualmente. Dos entrevistados, E2, E3 e E4, realizaram os depoimentos via e-

mail. E1 e E6 deram seus depoimentos por telefone. E5 nos concedeu pessoalmente seu 
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testemunho. O roteiro de perguntas dirigido aos participantes foi previamente aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Paraíba com o número de CAEE 

96714318.8.0000.5503. 

Com o recurso dos mapas, conseguiu-se delimitar o território de concentração da 

população homossexual, na cidade de São Paulo, sobretudo no Centro, na região do Baixo 

Augusta, na Consolação (figura 6). O Baixo Augusta compreende o trecho da rua Augusta 

entre as ruas Antônio Carlos e João Guimarães Rosa (Praça Franklin Roosevelt). Estão 

incluídas as ruas paralelas ou outros cruzamentos, como no caso das Ruas Frei Caneca, 

Marquês de Paranaguá, Matias Aires, Haddock Lobo e Bela Cintra, que estão localizados no 

Centro de São Paulo, no bairro da Consolação, onde existe a confluência histórica de 

estabelecimentos destinados a esses grupos. 

Em relação à análise documental, foram utilizadas como uma das fontes primárias, o 

Jornal Folha de São Paulo (1988 - 2017), de modo a compreender como parte da imprensa 

escrita lidou com os homossexuais no período que vai da emergência da AIDS a partir de 

1988, à mudança de status dos LGBT+ e à abertura do mercado a esse segmento, no Centro 

da cidade de São Paulo. Buscou-se, por meio do jornal, compreender em que momento houve a 

formação dos espaços de concentração dessa categoria e de que forma o Jornal tratou e trata 

dos estabelecimentos dedicados a esse tipo especifico de público. 

Dos periódicos, utilizou-se do jornal “O Lampião da Esquina”, fundado em 1978, 

ligado diretamente ao público gay, com matérias relacionadas às vivencias desse público. 

Jornal de importância histórica, pois foi o primeiro meio de comunicação dirigido também ao 

público gay, bem como se constitui parte do início da militância do grupo, de modo a 

construir uma identidade homossexual. 

Alguns conceitos foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, tais como 

território, região moral e identidade. 

O conceito de identidade norteou a discussão da pesquisa. Para tanto, utilizou-se da 

obra de Stuart Hall (2006, p. 10/11), que entende que um tipo diferente de mudança estrutural 

transformou as sociedades modernas no final do século XX. De acordo com Hall (IDEM), 

essa mudança fragmentou as paisagens culturais de classe, gênero, etnia, raça e nacionalidade, 

questões que, no passado, havia definido tais localizações dos indivíduos nos quadros sociais. 

Esses processos, característicos da pós-modernidade, são norteadores e produtores do 

sujeito pós-moderno, aquele que, na visão de Hall, não possui uma identidade “fixa, essencial 

ou permanente” (HALL, 2006, p. 11). Para Hall (IDEM), as definições de cultura são 

historicamente definidas, e não biologicamente asseguradas. De acordo com o autor, o sujeito 
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assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades “que não são unificadas 

ao redor de um ‘eu’ coerente”. Ou seja, o espaço das relações de convivência homoafetivas, 

mesmo que na pós-modernidade sejam invisíveis, ainda assim são construídas historicamente, 

de acordo com as identidades assumidas (HALL, 2006, p. 11 - 12). 

Para Anthony Giddens (2008, p. 29), o conceito de identidade pode ser compreendido 

de maneiras múltiplas. No entanto, Giddens (IDEM) busca explicar que, mesmo com 

condicionamentos impostos, o indivíduo pode se libertar e tem o livre-arbítrio para tanto. 

Nesse sentido, Giddens afirma que, de modo geral, a identidade está relacionada com os 

“entendimentos que as pessoas têm acerca de quem são e do que é importante para elas” 

(GIDDENS, 2008). Esses entendimentos que os indivíduos têm são formados por diferentes 

aspectos e determinados atributos, como por exemplo, a orientação sexual. O autor diferencia 

identidade social e identidade pessoal, e ressalta que, mesmo que sejam “analiticamente 

distintas”, elas se complementam. Assim, por identidade social entende-se: 

 

as características que os outros atribuem a um indivíduo. Estas podem ser 

vistas como marcadores que indicam, de um modo geral, quem essa pessoa é. 

Ao mesmo tempo, posicionam essa pessoa em relação a outros indivíduos 

com quem partilha os mesmos atributos (GIDDENS, 2008, p. 30). 

 

As identidades sociais, portanto, são características atribuídas coletivamente, 

estabelecendo as formas pelas quais os indivíduos se assemelham uns aos outros. A 

identidade pessoal se difere da social, por se tratar da forma como cada qual se reconhece a de 

si próprio. Para Giddens (2008, p. 31), identidade é o “processo de desenvolvimento pessoal 

através do qual formulamos uma noção intrínseca de nós próprios e do relacionamento com o 

mundo à nossa volta”. 

Sobre o conceito de território, Robert Sack entende que existem alguns tipos de 

definições para territorialidade. De acordo com Claude Raffstein (1993), o território “se forma 

a partir do espaço, é resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que 

realiza um programa) em qualquer nível. Portanto, o território, nessa perspectiva, é “um 

espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, 

revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que 

os homens constroem para si” (p. 1). 

Espaço, outro conceito importante para o desenvolvimento do nosso objeto, teve 

Pierre Bourdieu (1986, p. 155) como referência. Bourdieu contribui acerca do espaço social e 

do poder simbólico. Bourdieu (IDEM) diferencia o espaço geográfico (objetivo) do espaço 

social (subjetivo). O autor considera que o espaço social está constituído de modo que os 
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indivíduos que “ocupam posições semelhantes ou vizinhas estão colocados em condições 

semelhantes e submetidos a condicionamentos semelhantes, e têm toda a possibilidade de 

possuírem disposições e interesses semelhantes, logo, de produzirem práticas também 

semelhantes”. Bourdieu (IDEM) ainda afirma que o espaço social tende a funcionar como 

espaço simbólico, espaço que contempla estilos diferentes de vida (BOURDIEU, 1986, p. 

155). 

Nestor Perlongher (1986), que se inspirou na escola de Sociologia de Chicago e no 

conceito de Região moral de Roberto Park, contribui para as reflexões sobre o conceito. Para os 

autores, é preciso entender os espaços, de forma geral, como territórios, como territórios 

residuais para os quais convergem interesses, gostos e temperamentos ligados à boêmia, ao 

desejo não convencional, ao lugar onde as paixões indisciplinadas, reprimidas, sublimadas 

encontram vazão. 

Perlongher (1986) afirma que a constância de determinados tipos de população em 

áreas urbanas específicas que se agrupam em busca, no caso especificamente, de sexo, 

diversão, e outros prazeres “próximos da ilegalidade”, constituem uma região moral. De 

acordo com o autor: 

 

É inevitável que indivíduos que buscam as mesmas formas de diversão 

devam, de tempo em tempo, se encontrar nos mesmos lugares. A população 

dessas áreas – que nem necessariamente reside, mas perambula pelo local – 

tende a se segregar não apenas de acordo com seus interesses, mas de acordo 

com seus gostos e temperamentos (PERLONGHER, 1986, p. 42). 

 

De acordo com Robert Parker (1984), a Região moral está relacionado a uma leitura 

espacializada das questões identitárias urbanas. Região moral é utilizada por Parker como 

categoria analítica para se aplicar a regiões onde prevaleça um código moral divergente do 

comumente aceito. Os indivíduos que habitam regiões morais são considerados excêntricos e 

“anormais”, resíduos de categorias que a moral constrói (PARKER,1984, p. 44/45). 

A noção de Região Moral, portanto, abarca o espaço urbano compreendido “em 

círculos concêntricos”, ou seja, pela faixa residencial, pela industrial, e pelo centro que, de 

acordo com Perlongher, servem ao mesmo tempo como “ponto de concentração 

administrativa e comercial, e como lugar de reunião das populações” que buscam, nesse lugar, 

estabelecer relações, do mesmo modo que desejam soltar “seus impulsos reprimidos pela 

civilização” (PERLONGHER, 1986, p. 43). 

Robert Park (1915, p. 612) afirma que, quando os indivíduos têm sua liberdade, social 

ou econômica, cerceada de algum modo, essas imposições acabam por segregar essas 
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populações, que tendem a formar regiões morais e a se reunirem nessas. Na visão de Park 

(1915), a formação dessas regiões, em parte, ocorre devido às restrições que a vida urbana 

impõe, assim como, em parte, às permissões que esses mesmos lugares concedem. Para Park, as 

imposições da vida na cidade fazem com que os indivíduos marginalizados pela sociedade 

busquem apoio naqueles que partilham das mesmas vivências, nos mesmos lugares. Nesse 

sentido, para o autor: 

Não é necessário entender a expressão “região moral” por um lugar ou uma sociedade 

que necessariamente é criminosa ou abominável. Pretende-se ser aplicada para regiões nas 

quais prevalece um código oral divergente porque é uma região onde as pessoas que habitam 

são dominadas. Pois essas pessoas geralmente não são dominadas por um gosto ou por uma 

paixão ou por algum interesse que tenha suas raízes diretamente relacionadas à natureza 

original do indivíduo. Pode ser uma arte, como a música ou um esporte como a corrida de 

cavalos. Uma região seria diferente de outros grupos sociais pelo fato de que seus interesses 

são imediatos e mais fundamentais. Por essa razão, suas diferenças provavelmente se devem ao 

isolamento moral e não ao isolamento intelectual (PARK, 1915, p. 612). 

Memória social foi outro conceito importante para o desenvolvimento da pesquisa. De 

acordo com Alistair Thompson (1992), a memória coletiva, ou seja, social, passou a fazer parte 

dos estudos históricos, por muitos meios e formas. Nessa pesquisa, utilizou-se como fonte os 

estudos de Maurice Hallbwachs (1990) e de Michel Pollak (1989). Que estudam a memória 

social como produto das construções e dos fatos sociais, organizadas simbolicamente no 

espaço, e moldadas a partir deste. Dentro da perspectiva, sobretudo, utilizando como 

ferramenta a história oral, busca-se compreender como as memórias fundamentadas no e 

sobre o espaço formam e moldam as identidades dos indivíduos que nele estão, e a maneira 

como eles percebem vivem e concebem este espaço subjetivo. Para Thompson, é nesse 

contexto que: 

as histórias orais ocupam o primeiro plano no conjunto mais amplo de 

estudos inovadores sobre história social e cultural que tiveram profundo 

impacto revisionista sobre os conceitos de processo e explicação históricos, 

mesmo em áreas tradicionais como a da história diplomática e política 

(THOMPSON, 1992, p. 75). 

 

A pesquisa está estruturada em quatro seções. A primeira é a introdução, e os 

referenciais teórico-metodológico que guiam o estudo. A segunda seção será o Direito à 

Cidade, os marcos legais e urbanísticos que contribuem de maneira a compreender oeste 

conceito e a questão dos Direitos Humanos e de como estes são colocados em pratica no 

Brasil e no município de São Paulo. A terceira seção pautar-se- á na cidade de São Paulo, na 
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segregação socioespacial e na vulnerabilidade social que uma metrópole proporciona aos 

indivíduos que nela habitam, dessa forma, buscar-se-á discutir o Centro de São Paulo, e de 

como este age de modo a proporcionar uma visibilidade positiva, que pretende acolher os 

LGBT+, por meio das regiões morais, sobretudo, nos bairros da República e da Consolação. E 

a quarta seção a discutirá a territorialidade do Baixo Augusta como lugar da diversidade e da 

afirmação da identidade LGBT+, nesse sentido, com o aporte dos participantes, procurar- se-á 

compreender se existe, de fato, o direito à cidade a essa população, bem como, se eles 

consideram o Baixo Augusta como o lugar LGBT+ na cidade de São Paulo. 
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2 “PROMOVER O BEM DE TODOS, SEM PRECONCEITOS DE ORIGEM, RAÇA, 

SEXO, COR, IDADE E QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO”: OS 

DIREITOS HUMANOS E O DIREITO À CIDADE AOS LGBT 

 

Nesta seção busca-se discutir os direitos humanos no Brasil instrumentalizados pela 

Constituição Federal de 1988. A partir desse instrumento legal, pretende-se, com base em 

Henry Lefebvre, estender a discussão do Direito à Cidade às chamadas minorias, sobretudo à 

comunidade LGBT e à cidade de São Paulo. 

 
2.1 Os Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988 

 

De acordo com a Conferencia Nacional dos Direitos Humanos ainda existem no Brasil: 
 

discriminação/contra e a exclusão/das categorias sociais que se afastam do 

modelo ideal de brasileiro: branco, masculino, profissional, heterossexual, 

cristão, sem deficiências físicas e portador da cultura ocidentalizada. O 

preconceito que desvaloriza e a subsequente discriminação podem ser: 

reconhecidos (formadores de opinião importantes aceitam que as mulheres 

são discriminadas por serem mulheres); negados (poucos brasileiros brancos 

reconhecem que os negros são discriminados por serem negros); afirmados 

veementemente (como o faz a imensa maioria da população em relação aos 

homossexuais) ou simplesmente, ignorados (como o faz a imensa maioria da 

população com relação aos ciganos) (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS, 2001, p. 22). 

 
Foi com a resolução acima que a Câmara dos Deputados e a Comissão dos Direitos 

Humanos iniciou a V Conferência Nacional dos Direitos Humanos no Brasil, em 2001, depois 

de se constatar que havia tanto discriminações quanto preconceitos relacionados às chamadas 

minorias sociais, inclusive, aos homossexuais. Os signatários deixavam claro que os “direitos 

humanos dos homossexuais devem ser restabelecidos”; muito embora estivessem 

“garantidos”, pelo menos legalmente, desde a Constituição de 1988. 

Para Norberto Bobbio (2004), “o problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema 

não filosófico, mas político” (Idem). Bobbio (2004) não trata de modo especifico das questões 

relacionadas aos LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros), mas esclarece, porém, 

que os Direitos Humanos são “coisas desejáveis”, ou seja, todos os indivíduos merecem e, 

portanto, devem buscá-los. No entanto, o autor entende que, mesmo com a emergência destes 

direitos, a expressão “coisas desejáveis” é muito vaga. Para Bobbio (2004), os dispositivos 

dessas prerrogativas não especificam a que homens e a que direitos está se tratando. 
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Porém, como pontua o autor, há uma clara dificuldade na interpretação destes direitos, 

pois eles se alteram de acordo com a ideologia de quem os utiliza. Ainda segundo Bobbio 

(Idem) os “Direitos do homem constituem em uma classe variável”, uma vez que esses 

mudaram de acordo com as condições históricas. Bobbio exemplifica: 

 

Direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII, como a 

propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais limitações nas 

declarações contemporâneas; direitos que as declarações do século XVIII 

nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados 

com grande ostentação nas recentes declarações (IBIDEM). 

 

O autor afirma que os principais argumentos para defender as liberdades fundamentais 

são “a irredutibilidade das crenças últimas”, e, essencialmente, a crença de que, “quanto mais 

livre for o indivíduo, tanto mais poderá ele progredir moralmente e promover também o 

progresso material da sociedade” (BOBBIO, 2004, p. 15) No entanto, Bobbio (IDEM) 

pondera que as liberdades fundamentais não encontraram aderência em sua forma prática, 

enquanto a irredutibilidade das crenças é “irrelevante para justificar a exigência de novos 

poderes”, o princípio de que quanto mais livre for o indivíduo, mais poderá progredir 

moralmente, mostrou-se, historicamente falso (IBIDEM). 

Em relação aos Direitos do Homem, existe a hipótese comum de que “todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, o que denota que todos os homens são livres e 

iguais por natureza. No entanto, Bobbio (2004) entende que essa resolução é apenas um 

“eco”, sobretudo porque os homens, de fato, não nascem livres, tampouco iguais. A liberdade 

e a igualdade dos homens, de acordo com Bobbio, “não são um dado de fato, mas um ideal a 

perseguir; não são uma existência, mas um valor; não são um ser, mas um dever ser” (2004, p. 

17). 

A Constituição brasileira de 1988, considerada por muitos autores como mais 

democrática do que as anteriores, elaborada após o período de Ditadura Civil Militar (1964- 

1985), segue os princípios dos Direitos do Homem. O texto introdutório da Constituição 

acompanha a forma generalizante do discurso: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacificadas controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988, p. 11). 
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No art. 3º da Carta observa-se a consolidação teórica de igualdade entre os cidadãos 

brasileiros. No parágrafo I e IV desse artigo, que trata dos Princípios Fundamentais aparece, 

sucessivamente as seguintes menções: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; IV 

- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (IDEM). 

Sergio Carrara (2010, p. 134) entende que, de fato, houve uma grande importância em 

relação à Carta de 1988 e às políticas públicas relacionadas às sexualidades, sobretudo aos 

homossexuais. O autor atribui grande parte desse reconhecimento às militâncias sociais, 

principalmente, à homossexual. Segundo Carrara (2010, p. 135), deve-se considerar que a 

Constituição foi, portanto, um “marco fundamental a partir do qual a sexualidade e a 

reprodução se instituem como campo legítimo de exercício de direitos no Brasil”. 

Carrara (2010, p. 136) afirma que, mesmo com a repercussão dos movimentos sociais e 

com especial atenção das mídias nas últimas décadas aos LGBT+, nenhuma lei federal 

importante foi concedida diretamente à categoria. Carrara (2010) relaciona esse fato ao 

conservadorismo do Poder Legislativo brasileiro, que resulta na “imobilidade” do Congresso 

Nacional quando a abordagem se refere a interesses desses segmentos. Para Carrara (2010, 

p. 137), o “imobilismo” político deve-se, em grande parte, à influência das bancadas 

religiosas sobre os parlamentares. 

Bobbio (1990), esclarece que o mais forte dos argumentos dos conservadores contra os 

Direitos do Homem e seus respectivos direitos sociais, não é necessariamente a falta de 

fundamento, mas sim, sua viabilidade. Isso ocorre, segundo o autor, porque, para haver 

empenho na criação dessas metas, é preciso que se esteja convencido de que a realização das 

metas sejam coisas desejáveis. Para Bobbio (1990), muitas dessas condições não dependem 

somente da boa vontade dos governantes, mas também de uma transformação estrutural. 

Carrara afirma que, além dos “problemas políticos”, existe a questão ideológica que 

dificulta ações direcionadas aos LGBT, pois, a concessão de direitos a esse público, como, 

para outros, por exemplo o projeto de lei que criminaliza a homofobia, “cercearia a liberdade de 

expressão ou opinião, que, nesse caso, significa a ‘liberdade’ de condenar publicamente a 

homossexualidade a partir de interpretações da Bíblia” (CARRARA, 2010, p. 137). 

Mesmo com a Constituição de 1988 e com a redemocratização pós Ditadura Civil- 

Militar, os homossexuais ainda sofrem com preconceitos relacionados à sua condição sexual, 

sujeitos, portanto, à prática da homofobia. Luís Mott (2006, p. 511) nos oferece uma 

contribuição acerca da violência a esses indivíduos. De acordo com o autor, as “minorias 

sociais” continuam sendo as principais vítimas da discriminação no Brasil, e, de todas essas, o 



25 
 

grupo dos homossexuais é o mais vulnerável, tanto moral quanto fisicamente. Mott entende 

que: 

 

o preconceito anti homossexual, não obstante, continua ativo e implacável 

em nossa sociedade [...] assim, somente depois de 150 anos da 

descriminalização legal da homossexualidade, é que alguns poucos gays e 

lésbicas ousaram externar sua identidade existencial e proclamar aos quatro 

ventos: “É legal ser homossexual!” Legal na dupla acepção do termo: porque 

a homossexualidade é legalmente protegida pelas leis, e também porque as 

ciências garantem que as três orientações sexuais – homossexualidade, 

bissexualidade e heterossexualidade – são igualmente legítimas, saudáveis e 

naturais (MOTT, 2006, p. 512). 
 

No entanto, segundo o autor, mesmo após décadas da efetivação da Declaração dos 

Direitos Humanos, o movimento LGBT, não possui muitas razões para celebrar sobre sua 

situação civil, pois os casos de assassinatos de homossexuais continuam a existir, resultado, 

em grande medida, da homofobia. De acordo com Mott (2006, p. 513), tais violações de 

direitos não são resultados de crimes comuns, mas sim de “crimes de ódio”, em que a 

condição sexual da vítima foi a principal motivação para o ato. 

Guacira Louro (2000, p. 5) entende que as várias formas de “fazer-se” mulher ou 

homem, as diversas possibilidades de viver os prazeres e os desejos corporais, têm sido 

anunciadas e promovidas socialmente, hoje de modo mais explícito que outrora; no entanto, a 

autora pondera que, comumente, essas formas são reguladas, condenadas ou negadas. Louro 

afirma que as questões sexuais são como uma “invenção social”, pois, “se constitui, 

historicamente, a partir de múltiplos discursos sobre o sexo: discursos que regulam, que 

normatizam, que instauram saberes, que produzem "verdades" (LOURO, 2000, p. 6). 

A autora esclarece que, é no âmbito da cultura e da história, que as identidades sociais 

são definidas. Para Louro (2000, p. 6), “reconhecer-se numa identidade supõe, pois, responder 

afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo 

social de referência”. 

Segundo Mário Pecheny (2004, p. 18), a homossexualidade é uma “dimensão da 

personalidade que constitui um motivo de estigmatização, discriminação e exclusão
1
”, por 

isso, muitas vezes, a informação acerca da sexualidade do indivíduo fica delimitada a 

determinados espaços e momentos. Isso está intrinsecamente relacionado aos modos de 

discriminar os homossexuais. De acordo com o autor, “em um contexto de discriminação da 

homossexualidade, a capacidade de simular constitui um recurso de proteção, ao passo que 

                                                      
1
 Tradução livre. 

Dimension de la personalidad que constituye un motivo de estigmatización, discriminación y exclusión 
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aqueles que possuem a cor da pele diferente da norma, em um contexto racista, carecem desse 

dispositivo
2
” (PECHENY, 2004, p. 20). 

Para Hall (2006), as identidades sociais na pós-modernidade, fragmentaram o 

indivíduo. Segundo o autor, a “crise de identidade” pode ser vista como “parte de um processo 

mais amplo de mudança que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas” (HALL, 2006, p. 7), e, assim, possibilitando as diferentes formas de expressão da 

sexualidade; ainda que, como entende Pecheny (2004), de modo cerceado, pois, há espaços 

“adequados” para tais manifestações. 

Hall (2006, p. 13) afirma que os indivíduos pós-modernos assumem “identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ 

coerente”. Segundo o autor, em nosso íntimo há “identidades contraditórias, empurrando- nos 

em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 

deslocadas” (IDEM). E isso pode ocorrer quando os homossexuais se sentem, por exemplo, 

reprimidos pela sua sexualidade, ou mesmo, quando se sentem confortáveis em expô-la, 

dependendo, muitas vezes, dos espaços nos quais estão inseridos. 

Anthony Giddens (2008) entende que, devido às condições da pós-modernidade, os 

indivíduos “não são objetos passivos ou receptores inquestionáveis de uma programação de 

gênero” (p. 110). Para o autor, as pessoas são “agentes ativos que criam e modificam papeis 

para si mesmas” (IDEM). 

Xosé Solla (2002) afirma que a regulação do espaço público e a forma de sua 

apropriação tende a marginalizar quem não se adapta a ela; é o caso dos homossexuais. Para o 

autor, a concessão do espaço urbano está intrinsecamente relacionada ao fato de que a classe 

que possui maior poder, no caso econômico, controla também as relações sociais. 

Sendo assim, muitas vezes os indivíduos homossexuais se tornam sujeitos 

contempladores, pois são poucos os momentos permissíveis de manifestações explícitas 

dentro do espaço urbano. Solla entende que, “existe o convencimento moral de que os direitos 

de fato, dos cidadãos, frente aos direitos jurídicos, se reservam a quem os merece ou são 

capazes de disfrutar destes com responsabilidade
3
” (2002, p. 89). 

O autor esclarece que reconhecer as dissidências é uma tarefa difícil, uma vez que está 

“Frequentemente imerso na mais absoluta invisibilidade
4
” (2002, p. 89). Solla pondera que a 

                                                      
2 Tradução livre: en un contexto de discriminación de la homosexualidad, la capacidad de simular constituye un recurso de 

protección, del que carecen, por ejemplo, aquellos que posuen un color de la piel diferente de la norma, en un contexto racista 
3 Tradução livre: Existe el convencimiento moral de que los derechos de facto de los ciudadanos, frente a los derechos de jure, 

se reservan a quienes lo merecen o son capaces de disfrutarlos responsablemente 
4
 Tradução livre: frecuentemente inmersa en la más absoluta invisibilidad 
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aceitação da homossexualidade é uma realidade, pelo menos no que se refere às questões 

legais e médicas; no entanto, quando nos deparamos com questões espaciais, ligadas ao poder, 

na maioria das vezes, existem alguns problemas. Segundo o autor, quem não aceita as “regras 

do jogo, se exclui, se marginaliza, se coloca como dissidente, é dizer, ao ser inimigo do 

regime, se convertendo em invisível
5
” (2002, p. 90). 

Segundo Milton Santos (2000, p. 43), o espaço vivido consagra desigualdades e 

injustiças e, em muitos casos, acaba por ser um espaço sem cidadãos, sobretudo porque as 

cidades não são criadas para atender a sociedade de forma geral, mas sim a dinâmica 

econômica. 

As desigualdades, tanto sociais quanto sexuais, tornam-se mais perceptíveis quando 

nos deparamos com a privatização dos espaços públicos, senão, com a própria segregação. 

Para Santos (2000, p. 48), “o lazer na cidade se torna igualmente o lazer pago, inserindo a 

população no mundo do consumo”; quem não pode pagar fica invisível e/ou excluído, de 

modo que, se os indivíduos dissidentes desejam afirmar sua identidade, muitas vezes isso 

ocorrerá em espaços de lazer que se transformam em espaços de sociabilidade do grupo, 

assim como de afirmação das categorias, como nos espaços das boates Gays, Lésbicas e 

Simpatizantes (GLS). 

Dessa perspectiva, segundo David Harvey (1989, p. 189), pode-se afirmar que as 

“concepções de tempo e do espaço são criadas necessariamente através de práticas e 

processos materiais que servem à reprodução da vida social”. Santos (1997, p. 21), entende 

que a mundialização do espaço é um bem comum à sociedade, no entanto, a sua real 

utilização é reservada àqueles que dispõe de um capital particular, pois, de acordo com o 

autor, “enquanto nossas cidades crescem, a distância entre os homens aumenta” (p. 21). 

 

2.2 O Direito à Cidade aos LGBT+ 

 

Segundo a Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2006), a cidade pode ser considerada 

como um “coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a todos os seus habitantes” 

(2006, p. 3). Nesse sentido, o conceito de cidade possui dois significados. 

Por seu caráter físico, a cidade é toda metrópole, urbe, vila ou povoado que 

esteja organizado institucionalmente como unidade local de governo de 

caráter municipal ou metropolitano. Inclui tanto o espaço urbano como o 

entorno rural ou semi-rural que forma parte de seu território. Como espaço 

político, a cidade é o conjunto de instituições e atores que intervêm na sua 

                                                      
5
 Tradução livre: reglas del juego se le excluye, se le margina, se le pasa a la disidencia, es decir, a ser enemigo del régimen 

convirtiéndole en invisible 
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gestão, como as autoridades governamentais, legislativas e judiciárias, as 

instâncias de participação social institucionalizadas, os movimentos e 

organizações sociais e a comunidade em geral (CARTA..., 2006, p. 3). 

 

Para Raquel Rolnik (1995, p. 12), a cidade pode ser entendida de forma objetiva como 

uma “dimensão política como exercício de autoridade político-administrativa sobre o 

conjunto de moradores”, no entanto, há uma luta pela apropriação do espaço que também 

pode definir a concepção de direito à cidade e a busca pelo mesmo. As manifestações civis são 

respostas dos pleitos civis, em que o “espaço público deixa de ser apenas cenário da 

circulação do dia-a-dia para assumir o caráter de civitas por inteiro” (ROLNIK, 1995, p. 12). 

Nesse sentido, Rolnik (1995) entende que as manifestações desafiam o poder público também 

por intermédio da apropriação simbólica do espaço público. 

A Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2006, p. 2), no Artigo I, afirma que todas as 

pessoas devem ter o direito a uma cidade sem: 

 

discriminação de gênero, idade, raça, condições de saúde, renda, 

nacionalidade, etnia, condição migratória, orientação política, religiosa ou 

sexual, assim como preservar a memória e a identidade cultural em 

conformidade com os princípios e normas estabelecidos nessa Carta 

(CARTA..., 2006, p. 2). 

 

Nos parágrafos seguintes, sobretudo o II da Carta, é possível observar que as 

especificidades acerca de uma sociedade mais justa, com menos desigualdades, sejam elas 

espaciais, sociais, econômicas, estão presentes. De acordo com o parágrafo II do documento, o 

direito à cidade: 

 
é definido como o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de 

sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um direito coletivo 

dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e 

desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, 

baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno 

exercício do direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida 

adequado. O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente, e inclui, 

portanto, todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 

ambientais que já estão regulamentados nos tratados internacionais de 

direitos humanos [...]. Inclui também o respeito às minorias e à pluralidade 

étnica, racial, sexual e cultural, e o respeito aos migrantes (CARTA..., 2006, 

p. 3). 

 

Henri Lefebvre escreveu a obra O Direito à Cidade em 1967, antes dos movimentos de 

1968, como “resposta à dor existencial de uma crise devastadora da vida cotidiana na cidade” 

e como uma ordem para encarar a crise urbana e criar alternativas que fossem mens alienadas 
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e mais significativas (HARVEY, 2014, p. 11). 

Sobre o direito à cidade, Lefebvre (2001, p. 105) o caracteriza como uma necessidade 

social inerente à sociedade urbana. O autor, entende que o direito à cidade é, “o direito à 

centralidade, a não ser posto à margem da forma urbana” (LEFEBVRE, 2001, p. 175). De 

acordo com o autor (LEFEBVRE, 2001), as necessidades sociais têm fundamentos 

antropológicos. Uma vez que são “opostas e complementares entre si”, as necessidades sociais 

compreendem a inevitabilidade da segurança e da abertura, no sentido de permitir, conceder, 

como o lazer a aventura, a organização e a dos jogos (do lazer), de se ter aquilo que é previsto, 

e da mesma forma, o imprevisto. Para o autor, a essas necessidades sociais acrescentam-se as 

específicas. Nesse sentido, o autor questiona: “as necessidades urbanas não seriam 

necessidades de lugares qualificados, lugares de simultaneidade e de encontros, lugares onde a 

troca não seria tomada pelo valor de troca, pelo comercio e pelo lucro?” (LEFEBVRE, 2001, 

p. 105). 

Para Lefebvre, a cidade tradicional foi substituída por uma que está imbuída de novos 

signos e relações, estas, ligadas ao consumo e ao capitalismo. O autor afirma que o direito à 

cidade está incluído na prática social e, entre o direito ao trabalho, às instituições, à educação, à 

saúde, à habitação, aos lazeres e a vida, está o mais complexo destes, que é o direito à cidade, 

todavia, não à cidade arcaica, mas “à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de 

encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e 

inteiro desses momentos e locais”. (LEFEBVRE, 2001, p. 139). Nesse sentido, o direito à 

cidade se manifesta, essencialmente, como forma superior dos direitos, pois ele se refere ao 

direito às individualidades na socialização dos grupos, bem como, ao habitat e habitar 

(LEFEBVRE, 2001, p. 134). 

Para Lefebvre (2001), “a cidade sempre teve relações com a sociedade no seu 

conjunto, com sua composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes, com 

sua história. Portanto, ela muda, quando muda a sociedade no seu conjunto” (2001, p. 59). O 

autor ainda afirma que: 

 

A cidade e o urbano não podem ser compreendidos sem as instituições 

oriundas das instituições de classe e de propriedade. Ela mesma, a cidade, 

obra e ato perpétuos, dá lugar a instituições especificas; municipais. As 

instituições mais gerais, as que dependem do Estado, da realidade e da 

ideologia dominante, têm sua sede na cidade política, militar, religiosa. Elas 

aí coexistem com as instituições propriamente urbanas, administrativas, 

culturais. Motivo de certas continuidades notáveis através das mudanças da 

sociedade (LEFEBVRE, 2001, p. 59). 
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Nesse sentido, o direito à cidade se afirma com um apelo e uma exigência. O direito à 

cidade “não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às cidades de 

outrora. Só pode ser formulado como direito à vida urbana transformada, renovada” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 118). 

Para David Harvey (2014, p. 10), a cidade pode ser entendida e considerada “apenas 

em relação aquilo que eu, você, nós e eles desejamos”. Segundo Harvey, o direto à cidade: 

 

não pode ser concebido como um simples direito de visita ou um retorno às 

cidades tradicionais’. Ao contrário, ‘ele pode apenas ser formulado como um 

renovado e transformado direito à vida urbana’. A liberdade da cidade é, 

portanto, muito mais que um direito de acesso àquilo que já existe: é o direito 

de mudar a cidade mais de acordo com o desejo de nossos corações 

(HARVEY, 2014, p. 10). 

 

O autor entende que o direito à cidade não pode ser concebido apenas como um direito 

individual, pois ele demanda um “esforço coletivo da sociedade e a formação de direitos 

políticos ao redor de solidariedades sociais” (HARVEY, 2014, p. 10). Harvey afirma que 

voltar às raízes do direito à cidade e, consequentemente aos direitos tratados por Henry 

Lefebvre é imprescindível e se faz necessário para entender o que “vem acontecendo nas ruas, 

entre os movimentos sociais urbanos”. De acordo com o autor, portanto: 

 

A ideia do direito à cidade não surge fundamentalmente de diferentes 

caprichos e modismos intelectuais (embora eles existam em grande número, 

como sabemos). Surge basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de 

socorro e amparo de pessoas oprimidas em tempos de desespero (HARVEY, 

2014, p. 15). 

 

Ainda de acordo com Harvey, reivindicar o direito à cidade, “equivale, de fato, a 

reivindicar um direito à algo que não mais existe (se é que de fato, alguma vez existiu)”. O 

autor afirma que o direito à cidade é um “significante vazio”. E “tudo depende de quem lhe 

vai conferir significado”. No entanto, mesmo com tais ressalvas relacionadas ao conceito, 

Harvey entende que: 

 

As lutas políticas são animadas tanto por intenções visionárias quanto por 

aspectos e razões de natureza prática. Grupos ligados à Aliança pelo Direito 

à Cidade são basicamente formados por moradores de baixa renda em 

comunidades negras que lutam pelo tipo de desenvolvimento que vá de 

encontro a seus desejos e necessidades, pessoas sem-teto que se organizam 

por seu direito à moradia e aos serviços básicos e jovens negros LGBT que 

lutam por seu direito à segurança nos espaços públicos (HARVEY, 2014, p. 

21). 
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Para Harvey (2014, p. 26), atualmente estamos sob um período em que os ideais dos 

direitos humanos “passaram para o primeiro plano tanto política quanto eticamente. Dedica- se 

muita energia política na promoção, defesa e articulação de sua importância na construção de 

um mundo melhor”. Em sua maioria, os conceitos que atuam nessas questões, como a defesa 

desses direitos, são baseados na propriedade, e, desse modo, em nada “contestam a lógica de 

mercado hegemônica liberal e neoliberal”, no entanto, mais uma vez, ele pondera: 

 

Contudo, há ocasiões em que o ideal dos direitos humanos assume uma 

forma coletiva, como quando os direitos de trabalhadores, mulheres, gays e 

minorias adquire maior importância (um legado do já antigo movimento 

trabalhista norte-americano e, por exemplo, do Movimento pelos Direitos 

Civis nos Estados Unidos da década de 1960, que foi coletivo e de 

ressonância global). Houve momentos em que essas lutas pelos direitos 

coletivos alcançaram resultados importantes (HARVEY, 2014, p. 27). 

 

Para ele, a cidade que queremos: 

 
Não pode ser separada da questão do tipo de pessoas que queremos ser, que 

tipos de relações sociais buscamos, que relações com a natureza nos 

satisfazem mais, que estilo de vida desejamos levar, quais são nossos valores 

estéticos. O direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito de 

acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito 

de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos 

desejos. Além disso, é um direito mais coletivo do que individual, uma vez 

que reinventar a cidade depende inevitavelmente do exercício de um 

poder coletivo sobre o processo de urbanização. A liberdade de fazer e 

refazer a nós mesmos e a nossas cidades, como pretendo argumentar, é um 

dos nossos direitos humanos mais preciosos, ainda que um dos mais 

menosprezados (HARVEY, 2014, p. 27. Grifo do autor). 

 
Portanto, reivindicar o direito à cidade, como o autor entende, é reivindicar algum tipo 

de poder configurador sobre os processos de urbanização, sobre o modo como nossas cidades 

são feitas e refeitas, e pressupõe fazê-lo de maneira significativa e fundamental (HARVEY, 

2014, p. 29/30). 

Para Claudio Carvalho e Gilson Macedo Junior. (2016, p. 104), a cidade não se 

mantém distante das transformações decorrentes da lógica capitalista, sendo moldada, a partir 

dos interesses e valores das classes dominantes, ou seja, ela pertence a quem detém o poder, e 

é guiada por interesses estabelecidos pelas relações heteronormativas. Nesse sentido, os 

autores questionam: 

 

Qual é o espaço reservado às lésbicas, aos gays, às pessoas bissexuais, 

transexuais e às travestis? Ou melhor: quais os espaços negados 

historicamente à comunidade LGBT e quais os espaços negados à população 

heterossexual? Conseguimos pensar a cidade como um ambiente de corpos 

transitando livremente ou enxergamos locais – papeis 
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– reservados a determinados corpos? (CARVALHO; MACEDO JUNIOR., 

2017, p. 107). 

 

Carvalho e Macedo Junior. (2017, p. 107) apontam que para as cidades, de modo 

geral, os LGBT+ não existem (ou não deveriam existir), pois, “rompem com as normas e 

acordos de sexualidade tácitos feitos pelos poderes atuantes no regime sobre os corpos”. O 

que se observa nos tempos atuais é que há uma extensão do lar para as ruas dos sistemas 

patriarcal e heteronormativo. Para Foucault (1984, p. 82), a passagem para o sistema capitalista 

tornou a sexualidade e o sexo um assunto que não mais se refere à esfera privada, 

fortalecendo-se no campo público e tornando-se objeto de manifestações públicas, bem como, 

politicas, nos espaços urbanos. No entanto, o autor pondera que, “ao mesmo tempo, porém, em 

que instiga o falar de si, a urbe se fecha àqueles que são opostos aos padrões pré-estabelecidos 

de sexualidade e de gênero” (FOUCAULT, 1984, p. 82). 

Carvalho e Macedo Junior. (IDEM) entendem que, ao protegerem os interesses do 

sistema capitalista, provenientes das classes dominantes, observa-se que a: 

 

repressão – seja moral, seja através de aparato legal ou seja através da 

violência – atinge aqueles e aquelas que se põem à margem das normas 

sexuais e que ousam desafiar a ordem posta: lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais, ao ocuparem um espaço sacralizado e heterossexual, 

questionam a produção do espaço urbano como um “lugar de respeito”, 

subvertendo a lógica dominante e se reapropriando dos espaços públicos 

(CARVALHO; MACEDO JUNIOR. 2017, p. 108). 

 

Foucault entende que não vivemos em um espaço vazio, homogêneo, sem referências, 

mas, em um “espaço inteiramente carregado de qualidades, um espaço que talvez seja 

povoado de fantasma; o espaço da nossa percepção primeira, de nossos devaneios, o de nossas 

paixões” (1984, p. 413). 

O autor afirma que esse espaço que percebemos pode ser um “espaço leve, etéreo, 

transparente, ou então, é um espaço obscuro, pedregoso, embaraçado” (FOUCAULT, 1984). 

De acordo com o autor o espaço no qual vivemos está imbuído de significações e funções, que 

nos atrai para fora das próprias percepções, ao passo que ocorre a modificação da vida, da 

história, do tempo. Ou seja, é um espaço heterogêneo, e, desse modo: 

 

não vivemos em uma espécie de vazio, no interior do qual se poderiam situar 

os indivíduos e as coisas. Não vivemos no interior de um vazio que se 

encheria de cores com diferentes reflexos. Vivemos no interior de um 

conjunto de relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos 

outros e absolutamente impossíveis de ser sobrepostos (FOUCAULT, 1984, 

p. 414). 
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Nesse sentido, o autor discorre sobre as heterotopias da crise e do desvio, estas, 

tornando os espaços reais, com significados. Esses espaços não possuem a mesma forma, 

variam, portanto, de acordo com as sociedades e se moldam nestas. 

 

Nas sociedades ditas "primitivas", há uma certa forma de heterotopias que eu 

chamaria de heterotopias de crise, ou seja, que há lugares privilegiados, ou 

sagrados, ou proibidos. Reservados aos indivíduos que se encontram, em 

relação à sociedade e ao meio humano no interior do qual eles vivem, em 

estado de crise. Os adolescentes, as mulheres na época da menstruação, as 

mulheres de resguardo, os velhos etc, [...]. Mas essas heterotopias de crise 

hoje desaparecem e são substituídas, acredito, por heterotopias que se 

poderia chamar de desvio: aquela na qual se localiza os indivíduos cujo 

comportamento desvia em relação à média ou à norma exigida 

(FOUCAULT, 1984, p. 416, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, como afirma Foucault (1984), tais espaços, onde a heterotopia do 

desvio está presente, carregam em si aqueles que são postos à margem dos lugares 

considerados regularmente sociais pelas condições heteronormativas. Entende-se, portanto, 

que os espaços e os comportamentos dos LGBT+ que se desviam dos padrões e normas pré- 

estabelecidas, sejam heterotopias que se expressam, na incapacidade humana de compreender, 

o direito do outro de ser e de ocupar o espaço que lhe é de direito. 

 

2.3 O Direito à cidade no Brasil: um estudo dos instrumentos urbanísticos no município 

de São Paulo – SP 

 

É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a incluir 

políticas urbanas em seu escopo. No capítulo II, Art. 182, da Constituição Federal (1988) 

define-se que, “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 

municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988, p. 110). 

No Estatuto da Cidade (BRASIL, 2002), que foi a lei designada para tratar 

especificamente das questões nas cidades e que se atenta às demandas referentes às cidades 

brasileiras e a seu desenvolvimento urbano, observa-se os princípios para uma cidade mais 

justa e igualitária, evidenciado pelo Art. 1º e 3º: 

 

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

democrático de direito e tem como fundamentos: 

II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana (...); 

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
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Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o 

desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer obras formas de discriminação (BRASIL, 2002, p. 5). 

 

No Capítulo I do Estatuto da Cidade, intitulado “Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos”, do Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, que asseguram direitos aos 

indivíduos que compartilham da vida urbana, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, nem 

como, “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” 

(BRASIL, 2002, p. 9). 

No entanto, embora estejam presentes na Carta os princípios referentes à liberdade e 

igualdade, bem como, à segurança, não há menções às demandas dos LGBT+, por se tratar de 

um tema especifico, e estes estão presentes, por exemplo, no Plano Diretor de São Paulo. Ou 

seja, os direitos, neste caso, estão estabelecidos de modo geral, sem se ater às especificidades 

de cada grupo social. 

Nesse sentido, os Planos Diretores, a partir do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2002) são 

o “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (BRASIL, 1988, 

p. 110). A Constituição, no entanto, é evasiva, no entanto, que a política foi especificada pelo 

Estatuto da Cidade, que é a legislação específica de abrangência nacional e que estabelece os 

princípios e instrumentos enunciados na carta, entre eles o Plano Diretor. No que se refere às 

especificidades do direito à cidade, se limitando a designar aos Planos Diretores de cada 

cidade, o papel pelo desenvolvimento das funções sociais e urbanas que garantam o bem- 

estar social. 

O Plano Diretor da cidade de São Paulo (PDSP), atualizado em 2014, pauta-se pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade (2001), no que se refere às demandas de seus 

habitantes. Nesse sentido, o Plano Diretor estabelece as diretrizes por meio das políticas de 

desenvolvimento urbano e propõe “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado de seu 

território, de forma a assegurar o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes” (SÃO 

PAULO, 2014, p. 1). No Art. 5º Inciso 1, dentro dos princípios que regem a organização da 

cidade está inscrito, no parágrafo V, o direito à cidade. Desse modo, a função social da cidade 

compreende o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
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qualidade de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos sociais 

e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo o direito à 

terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao 

lazer (SÃO PAULO, 2014, p. 1, grifo nosso). 

 

Em relação à diversidade sexual, é possível observar uma menção no Capitulo VIII do 

desenvolvimento social e do sistema de equipamentos urbanos e sociais, no Art. 301: 

 

O Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais é composto pelas redes de 

equipamentos urbanos e sociais voltados para a efetivação e universalização 

de direitos sociais, compreendidos como direito do cidadão e dever do 

Estado, com participação da sociedade civil nas fases de decisão, execução e 

fiscalização dos resultados (SÃO PAULO, 2014, p. 15). 

 

O documento faz menção à homofobia no parágrafo XXII: “implantar as ações e 

equipamentos previstos para o combate à homofobia e respeito à diversidade sexual” (2014, p. 

15). Se a questão da homofobia consta no Instrumento, é porque não só os LGBTs 

representam uma parcela considerável da sociedade, como lutaram pelos seus direitos. 

Embora sejam considerados minorias, o segmento é contemplado, pelo menos na teoria, no 

Plano Diretor (SÃO PAULO, 2014) do município de São Paulo. 

Ou seja, embora existam políticas públicas que visam o estabelecimento e a promoção 

de direitos, existem, contudo, forças que atuam de modo a manter o domínio das classes 

hegemônicas, e, consequentemente, a manutenção do status quo dessas classes. Ermínia 

Maricato (2015) entende que a cidade é constituída como uma mercadoria, portanto, o direito à 

ela passa, necessariamente, pela lógica de consumo, bem como pelas relações de poder 

impressas na cidade: 

Se vocês se detiverem em estudar e analisar a produção do espaço urbano, 

irão entender a maior parte dos problemas da cidade. Vão entender, por 

exemplo, a natureza da segregação urbana. A localização tem um preço. E 

só mora bem e tem direito à cidade quem pode pagar. O que é então o 

direito à cidade? Nos programas habitacionais o direito à cidade é 

traduzido como o direito à água, ao esgoto, à energia elétrica, etc. Não, 

não é só isso. Henri Lefebvre em várias obras, defende até do direito à 

“festa” representada pela vida urbana: os cafés, as praças, os jardins, 

etc. Isso tudo tem a ver com localização e seu preço. Existe uma luta surda 

pelas localizações na cidade e uma disputa acirrada pelo fundo público. Ela 

diz respeito ao investimento público que têm grande impacto sobre os preços 

imobiliários (MARICATO, 2015, p. 12, grifo nosso). 

 

A autora entende que o direito à cidade, na prática, é possível somente a quem pode 

pagar por ele. Sobre o direito à vida urbana, ao lazer, aos cafés, as praças, os jardins, estes têm 

relação com o consumo na vida urbana, e, consequentemente com a lógica capitalista, 

portanto, o direito à cidade e às benesses que a mesma oferece se restringe a quem na maioria 
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dos casos, pode pagar por isso. Harvey, entende que: 

 

Vivemos em uma época em que os ideais dos direitos humanos passaram 

para o primeiro plano tanto política quanto eticamente. Dedica-se muita 

energia política na promoção, defesa e articulação de sua importância na 

construção de um mundo melhor. Na maior parte, os conceitos em vigência 

são individualistas e baseados na propriedade, e, como tais, em nada 

contestam a lógica de mercado hegemônica liberal e neoliberal. Afinal, 

vivemos em um mundo no qual os direitos de propriedade privada e a taxa 

de lucro se sobrepõem a todas as outras noções de direitos em que se possa 

pensar (HARVEY, 2014, p. 25). 

 

Harvey (2014, p. 25) do mesmo modo, entende a cidade e o direito a ela também sob o 

modelo capitalista. No entanto, afirma que é possível usufruir do espaço assim como se valer 

dos direitos conquistados, pois, se a “cidade não se encontra alinhada a esses direitos, então 

ela precisa ser mudada” (HARVEY, 2014, p. 25). Porém, o autor admite ser difícil essa faceta, 

uma vez que “existem numerosas forças que militam contra o exercício de tais direitos, que 

querem, inclusive, impedir que reconheçamos, pensemos sobre ou ajamos sobre eles” (2014, p. 

25). Além disso, afirma o autor, vivemos em cidades divididas e fragmentadas que tendem ao 

conflito. Para Harvey (2014, p. 20), “entre direitos iguais, o que decide é a força" e, ressalta o 

autor, que a “própria definição de ‘direito’ é objeto de uma luta, e essa luta deve ser 

concomitante com a luta por materializá-lo” (HARVEY, 2014, p. 20). 

Santos (1998) entende que o direito à cidade e ao entorno dela foram, em muitos 

casos, privatizados. E desse modo: 

 

Temos de comprar o ar puro, os bosques, os planos de agua, enquanto se 

criam espaços privados publicizados, como os play grounds, ou ainda mais 

sintomático, os condomínios fechados que a gente rica justifica como 

necessários à sua proteção. O lazer na cidade se torna igualmente o lazer 

pago, inserindo a população no mundo do consumo. Quem não pode pagar 

pelo estádio, pela piscina, pela montanha e o ar puro, pela agua, fica excluído 

do gozo desses bens, que deveriam ser públicos, porque essenciais 

(SANTOS, 1998, p. 48). 

 

Para Santos (1998), o resultado de todas essas questões é um “espaço empobrecido e 

que também se empobrece material, social, política, cultural e moralmente”. Diante desse 

quadro, o cidadão se torna impotente, sobretudo, por não haver alguém que de fato o 

represente no governo, o autor entende que a “própria existência vivida mostra a cada qual 

que o espaço em que vivemos, é, na realidade, um espaço sem cidadãos” (1998, p. 48). 

De acordo com James Araújo (2012), sabe-se sobre o direito à cidade, no entanto, 

pouco se realiza sobre ele. As mais diversas reivindicações sociais, seja por moradia, água, 

creche, transporte, ou mesmo as lutas pelas quais as minorias, como os LGBT+ estão 
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engajadas, não significam necessariamente que exista, de fato, um direito à cidade. 

Nessa seção, buscou-se discutir os pontos relacionados ao direito à cidade, e como os 

Instrumentos legais e urbanísticos atuam de modo a garantir ou não esses direitos às 

populações historicamente marginalizadas. Desse modo, por meio do que Lefebvre 

considerou como a luta pelo direito à cidade, ou seja, a luta a não ser posto à margem do 

convívio social, é que a reflexão sobre os LGBT no Brasil se tornou verossímil. 
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3 ESPAÇO QUE SEGREGA E QUE ACOLHE: UM ESTUDO SOBRE A CIDADE DE 

SÃO PAULO 

Follow the money! Para entender 

quem é que controla a cidade: siga o 

dinheiro (MARICATO, 2015, p. 18). 

 

3.1 A produção sócio espacial na cidade de São Paulo: o espaço que segrega 

 

O município de São Paulo (Figura 1), segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), é o que possui a maior população do país, com 12.106.920 pessoas, 

um dos primeiros em renda per capita (2015), bem como mantém alto Índice de 

Desenvolvimento Humano (0,805) (IBGE, 2018). 

 
Figura 1 - localização do município de São Paulo - SP, Brasil 

 

Fonte: MEDEIROS, 2018 com base nos dados IBGE 2018. 

 

 

O processo de urbanização do município de São Paulo, estimulado pela política 

neoliberal, acentuou a divisão de classes, ao mesmo tempo em que reforçou as demandas 

ligadas ao planejamento urbano. A dinâmica urbana instrumentada pelo capital aumentou a 

segregação espacial, fortaleceu as diferenças sociais e intensificou as discriminações, na 

mesma proporção, fortaleceram-se as reinvindicações urbanas. 

O espaço urbano constituído pela dinâmica econômica do capital globalizado deixou 

de ser “um conjunto denso e definido de edificações para significar, de uma maneira mais 

ampla, a predominância da cidade sobre o campo” (ROLNIK, 1995, p.12). O poder de atração 



39 
 

das cidades provocou a intensificação das possibilidades de trocas e impulsionou novos 

arranjos sociais. A cidade, enquanto célula de atração dos interesses econômicos e sociais, 

concentrou os indivíduos, criou o mercado e definiu o papel de cada um no sistema. 

De acordo com Ana Fani Alessandri Carlos (2007, p. 26), ao longo da história das 

cidades, o processo de produção do espaço, “enquanto processo civilizatório, traz em si aquilo 

que o nega, isto é, com o desenvolvimento do capitalismo, o espaço (produção social), torna-se 

um produto e, nesta condição, revela-se na contradição valor de uso/valor de troca”. O espaço 

tornou-se, 

sob o capitalismo, uma mercadoria, como, em tese, todos os produtos do 

trabalho humano. No plano da reprodução de mercadorias, o processo 

envolve o reprodutível e o repetitivo, referindo-se, diretamente, à atividade 

produtiva (bens materiais e imateriais) que produz coisas no espaço (criando 

as condições para a realização das atividades) ao mesmo tempo que produz o 

espaço, enquanto mercadoria e capital fixo. Nesse sentido, a metrópole é 

condição geral da produção, o que impõe uma determinada configuração 

espacial (CARLOS, 2007, p. 27). 

 

As cidades se constituíram, com o avanço do predomínio do capital, como o principal 

local onde se dá a reprodução da força de trabalho. Umas cidades, com mais condições que 

outras, exibem melhor infraestrutura ou condições de vida mais acessíveis, com melhores 

ofertas de salários ou com melhor distribuição de renda. Para Maricato (2015, p. 18), “boas 

condições de vida dependem, frequentemente, de políticas públicas urbanas – transporte, 

moradia, saneamento, educação, saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo, segurança”. 

No entanto, a cidade, segundo a autora, não é apenas reprodução da força de trabalho. Ela se 

efetiva como produto ou, também, como “um grande negócio, especialmente para os capitais 

que embolsam, com sua produção e exploração, lucros, juros e rendas”. A cidade revela, 

como pano de fundo, uma disputa, “entre aqueles que querem dela melhores condições de 

vida e aqueles que visam apenas extrair ganhos” (MARICATO, IDEM). 

De acordo com Celine Sachs (1999), a junção do crescimento “empobrecedor” com a 

rápida urbanização deflagrou o mecanismo da exclusão social e da segregação espacial, que 

são “dois traços fundamentais do modelo de desenvolvimento brasileiro exacerbados pelo 

regime autoritário”, sobretudo durante o período da Ditadura Civil-Militar (1964-1985) (p. 

42). Isso torna a cidade polarizada, como entende a autora: 

 

Num extremo encontram-se os trabalhadores, nada ou pouco qualificados, 

integrados na “cidade dos produtores”, mas excluídos da “cidade dos 

consumidores” ou [...] submetidos à espoliação urbana. De fato, eles 

precisam vender sua força de trabalho por um salário miséria e aceitar passar 

pela cidade moderna sem poder ter acesso a uma moradia decentes e aos 
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serviços urbanos que ela oferece. No outro extremo, uma minoria abastada, 

que vive da exploração da cidade dos consumidores e, por meio da 

especulação fundiária e imobiliária, faz dela, uma fonte adicional de lucro. 

Entre os dois extremos, uma classe média em ascensão – fenômeno marcante 

do período estudado – e uma aristocracia operaria, pelo menos em São 

Paulo, tentam imitar o estilo de consumo das classes abastadas, muitas vezes 

ao preço de enormes sacrifícios (SACHS, 1999, p. 42). 

 

Para Sachs (1999), essa polarização social é observada também no espaço. Como a 

lógica econômica determina a lógica dos investimentos, em se tratando do espaço urbano, 

alguns espaços são, geralmente, mais beneficiados que outros. Os espaços também carregam, 

além da luta de classes estimuladas pelas diferenças econômicas da relação capital/trabalho, a 

invisibilidade e a vulnerabilidade social. 

As cidades produzem e estimulam a divisão de seus espaços. Carvalho e Macedo 

Junior. (2016) compreendem o espaço urbano como uma espécie de armário, que 

compartimenta e setoriza os diferentes grupos que o habita, constituindo-se como uma espécie 

de cidade- armário para aqueles que ainda não conseguiram se enquadrar nos dispositivos 

normativos, como os grupos LGBT+. Em se tratando desse segmento, os autores ponderam 

que, para entender o conceito de cidade-armário, é necessário refletir sobre os espaços que são 

reservados às práticas e vivências homoeróticas. Os autores, que se dedicaram a analisar a 

forma de apropriação dos espaços urbanos pela comunidade LGBT+ questionam: 

Qual é o espaço reservado às lésbicas, aos gays, às pessoas bissexuais, 

transexuais e às travestis? Ou melhor: quais os espaços negados 

historicamente à comunidade LGBT e quais os espaços negados à 

população heterossexual? Conseguimos pensar a cidade como um ambiente 

de corpos transitando livremente ou enxergamos locais – papeis 

– reservados a determinados corpos? Uma análise apurada poderia situar- 

nos que, perante a cidade, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

não existem – ou não deveriam existir – porque rompem com as normas e 

acordos de sexualidade tácitos feitos pelos poderes atuantes no regime 

sobre os corpos. Uma vez que assumimos que a cidade não é produzida 

visando o coletivo, mas sim a partir das visões de uma determinada classe, 

precisamos reposicionar nosso olhar sobre a cidade. A cidade deve ser 

entendida como uma construção, sobretudo, ideológica (CARVALHO; 

MACEDO JUNIOR, 2016, 107). 

 

Para os autores, não há como desassociar o caráter ideológico da formação das 

cidades, pois as relações sociais se formam e se fortalecem na realidade urbana. Pois, não 

existem, dessa forma, “vazios políticos na cidade: estes serão sempre preenchidos com as 

ideias dominantes, afinal, é visando a garantia das relações de poder que a cidade se estrutura; 

a partir das visões construídas pela classe dominante, através de um ‘localismo globalizado’” 

(CARVALHO; MACEDO JUNIOR, 2016, p. 108). 
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Quando se discute sobre o espaço urbano, deve-se também levar em consideração as 

suas contradições (CARLOS, 2007). As metrópoles, por conta da complexidade da dimensão 

dos seus espaços, são lugares, por excelência, das relações de poder e das estampadas 

diferenças de classe. Do mesmo modo, o entendimento sobre a cidade implica não só a 

compreensão de sua dinâmica, como também a compreensão dos indivíduos que nela 

habitam. Para a autora (CARLOS, 2007, p. 12), “o espaço surge enquanto nível determinante 

que esclarece o vivido, na medida em que a sociedade o produz, e, nesta condição, apropria-se 

dele e domina-o”. Do mesmo modo, entende-se que a dominação do espaço o torna um 

território de poder. Isso ocorre porque: 

 

o homem habita seus espaços como atividade de apropriação (mesmo 

comprando um valor de troca, como uma casa por exemplo, em que a 

importância para seu habitante recai sobre o uso que se faz dela para 

realização da vida e a partir dela para a apropriaçãodos lugares da cidade), 

o que significa que esta se refere a um lugar determinado no espaço, a uma 

localização e distância construída pelo indivíduo e a partir da qual que se 

relaciona com outros lugares da cidade, atribuindo-lhes qualidades 

específicas (CARLOS, 2007, p. 12). 

 

A dominação, segundo Carlos (2007), ganha o conteúdo das estratégias políticas que 

produzem o espaço da coação, posto que é normatizado pela ordem que se impõe a toda a 

sociedade. Essa estratégia de dominação traz, como consequência, o direcionamento da 

prática espacial. Segundo a autora, 

o processo de reprodução do espaço na metrópole apresenta como tendência 

a destruição dos referenciais urbanos, isto porque a busca do 

incessantemente novo - como imagem do progresso e do moderno - 

transforma a cidade em um instantâneo, onde novas formas urbanas se 

constroem sobre outras, com profundas transformações na morfologia, o que 

revela uma paisagem em constante transformação. Nesse contexto, as 

práticas urbanas são invadidas/paralisadas, ou mesmo cooptadas, por 

relações conflituosas que geram, contraditoriamente, estranhamento e 

identidade, como decorrência da destruição dos referenciais individuais e 

coletivos que produzem a fragmentação do espaço (realizando plenamente a 

propriedade privada do solo urbano) e com ele, da identidade, enquanto 

perda da memória social, uma vez que os elementos conhecidos e 

reconhecidos, impressos na paisagem da metrópole, se esfumam no processo 

de construção incessante de novas formas urbanas (CARLOS, 2007, p. 13). 

 

Quando se trata do espaço a partir dos modos de produção e de ocupação do território 

sob o sistema capitalista, é possível identificar, segundo Carlos (2007), que o uso dos espaços é 

modificado de acordo com os interesses das classes dominantes, bem como, dos que se 

apropriam dos mesmos. Dessa forma, os espaços são “constantemente redefinidos pelas 

metamorfoses da morfologia urbana, seja através das políticas urbanas, seja por meio de 
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estratégias imobiliárias que condiciona o uso do espaço da cidade, à sua condição de 

mercadoria” (CARLOS, 2007, p. 14). 

Nesse sentido, os espaços urbanos tomam como ponto de partida as desigualdades 

sociais, que imprimem sobre o espaço suas características, atribuindo a estes, o sentido do 

capitalismo, ou seja, o consumo no espaço e o consumo do espaço. Este fato corrobora com a 

lógica de ocupação e distribuição de espaços para consumo na metrópole. A autora (idem) 

ressalta que: 

existe uma tendência à diminuição dos espaços na cidade aonde o uso não se 

reduz à esfera da mercadoria e o acesso não se associa à compra e venda de 

um “direito de uso temporário”. Assim, cada vez mais o uso dos lugares da 

cidade, estão submetidos à lógica do valor de troca e o lazer e o flanar; o 

corpo e os passos são restritos a lugares normatizados, privatizados, vigiados 

(caso do shopping center). Esse fato é consequência da “vitória do valor de 

troca sobre o valor de uso”, constatada por Lefebvre em muitos dos seus 

livros, isto é o espaço se reproduz no mundo moderno alavancado pela 

tendência que o transforma em mercadoria, o que limitaria seu uso às formas 

de apropriação privada (IBIDEM). 

 
Para Flavio Vilaça (2011), é importante a análise do espaço social, uma vez que ele é 

socialmente produzido de acordo com os interesses das classes economicamente dominantes. 

Dessa forma, a segregação urbana só pode ser compreendida se for relacionada com a 

desigualdade social, uma vez que, “essa explicitação se dá desvendando-se os vínculos 

específicos que articulam o espaço urbano segregado com a economia, a política e a ideologia, 

por meio das quais opera a dominação por meio dele” (VILAÇA, 2011, p. 37). 

Vilaça (2011) afirma que os estudos referentes à segregação espacial, muitas vezes, 

não discutem os processos históricos que permeiam tal condição, bem como não se articulam 

com o restante da estrutura urbana, da mesma forma que não demonstram as relações entre a 

segregação e as esferas econômicas, políticas e ideológicas da sociedade. De acordo com 

Vilaça, limita-se a articular o espaço “ao advento da segurança, da violência urbana, dos 

interesses imobiliários, da cultura e dos novos valores por esses criados e/ou divulgados” 

(2011, p. 39). Vilaça (IDEM) entende que a segregação tem relação direta com a dominação 

social, que tem uma importante dimensão espacial: 

Essa dimensão aparece, por exemplo, na determinação, comum nos Estados 

Unidos até a década de 1970, de que os negros ocupem os últimos lugares 

dos ônibus (componente espacial), usem sanitários separados (componente 

espacial), frequentem escolas separadas (componente espacial) etc. 

(VILAÇA, 2011, p. 40). 

 

Da mesma forma que os negros norte-americanos foram discriminados sócio 

espacialmente, a comunidade LGBT+ sofreu das mesmas discriminações no Brasil sujeitos, 
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também, à violência urbana. 

Nesse cenário, onde impera, por um lado, uma legislação que prega os direitos civis e 

sociais, por outro, a discriminação, orquestrada pela violência da intolerância, segrega grupos 

socialmente excluídos em guetos e espaços que carregam a dubiedade de estar, ao mesmo 

tempo, inseridos e excluídos da vida pública. O Planejamento Urbano, além de considerar o 

espaço na sua funcionalidade, deve levar em consideração o direito aos espaços a que todos 

devem ter acesso. Para Carlos (2007), convencionou-se associar o ato de planejar com as 

demandas de equipamentos públicos e compreender o “habitante como usuário de serviços” 

(CARLOS, 2007, p. 15). Esta condição de usuário redefine o papel de cidadão assim como 

redireciona o conceito de cidadania, distanciando-o do entendimento da busca pela realização 

do direito à cidade. Para a autora, 

a reprodução do espaço metropolitano, nesta direção, sinalizaria a realização 

de uma cidadania “formal” e não “real”, isto porque o homem, habitante da 

metrópole, entendido ora consumidor, ora produtor, mão de obra ou ainda 

usuário, nunca assumiria a condição de sujeito da reprodução do espaço 

urbano. Nesta construção, o discurso assume um papel central na definição 

do consumo de bens como condição de cidadania (CARLOS, 2007, p. 15). 

 

O espaço urbano revela as contradições capitalistas historicamente marcadas pela 

urbanização brasileira: 

Enquanto valor de troca (elemento por meio do qual se realiza o capital 

explicitando a construção da cidade enquanto “negócio”) e o espaço como 

valor de uso, privilegiando o espaço da realização da vida cotidiana, 

enquanto espaço improdutivo (não submetido ás necessidades da 

valorização); a contradição entre transformação que produz a queda dos 

referencias urbanos (e com eles uma crise da identidade) e a persistência dos 

lugares e as relações sociais aí contidas. É assim que o processo de 

reprodução do espaço da metrópole se realiza através de uma nova ordem 

que vai redefinindo os modos de uso dos lugares da metrópole e, como 

consequência, redefinindo um novo modo de vida que se traduz por novas 

formas de segregação em que as relações de propriedade vão impondo os 

limites dos usos dos lugares e a morfologia espacial fortemente 

hierarquizada revela a desigualdade do processo (IDEM, 2007, p. 17). 

 

Segundo Maricato (2015, p. 11), “estamos num país capitalista em que a generalização 

da mercadoria toma conta das relações sociais. Tudo o que permeia a composição da cidade 

gira em torno do mercado. As especificidades do mercado em que a cidade está imersa se dá 

pela ligação com o solo urbano. Isso significa que a “localização tem um preço” (IDEM). O 

que, consequentemente, acentua as contradições e os distanciamentos. Nesse sentido, a 

segregação espacial se torna evidente, pois, “só tem direito à cidade quem pode pagar”. 

Maricato (2015) questiona o que é, de fato, o direito à cidade e afirma que ele, não só tem a 
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ver com a localização, como possui um preço. 

De acordo com Fernanda Sánchez (2001), o processo de produção do espaço social é, 

ao mesmo tempo, objetivo e subjetivo e que, “como parte da nova racionalidade do 

capitalismo, capaz de potencializar a eficiência econômica e a reorganização territorial, são 

introduzidas formas modernas de dominação e técnicas de manipulação cultural” (p. 33). 

Dessa forma, para a autora, o espaço é composto por representações e imagens, em que a 

transformação das cidades em mercadorias indica que o processo de mercantilização do 

espaço “atinge outro patamar, produto do desenvolvimento do mundo da mercadoria, da 

realização do capitalismo e do processo de globalização em sua fase atual” (2001, p. 33). 

Segundo Sánchez (2001), a fase atual do capitalismo realiza-se “pressionado pelas novas 

exigências da acumulação”. Nesse sentido, 

 

na produção desse espaço operam agentes e interesses combinados em 

diferentes campos políticos e arranjos territoriais para cada caso. Sujeitos, 

instituições, práticas e produtos circulam, de maneira relacionada, no âmbito 

de diferentes mercados, materiais e símbolos (SÁNCHEZ, 2001, p. 33). 

 

Portanto, a lógica do mercado de consumo, para a autora (SÁNCHEZ, 2001, p. 34), é 

“a consagração e circulação de imagens de ‘cidades-modelo’ (e) tende a agilizar os fluxos de 

consumo interno (de espaços ‘renovados’ e de mercadorias) e externo (visitantes, 

consumidores de serviços especializados)”. Isso, de acordo com a autora (2001), gera uma 

luta simbólica pelo espaço. Desse modo (IDEM, p. 34), as lutas simbólicas “não são mera 

expressão das relações de poder; elas atuam sobre o campo das práticas, elas reelaboram as 

práticas”. Nesse sentido, ler a cidade, segundo a autora, “significa ter uma representação de 

cidade, construir uma imagem de cidade significa também compreender e interpretar e, 

sobretudo, sintetizar, dada a complexidade do fenômeno observado” (2001, p. 34). 

De acordo com Solla (2002, p. 88), as demandas sobre os espaços dissidentes, ou seja, 

aqueles nos quais estão populações e/ou pessoas que diferem dos modos de vivência 

heteronormativos, estão extrinsecamente ligados ao capitalismo e ao consumismo, assim 

como, fundamentados por razões preponderantemente econômicas. Solla (2002, p. 90) 

entende que, até o final da década de 1980, as dissidências se restringiam às questões 

políticas, o que tornava a identificação sobre as diferenças socioculturais mais inteligíveis. No 

entanto, com a emergência dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos grupos feministas e dos 

homossexuais, a dissidência tornou-se muito difícil de ser definida. Isso ocorre, segundo a 

autora, porque o capitalismo parece incluir todas essas demandas dentro de seu sistema, desse 

modo, criando a ideia de que só permanece fora dele quem deseja permanecer, não havendo, 
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assim, exclusões. Solla pondera que: 

 

Hoje parece que os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras estão 

consolidados e que a igualdade das mulheres é uma realidade da mesma 

forma que a aceitação da homossexualidade ou a imigração dos imigrantes. 

Somente pequenas falhas causam problemas pontuais ainda que sem afetar o 

funcionamento do conjunto. A quem não aceita as regras do jogo, se exclui, 

se marginaliza, se converte a dissidência, é dizer para ser inimigo do regime, 

transformando-se em invisível
6
. (SOLLA, 2002, p. 89-90). 

 

Nesse sentido, os espaços urbanos são construídos de modo a atender as demandas do 

grupo dominante, de maneira que as relações de dominação permaneçam sem se alterarem 

significativamente. É importante ressaltar que as vivências compartilhadas, do ponto de vista 

espacial, estabelecem as conexões, tanto objetivas quanto subjetivas com o lugar, ou seja, 

aproximam as pessoas dos lugares em que os grupos de minorias se sentem pertencentes. 

Do mesmo modo, são os mecanismos de mercado que se configuram como os 

responsáveis por moldar a construção do solo urbano, cujo desenho urbano responde aos 

interesses dos sistemas de dominação. Santos (2000), quando explica o que entende pelo 

“espaço sem cidadãos”, afirma existir essa relação entre capitalismo e as minorias, assim 

como discorre sobre a influência do capital no direito ao lazer. De acordo com o autor, há uma 

certa dificuldade dos grupos minoritários em acessarem os espaços de lazer e/ou cultural dos 

outros grupos, sobretudo das minorias sexuais, uma vez que o modo capitalista de produção 

acaba levando à “privatização” de seus espaços. A população, sob a égide do capital, se 

estabelece em lugares onde se precisa, necessariamente, pagar pelo lazer. E, quem não pode 

pagar pelo lazer, se auto exclui e se marginaliza (SOLLA, 2002). A exclusão é 

institucionalizada pela repressão, que isola, discrimina e nega o direito de acesso desse 

segmento ao espaço público. Dessa forma, segue-se a política de disciplinarização dos corpos 

e dos desejos da população e, sobretudo, materializa-se o empobrecimento do espaço, na sua 

dimensão material, social, política, cultural e moral (SANTOS, 2000, p. 43/44). 

A repressão, nesse sentido, visa a proteção dos valores das classes dominantes: 

 
seja moral, seja através de aparato legal ou seja através da violência – atinge 

aqueles e aquelas que se põem à margem das normas sexuais e que ousam 

desafiar a ordem posta: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, ao 

ocuparem um espaço sacralizado e heterossexual, questionam a produção do 

espaço urbano como um “lugar de respeito”, subvertendo a lógica dominante 

                                                      
6
 Hoy parece que los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras están consolidados y que la igualdad de 

las mujeres es una realidad, al igual que la aceptación de la homosexualidad o la integración de los inmigrantes. 

Sólo pequenos fallos causan problemas puntuales aunque sin afectar al funcionamiento del conjunto. A quien no 

acepte las reglas del juego se le excluye, se le margina, se le pasa a la disidencia, es decir, a ser enemigo del 

régimen convirtiéndole en invisible. 
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e se reapropriando dos espaços públicos (CARVALHO; MACEDO 

JUNIOR. 2016, p. 108). 

 

Carvalho e Macedo Junior (2016) ressaltam que é importante estabelecer os lugares da 

sacralização dos valores heteronormativos, que conferem o trânsito de pessoas como um 

“lugar de respeito” ou “lugar de família”, com o discurso religioso e moralizante, e, desse 

modo, se mantendo distante daqueles que fogem às normas sexuais estabelecidas. Portanto, os 

lugares que fogem a essas normas podem ser considerados como lugares à margem da 

sociedade, ou mesmo, como uma região moral, a qual discutiremos mais adiante. 

 
3.1.1 A morfologia histórica do centro de São Paulo e o (re) conhecimento das vivências 

homoeróticas 

O centro da cidade se constitui somente se e quando a 

cidade se construir (VILAÇA, 2011). 

 

O Centro de São Paulo, no início do século XX, era composto por espaços como a 

Praça da Sé, o Pátio do Colégio, o Largo de São Francisco, a Praça João Mendes, o Largo da 

Memória, o Largo de São Bento, as Ruas XV de novembro e as ruas Direita, Florêncio de 

Abreu e São Bento na Figura 2. 

 

Figura 2 - Centro Histórico de São Paulo 

 
Fonte: MEDEIROS, 2019, com base nos dados do IBGE e culturamix, 2018 

 
Essa área foi desenvolvida em torno do “triângulo histórico”, formado pela 
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confluência das Ruas Direita, XV de novembro e Boa Vista (Figura 3). Constituiu-se o “local 

de consumo, comércio e negócio das elites”, mesmo que ainda tenha apresentado “traços de 

certa ocupação popular” (VILAÇA, 2004, p. 2). 

Ao longo das décadas de 1930 e 1940 foram inaugurados no centro da cidade outros pontos 

importantes como o Mercado Central (Figura 4), a Biblioteca Municipal (Figura 5), o novo 

edifício da Faculdade de Direito e a Estação da Estrada de Ferro Sorocabana (VILAÇA, 2004, 

p. 50). 

 

Figura 3 - Mercado Municipal São Paulo, década de 1930 

 

Fonte: Oliveira, 2018. 

 

 
Figura 4 - Biblioteca Municipal, década de 1930 

 

Fonte: Biblioteca..., 2018. 

 
No início do século XX, o centro urbano de São Paulo estava sendo construído, como 

afirma Frugoli Junior. (2000, p. 51): 

 

Nas primeiras décadas desse século a sociedade tinha uma meta clara: 

http://www.slideshare.com/
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construir um centro. Na realização dessa tarefa, convergiam os interesses da 

classe dominante e da municipalidade. Os projetos urbanísticos tinham como 

modelo os padrões europeus de cidade e procurava-se reproduzi-los na 

conjugação de ruas, praças e edifícios que compunham o espaço cenográfico 

da vida urbana que se organizava (FRUGOLI JUNIOR, 2000, p. 51). 

 
O contato social intenso, segundo Júlio Simões e Regina Facchini (2009, p. 77), 

auxiliou no desenvolvimento de “uma mentalidade propensa a aceitação rápida das inovações 

e uma fixação mínima dos tabus, convenções, códigos de moral comum”. De acordo com 

Simões (IDEM), a diversidade social concentrada no Centro de São Paulo, acabou por 

proporcionar a convergência das vivências homoeróticas. O autor ressalta que: 

 

Toda essa região (do Centro de São Paulo) de prazer e exploração do vício 

organizado começa a viver ao entardecer, e acha sua maior agitação nas 

noites de sábado e nas vésperas de feriados. A diminuição das sanções e a 

concentração de grupos masculinos que procuram prazeres sexuais ou de 

lazer são basicamente fatores que servem de catalisadores do homossexual, e 

a sua convergência para essa área torna possível o desenvolvimento de 

relações sociais com outros membros da minoria (SIMÕES; FACCHINI, 

2009, p. 78). 

 

De acordo com Frugoli Junior. (2000), dos anos de 1930 em diante, a cidade e o centro 

de São Paulo passaram a experimentar novas modificações em direção à “metropolização”, a 

partir da gestão de Francisco Prestes Maia (1938-1945), Engenheiro civil e arquiteto. A 

execução do “Plano de Avenidas” se tornou a “primeira concepção mais sistemática de cidade 

moderna, com uma proposta global que abrangia sistema viário, circulação e transportes, além 

de diretrizes para embelezamento e arruamento, zoneamento, expansão urbana”, entre outros 

(FRUGOLI JUNIOR, 2000, p. 53). 

Para Vilaça (2004, p. 27), dois momentos podem ser destacados nesse período da 

industrialização em São Paulo, no início do século XX. Nessa época, o centro se dividiu em 

duas partes muito diferentes: uma que atendia à freguesia de alta renda e voltada para seus 

bairros residenciais e, a outra, voltada para o atendimento das camadas mais populares. Mas 

foi, segundo o autor, em meados do século XX que houve uma mudança significativa de 

ocupação do Centro: 

A partir de meados do século XX, ocorrem duas particularidades no 

crescimento do centro principal. A primeira é no início de uma total 

separação entre aquelas duas partes outrora contiguas. O comercio e os 

serviços orientados paras as camadas populares ocupam totalmente o antigo 

centro, agora abandonado pelas elites. Por seu lado, o centro orientado para 

essas elites cresce em áreas distantes do primeiro. A segunda particularidade 

é que esse novo centro que a classe dominante começa a produzir para si, 

além de destacado espacial e economicamente do primeiro começa a se 

diluir e apresentar enormes dimensões [...] ao segundo momento está mais 
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associada a chamada “decadência” dos centros principais de nossas 

metrópoles. Trata-se de um processo comum a todas elas, mas é mais forte 

nos centros de São Paulo, Salvador e Fortaleza (VILAÇA, 2004, p. 28). 

 

3.2 Homoerotismo no Centro de São Paulo no século XX 

 

Na década de 1950, houve um certo reconhecimento da homossexualidade, embora 

ainda associada ao homossexualismo, uma vez que era considerada doença psíquica pela 

Organização Mundial da Saúde. Pela forte discriminação, a homossexualidade era pouco 

manifestada nos espaços públicos. Para conhecer melhor essas relações, era necessário 

abordar as pessoas que se relacionavam afetivo-eroticamente com pessoas do mesmo sexo nos 

locais onde se encontram habitualmente, mais especificamente nas próprias residências, o que 

denota a pouca visibilidade a esta população. Mesmo sendo São Paulo uma cidade moderna e 

desenvolvida economicamente na década de 1960, os homossexuais não tinham liberdade de 

manifestar sua identidade sexual, conforme o relato a seguir: 

 

Levando em consideração a reação da sociedade em geral perante o 

homossexualismo (repugnância e desprezo), o comportamento ostensivo, 

escandalizando os outros, só pode revoltar, num sentido negativo, tanto para 

a sociedade como para o próprio homossexualismo (aumento da repressão). 

Já que os homossexuais são obrigados a viver nesta sociedade (e vice-versa), 

acho mil vezes preferível o comportamento dissimulado. Eu sempre procurei 

esconder (até certo limite) a minha própria posição homossexual por causa 

das relações e do ponto de vista da sociedade em geral, e por interesses 

econômicos. Já fui ameaçado de perder o emprego por causa da minha 

posição homossexual (BARBOSA DA SILVA, 1960, p. 23 apud. SIMÕES; 

FACCHINI, 2009, p. 34). 

 

Barbosa da Silva (1960) mapeou, na década de 1960, o espaço de socialização dos 

homossexuais paulistanos, bem como o território urbano que eles ocupavam. Durante o dia, 

relatou o autor, “funcionava o centro comercial e empresarial de São Paulo, mas, à noite, 

abrigava uma vida noturna bastante efervescente” (BARBOSA DA SILVA, 1960, p. 23, apud. 

SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 34): 

 
Toda essa região de prazer...começa a viver com o entardecer e acha a sua 

maior agitação nas noites de sábado e nas vésperas dos feriados. A 

diminuição das sanções, a concentração de grupos masculinos para a procura 

de prazeres sexuais ou de lazer, são basicamente fatores que servem de 

catalisadores de grupos homossexuais (BARBOSA DA SILVA, 1960, p. 23, 

apud. SIMÕES, 2005, p. 34). Segundo Simões (2005), os homossexuais de 

classe média e alta buscavam lugares para se socializarem, diferentes dos 

homossexuais de menor poder aquisitivo, reforçando uma vez mais a divisão 

de classes, mesmo que entre os homossexuais do sexo masculino. De acordo 

com Simões e Facchini (2009): 
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A região principal (Centro antigo e atual) que tem sobrevivido, 

por muito tempo, como ponto de encontro de grande parte do 

grupo homossexual de São Paulo, pode ser caracterizada por um 

grande T, formado pela confluência das Avenidas São João e 

Ipiranga, tendo como pontos cardeais os cinemas Oásis, 

ArtPalácio e início da Rua São Luiz. A vida de rua encontra 

alguns focos principais: imediações do Café Mocambo (Rua dos 

Timbiras), Bar do Jeca (esquina da Avenida São João com a 

Ipiranga), o passeio de todo o quarteirão formado pelas Avenidas 

São João e Ipiranga, Praça da República e Rua dos Timbiras, 

Avenida São João desde o cine Oásis até o ArtPalácio (lado 

ímpar), Praça Dom José Gaspar (principalmente diante dos 

bares aí localizados), toda a Praça da República, Largo do 

Paissandu, Rua São Luiz (principalmente diante dos bares), 

Praça da Sé, Praça Clóvis Beviláqua, Praça João Mendes, Praça 

Ramos de Azevedo (em frente à loja Mappin Store). A tarde, na 

Rua Barão de Itapetininga, e nos bares da República, Nick Bar, 

Pari Bar, Mocambo, Jeca, Cremarie, Brahma, Baiúca. Os cinemas 

ArtPalácio (principalmente às segundas-feiras), Oásis, Marabá 

(principalmente às quartas-feiras), Cairo, Pedro II, Cinemundi, 

Santa Helena. Banheiros Públicos, principalmente I os da Praça da 

República, do Largo do Arouche, do Largo I Paissandu, da 

Praça Ramos de Azevedo e dos cinemas e bares I citados. 

Estações de ônibus intermunicipais, estações de estrada da de 

ferro e quartéis (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 72 – 73, grifo 

nosso). 

 

Estes pontos estão exemplificados na figura 5. 

 
Figura 5 - Pontos de confluência histórica dos homossexuais na região da Republica, Centro de São 

Paulo, Brasil 

 
Fonte: desenvolvido por MEDEIROS, 2019, com base nos dados do IBGE 
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Os homossexuais mais abastados buscavam se socializar mais em casas de amigos, 

“alternativa a frequentar a área de interação gay do centro, onde podiam ser vistos e 

identificados como homossexuais” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 35). Houve, nesse 

sentido, poucas alterações no quadro dos lugares das vivencias homoeróticas em São Paulo, 

entre 1950 e 1970, com concentração dessa população, sobretudo de homens, nos mesmo 

lugares. Esses espaços, sejam eles públicos, como as praças, ou mesmo privados, como bares, 

boates, entre outros, permanecem como locais preferidos desse segmento (SIMÕES; 

FACCHINI, 2009, p. 73). É nessa área que reside o “Pub Gay mais antigo do Brasil em 

atividade”, o Caneca de Prata, aberto em 1965, que fica localizado na Avenida Doutor Vieira 

de Carvalho, na República, próximo à Praça da República (PÁGINA OFICIAL CANECA DE 

PRATA, 2018). 

Até os anos de 1960, o núcleo central de São Paulo se dividia entre “Centro 

tradicional”, composto por Praça da Sé à Praça do Patriarca, com eixo na Rua Direita e 

“Centro novo”, partindo da Praça Ramos de Azevedo à Praça da República, com eixo na Rua 

Barão de Itapetininga (FRUGOLI JUNIOR, 2000, p. 57). Entende-se que essas áreas 

correspondiam, respectivamente, ao “desenvolvimento paulistano durante a primeira fase da 

industrialização, no período 1910-40, e à fase da industrialização da Segunda Guerra, em 

1940-60” (IDEM). É somente nesse período, nomeado de "Milagre Brasileiro" (1968-1973), 

que teria início a constituição de um “novo e poderoso subcentro em torno da Avenida 

Paulista” (IDEM). 

De acordo com Frugoli Junior (2000), o Centro passou a receber um contingente de 

pessoas vindas das classes mais baixas, composto em sua maioria por migrantes nordestinos 

que se encaminharam para São Paulo, a partir dos anos de 1930. Muitos desses migrantes 

desenvolviam atividades informais como estratégia básica de sobrevivência (FRUGOLI Jr., 

2000, p. 61). 

De acordo com Frugoli Junior (2000, p. 61), 

 
camelôs, engraxates, desempregados, aposentados "plaqueiros", vendedores 

de ervas, de bilhetes de loteria, de churrasquinho, pregadores religiosos, 

videntes, prostitutas, travestis, homens e menores de rua, artistas de rua, 

"rolistas", batedores de carteira, trapaceiros e muitos outros 

— com uma diversidade quanto ao tipo de uso do espaço embora com certas 

semelhanças entre si, em particular quanto à origem popular e muitas vezes 

nordestina, além de uma certa forma de organização interna, que combina 

princípios de solidariedade com outros de hierarquia, do tipo clientelista e 

personalista. É óbvio que há desde grupos mais inseridos na esfera do 

trabalho, com pequenas práticas transgressivas, até outros mais imersos 

na marginalidade (FRUGOLI JUNIOR, 2000, p. 61, grifo nosso). 
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A partir da década de 1960 houve um processo de desvalorização do Centro e uma 

mudança da centralidade para a região Sudoeste. De acordo com Luís Octavio da Silva 

(2004), a porção central da cidade era composta, 

 
do ponto de vista institucional, até a data de 1° de agosto de 2002, o “centro da 

cidade” era aquele coberto pela Administração Regional da Sé, que 

compreendia os dez distritos nodais da aglomeração. A partir dessa data, o 

“centro legal” passou a ser a Subprefeitura Sé, compreendendo oito distritos, 

a saber: República, Sé, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, Bela Vista, 

Liberdade e Cambuci. Num sentido mais estrito, ele é entendido como um 

território mais limitado, compreendido entre o parque D. Pedro, largo do 

Arouche, praça das Bandeiras e região da Luz. Grosso modo, ele coincide 

com os distritos Sé e República. Esse centro mais estrito sofreu, ao longo das 

últimas décadas, um processo de profunda desvalorização. A estagnação 

imobiliária, a degradação do hábitat construído, da qualidade de vida, e 

mesmo o comprometimento de sua dimensão simbólica, são sintomas dessa 

desvalorização. Em termos demográficos, essa Área Central vem 

apresentando um contínuo decréscimo populacional (SILVA, 2004, p. 51). 

 

Além da relevância do ponto de vista socioeconômico, o centro é também a principal 

referência de concentração de identidades. De acordo com Silva (2004), os principais fatores 

que levaram a desvalorização do centro de São Paulo foram o abandono do espaço pelas 

elites, que teve como efeito imediato o “deslocamento das atividades de promoção imobiliária 

para outras regiões da cidade” (SILVA, 2004, p. 52). 

Esse processo de desvalorização é visível não somente pela queda do número de novos 

lançamentos imobiliários, pela degradação dos imóveis, mas também pela diminuição 

considerável dos valores de locação e de venda em relação a outras regiões da cidade. No que 

tange às interpretações desse fato, para Silva (IDEM), há um consenso relacionado aos efeitos 

negativos da ocupação dos espaços públicos por ambulantes e a sensação de insegurança. 

Existe, de um lado, a visão daqueles que afirmam que essa desvalorização estaria ligada ao 

esgotamento do estoque fundiário disponível para novas edificações, assim como à 

obsolescência das edificações já existentes, não adaptadas às novas exigências do setor de 

serviços, e o Centro – pelo menos no que compreende o “centro velho” – historicamente um 

ponto de confluência dos homossexuais, ainda mais se tornará o lugar dos excluídos, e das 

classes não hegemônicas. 

Silva (2004) aponta que existe outra interpretação em relação à decadência do centro 

de São Paulo que demonstra que a desvalorização imobiliária vem como uma consequência, e 

não como causa do abandono do centro pelas elites. Por esse ponto de vista, “se as elites 

econômicas não o houvessem abandonado, o parque imobiliário do centro seguramente teria 

sido objeto de ações de revalorização e de adaptação às novas exigências” (SILVA, 2004, p. 
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52). Para o autor (IDEM), o “abandono do centro pelas elites representa a consolidação de um 

novo modelo urbanístico baseado na tecnologia do automóvel”, e dessa forma, ele inclui o fato 

de que, há “um arraigado anseio das elites por segregar-se espacialmente e diferenciar- se do 

conjunto da população”. Nesse sentido: 

 

Independente da interpretação adotada, o fato é que desde a década de 60 o 

centro vem deixando de ser o local de compras e de atividades culturais das 

classes mais abastadas. Num primeiro momento, foi a Rua Augusta que 

assumiu essa função comercial. Posteriormente, ela deslocou-se para os 

shopping centers e alguns dos centros de bairro. Mas o centro também 

deixou de ser o local de trabalho dessas classes, isso espelhado no aumento da 

atratividade dos outros centros para a implantação de escritórios e bancos 

(SILVA, 2004, p. 52). 

 
No que se refere aos espaços comerciais, sobretudo aos pavimentos térreos, o quadro é 

“significativamente diferente”. Ou seja, não ocorreu decadência em relação ao comércio. Para 

Silva (2004, p. 52), “a despeito das diferenças existentes entre diferentes sub-regiões do 

centro, de forma geral pode-se afirmar que os espaços comerciais se adaptaram à 

popularização do centro, que se tomou um espaço privilegiado do comércio popular”. E desse 

modo, sobretudo com a territorialidade da Republica e como um território do LGBT+ de um 

modo geral, o Centro opera historicamente como aglutinador das diferenças. 

 

3.3 O espaço que acolhe: dos guetos invisíveis à visibilidade positiva do mercado 

segmentado aos LGBT+ 

 

Simões e Facchini (2009) entendem que o movimento homossexual, surgido no final 

dos anos de 1970 como uma emergência social, tomou diferentes formas, assim como foi 

incorporado à denominação LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais), que engloba 

outros grupos, como os Travestis. De acordo com os autores, o Movimento foi um importante 

protagonista que se faz presente nesse campo das lutas ligadas à sexualidade: 

Como dimensão abrangente e crucial, seja no plano da vida social ou da subjetividade. 

Seja no modo como nos reconhecemos ou somos reconhecidos. Ao mesmo tempo, o 

movimento LGBT, assim como os sujeitos que pretende representar, carrega as 

ambivalências, os paradoxos e as tensões que constituem a sociedade e a cultura em que estão 

mergulhados (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 12). 

A noção de homossexualidade, como identidade pessoal, assim como o ato de 

reivindicar, de modo coletivo, segundo Simões e Facchini (2009), é algo relativamente 

recente. Muitos autores consideram o momento do “desabrochar” do movimento homossexual 
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em 1970. Muitos homossexuais, também atuantes na cena política, buscaram, por meio das 

organizações coletivas, “promover e difundir novas formas de representação da 

homossexualidade, contrapostas às conotações de sem-vergonhice, pecado, doença e 

degeneração” (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 13). O primeiro grupo formado para defender 

os direitos dos homossexuais foi o SOMOS, formado em São Paulo em 1978, assim como, 

também foi criado o jornal O Lampião, com o intuito acentuadamente social e político. 

A cidade de São Paulo é considerada como um local de forte apelo para a realização, 

ou mesmo consolidação dos Movimentos Sociais (GONH, 2004). Segundo a autora, abordar os 

movimentos sociais presentes na cidade de São Paulo, “implica reconstituir parte da história 

social e política do Brasil”; uma vez que a cidade desempenhou, no período da Ditadura 

Militar, o “papel de centro irradiador dos acontecimentos”, e, muitos destes, assumiram 

dimensão nacional. Assim como o movimento homossexual e o surgimento do primeiro grupo 

identificado como tal, que denotou um momento de “grande expansão da cidade, tanto em 

termos da ocupação do território e população como na diversificação e aprofundamento de 

suas atividades econômicas e produtivas” (GONH, 2004, p. 2). 

A função do território na consolidação do movimento homossexual foi de fundamental 

importância, segundo Haesbaert (2004, p. 1), devido a sua dimensão simbólico- política de 

dominação. O território compreende não só o espaço físico, mas também poder simbólicos e 

formas de apropriação, como pudemos ver no caso do primeiro grupo homossexual formado 

em São Paulo, ainda no período do Regime Militar e, posteriormente, com as diversas 

manifestações em favor dos direitos LGBT+. 

As lutas à censura estabelecida pelo Regime Militar e a formação do movimento 

homossexual, que depois viria a se dividir em alguns outros, como por exemplo, o movimento 

lésbico, se tornaram importantes, além da relação identidade-território, sobretudo pelas 

questões referentes aos próprios indivíduos, sempre à margem da sociedade. Como entende 

Lefebvre (2001, p. 66), o espaço não somente é “uma coisa entre as coisas, um produto 

qualquer entre os produtos: ele engloba as coisas produzidas, ele compreende suas relações 

em sua coexistência [...] ele resulta de uma sequência e de um conjunto de operações e não 

pode se reduzir apenas a um simples objeto”. Lefebvre (2001, p. 116), entende que, no seio 

dos efeitos sociais, muitas vezes, como no caso dos embates ao Regime Militar, e mais 

especificamente, ao movimento homossexual, a pressão das massas se afirma. É nesse sentido 

que o autor (2001, p. 116) entende que os direitos surgem e “entram para os costumes ou em 

prescrições mais ou menos seguidas por atos, e sabe-se bem, como esses ‘direitos’, concretos 

vêm completar os direitos abstratos do homem e do cidadão inscritos no frontão dos edifícios 
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pela democracia”. De acordo com o autor, o direito à cidade não pode ser concebido como um 

“simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como 

direito à vida urbana, transformada, renovada” (2001, p. 117/118). 

O direito à cidade o qual Lefebvre se refere, foi o que muitos homossexuais 

reivindicavam como uma das prioridades, mesmo não sendo algo completamente novo, 

porém, de modo mais organizado, esses grupos se reúnem para, justamente, saírem dos 

“guetos”. Simões e Facchini (2009, p, 64) pontuam que houve uma maior “atração” pelos 

centros das grandes cidades como modo de se afirmar e se integrar aos espaços sociais. Os 

autores tratam, especificamente, dos homens homossexuais, não incluindo as lésbicas, 

tampouco os bissexuais e, sobretudo, os transexuais. Segundo Simões e Facchini (2009, p. 

65): 

 
Um aspecto ressalta no desdobrar de toda essa movimentação homossexual 

masculina: a atração representada pelo "centro" e pelas grandes cidades. No 

rastro de investigações semelhantes feitas em outros países, as mencionadas 

pesquisas no Brasil ressaltam a importância da migração aos grandes centros 

urbanos, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, na trajetória de vida de 

jovens homossexuais ao longo do período que acompanha a expansão urbana 

e industrial no país depois da Segunda Guerra Mundial. Esse deslocamento 

permitia que os jovens se afastassem do controle familiar, ao mesmo tempo 

que lhes abria caminho para ingressar em uma sociabilidade homossexual 

masculina já vibrante, presente tanto nas reuniões em ambientes domésticos 

como nos encontros em espaços públicos (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 

65). 
 

Nesse sentido, os espaços de sociabilidade homossexuais aumentaram 

consideravelmente, principalmente, a partir da década de 1970, mesmo com a forte repressão 

imposta pelo Regime Militar. As manifestações culturais tiveram a presença de grupos 

assumidos, como, por exemplo os DZI Croquettes. Simões e Facchini (2009, p. 74) pontuam 

que, no final desta década, reservou, sobretudo em São Paulo, uma “ruidosa saída do 

armário”, ou seja, os espaços antes reservados a pessoas héteros, passaram a ser ocupados 

pelos gays, o que simbolizou uma “saída do gueto”. 

Na década de 1980, o eminente fim do período ditatorial no Brasil fez emergir grupos 

de minoria, assim como o movimento homossexual. No entanto, segundo Simões e Facchini 

(2009, p. 117), embora o momento fosse favorável à abertura política, assim como, às 

reivindicações aos direitos homossexuais, “assistiu-se a intensificação da atividade de uma 

nova geração de militantes, seguindo outros moldes de atuação, proporcionados em grande 

parte, pelo novo contexto social político da redemocratização e, em grande parte, pela eclosão 

da epidemia HIV-aids”. De acordo com os autores, esses militantes tinham pouco ou nenhum 
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envolvimento com posições políticas, pois, a prioridade dessa geração foi “estabelecer 

organizações de caráter mais formal e mais focada em assegurar o direito à diferença”. 

Na década de 1990, os direitos homossexuais “floresceram”; tornou-se mais frequente 

a formação de grupos e associações, sob a égide de uma nova Constituição (BRASIL, 1988), a 

constituição “cidadã”. Nesse contexto, os LGBT+ se fortalecem. Simões e Facchini (2009, p. 

138) afirmaram que “o revigorado movimento LGBT, apresenta traços distintivos em relação 

aos períodos anteriores”, e que o movimento atual (2000 - 2010), continua com alguns dos 

traços comuns aos anos de 1990, ou seja, a “presença marcante na mídia, de uma ampla 

participação em movimentos de direitos humanos e de resposta à epidemia da Aids”. 

 

3.4 Gueto ou Região Moral? O Caso do Centro de São Paulo 

 

Na década de 1970, alguns estudos que se dedicaram à sexualidade buscaram 

compreender as vivências, estilos de vida e a formação das identidades homossexuais. Nesse 

sentido, os trabalhos vinculados à homossexualidade traziam a noção de gueto, ou seja, locais 

privilegiados nas grandes cidades que acomodavam uma vivência homossexual intensa 

(FRANÇA, 2006). 

Desse modo, a Escola de Chicago, no século XX, que propôs o conceito de gueto, 

contribuiu para os estudos dos espaços de concentração e socialização dos homossexuais. Para 

Isadora França (2006, p. 32), o “espaço urbano parecia ser o cenário ideal para que muitos 

homossexuais se beneficiassem da proteção que zonas marcadas de sociabilidade ofereciam e 

encontrassem seus pares em meio a variedade de opções de lazer”. 

Edward MacRae (2005) discutiu o sentido de gueto em um dos primeiros artigos 

publicados sobre homossexualidade em uma revista cientifica com abordagem sócio 

antropológica. O autor trata o gueto homossexual como um espaço de segurança, sobretudo 

quando o espaço, atrelado ao consumo, possibilita aos homossexuais uma certa “visibilidade”. 

De acordo com MacRae (2005), 

Tem chamado a atenção nas áreas centrais da cidade e nos pontos boêmios 

paulistanos uma certa explosão do comportamento homossexual. A qualquer 

hora, à noite, especialmente, podem-se ver pessoas do mesmo sexo, 

geralmente homens, andando abraçados, às vezes de mãos dadas, às vezes se 

beijando como forma de saudação, beijos esses não raro, dados na boca. Esse 

comportamento, anteriormente inconcebível em público, está começando a 

ter respaldo em várias esferas da sociedade. É verdade que vem ocorrendo de 

modo mais marcante no mundo do comercio e dos serviços, onde o mercado 

homossexual desponta como um novo filão a prometer bons lucros. Não é 

novidade a exploração comercial do homossexual. Há várias décadas, já 

existiam bares e boates com uma frequência marcadamente homossexual. 
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Eram situados especialmente na área central [...] durante a década de 1960, 

foram abertas em São Paulo algumas boates declaradamente destinadas 

a um cliente homossexual de classe média, que procurava locais de 

encontro onde houvesse maior segurança contra-ataques policiais ou de 

bandidos. De lá para cá, cresceu o número de casas noturnas 

(MACRAE, 1983, apud. SIMÕES; FACCHINI, 2009 p. 292 grifo nosso). 

 

De acordo com MacRae (apud. SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 292), mesmo que 

houvesse casas noturnas, bares, saunas com frequência assídua dos homossexuais, havia, 

contudo, uma “repressão, um rigor” no desfrute desses espaços. Somente com a reabertura 

política, em meados da década de 1980, e nos estabelecimentos que surgiram posteriormente é 

que se cogitou a possibilidade de serem concebidos e claramente dirigidos a uma freguesia 

homossexual, algo que não ocorria no período de censura. O autor entende que, 

 

embora não se possa falar em uma revolução na forma como é 

desempenhado o papel do homossexual nas grandes metrópoles brasileiras, 

mudanças há. Se elas tomaram ímpeto maior a partir da “abertura”, suas 

raízes começaram a se formar na confluência das décadas de 1950 e 1960, 

quando surgiram os primeiros shows de travestis, e quando certas casas 

noturnas, como o João Sebastião Bar, em São Paulo, começaram a ser 

conhecidas como lugares “exóticos”, “cheio de artistas” [...] talvez tenha sido 

no início da década de 1970, com a volta da Europa de Caetano Veloso e a 

nova ênfase que os antigos tropicalistas passaram a dar à androginia, que o 

comportamento homossexual começou a sair dos recintos fechados para 

tornar-se público (MACRAE, apud. SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 293). 

 

O periódico “Lampião da Esquina” foi outro instrumento importante para que os 

homossexuais pudessem, a partir de 1979, se aproximar para discutir demandas relacionadas a 

sua condição social (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 104). O Lampião, que circulou de 1978 a 

1981, não tinha conotação pornográfica e, por esse motivo, teve um “papel pioneiro” na 

conformação da identidade da categoria, por incluir discussões relacionadas aos gays e por 

contemplar, de algum modo, outras minorias sociais como as mulheres e os negros 

(MACRAE, 2005). 

A publicação desse veículo de comunicação “representou uma classe que não possuía 

voz na sociedade, mostrando-se importante para a construção de uma identidade nacional 

pluralista” e para “retirar o gay da margem social” (IDEM). Na sua primeira edição, em 1978, 

com uma matéria intitulada “Saindo do gueto”, o jornal demonstrava não só a necessidade de 

tratar temas relacionados aos homossexuais, como colocar em pauta a forma como a sociedade 

enxergava essas pessoas, além de demarcar a exclusão sócio espacial que esse segmento 

sofria: 

 

Brasil, março de 1978. Ventos favoráveis sopram no rumo de uma certa 
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liberalização do quadro nacional: em ano eleitoral, a imprensa noticia 

promessas de um Executivo menos rígido, fala-se na criação de novos 

partidos, de anistia, uma investigação das alternativas propostas faz até com 

que se fareje uma "abertura" do discurso brasileiro. Mas um jornal 

homossexual, para quê?  

A resposta mais fácil é aquela que nos mostrará empunhando uma 

bandeira exótica ou "compreensível", caiando mais fundo as muralhas 

do gueto, endossando - ao "assumir" - a posição isolada que a Grande 

Consciência Homossexual reservou aos que não rezam pela sua cartilha, 

e que convém à sua perpetuação e ao seu funcionamento. 

Nossa resposta, no entanto, é esta: é preciso dizer não ao gueto e, em 

consequência, sair dele. O que nos interessa é destruir a imagem-padrão 

que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas 

sombras, que prefere a noite, que encara a sua preferência sexual como 

uma espécie de maldição, que dado aos ademanes (homossexual de 

gestos afetados, efeminado) que sempre esbarra, em qualquer tentativa 

de se realizar mais amplamente enquanto ser humano, neste fator 

capital (O LAMPIÃO, Conselho editorial, 1978, p. 2. Grifo nosso). 
 

O Jornal se propunha, originalmente, a ser “mais do que um jornal gay”. MacRae 

(2005) afirma que havia críticas ao Jornal, principalmente por propagar a imagem da “bicha 

folclórica”, cujos principais interesses seriam “sexo, plumas e paetês”. No entanto, mesmo 

com as críticas nesse sentido, o Jornal, “mais do que qualquer outro órgão de imprensa até 

então, abriu e sustentou a discussão sobre homossexualismo e teve importância ao difundir a 

ideia de militância homossexual” (2005, p. 294). 

Segundo Perlongher (1987, p. 46 - 47), mesmo que “em guetos, mas bem visíveis”, a 

constância de certas populações em “agruparem suas perambulações à procura de sexo, 

diversões, prazeres, e outros vícios próximos à ilegalidade” em áreas especificas das 

metrópoles, recebeu um status de região moral. Para o autor, há uma tendência de 

descentralização urbana que leva também a dispersar os lugares de lazer e diversão; no 

entanto, mesmo assim, existe uma “persistência de certa especialização da região central 

relativamente a espetáculos de tipo único e, notoriamente, no que se refere à chamada ‘vida 

noturna’” (1987, p. 47). Há uma preferência dessas categorias pela parte central, pois há a 

“diminuição das sanções, a concentração de grupos masculinos para a procura de prazeres 

sexuais ou de lazer, basicamente fatores que servem de catalisadores de grupos 

homossexuais” (1987, p. 47). De acordo com Perlongher (1987, p. 49), já na década de 1940 o 

Centro de São Paulo possuía uma característica diferente das outras partes da cidade. Esse 

perfil foi identificado como “deterioração moral”, sobretudo do antigo centro: 

A mobilidade material própria da área, cujos habitantes não se sentiam 

sujeitos a ela por laços familiares nem econômicos, acompanha e intensifica 

uma grande mobilidade moral, que determina uma mentalidade propensa à 

aceitação rápida das inovações e uma fixação mínima dos tabus, convenções, 
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códigos de moral comum (PERLONGHER, 1987, p. 49). 

 

Perlongher (1987, p. 51) discute também sobre os guetos que se estabeleceram em 

regiões específicas das cidades, sobretudo, nas metrópoles, de modo a garantir ao menos o 

direito dessas pessoas às suas vivências homoeróticas. Bem como, pontua as diferenças entre 

gueto e região moral. 

Portanto, são quatro fatores que compõem o quadro de região moral: concentração 

institucional; área de cultura; isolamento social; concentração residencial. O autor adverte, no 

entanto que, em São Paulo, mais especificamente no centro, a noção de gueto (ao contrário da 

região moral) não se desenvolveu como nos Estados Unidos, por exemplo: 

 

No caso de São Paulo o processo de diferenciação do chamado gay gueto no 

seio da região moral não parece estar tão avançado quanto nos Estados 

Unidos. Os requisitos colocados por Wirth para definir ghetto não se 

cumprem na sua totalidade na área do centro da cidade de São Paulo. Porém 

alguns deles estão parcialmente presentes. Assim a denominada 

concentração e exploração de locais de lazer: bares, saunas, boates e pontos de 

pegação [...] a área gay superpõe-se com outras concentrações institucionais, 

principalmente de prostitutas. Também se realizam em forma relativa os 

outros dois requisitos, área de cultura e isolamento social [...] o quarto 

requisito não parece realizar-se, pelo menos no sentido estrito. A população 

da área parece estar tendo características de desintegração (PERLONGHER, 

1987, p. 54). 

 

A concepção de gueto não pode ser transportada para a realidade brasileira sem 

mediações. De acordo com França (2006, p. 33), mesmo que muitos homossexuais 

frequentassem esses locais em São Paulo, poder-se-ia interpretar os espaços identificados com 

esse público como “gueto”. Porém, somente relacionado ao fato de que seja com o intuito de 

“enfatizar um espaço de sociabilidade e a constituição de um sentimento de ‘comunidade’, e 

não no sentido de “representar um território que delimita de forma tão clara a circulação dos 

que com ele se identificam”, uma vez que esses territórios são simbólicos e não físicos. Ou 

seja, são territorialidades LGBT+ (FRANÇA, 2006, p. 33). 

De acordo com França (2006), se o “gueto” não contempla com precisão as 

especificidades do contexto brasileiro, “a expressão tem sido largamente utilizada nas últimas 

décadas pelos frequentadores de um circuito associado à homossexualidade” (2006, p. 145). A 

autora entende, no entanto, que essa expressão tem sido preterida em relação ao termo 

“mercado GLS”, que se tornou cada vez mais visível e estabelecido entre a “afirmação de 

lugares ‘parcialmente protegidos’ e a integração social”: 

O antigo ‘gueto’ sofre transformações consideráveis [...] diversificando e 

expandindo suas atividades em direção à constituição de um mercado mais 
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amplo, conhecido como GLS, que se instalava não só na região central, mas 

também em uma das áreas mais ricas da cidade. Além das mudanças 

estruturais em relação ao mercado GLS, há também uma transformação 

considerável na forma como ele se constitui e se apresenta: os espaços de 

consumo e sociabilidade passam a incorporar, em certa medida, elementos do 

discurso ativista do orgulho e da visibilidade, explicitando o seu 

direcionamento a um público de orientação sexual determinada e 

compartilhando alguns símbolos com o movimento GLBT, como é o caso da 

bandeira do arco-íris, que passa a ser comum em lugares GLS, e em muitas 

atividades do movimento (FRANÇA, 2006, p. 145). 

 

A partir de 1990, “aplacado o pânico do HIV/AIDS e mantidas as consequências em 

relação à maior visibilidade e discussão pública da homossexualidade provocadas pela 

epidemia”, as pessoas passaram a expor mais a sua orientação sexual e a frequentar mais 

livremente os estabelecimentos LGBT/GLS. França (2006, p. 33) afirma que, nesse período, o 

que era denominado como gueto homossexual se transformou em um mercado mais sólido 

para os consumidores homossexuais, que passaram a consumir em casas noturnas, boates, 

saunas, bares, agências especializadas de turismo, livrarias, programas e até canal de TV pago 

(FRANÇA, 2006, p. 36). É nessa época que surge a categoria GLS (gays, lésbicas e 

simpatizantes) associada ao mercado: 

 
Uma espécie de tradução da ideia norte-americana de friendly, o Sda sigla 

indica simpatizantes, numa intenção de expandir as fronteiras do gueto, 

abarcando também indivíduos que não se identificam como homossexuais 

mas que, de alguma forma, participam desse universo (FRANÇA, 2006, p. 

37). 
 

Em uma edição do ano de 2000, o Jornal Folha de SP anunciou que muitas empresas se 

dedicavam a esse mercado GLS, não somente no Brasil como em outros países: 

 

Revista dá dicas ao público GLS 

A Maison de la France, órgão de incentivo ao turismo francês, está 

distribuindo no seu escritório em São Paulo, uma revista dirigida 

para o público GLS (gays, lésbicas e simpatizante). 

A publicação traz informações sobre a culinária, os vinhos, e as 

regiões do país, além de conter endereços e associações GLS na 

França e sites de guias que tem dicas de locais, como discotecas, 

restaurantes e bares (FOLHA DE SÃO PAULO, 2000, p. 7). 

 

A associação do mercado com a militância trouxe pautas à “visibilidade positiva” dos 

homossexuais e possibilitou a autoestima desses grupos. França (2006) argumenta que, nesse 

sentido, há uma linha contínua entre o mercado e o movimento LGBT/GLS. 

A afirmação das identidades sexuais nos anos 2000 trouxe significativas 

“transformações no que diz respeito ao lugar social da homossexualidade no Brasil: da 
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estigmatização trazida com a epidemia de AIDS à onda de visibilidade positiva” que se 

iniciou justamente nesse período (FACCHINI, 2008, p. 97). Desde a crescente onda dos 

movimentos sociais organizados e da maior liberdade de expressão, após a redemocratização 

com a nova Constituição, os espaços de sociabilidade aumentaram, de modo a atrair esse 

público. De acordo com Simões e Facchini (2009), esse mercado, destacado a partir de 1990, 

“contribuiu significativamente para produzir novas expressões, simultaneamente comerciais e 

associativas, da homossexualidade”. A sigla GLS, surgiu nesse período e popularizou o 

sentido de ser LGBT, ou mesmo, um simpatizante (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 148). 

Carrara (2010, p. 139) entende que, de modo geral, os direitos dos homossexuais vêm 

sendo assegurados pela Constituição de 1988, a partir dos princípios gerais, mesmo que não 

esteja evidente na Carta as prerrogativas aos mesmos. O autor afirma que “o impacto, 

contudo, não tem sido desprezível, dado o número de importantes concessões, que baseadas 

nos princípios gerais, vêm sendo tomadas por juízes e tribunais”. 

Desde a crescente onda dos movimentos sociais organizados, e também da maior 

liberdade de expressão após a redemocratização e a nova Constituição, os espaços de 

sociabilidade aumentaram, de modo a atrair esse público: 

Dos anos 1990 para cá, a expansão dos espaços de sociabilidade homossexual tomou as 

características de um mercado segmentado que contribuiu significativamente para produzir 

novas expressões, simultaneamente comerciais e associativas, da homossexualidade. Uma das 

inovações mais importantes, nesse sentido, foi a popularização da sigla GLS, para designar 

Gays, Lésbicas e Simpatizantes (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 148). 

Simões e Facchini (2009) entendem que a popularização de espaços GLS nas cidades, 

criou uma combinação entre mercado e militância. Pois, de acordo com os autores, essas 

relações econômicas, mas também sociais entre as associações homossexuais e o mercado, 

passaram, sobretudo, a partir da década de 1990, com a iminente afirmação na década de 

2000, a serem convergentes. Desse modo, “aqueles que apresentam determinados atributos 

identificáveis por tal ou qual denominação passem a utilizá-la preferencialmente para se 

identificar como cidadãos e consumidores (SIMÕES; FACCHINI, 2009, p. 149). De acordo 

com Lefebvre (2001, p. 130), a cidade capitalista criou o centro e o consumo, como afirma o 

autor “já é bem conhecido o duplo caráter da centralidade capitalista: lugar de consumo e 

consumo de lugar”. Desse modo, os comércios se solidificam no centro, o que atrai, os 

“comércios raros, os produtos e gêneros de luxo”. Para o autor, nesses lugares privilegiados, o 

consumidor também consome o espaço. Esse fator de consumo faz com que ocorra reunião de 

pessoas, “elas veem, olham, falam, falam-se”. Segundo Lefebvre (2001, p. 132), o espaço 
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lúdico coexistiu e coexiste ainda com os espaços de troca e de circulação com o espaço 

político e o espaço cultural. 

Nesse sentido, a Parada Gay ganha notoriedade como um dos maiores movimentos de 

expressão homossexual no Brasil. Segundo Simões e Facchini (2009), as paradas surgiram 

como manifestações das massas, assim como, expressão da identidade pessoal, além de 

“marcar a expressão social e política do movimento”. A primeira Parada Gay realizada em 

São Paulo, atraiu milhares de pessoas, assim como, nas edições seguintes. A Avenida Paulista, 

nesse caso, emerge como ponto de manifestação e reunião das massas. Esses espaços sociais, 

como no caso de São Paulo, e mais especificamente a Avenida Paulista, agem de modo a 

anular as diferenças “históricas já constituídas e instituídas”, a esses espaços, podem ser 

atribuídos “princípios formalizados de diferenças e de articulação, de sobreposição nos 

contrastes” (LEFEBVRE, 2001, p, 132). Lefebvre afirma que esses espaços sociais, assim 

concebidos, “se ligam a tempos e ritmos sociais que passam para o primeiro plano”. 

Com a organização dos LGBT, sobretudo, com a afirmação de identidade por meio 

dos movimentos relacionados à causa, e mesmo com a Constituição de 1988, os direitos dos 

do grupo ainda hoje carecem do aporte legislativo notório. De acordo com Carrara (2010, p. 

136), apesar da repercussão midiática que há sobre o tema, importantes leis em favor dessa 

população não foram aprovadas. O autor atribui esse “imobilismo político” ao 

conservadorismo de alguns que se situam no poder: 

 

O imobilismo do Congresso se deve em grande parte à influência das 

religiões cristãs sobre os parlamentares organizados nas chamadas bancadas 

evangélica e católica. Tais bancadas atuam mais ou menos na mesma 

direção quando se trata de direitos LGBT. Nas atuais discussões sobre o 

projeto de lei que criminaliza a homofobia, por exemplo, representantes 

das duas bancadas levantam contra o projeto a tese de que ele cercearia a 

liberdade de expressão ou opinião, que, nesse caso, significa a “liberdade” 

de condenar publicamente a homossexualidade a partir de interpretações da 

Bíblia (CARRARA, 2010, p. 137). 

 

Carrara (2010, p, 137) entende que um dos maiores desafios é estabelecer quais são as 

questões que o projeto deseja proibir, de modo a demonstrar que, a “exemplo do racismo ou 

do antissemitismo, o preconceito em relação à homossexualidade, ou homofobia, não é da 

ordem das opiniões, mas das paixões, não se prestando, como as opiniões em geral, a uma 

contra argumentação racional”. 

Simões e Facchini (2009) entendem, assim como França (2006), que a popularização de 

espaços GLS nas cidades criou uma combinação entre mercado e militância. Pois, de acordo 

com os autores, essas relações econômicas, mas também sociais entre as associações 
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homossexuais e o mercado, passaram, principalmente, a partir da década de 1990, com a 

iminente afirmação na década de 2000, a serem convergentes. Desse modo, “aqueles que 

apresentam determinados atributos identificáveis por tal ou qual denominação passem a 

utilizá-la preferencialmente para se identificar como cidadãos e consumidores” (SIMÕES; 

FACCHINI, 2009, p. 149). Isso pode ser exemplificado na matéria do Jornal Folha de SP de 

1999: 

 

Não só nos eventos especiais [...] que o público GLS – gays, lésbicas e 

simpatizantes – marca presença. Bares e casas noturnas dedicados a eles 

ganham cada vez mais espaço na noite paulistana deixando de lado a antiga 

aura de lugares marginalizados para se tornarem alguns dos pontos mais 

bonitos e badalados da cidade (FOLHA DE SÃO PAULO, 1999, p. 32). 

 

Nessa seção, procurou-se dissertar sobre as contradições que o sistema capitalista 

impõe nas cidades, sobretudo, nas metrópoles, como no caso de São Paulo. Dessa maneira, 

como a cidade que segrega espacialmente, e exclui socialmente, por meio do domínio das 

classes dominantes, pode, contudo, incluir uma minoria social, como no caso dos LGBT+. Por 

meio, principalmente, do consumo e da visibilidade positiva que surge preponderantemente na 

década de 1990, depois de aplacada a epidemia da AIDS e sua associação aos homossexuais. 

Ou seja, nesse espaço, no qual existe a luta de classes, há também, o acolhimento aos 

historicamente marginalizados. Nesse sentido, buscou-se entender, à luz dos conceitos de 

região moral e ghetto, como as identidades e os indivíduos que se relacionam afetivo-

eroticamente com seus iguais encontram vazão aos seus desejos no Centro da cidade de São 

Paulo, e como esse Centro agiu de modo a possibilitar tais vivencias homoeróticas. 
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4 O BAIXO AUGUSTA COMO TERRITÓRIO LGBT NO CENTRO DE SÃO PAULO 

 

Nesta seção discute-se o espaço a partir das territorialidades com enfoque no espaço 

do Baixo Augusta, identificado como território LGBT+. Busca-se, por meio de entrevistas 

com indivíduos que se relacionam afetivo-eroticamente com seus iguais, tratar acerca de seus 

direitos, sobretudo o direito à cidade, à luz do conceito de região moral. 

 
4.1 A territorialidade do Baixo Augusta: as identidades que colorem o arco-íris 

 

Puccinelli (2017, p. 39) entende que a Rua Frei Caneca (figura 7), localizada no Baixo 

Augusta, na região da Consolação, já possuía “fama” em relação à receptividade aos LGBT+. 

O autor (PUCCINELLI, 2017) afirma que, de modo geral, é possível definir como lócus 

homossexual o centro das metrópoles e, mais especificamente, o centro de São Paulo. A 

região do centro de São Paulo, onde a presença homossexual é reconhecida, predomina ora 

como “lugar de perigo e abandono, por isso, relegado a tais sujeitos; ora como lugar da 

diversidade, da valorização e do cosmopolitismo” (PUCCINELLI, 2017, p. 31). 
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Figura 6 - Localização do Baixo Augusta, no Bairro da Consolação, São Paulo-SP, Brasil 

 

Fonte: desenvolvido por MEDEIROS, 2019, com base nos dados do IBGE, 2018. 

 

Akhil Grupta e James Fergunson (1992, p. 7) entendem que o espaço, em si, produz 

uma teia de pessoas que contempla diferentes culturas, mas que comportam uma memória 

social comum, cuja organização social permite a criação de territórios simbólicos, como o 

caso especifico dos territórios LGBT+ do Baixo Augusta. Sobretudo porque a apropriação do 

espaço permite a relação entre a afirmação da identidade positiva, compartilhada pela 

segurança que estar entre pares confere ao grupo, como dá a ele visibilidade. É, portanto, por 

meio de seus territórios delimitados espacial e simbolicamente e, sobretudo pelo consumo e 

pelo mercado segmentado, que os LGBT+ garantem seus direitos e lutam para a aquisição de 

sua cidadania 

Matérias do Jornal Folha de São Paulo, de 2016, traziam guias e dicas exclusivas de 

espaços voltados para os interesses do público GLS como a inauguração da Boate Eagle, 

direcionada aos homens gays, no Baixo Augusta. 

 
Boate GLS 

Eagle São Paulo 
O Baixo Augusta ganha, nessa sexta (12), a primeira unidade brasileira do 

badalado Eagle. O bar-balada conhecido por ter sido cenário do longa 

“Parceiros da noite” (1980) com Al Pacino é voltado para homens e tem ao 

menos 50 unidades em cidades como Londres, Amsterdã e Seattle. A pista 

de dança é comandada por Rudson Rezende. Se o clima esquentar, o 

segundo andar reserva um espaço para a pegação – o “meeting place” 
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(FOLHA DE SÃO PAULO, 2016, p. 100). 

 

As matérias, assinadas pela colunista Mary Hee, divulgavam dicas de bares, boates e 

lugares especializados em atender o público LGBT+, afim de O objetivo desse guia foi 

estabelecer uma relação com os leitores e assinantes que tem interesse nesse mercado 

segmentado. 

A cidade de São Paulo, especialmente o Centro, possui diversos locais destinados 

abertamente ao público LGBT/GLS. Em consulta aos sites especializados, bem como ao Guia 

da Folha de São Paulo, foi possível compreender a concentração desses estabelecimentos. 

Com foco no centro da cidade, observou-se a confluência de espaços direcionados 

especialmente ao público LGBT+ entre a República e a Consolação, seguindo o mesmo 

padrão desde a origem desses estabelecimentos nesses locais. Percebe-se que o mercado GLS 

passou a fazer parte da realidade socioeconômica de São Paulo e a ocupar a mesma porção da 

cidade desde a década de 1990, quando se constatou a existência de uma clientela alternativa 

permanente. Muitos desses locais mantiveram as características originais de atender o público 

alternativo, ou os LGBT+, constituindo uma territorialidade homossexual. 

De acordo com Haesbaert (2004), o território e a sua constituição dependem 

sobremaneira do modo como ocorre sua apropriação, que são trabalhados na multiplicidade 

das suas manifestações. Desse modo, “devemos diferenciar os territórios de acordo com os 

“sujeitos que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, 

instituições como a Igreja etc. As razões do controle social pelo espaço variam conforme a 

sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo” (HAESBAERT, 

2004, p. 3). Ainda de acordo com autor, se o território está amparado nas relações de poder, 

ele envolve sempre o controle de determinada área onde atuam seus agentes. Esse controle 

depende do tipo, funcional ou simbólico e dos sujeitos que o promovem, e assim, adquirem 

níveis de intensidade diferentes. 

Haesbaert (2004, p. 1) afirma que o território carrega uma dupla conotação, tanto 

material, quanto simbólica. O autor explica que a acepção de território tem, necessariamente, 

relação com o poder, que compreende a dominação do espaço físico, mas também a sua 

dimensão simbólica. Haesbaert entende que o território, imerso em relações de dominação 

e/ou de apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da 

dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva 

e/ou ‘cultural-simbólica’” (HAESBAERT, 2004, p. 1/2). Para Santos (2005, p.10), o território 

não é apenas o “conjunto de coisas superpostas”, ele tem de ser compreendido como 
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território-usado. Ou seja, o território usado é o “chão, mais a identidade”; a identidade, nesse 

sentido, é o sentimento de pertencer ao que nos pertence. 

Nesse sentido, de acordo com Robert Sack (1984), a territorialidade é uma extensão da 

ação pelo contato entre os indivíduos. As territorialidades são sempre socialmente ou 

humanamente construídas, bem como o impacto das pessoas que ocupam o território depende 

do contexto em que estão situados. A territorialidade é onde se situam e são definidos e 

estabelecidos os contatos e as interações entre os indivíduos (SACK, 1984, p. 57). 

Claude Raffestein (1993) afirma, em suas reflexões sobre territorialidade, que: 

a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 

multidimensionalidade do "vivido" territorial pelos membros de uma 

coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens "vivem", ao mesmo 

tempo, o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um 

sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. Quer se trate de relações 

existenciais ou produtivistas, todas são relações de poder, visto que há 

interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a 

natureza como as relações sociais. Os atores, sem se darem conta disso, se 

auto modificam também. O poder é inevitável e, de modo algum, inocente. 

Enfim, é impossível manter uma relação que não seja marcada por ele 

(RAFFESTEIN, 1993, p. 158/159). 

 

Para o autor, a territorialidade é definida como um fenômeno de “comportamento 

associado à organização do espaço em esferas de influência ou em territórios nitidamente 

diferenciados, considerados distintos e exclusivos, ao menos parcialmente, por seus ocupantes 

ou pelos que os definem” (RAFFESTEIN, 1993, p. 159). O autor entende que a 

territorialidade, no caso do Baixo Augusta como uma região moral dos LGBT+, se situa no 

aspecto da reprodução, da troca e do consumo das coisas. Portanto, toda a produção que se dá 

acerca do território determina, condiciona e atua na consumação deste determinado espaço. 

As constituições desses territórios permitem convergências, mas também, disjunções, rupturas 

e distanciamentos aos quais os indivíduos e os grupos pertencentes devem assumir como 

consequência, ou seja, mesmo com a criação deste espaço a sua forma, o mesmo assume a 

característica de incluir, assim como, excluir esses indivíduos. Para o autor: 

Cada sistema territorial segrega sua própria territorialidade, que os 

indivíduos e as sociedades vivem. A territorialidade se manifesta em todas as 

escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria 

possível dizer que, de certa forma, é a "face vivida" da "face agida" do poder 

(RAFFESTEIN, 1993, p. 161/162). 

 

Alguns participantes dessa pesquisa conferiram à região central de São Paulo um 

status de local da diversidade. De acordo com a Entrevistada 5 (E5), bissexual que frequenta a 

Baixo Augusta sobretudo em época de Parada LGBT+, a região do Baixo Augusta é um 
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espaço 

‘pra’ todo mundo. Você vai ter hétero, você vai ter gay, você vai ter lésbica, 

você vai ter todo mundo. Porque a região acolhe. E não é aquela 

região...você vai poder beijar seu namorado em paz, porque o povo não tá 

nem aí, o povo só quer se divertir. A Augusta tem essa áurea de leveza, de 

você ser o que você é. É por isso que o povo prefere ir pra lá, porque lá o 

povo não tem essa coisa moral, você pode extravasar, ser quem você é na 

Augusta (E5, 2018). 

 

Ou seja, nesse caso o Baixo Augusta opera como aglutinador das diferenças, embora, 

dentro desse escopo, a região não seja homogênea, e que tenha fronteiras que se exemplificam 

pelas diferenças entre os próprios frequentadores, mesmo que não sejam marcadas por 

tensões. Nesse sentido, embora existam diferentes identidades que estão presentes no 

contexto das relações dentro desse território simbólico, a identidade LGBT une os 

frequentadores dessa região. 

 

4.2 O Baixo Augusta segrega ou acolhe? Uma visão dos LGBT sobre o direito à cidade  

 

De acordo com Luanna Silva (2017), mesmo com a promulgação dos direitos 

previstos, a Constituição (BRASIL, 1988) continuou pautada em referenciais históricos 

machistas, conservadores e, sobretudo, heterossexisitas. E, mesmo que em linhas gerais tente 

promover a igualdade, na prática, impõe regras e comportamentos que causam desigualdades 

sociais, bem como, muitas vezes, negam direitos e o acesso às políticas públicas aos LGBT+, 

deslocando-ospara a marginalidade social, e cerceando o direito à cidade. A autora entende 

que a igualdade de direitos não é uma realidade, uma vez que “se configura como presente no 

seio social uma desarticulação entre igualdade e diferença, uma vez que, historicamente a 

construção da igualdade tem se baseado no estabelecimento de padrões culturais” (SILVA, 

2017, p. 84). 

Portanto, se há uma referência, ela será heteronormativa, pois reúne o padrão 

hegemônico estabelecido a partir das classes dominantes e, o outro, será sempre o diferente. 

Nesse sentido “ser diferente” em uma sociedade que historicamente oprime, é o meio para a 

institucionalização das desigualdades do sistema. Sobre a “oportunidade de acesso a esta 

igualdade, é fundamental considerar que o acesso deve ser garantido de forma diferenciada, já 

que existem desigualdades sociais” (SILVA, 2017, p. 84). 

Segundo Andrea Silva e Silvana Santos (2015), a cidade se forma a partir do 

desenvolvimento de forças produtivas e, do mesmo modo, é o ambiente da luta de classes, da 

apropriação de territórios, da constituição de territorialidades e do que se deseja chamar de 
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direito à cidade. Para Santos (2007): 

 

É, pois, no terreno da prática social e no contexto da luta de classes que a 

direção das lutas pela realização dos direitos se define. Somente nas 

condições sócio concretas e no ambiente contraditório da luta de classes é 

possível definir precisamente se determinada luta por direito, e sua 

respectiva configuração legal, orienta-se para desmistificar formas históricas 

de dominação ou, ao contrário, aprofunda e reforça ações conformistas, por 

disseminar, ideologicamente, a igualdade perante a lei, como se esta fosse a 

própria resolução de uma dada forma de opressão e de exploração 

(SANTOS, 2007, p. 28). 

 

A cidade, de uma maneira geral, se fundamenta a partir da concepção das classes 

dominantes e, nesse sentido, se apresenta como lugar da realização do trabalho e de inúmeras 

formas de opressão e segregação. Esse espaço, reconhecido como espaço para todos os 

indivíduos, no entanto, demonstra outra realidade a que boa parte da população se encontra 

submetida. 

Silva e Santos (2015), entendem que apropriar-se da cidade como espaço público e 

usufruir da mesma em sua totalidade significa a transformação de um ato meramente 

individual para algo que se caracteriza como um processo político, coletivo e de resistência às 

diversas formas de discriminação e, da mesma maneira, às desigualdades sociais, que acabam 

por produzir e legitimar espaços para determinados indivíduos. As mudanças sociais e culturais 

que ocorrem nas cidades são fruto das lutas e das contradições, assim como respostas das 

crises do próprio sistema, que busca e cria estratégias para a sua superação. 

Desse modo, atividades que têm como objetivo obter o lucro e o consumo são 

estimulados. Sob a égide do capital e da força dos segmentos dominantes que se constitui um 

“território permitido aos LGBT”. Esse território, parte da “cidade do consumo”, ao mesmo 

tempo em que insere o indivíduo pela lógica econômica, limita o seu direito à cidade como 

uma “política de reconhecimento da diversidade humana”. A necessidade do mercado cria um 

alicerce “favorável” ao acesso à cidade para nichos representativos de consumo, como no 

caso do segmento LGBT+ (SILVA; SANTOS, 2015, p. 29). É nesse escopo que o Baixo 

Augusta atua, uma vez que viabiliza, em sua constituição, as vivências LGBT+ e a produção 

sócio cultural do espaço transformado em território ou nichos comerciais. 

Para Lefebvre (2006), a produção do espaço consiste na prática espacial de uma 

“sociedade secreta”, pois esta sociedade se põe e o supõe, numa interação dialética: a 

sociedade produz lenta e seguramente o espaço, dominando-o e dele se apropriando. No 

espaço, a realidade cotidiana (o emprego do tempo) e a realidade urbana, materializam as 

representações do espaço em suas diferentes dimensões. Lefebvre se vale da triangulação do 
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espaço para a compreensão dos processos de sua produção, nas suas articulações entre o 

espaço percebido, vivido e concebido. Sobre esse entendimento, o autor explica: 

 

as representações do espaço, ou seja, o espaço concebido, é aquele dos 

cientistas, dos planificadores, dos urbanistas, dos tecnocratas “retalhadores” 

e “agenciadores”, de certos artistas próximos da cientificidade, identificando 

o vivido e o percebido ao concebido (o que perpetua as sábias especulações 

sobre os Números: o número de ouro, os módulos e “canhões”). [O espaço 

concebido] é o espaço dominante numa sociedade [expressão do modo de 

produção]. As concepções do espaço tenderiam (com algumas reservas sobre 

as quais será preciso retornar) para um sistema de signos verbais, portanto, 

elaborados intelectualmente. Os espaços de representação, ou seja, o espaço 

vivido através das imagens e símbolos que o acompanham, portanto, espaço 

dos “habitantes”, dos “usuários”, mas também de certos artistas e talvez dos 

que descrevem e acreditam somente descrever: os escritores, os filósofos. 

Trata-se do espaço dominado, portanto, suportado, que a imaginação tenta 

modificar e apropriar. De modo que esses espaços de representação 

tenderiam (feitas as mesmas reservas precedentes) para sistemas mais ou 

menos coerentes de símbolos e signos não verbais (LEFEBVRE, 2006, p. 

66). 

 

Portanto, de acordo com Lefebvre (2006), o espaço deve ser analisado a partir dessa 

triplicidade, ou seja, do espaço concebido, do vivido e do percebido. Essa análise, por sua vez, 

confere ao estudo a relação com a subjetividade, ou seja, também requer uma necessária 

perspectiva particular dos habitantes da cidade que, inseridos nos grupos afins, concebem, 

vivem e percebem o espaço de maneiras distintas, de acordo com suas vivências, realidades e 

memórias. 

De acordo com Harvey, os espaços de representação têm o potencial, não somente de 

“afetar a representação do espaço, como também de agir como força produtiva material com 

respeito às práticas espaciais” (1989, p. 203). Sendo assim, a memória social recebe destaque 

nessa pesquisa, uma vez que, mesmo que se tenha as considerações acerca do direito à cidade, 

é a população LGBT+, objeto da presente pesquisa, que concebe, vive e percebe o espaço do 

Baixo Augusta, feito território de afirmação das identidades, de modo bem particular. É a essa 

comunidade que se direciona a análise e é sobre sua visão que se pondera sobre o que é ter o 

direito aos espaços públicos, bem como suas diversas formas e vivências amplamente 

inseridas nesses espaços, repletos de contradições. Contradições essas que são estimuladas pelo 

sistema capitalista e pela luta de classes, também inseridas nesse contexto. 

Thompson (1992) afirma que a história oral “possibilita novas versões da história ao 

dar voz a múltiplos e diferentes narradores. Esse tipo de projeto (valorizar a história oral) 

propicia sobretudo fazer da história uma atividade mais democrática”. A História oral nos 

possibilita construir a história por meio do discurso daqueles que vivenciam e participam de 
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uma realidade social, levando-se em consideração suas referências e seu imaginário. 

Hallbwachs (1990, p. 136) entende que a aderência de um conjunto de pessoas a um 

lugar depende muito da coesão das memórias, estabelecidas no meio pelo qual o grupo, e 

consequentemente, os indivíduos pertencem. Por intermédio das subjetividades e dos 

interesses comuns é que os grupos acabam por se formar nos diferentes espaços que 

compreendem a complexidade urbana. 

De acordo com Halbwachs (IDEM), todavia, não é simples a associação entre pessoas 

e lugares. Cada lugar e cada objeto encontrado no espaço são importantes e, ao passo que se 

analisa o conjunto, busca-se compreender também os fragmentos. Ou seja, objetivamente, a 

percepção é algo difícil de ser capturado. Dessa forma, busca-se, por meio das subjetividades e 

da memória, interpretar as associações e vivências que dão sentido e amalgamam as relações 

sociais. Halbwachs (1990, p. 159) entende que, “quando um grupo está inserido numa parte 

do espaço, ela a transforma à sua imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita e se adapta às 

coisas materiais que a ele resistem”. Para o autor, muitas vezes o “grupo se fecha no contexto 

que construiu” e o indivíduo, enquanto membro do grupo, não é o indivíduo isolado, uma vez 

que é o “grupo em si que, dessa maneira, permanece sujeito à influência da natureza material e 

participa de seu equilíbrio (IDEM). Halbwachs entende que o lugar que o grupo ocupa não é 

um quadro estático, pois o lugar recebe a marca física e/ou simbólica do grupo que pode ser 

traduzido em termos espaciais: 

Cada aspecto, cada detalhe desse lugar tem um sentido que só é inteligível 

para os membros do grupo, porque todas as partes do espaço que ele ocupou 

correspondem a outros tantos aspectos diferentes da estrutura e da vida de 

sua sociedade, pelo menos o que nela havia de mais estável (HALBWACHS, 

1990, p. 159-160). 

 

A pesquisa utilizou como fonte o depoimento de cinco participantes. Para os 

entrevistados, a cidade de São Paulo é a que tem melhor diálogo com os LGBT+. O 

Entrevistado 1 (E1) se refere à cidade como um espaço no qual existe liberdade de expressão: 

São Paulo é tanta gente, é tão comum as pessoas serem diferentes, que você 

pode ser você mesmo sem se incomodar com os outros. Porque as pessoas 

não ‘tão’ interessadas em você, não ‘tão’ preocupadas com o seu dia-a-dia. 

As pessoas aqui em São Paulo andam tão corridas que cada um faz o quiser da 

sua vida. Então você tem mais liberdade aqui em São Paulo do que no 

interior [do estado de São Paulo] ‘pra’ você ser quem você é (E1, 2018). 
 

Nesse aspecto, o Entrevistado 2 (E2) entende que a relação da cidade com essa 

população ocorre, sobretudo, pelo mercado segmentado aos LGBT+, e pela promoção de 

algumas políticas públicas, de modo a incluí-los: 
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Politicamente eles [a prefeitura do município] tentam fazer inclusão por meio 

de ações através de campanhas e eventos festivais. São Paulo tecnicamente é 

uma cidade administrativa, então quando se vende a necessidade de 

publicidade e o público LGBT é ativo nas redes sociais que programa ações 

comerciais, então sempre vem a inclusão através do comércio (E2, 2018). 

O E6, como homem transgênero, entende que mesmo que São Paulo seja 

uma “referência em LGBT, ainda possui muita limitações e preconceitos” 

(E6, 2019). A Entrevistada 5 (E5) acredita que a cidade, principalmente por 

meio da Parada LGBT, entre outras políticas de promoção, busca apoiar essa 

população, mesmo que, como a própria entrevistada ressalta, o aumento do 

conservadorismo tem crescido recentemente: 

[A relação com a cidade é] Boa. Apesar de não achar que tenha aquele 

espaço de pertencer, eu acho que a cidade de São Paulo, ela faz políticas 

públicas pra essa comunidade. A Parada Gay, a própria Parada. É um marco, 

a maior do gênero no mundo. Tem a delegacia em São Paulo também. As 

próprias Casas que acolhem, tem muito movimento coletivo em São Paulo. 

Até por São Paulo ser uma metrópole. São Paulo tem essa áurea de 

metrópole, e ela tem que acompanhar movimentos de metrópole, eu creio que 

sim. Apesar do conservadorismo ter crescido, eu acho que São Paulo tem esse 

marco. Até porque muitos LGBT, principalmente travestis, elas vão ganhar a 

vida em São Paulo, elas vão fazer shows de drags, se elas começam a se 

destacar, elas vão pra São Paulo. São Paulo você tem esse nicho. Você tem 

muito mais oportunidade (E5, 2018). 

 

Muito embora ambos os participantes entendam a importância da promoção de 

políticas para os LGBT+, o Entrevistado 1 (E1), no entanto, discorda em relação à Parada 

LGBT que, para ele, “atrapalha” o foco do grupo: 

De um modo geral, a Parada LGBT até, tipo, às vezes, atrapalha. Porque as 

pessoas olham com o olho muito negativo ‘pra’ Parada. Acham que é só 

putaria. Então, tipo, a Paulista deu um foco como o point das gays, e 

ninguém se queixa, ninguém reclama. Mas nossa...na época de Parada Gay, 

meu Deus do céu, “eles ‘tão’ abrindo um inferno na Paulista!” (E1, 2018). 

 

O Entrevistado 3 (E3) entende que as políticas concedidas aos LGBT+, sobretudo às 

travestis, historicamente marginalizadas, melhorou sobremaneira nos últimos anos. Para ele, 

essa população paulistana recebeu um status diferente: 

Como morador de São Paulo, visualizei alguns programas voltados para a 

pauta LGBT, com grande grau de importância para as travestis, onde 

empresas parceiras da prefeitura contratavam as mesmas, além de cursos de 

formação de cabelereiras e maquiagem para futuramente serem 

empreendedoras de sucesso, contrapondo o destino predestinado da 

prostituição (E3, 2018). 

 

Para a Entrevistada 4 (E4), a relação estabelecida com a cidade é boa, “principalmente 

quando se compara com os municípios próximos à cidade de São Paulo ou até mesmo mais 

interiorizados. A cidade é diversa, e há locais que congregam uma concentração da população 

LGBTQ+”. (E4, 2018). 
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Pollak (1989, p. 9), assim como Hallbwachs (1990), disserta sobre a memória na 

construção subjetiva do espaço. Segundo o autor, há uma reverência aos momentos vividos em 

conjunto e, consequentemente, às memórias concebidas, que consequentemente reforçam a 

identidade do grupo. As memórias servem para manter a coesão de grupos específicos, no 

caso desse estudo, dos LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais), assim como 

estabelece e assegura o lugar do grupo dentro do espaço urbano. Lugar, muitas vezes, 

assegurado por meio de movimentos sociais e das paradas de manifestação do orgulho 

LGBT+. Essas ações permitem “defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum, 

em que se inclui o território, eis as duas funções essenciais da memória comum. Isso significa 

fornecer um quadro de referências e de pontos de referência” (IDEM). 

Do mesmo modo, para o Entrevistado 2 (E2), o Centro de São Paulo é muito 

importante para assegurar a identidade do grupo, fortalecendo, assim, as suas memórias: “O 

preconceito existe e quando você está em um ambiente que você é minoria, ele se destaca. O 

público LGBT se destacar no centro é [a] forma da gente se fazer maioria, para se sentir 

seguro” (E2, 2018). É dessa maneira também que a Entrevistada 5 (E5) concebe o espaço do 

Centro de São Paulo: “[...] em São Paulo, o Centro que é a vida. A vida noturna de São Paulo é 

no Centro. Tem muita casa lá. Mas não é só no Centro [...]. Mas a região da Augusta você tem 

mais. Você tem muito mais. Até porque não é só os LGBT, você tem os simpatizantes. Lá é a 

galera em geral” (E5, 2018). 

O Centro, como adverte Nestor Perlongher, é o lugar “marginal” e, por isso, quem está 

à margem da sociedade é melhor aceito. Do ponto de vista do Entrevistado 1 (E1), a região da 

Republica (Centro velho), é 

 

meio que um submundo de São Paulo. É um lugar sujo, afastado, um lugar 

das drogas...queira ou não também virou um lugar das gays. Acho que, 

historicamente, onde que as gays têm que se esconder, terem que ir pra um 

lugar afastado...e o Centro sempre foi um lugar escuro, um lugar pras 

travestis se prostituirem. Então assim, o Centro de São Paulo é o berço das 

gays, onde elas se sentem seguras, entre aspas “seguras”, porque ao redor do 

Centro tem a Cracolândia, tem os cracudos, o número de assalto é muito 

grande. Porém, é onde as gays iniciaram a noite delas, a vida noturna, ali tem 

as casas de shows mais tradicionais [...], o Baixo Augusta também. O Centro 

ali pegando por completo, no geral. Porque também não tem só a parte das 

baladas, tem a parte das travestis, das transexuais que se prostituem. E elas 

tão no ‘centrão’ sujo (E1, 2018). 

 

Ou seja, embora a questão da região moral tenha se constituído, essencialmente como 

uma territorialidade LGBT+, sobretudo, no Baixo Augusta, que é um “point novo LGBT” 
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(E1, 2018), a região da Republica, contempla de modo mais significativo a “realidade 

marginal” na qual muitos destes indivíduos estão inseridos, ainda que, a Rua Augusta 

preserve tais condições, principalmente, relacionadas à prostituição. 

Para a Entrevistada 4 (E4), “dependendo da região, o centro de são Paulo é mais 

‘acolhedor’, mas, de uma forma geral, o centro é um lugar receptível” (E4, 2018). O 

Entrevistado 3 (E3) entende que o Centro é um “reduto LGBT”, sobretudo a Região do Baixo 

Augusta: 

O centro de São Paulo é conhecido quase que exclusivamente como reduto 

LGBT, não faz muitos anos, os “LGBT’s” tinham receio de ocupar pelo 

motivo de ataques de facções nazistas, isto mudou com o investimento da 

polícia em monitoramento da região. Hoje ainda há casos, porém diminuiu 

proporcionalmente. A Augusta é o eixo principal da vida LGBT em São 

Paulo (E3, 2018). 

 

O E6 concorda que o Centro de São Paulo “é mais liberal”, mas entende que, 
 

depende muito do estabelecimento e o local que ele fica. Existe[m] locais 

que abraçam os LGBT, porem existe[m] locais que apesar de não deixar 

visível o preconceito, dá para perceber que alguém está incomodado e no 

caso [quem está incomodado] só não toma nenhuma atitude porque às vezes 

o estabelecimento é totalmente a favor dos LGBT (E6, 2019). 
 

Isto é, os estabelecimentos, como observamos, são muitas vezes voltados a esse tipo 

de público, no entanto, a aceitação por parte dos frequentadores que não se consideram 

“simpatizantes” aos LGBT+ se resume a “não tomar nenhuma atitude”, ou, nesse caso, não 

externar o preconceito. 

No sentido de analisar o discurso desses grupos, sobretudo dos LGBT, encontramos, 

na visão foucaultiana, o aporte necessário para a compreensão das narrativas. Segundo 

Brandão (2004, p. 35), o sujeito é “uma função vazia, um espaço a ser preenchido por 

diferentes indivíduos que o ocuparão ao formularem o enunciado [..]. O discurso não é 

atravessado pela unidade do sujeito e sim pela sua dispersão”. Ou seja, reforça-se a noção de 

que as memórias, assim como o discurso, são socialmente construídos por intermédio de 

vivências comuns dentro de um determinado grupo. Dessa forma, como entende o autor, o 

sujeito passa a ocupar uma posição de destaque, uma vez que a linguagem tem, em sua forma, 

o lugar da existência da subjetividade. Assim, “o centro da relação não está nem no eu nem no 

tu, mas no espaço discursivo criado entre ambos. O sujeito só se completa na interação com o 

outro” (IDEM). O autor entende que os discursos são moldados tanto pelo tempo no qual está 

inserido, como no espaço:  

A noção de história é fundamental, pois, porque marcado espacial e 
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temporalmente, o sujeito é essencialmente histórico. E porque sua fala é 

produzida a partir de um determinado lugar e de um determinado tempo, a 

concepção de um sujeito histórico articula-se outra noção fundamental: a de 

um sujeito ideológico. Sua fala é um recorte das representações de um tempo 

histórico e de um espaço social. Dessa forma, como ser projetado num 

espaço e num tempo orientado socialmente, o sujeito situa o seu discurso em 

relação aos discursos do outro (BRANDÃO, 2004, p. 55). 

 

Harvey (1989) considera que a subjetividade do espaço depende das relações que nele 

são estabelecidas. Nossa experiência subjetiva, ressalta Harvey (IDEM, p. 188), “pode nos 

levar a domínios de percepção, imaginação, de ficção e fantasia que produzem espaços e 

mapas mentais como miragens da coisa supostamente ‘real’”, o que sugere que “sociedades ou 

subgrupos distintos, possuem concepções de espaço, diferentes” (IDEM, p. 189). A 

construção objetiva do espaço e do tempo depende, todavia, dos atores que neles estão 

envolvidos, assim como de suas técnicas e dos processos materiais que servem de reprodução 

à vida social. Em suma, “cada modo distinto de produção ou formação social incorpora um 

agregado particular de práticas e conceitos do tempo e do espaço” (IDEM, p. 189). 

Como pontua o autor, as ordenações simbólicas pelas quais o espaço e o tempo estão 

imersos “fornecem experiência a qual aprendemos quem ou o que somos na sociedade" 

(HARVEY, 1989, p. 198), fato que assegura a estruturação das formas sociais, sustentadas 

“não somente pela representação do mundo do grupo, mas do próprio grupo, que organiza a si 

mesmo de acordo com essa representação” (IDEM). 

Lefebvre (2001) explica que os comércios se condensam no centro, uma vez que este 

“atrai os comércios raros, os produtos e gêneros” (p, 105). O consumidor também “consome o 

espaço”, as pessoas “veem, olham, falam, falam-se, é o lugar de encontro, a partir do 

aglomerado das coisas”. Até mesmo o espaço de lazer, segundo o autor, “coexistiu e coexiste 

ainda com espaços de trocas e de circulação, com o espaço político, com o espaço cultural” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 130). 

Há, no entanto, uma relação intrínseca desses lugares de sociabilidade com o espaço da 

territorialização. Como nos explica Haesbaert (2004, p. 1), os territórios têm relação com o 

poder e, “desde sua origem, tem uma dupla conotação, que é a material e a simbólica”; ou 

seja, tem relação com a dominação. O autor ressalta que o território diz respeito “tanto ao 

poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 

apropriação” (IDEM). 

Os entrevistados para essa pesquisa, apesar de terem pontos em comum, ponderam, de 

diferentes maneiras, sobre o direito que eles têm à cidade e o que é possuir esse direito, para 

cada um deles e para os LGBT+, de forma geral. O Entrevistado 1 (E1) acredita que, de fato, 
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há o direito à cidade mas, não somente o direito por meio do consumo dos espaços públicos: 

 
Acredito [que existe o direito à cidade]. São Paulo tem muito espaço ‘pra’ 

população LGBT, muita zona especifica. Fazendo comparação [com outras 

cidades que] não tem um espaço, assim, especifico onde as gays vão se unir, 

onde você sabe que vai ter um fluxo de gay; tem uma baladinha ou outra, 

mas é pra um público diversificado, não é para os LGBT. Aqui em São Paulo 

já tem muito. Não é um local, um centro, igual aqui em São Paulo. São Paulo 

a gente tem lugares que é mais para o público gay, se tornou com o tempo... 

(E1, 2018). 

 

O Entrevistado 2 (E2) afirma que a teoria sobre os direitos é diferente do que ocorre na 

prática. Para ele, que da mesma maneira acredita na promoção das políticas públicas pelo 

poder de consumo dos LGBT+, o direito à cidade 

 

Em termos [existe] sim; na prática, não. Qualquer cidadão tem o direito à 

cidade e, pertencer a uma população em específico, ainda sim te faz cidadão. 

Pela Constituição brasileira, todos temos o direito de ir e vir, porém, se 

enfrenta resistência das quais não fazem parte essa população e, a 

comunidade LGBT, sente cada vez mais a necessidade de se fazer presente 

(E2, 2018). 

 

O Entrevistado 3 (E3) segue na mesma linha do Entrevistado 2 (E2), relacionando a 

melhor aceitação do segmento à promoção das políticas públicas direcionadas a essa 

população: “Acredito que São Paulo nos últimos anos se tornou mais “aberta” devido a[s] 

políticas públicas de ocupação de espaços vazios e, neste entendimento, toda população foi 

beneficiada, incluindo a população LGBT” (E3, 2018). Para a Entrevistada 4 (E4), o direito à 

cidade se restringe a alguns ambientes mais específicos, e não a cidade de São Paulo como um 

todo: 

De uma forma geral, não acredito que exista [o direito à cidade] [...]. Eu falei 

de uma forma geral, porque não são todos os espaços que a gente tem direito 

à cidade, por uma questão de liberdade mesmo. Igual, por exemplo, ali na 

região central, próximo às redondezas da Augusta, a gente já tem uma 

liberdade muito maior. Mas as outras áreas, eu não acredito que seja assim, 

tão livre. Mas é um exemplo que eu falo sobre uma outra questão, sobre as 

periferias. Ainda assim a cidade de São Paulo tem um ambiente mais 

diversificado, mas mesmo assim é diferente nas regiões (E4, 2018). 

 

Para a Entrevistada 5 (E5) não é possível dizer que exista, no Brasil, o direito às 

cidades para todos e em todos os espaços: “Acho que não [existe o direito à cidade]. Tem o 

espaço do Centro, mas não o direito à cidade em si. Não creio que em nenhum lugar você 

tenha o direito. Talvez San Francisco (cidade no estado da Califórnia - EUA), eu acho que lá 

[tenha esse direito]; mas eu não creio que em São Paulo você tenha o direito” (E5, 2018). Do 



77 
 

mesmo modo entende o E6, pois, para ele, “quem de fato se mostra a São Paulo são pessoas 

bem resolvidas e que não possuem medo. Uma pessoa com vários tabus internos, não se sente 

à vontade e em segurança para poder se construir diariamente. Quem tem essa atitude é bem 

ciente dos riscos que corre” (E6, 2019). 

Do mesmo modo, as respostas acerca do que é possuir acesso à cidade, embora sejam 

distintas e carregadas de subjetividade, estabelecem valores simbólicos em comum. 

O Entrevistado 1 (E1) se posiciona acerca do que seria, para ele, o direito à cidade: 

 

Primeiro você ter direito ao lazer, igual aos outros. Um lugar onde você se 

sinta seguro, que você não tenha medo de estar na rua e alguém passar de 

moto te ‘zuando’, ‘tacando’ uma latinha em você, ou pedra. Nesses locais 

aqui em São Paulo você tá muito protegido por várias outras gays. Não é um 

grupo pequeno onde você tá junto só na frente da balada. Não. Então se 

aparecer lá alguém pra te ‘zuar’, zombar de você ou te bater, a chance disso 

acontecer vai ser bem menor (E1, 2018). 

 

Em resposta ao questionamento se o entrevistado sofreu algum tipo de preconceito nos 

lugares em que frequentou (ele não especificou a região ou o lugar da cidade de São Paulo), 

E1 relatou: “uma vez eu ‘tava’ indo embora pra casa, ‘tava’ eu e mais um amigo. A gente 

‘tava’ de mão dada e uma outra amiga. Aí passou acho que foi uma moto e falou: ‘vai embora, 

sai daqui!’. Mas foi só (dessa vez)” (E1, 2018). 

De todos os entrevistados, o Entrevistado 1 foi o único a afirmar enfaticamente que os 

LGBT+ possuem o direito à cidade. No entanto, ele também revela em seu discurso algumas 

contradições: 

Não é à toa que as pessoas criaram uma identidade ao redor desses bairros. 

Porque dentro elas se sentem seguras ‘pra’ saírem do jeito que são. E fora 

que assim, São Paulo é muito desigual, a gente vê, a Paulista é bonita, a 

Augusta é bonita, mas dentro dos outros bairros não é tão assim. As pessoas 

não são assim...’pra’ essas coisas, elas são mais ignorantes. O buraco é mais 

embaixo. O pessoal de baixa renda, favela, não é um pessoal que entende as 

mudanças da sociedade, que as pessoas podem ser quem elas quiserem. Que 

agora homem pode sim, usar um saião, um salto...as pessoas sentem medo 

dentro do próprio bairro. As pessoas não saem pra fora e não conhecem o 

diferente. Eu mesmo no bairro que eu morava, eu não tinha coragem nem de 

andar de cabelo solto, porque as pessoas já me ‘zuavam’. “Ah, princesa!” ou 

só falavam do meu cabelo, mas me ‘zuavam’, só por estar com o cabelo 

solto, então nem o cabelo eu tinha coragem de soltar. Eu morava bem na 

comunidade mesmo, na favela. Ali era mais trash, ali eu tinha medo de soltar 

o cabelo. Engraçado que na favela parece que se você for gay, você tem que 

ser travesti, tem que assumir uma imagem de travesti, de promiscua, e lá tem 

umas duas ou três travestis, mas criança...14, 16 anos, mas aceitam. Se passa 

um gay lá ‘pra’ comprar droga, ou passa só, ou eu mesmo, eles zoam, não 

aceitam muito bem. Ou você é homem, homem, ou você vai ser travesti, 

humilhado (IDEM). 
 



78 
 

Para o Entrevistado 2 (E2), possuir o direito à cidade é “ir onde eu quiser, exercer meu 

livre arbítrio sem ter que me preocupar com quem vai estar lá, qual o público que frequenta” 

(E2, 2018). Ele também se refere ao Centro como local onde se sente seguro e acredita que, 

muitas vezes, os grupos homossexuais não possuem o direito à cidade, porque “muitos 

[LGBT] se inibe[m] por conta do preconceito” (IDEM). O Entrevistado 3 (E3) considera que 

o direito à cidade está relacionado a “se sentir acolhido, entender que todo e qualquer 

indivíduo seja respeitado em todas as circunstâncias” (E3, 2018). 

Para a Entrevistada 4 (E4), o direito à cidade resume-se a “poder ocupar todos os 

lugares existentes, sem distinção ou discriminação”, podendo exercer livremente sua 

liberdade (E4, 2018). A Entrevistada 5 (E5) compactua com o que diz a Entrevistada 4, pois, 

para ela, direito ao espaço é “você ter o pertencimento àquela região. Ter a identidade daquela 

região ‘pra’ aquela população. E eu não creio que você tem. O Centro, tá [...] muito associado, 

a certas regiões, por exemplo a Frei Caneca, mas eu não acho que seja [possível ter o direito à 

cidade quando isto se resume a determinada região” (E5, 2018). O entrevistado 6, afirma, 

assim como os outros participantes que, 

possuir direito a cidade, é poder estar nela e ir a qualquer lugar sem ter 

limitações. Eu posso ir ao um restaurante, acompanhado, onde não exista 

ninguém que me fale que não posso ficar abraçado ou de mão dadas com 

meu/ minha acompanhante, onde ninguém reclame que estou usando o 

banheiro designado ao meu gênero, onde eu possa andar pelas ruas sem 

medo de ser discriminado (E6, 2019). 

 

Como pontua Eugenie Enguix (2008, p. 2), o estabelecimento de “barrios” (vilas) 

direcionados aos LGBT+, “possuiu e possui um papel fundamental no processo de 

visibilidade da dissidência, ainda que nem todos os estabelecimentos gays tenham uma 

presença visível na cidade”
7
. Para a autora, estes lugares “constituem a base para a reprodução 

social, econômica e cultural das comunidades de gays e lésbicas”
8
. A autora entende que isto 

evidencia a relação que existe entre a construção de identidades e o espaço. Pois, o espaço 

“atua sob um rol ativo na constituição e reprodução de identidades sociais e vice-versa, assim 

como, as identidades sociais, os significados e as relações se reconhecem como produzidas 

em espaços materiais e simbólicos ou metafóricos”
99 (ENGUIX, 2008, p. 2). A autora afirma 

que o espaço e, consequentemente, a territorialização, são importantes para a reprodução das 

                                                      
7
 Tradução livre:  Ha jugado y juega un papel fundamental en el proceso de visibilización de la disidencia, 

aunque no todos los establecimientos gays tienen una presencia visible en la ciudad 
8
 Tradução livre: constituyen la base para la reproducción social, económica y cultural de las comunidades de 

gays y lesbianas. 
9
 Tradução livre: juega un rol activo en la constitución y reproducción de las identidades sociales y viceversa, 

que las identidades sociales, los significados y las relaciones se reconocen como producidas en espacios 

materiales y simbólicos o metafóricos. 
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identidades sexuais, e, comumente, as de gênero, bem como é fundamental para a viabilização 

da produção de comunidades e lugares de resistência. 

Nesse sentido, os participantes dessa pesquisa, via de regra, entendem que o 

Baixo Augusta é uma região moral dos LGBT+ e, do mesmo modo, um lugar de 

resistência e de diversidade. Para a Entrevistada 4 (E4): 

É uma região em que tem uma grande diversidade, e uma 

concentração do público LGBT, o que acaba fazendo com que 

seja um território que transmita mais segurança. É um espaço que 

pode-se exercer sua liberdade individual, sem se preocupar com 

um enquadramento social (heteronormativo), por receios. 

Obviamente ainda existam medos e receios, mas por estar em 

uma região que concentre nossos semelhantes, nos passa mais 

segurança (E4, 2018). 

 

Além de ser o lugar da diversidade, de acordo com o Entrevistado 2 (E2), o Baixo 

Augusta também é o espaço da “unificação de tribos. O LGBT é uma propagação de cultura e 

o Baixo Augusta é como ponto de encontro para a interação, o conhecer [...] porque se criou 

um público específico, com interesses em comum. Não havendo oposição, cria-se um 

núcleo...” (E2, 2018). A Entrevistada 5 (E5) concorda que o Baixo Augusta é, de fato, uma 

região que contempla diversidades, pois: 

 

É uma região associada ao Indie, MPB, Samba, você atrai todos os nichos. E 

você vai ter uma galera tocando Pagode ali, e do outro lado uma balada, e 

uma galera mais diferenciada. Você vai ter tudo naquela região, e é legal. 

Cada barzinho tem a galera também e tão se entrosando. Um bebe a bebida do 

outro, o carro passa, a galera conversa, para. Tem de tudo, é muito legal, você 

para no carrinho do cachorro quente, você faz uma amizade (E5, 2018). 
 

O Entrevistado 3 (E3) diz que a região do Baixo Augusta “respira por aparelhos”, ou 

seja, a região, tão importante para os LGBT+, vem sofrendo, nas últimas décadas, os 

resultados da especulação imobiliária, que tem dificultado a promoção de algumas baladas 

tradicionais, como o “Aloka” e o “Inferno”: 

Não é uma questão que se restringe a esta administração [Prefeitura atual]. 

Até na administração do Fernando Haddad [2012 - 2016], que foi 

caracterizada pela população a ocupar os espaços, a especulação imobiliária 

já atuava fortemente em converter os estabelecimentos em empreendimentos 

imobiliários. Quando citei [que a região] "respira por aparelhos" me referi a 

baladas já tradicionais da noite paulistana da comunidade LGBT, de certa 

forma quando uma casa de prestígio fecha o movimento tende a ser 

enfraquecido (E3, 2018). 

 

No entanto, E3 ressalta que esses fatos os levam a “lutar para que estes espaços que 

promovem a cultura sejam preservados em detrimento aos avanços de determinados 
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segmentos sociais” (E3, 2018). 

Sobre as contradições inerentes ao sistema capitalista e as vivências de cada indivíduo, 

perguntou-se aos entrevistados se a cidade, e principalmente o Centro e o Baixo Augusta, 

segrega ou acolhe os LGBT+. Questionou-se à Entrevistada 5 (E5), se ela sofreu algum 

preconceito na cidade: 

 

Jamais! Você nunca sofre nenhum tipo de preconceito, principalmente na 

Parada [Parada gay]. No período da Parada, mesmo depois, a Baixo Augusta 

abre todos os bares, então, se você for passar em vários bares, a vida tá 

acontecendo ali. E você vai passando, você vai conversando, você vai vendo 

a galera toda, nunca sofri nenhum preconceito em São Paulo (E5, 2018). 

 

Especificamente em relação a segregar e/ou acolher, os entrevistados têm pontos 

convergentes, sobretudo, no que diz respeito à porção central da cidade. Para a Entrevistada 4 

(E4): 

Segregar ou acolher, é meio complicado, porque assim, o Baixo Augusta tem 

várias áreas, sabe? E algumas áreas são mais elitizadas, tipo, tem umas 

baladas que são caras, alguns lugares ‘pra’ comer que são caros, mas é difícil 

responder se segrega ou acolhe. Porque é um espaço onde todo mundo 

circula, todo tipo de gente. Eu acho que mais os estabelecimentos segregam 

do que as pessoas em si. Porque, por exemplo, tem umas áreas do Baixo 

Augusta que tem umas travestis que se prostituem, não é tão visível assim, 

mas de madrugada tem bastante até. Tem outras áreas que são só molecada. 

Então, não sei. Eu acredito que é isso que eu te respondi. Talvez os 

estabelecimentos segregam, mas a população em si, não (E4, 2018). 

 

A Entrevistada 4 (E4) cita as travestis que “circulam” nessa região se prostituindo. 

Perguntou-se então aos participantes, se as travestis e as transexuais podem ser consideradas 

ainda mais segregadas do que os gays, as lésbicas e as bissexuais. Para o Entrevistado 1 (E1), 

São Paulo é uma cidade aberta à diversidade, no entanto, de acordo com o entrevistado, as 

pautas relacionadas às questões das travestis e transgêneros: 

começaram a surgir agora. Pós governo [Fernando] Haddad, prefeitura 

Haddad. Porque até então elas não tinham uma oportunidade, elas estavam 

socadas no submundo da prostituição. O que é a realidade do Brasil inteiro. 

As travestis e trans estão socadas no mundo da prostituição. Você não vê 

elas usufruindo dos espaços públicos, escola, hospital, ou até mesmo 

transporte público. Você vê pouco delas. Mas com as políticas de inclusão de 

incluí-las na escola, no mercado de trabalho, você consegue ver mais (E1, 

2018). 

O Entrevistado 2 (E2) afirma que as travestis e @s transgêneros não usufruem dos 

espaços públicos, ou não possuem o direito à cidade, pois: 

Com eles, o preconceito é ainda maior sim, até dentro da comunidade 
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LGBT; por falta de conhecimento, porque a comunidade LGBT é muito 

mais que uma pessoa gostar do mesmo sexo. É também você se sentir 

diferente do gênero que nasceu, e poucos entendem isso e criam uma 

resistência a eles. A forma que eles se vestem não é uma fantasia afim de 

entreter pessoas, até mesmo androgenia é a forma que eles se veem (E2, 

2018). 

 
Mesmo que a identidade de gênero não seja uma questão a ser aprofundada no estudo, 

são comuns as relações que cada subgrupo possui com o espaço. Para a Entrevistada 5 (E5), 

do mesmo modo, as travestis e as transexuais são mais segregadas dos que os LGB: 

Até porque eles fogem dos padrões heteronormativos. Você tem, por 

exemplo, um gay que quer ser feminino, você tem um preconceito. Como 

você tem em tudo. A pessoa quando é gay, sempre tem aquela “é gay, mas 

não precisa ser assim”. Então é o machismo estruturado, a sociedade 

patriarcal. O problema não é gay gostar de homem, mas é o gay querer ser 

mulher. Então, às vezes, o preconceito não tá só na sexualidade, mas sim na 

forma dele querer ser mulher. Porque a mulher é subjugada. O problema é ele 

ser o passivo da relação, tem a relação de poder. Acho que muito preconceito 

é isso, ele querer ser o feminino. Mas muito mais em mulheres trans. Porque 

ele quer ser mulher (E5, 2018). 

 

Para o Entrevistado 1 (E1), o Baixo Augusta pode ser visto como “acolhedor, com 

certeza!”; pois, segundo o entrevistado, “aqui em São Paulo você vê pessoas [homens] 

andando de salto direto. Como uma forma comum, se você for pra Augusta, isso é normal. 

Não é dentro de todos os bairros, mas um lugar que tem essa circulação de pessoas vai ser 

comum” (E1, 2018). No entanto, quando questiono se a cidade de São Paulo também é 

acolhedora, o entrevistado pondera que: 

São Paulo é tão grande que você pode falar que é um espaço acolhedor e 

segregador. Porque aqui tem muitas pessoas. Tem milhares de pessoas, e 

milhares de pessoas pensando diferente. Então eu entendo que metade é 

acolhedora, tá querendo incluir os LGBT na sociedade. E ao mesmo tempo 

tem uma onda de pessoas que agora ‘tão’ se sentindo mais à vontade ‘pra’ 

expor seu preconceito. Então a comunidade LGBT, em si, tá com medo, 

receio, do que ‘tá’ ‘pra’ acontecer. Ao meu ver, você não pode dizer que São 

Paulo é 100% acolhedor com os LGBT, ou São Paulo é 100% segregador. 

Ainda mais agora nesse momento político nosso, que o Presidente eleito (Jair 

Bolsonaro) tá dando voz ‘pras’ pessoas preconceituosas, a gente tem que 

esperar um pouco para falar como que vai ser não só São Paulo, como o 

Brasil em relação às minorias (E1, 2018). 

 

Para o Entrevistado 2 (E2), que considera o Baixo Augusta como uma união de tribos, a 

região é acolhedora, porque “os próprios LGBT se acolhem lá, os demais habitantes apenas se 

adaptam, assim como os comerciantes tem seus lucros através do grande público que se habita 

lá, assim aceitam atrás dos benefícios que vem através do público LGBT”. E, dessa maneira, a 
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cidade “não [acolhe], [porque] nesse caso, vai de cada um respeitar a comunidade LGBT” (E2, 

2018). Na opinião da Entrevistada 5 (E5) existem diferentes opções que contemplam o lazer 

dessa população na cidade e, por isso, segundo a depoente, 

não [é] tanto segregado. Porque tinha uma balada chamada The Society, que 

era R$ 250 ‘pra’ entrar, então você também tinha um nicho econômico alto 

dentro do Centro. Como você também tem na Barra Funda a The Week, que é 

uma das mais caras. A entrada antigamente era R$ 80, a Yatch Club, era R$ 

120 ‘pra’ entrar. A população gay vai pro centro (E5, 2018). 

 

Mesmo que o centro da cidade de São Paulo não seja “tão segregado”, a Entrevistada 5 

(E5) entende que a cidade 

também [segrega], como em qualquer lugar. Eles vão vender isso, eles 

vendem isso. Financeiro mais alto não vai querer ir pra Blue Space, ele não 

vai querer ir pra Aloka, ele vai pra The Week. Mas isso aí é normal, como 

você tem em balada hetero também. Então não é só pra galera LGBT, a 

segregação é em todos os âmbitos. Mas o [espaço] do LGBT é espaço 

Centro. São Paulo tem essa áurea de metrópole, não é homogêneo. Ela vai 

acolher a diferença, a diversidade. Mas também a questão de segregar, 

qualquer lugar segrega economicamente, moralmente, como tá agora essa 

época do...essa conjuntura atual, você tem a segregação, mas também acolhe. 

Como qualquer metrópole, suas diferenças. Nenhuma metrópole é certinha, 

todo mundo igualzinho, então você tem uma parte que segrega e acolhe, mas 

a segregação é socioeconômica. Eu não acredito que seja, pode ser por 

preconceito, mas eu acredito que a segregação maior é econômica. Porque aí 

você tem aquela questão da bicha de periferia, e o gay rico, o boyzinho, 

aquele que se veste com a sua roupa de marca. Como você tem espaços pra 

hetero também. A galera do funk, e a galera das lounges em São Paulo. Não 

precisa ser pela sexualidade, é pelo socioeconômico (IDEM). 

 

Ou seja, para a Entrevistada 5 (E5), a questão da segregação estende-se ao poder 

socioeconômico que se sobrepõe à sexualidade e, nesse sentido, é que existe a segregação. 

Para Halbwachs (1990, p. 166), devemos voltar nossa atenção ao espaço que “ocupamos, por 

onde passamos muitas vezes, a que sempre temos acesso e que, de qualquer maneira, nossa 

imaginação ou nosso pensamento a cada instante é capaz de reconstruir”. São nesses espaços 

que construímos nossas memórias, e é sobre ele que se fixam ou se estabelecem categorias de 

lembranças. Ainda que não sejam hegemônicas e não possam ser, devido às vivências 

distintas, as memórias, constituídas simbolicamente no espaço, são sempre sociais, coletivas, e 

narram a história de cada um e representa a luta de muitos. 

Nessa seção discutiu-se as questões ligadas ao Centro de São Paulo, sobretudo na 

região do Baixo Augusta, considerado historicamente e culturalmente um território de 

construção e de afirmação da identidade homossexual e LGBT+. Observou-se também, acerca 

dessa identidade, a pluralidade que este grupo possui, uma vez que comtempla diferentes 
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tramas em seu processo de significação, e nesse sentido, o espaço do Baixo Augusta atua, 

sobremaneira como o lugar da diversidade, e da união desses subgrupos. Ainda que, de formas 

diferentes, pois, existem diferenças nas respectivas construções e memórias, esse espaço, por 

meio do consumo e de algumas políticas públicas se tornou um congregador, bem como, 

propulsor do poder simbólico, e do ser e fazer-se homossexual e/ou transgênero em São Paulo. 

Mesmo que os entrevistados, em sua maioria, considerem que não possuir o direito à cidade, 

eles entendem a importância deste lugar para seus iguais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em todos esses anos de luta, que começaram a partir do Movimento Homossexual, 

houve, indubitavelmente, evolução, sobretudo no que se refere a algumas políticas públicas, 

essas vindas muito a partir da epidemia de AIDS na década de 1980. Políticas de diversidade 

sexual, entre outras, ajudaram sobremaneira os LGBT+ que historicamente se escondiam em 

lugares clandestinos para poderem usufruir de algumas vivencias que eram consideradas 

marginais e imorais pela sociedade. 

No que se refere à questão espacial, encontra-se, ainda hoje, muitos problemas, 

principalmente nos lugares onde simbolicamente a manifestação homossexual é “proibida”, 

uma vez que, em sua grande maioria, o espaço é constituído por signos heteronormativos que 

agem de modo a coibir ações de grupos de minorias. Ou seja, o direito à cidade, me parece 

mais acessível do que antes, garantido por Constituição, em São Paulo, assegurado pelo Plano 

Diretor, no entanto, o que ocorre na pratica, é a manutenção do sistema heteronormativo 

capitalista e segregador, que superficialmente aparenta incluir e proporcionar a diversidade, 

porém, assegura e mantém o status quo das classes hegemônicas. 

Concordo com os entrevistados, sobretudo no que se refere ao direito à cidade, pois, 

ainda que seja subjetivo, esse direito é fundamental para que os indivíduos se sintam seguros 

para viverem e se relacionarem dentro dos espaços nas cidades, e, principalmente, para se 

sentirem parte dessa cidade, de modo a constituir esta a sua forma, de acordo com suas 

necessidades. E, São Paulo, o Centro, sobretudo, historicamente age como propulsor e 

facilitador de tais vivencias, da criação das identidades, dos encontros dessa população. Por 

isso é considerado como uma territorialidade de grande importância para os LGBT+, este, 

portanto, é o lugar que acolhe, que permite. A cidade de São Paulo, como um todo, e como a 

maioria das metrópoles, é segregadora socioespacialmente, ainda que, constituída como tal, 

possibilite diversas representações e afirmações idenitárias, ou seja, está no gene da 

construção das grandes cidades as contradições do sistema capitalista, que exclui e acolhe, e 

que nega identidades ao mesmo tempo que as forma a sua maneira. 

Foi nesse sentido que a pesquisa procurou atuar, evidenciando as contradições na 

construção do urbano e das identidades que o permeiam. Os LGBT+ se apropriam do espaço 

ao mesmo tempo que são excluídos do mesmo. E é sob essa trama de encontros, desencontros, 

contradições e convergências que o Baixo Augusta se constituiu de modo a atender o público 

LGBT+, e dessa maneira possibilitar um direito ao lazer, porém, não à cidade. 
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5.1 Contribuições para o Planejamento Urbano 

 
Com o estabelecimento do sistema capitalista modificou e transformou a dinâmica das 

cidades, imposta pelos modos de produção que, por sua vez, transformaram as relações 

sociais. A cidade, nesse processo, se tornou o lócus da vida social e o lugar, por excelência, 

onde as desigualdades sociais se tornam mais evidentes, enquanto os indivíduos buscam se 

estabelecer nessa trama de maneira a atender suas necessidades. 

A escassez do debate sobre os LGBT+ no Planejamento Urbano correspondem à falta de 

diálogo das cidades com suas necessidades específicas e desse modo aparentando a falsa 

sensação de igualdade de uso, de acessibilidade aos espaços públicos, ou seja, do “Direito à 

Cidade”. O Planejamento Urbano no Brasil, tem tido dificuldades em se adequar, em relação 

aos seus procedimentos técnicos, à leitura da vida urbana, tornando-se necessária a 

incorporação da crescente presença de todos os segmentos que a compõem, como das 

mulheres e dos negros nas lutas pela apropriação do espaço, bem como, a comunidade de 

LGBT. 

A questão da diversidade sexual, auxilia na ampliação das discussões do Planejamento 

Urbano, do espaço urbano e de suas implicações. Pois, a partir do conceito de sexualidade e 

das vivencias da mesma nas cidades, nos espaços urbanos, sejam eles privados ou públicos, é 

possível debater outras questões, por vezes, postas à margem dessas discussões, embora 

possuam grande relevância, por se tratar de um tema atual. 

Observou-se que o campo do Planejamento Urbano e Regional, ao longo das décadas, 

desde o seu surgimento, em 1970, até a consolidação na década 2000, sofreu diversas 

transformações, como modo, sobretudo, de contemplar novas discussões e temas que 

surgiram nesse período de contínua evolução das Ciências de maneira geral. Nesse cenário de 

intensas mudanças, o Planejamento Urbano e Regional buscou se reorganizar de acordo com 

as novas demandas e se ater aos diferentes desafios que as cidades e as relações sociais dessa 

área exigem. 

É interessante ressaltar que, muito embora seja uma área considerada jovem, adquiriu 

relevância, principalmente por seu caráter multidisciplinar. As variadas funções, as quais as 

cidades exigem, fez do Planejamento Urbano um campo relevante no que se refere às 

diferentes necessidades que essas cidades possuem. E desse modo, formado por profissionais 

de diversas áreas, uma das características a serem exploradas, seria, justamente as abordagens 

heterogêneas no que tange os temas que compõem as vivencias dentro do espaço urbano. 

Em relação aos LGBT+, não há muitos estudos dentro do campo, apesar de seu caráter 
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multidisciplinar. Entende-se que, assim como a área, os estudos de gênero também são 

recentes, e portanto, estão em constante desenvolvimento, o que, consequentemente, demanda 

um certo período até sua consolidação. 

Existem muitos desafios, de modo que é a partir do interesse dos profissionais da área 

se dedicarem a temas como esses, ligados tanto à diversidade de gênero quanto à sexual para 

que, de fato, possam aumentar a quantidade de pesquisas sobre esses indivíduos, 

principalmente com o apoio das Ciências Sociais, que historicamente buscam discutir temas 

como estes. Sendo assim, é a partir da disposição desses profissionais que atuam na área, bem 

como, do incentivo dos programas que possuem pós-graduação em Planejamento Urbano e 

Regional, que será possível um maior desenvolvimento e abordagem desses tópicos nesse 

campo considerado multidisciplinar. 
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