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Resumo: A sociabilidade espacial humana se produz a partir de variadas influências, 
dentre elas a cultura, a qual, representada através do contexto de vivência individual 
ou grupal, atribui certos padrões de convivência e aceitações internas e externas ao 
grupo a ela adstrito. No caso dos homossexuais, o conflito entre seus padrões de 
conduta e a norma heterossexual produz formas variadas de manifestações de 
hostilidade, oscilando entre olhares enviesados e múltiplas formas de agressão, que 
findam por expurgar os homossexuais dos espaços públicos, levando-os a 
constituírem certos tipos de guetos, onde os “iguais” se encontram e coexistem em 
liberdade. Esta comunicação tem como objetivo fazer uma análise focada nas relações 
espaciais da população homossexual através das suas particularidades culturais, 
tendo como ponto focal um espaço de convivência homossexual na cidade de 
Salvador, conhecido como o “Beco da Off”. Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários semiestruturados, 
observação empírica e entrevistas individuais, resultando em uma discussão teórica 
marcada pela interpretação dos fenômenos que compreendem as culturas dos 
homossexuais. Os principais autores utilizados neste trabalho foram P. Claval, R. 
Laraia, J. L. Santos, Geertz, M. Foucault, J. Cortés, entre vários outros, que discutem 
os aspectos culturais e suas inter-relações com o espaço. Os resultados apresentados 
neste trabalho mantêm relação teórica com os estudos culturais, intentando 
disseminar ideias de uma relação respeitosa em sociedade através da realização de 
políticas públicas de igualdade sexual e de gênero. Esta pesquisa aborda também 
certas particularidades culturais dos homossexuais, como a comunicação, aparência, 
arte etc., com o intuito de demonstrar que os homossexuais não constituem uma 
categoria identitária homogênea, ao contrario expressam diferenças estruturantes que 
tem o espaço como o locus privilegiado de sua expressão e manifestação.

Palavras-chave: 

Introdução

Historicamente pode-se perceber que as relações sociais não são 

estáveis, estão sempre em processo de transformação. Geograficamente, 

essas relações se manifestam de diferentes formas de acordo com a cultura da 

sociedade de tal espaço. Toda relação social gira em torno de padrões, normas 

e contextos. São diante dessas afirmações que este artigo permeia, e vai além, 
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problematiza as sociabilidades subordinadas a essas características. Neste 

caso, busca-se explorar geograficidades provenientes da sexualidade humana, 

partindo do entendimento de que a sexualidade não é representada somente 

por características biológicas, mas também por características sociais e 

culturais que se manifestam no espaço geográfico. O objetivo desta 

comunicação é fazer uma análise focada nas relações espaciais da população 

homossexual através das suas particularidades culturais, tendo como ponto 

focal um espaço de convivência homossexual na cidade de Salvador, 

conhecido como o “Beco da Off”. Como procedimentos metodológicos foram 

utilizados pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários semiestruturados, 

observação empírica e entrevistas individuais, resultando em uma discussão 

teórica marcada pela interpretação dos fenômenos que compreendem as 

culturas dos homossexuais. Os principais autores utilizados neste trabalho 

foram P. Claval, R. Laraia, J. L. Santos, Geertz, M. Foucault, J. Cortés, entre 

vários outros, que fazem uma discussão aprofundada dos aspectos culturais e 

suas inter-relações com o espaço. Espaço esse que é o fruto de inúmeros 

processos e os resultados nem sempre são socialmente agradáveis, é nesse 

ponto, que discutir as sociabilidades provenientes da sexualidade humana se 

apresenta como um fator importantíssimo na busca de transformações 

socioespaciais nesta sociedade tão heteronormatizada e discriminatória.

Discussões culturais e homossexualidade

Antes de qualquer coisa, em uma discussão como essa proposta, uma 

atenção maior deve ser dada à noção conceitual do termo cultura, no intuito de 

evidenciar o que pode ser designado como tal dentro desta sociedade pós-

moderna em que cada vez mais as características dos grupos sociais tornam-

se múltiplas.  

Desta forma, utilizando-se de bases da Geografia Cultural mais recente, 

Paul Claval faz um apontamento dos novos direcionamentos dados ao termo 

cultura dentro desta vertente de análise geográfica. Em um dos quatro pontos 

discutidos pelo referido autor acerca da fundamentação da geografia humana 
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pela perspectiva cultural, ele chama atenção para o cuidado que deve ser 

tomado no tratamento destas discursões.

Não existe uma cultura unificada, pois esta é feita de 
elementos retransmitidos e reinterpretados permanentemente, 
o que quer dizer que cada um desenvolve sua própria cultura 
em função do meio ambiente em que vive, trabalha ou viaja, 
das dificuldades que encontra e da informação que recebe de 
fontes próximas ou distantes. (CLAVAL, 2001, p. 50)

Sob esse direcionamento, apresenta-se a complexidade que o termo 

cultura tem em seu cunho. Além de considerar que não existe a cultura de um 

continente ou de um país, o autor é feliz em considerar geograficamente a 

micro escala como balizamento de análise das culturas, citando ainda como 

exemplo a experiência das lésbicas em São Francisco e dos imigrantes turcos 

em Düsseldorf.

Numa apresentação de questões que merecem ser abarcada na análise 

cultural, Marilena Chauí faz um apontamento de vários processos que 

acontecem na sociedade mundial, as quais são decorrentes de influências do 

capital. Dessas influências apontadas, podem ser citadas a segregação 

socioespacial, o elitismo, o autoritarismo, dentre outros aspectos de uma luta 

entre dois polos separados pelo poder de compra. Segundo a autora, “Um 

primeiro percurso interpretativo poderia conduzir-nos à análise da diversidade 

entre cultura do povo e a das elites a partir de uma questão precisa: a cultura 

do povo é ou não uma recusa explícita ou implícita da cultura das elites?” 

(CHAUÍ, 2006, p.40). A partir deste questionamento, é recomendada pela 

autora a busca pela compreensão dos conflitos da cultura da elite e da cultura 

do povo, tendo em vista que o poder de consumo apresenta alguns termos 

influenciadores nos modos de vida da população, porém, esse fato não 

condiciona uma cultura, visto que, atualmente cada vez mais, a população 

consideravelmente mais abastada participa, dentro dos seus limites, de 

momentos junto com a população menos favorecida de recursos financeiros.

Todos estes fatores refletem numa sociedade diversa, com a 

constituição interna de vários grupos sociais, os quais se diferenciam entre si 

em suas características e seus modos de vida. Além dos modos de vida, 
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existem vários outros fatores que indicam uma diferenciação de cultura, e 

numa visão antropológica, Laraia aponta-os:

(...) Podemos entender o fato de que indivíduos de culturas 
diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de 
características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar, 
comer, sem mencionar a evidência das diferenças linguísticas, 
o fato de mais imediata observação empírica (LARAIA, 2001,
p.70)

Sendo assim, a primeira forma de se observar diferenciações culturais é 

através da linguagem, dos gestos, posteriormente numa investigação mais 

aprofundada, nota-se através dos modos de agir em diversas situações, das 

vestimentas, através das cores, dos tecidos, dos estilos, das formas de 

alimentação, ingredientes, temperos e etc. Além dessas características, devem 

também se ter em mente a representação a partir da arte, música, poesia e etc.

Santos (2001) propõe que a cultura não seja analisada a partir de apenas um 

ponto de vista, como da arte ou da religião, mas da dimensão social e de vida. 

Partindo dessa compreensão, entende-se que a cultura é uma 

construção histórica, não é natural/biológica, ela é um produto coletivo da vida 

humana. E mais, Santos (2001) compreende que a mudança é algo comum, 

para ele a cultura não é estática, aos poucos são incorporados outros 

costumes e excluídos outros. E neste momento atual das lutas sociais por um 

futuro melhor, os estudos culturais surgem também como fator pensado a favor 

do progresso social, da liberdade, da luta contra as explorações, opressões e 

desigualdade de tratamento.

Numa perspectiva semiótica, Geertz (1989) traz para o entendimento da 

cultura a presença dos signos, os quais ele chama de símbolos. Segundo o 

referido autor, estes signos podem ser interpretados e devem ser descritos de 

forma densa, e essa descrição nada mais é do que a revelação da cultura 

através da compreensão dos signos. 

Como sistema entrelaçado de signos interpretáveis (o que eu 
chamaria de símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a 
cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 
casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, 
as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro 
do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, 
descritos com densidade. (GEERTZ, 1989, p. 10)
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Interessante quando Geertz diz que a cultura é um contexto, e não um 

poder, o qual não pode reger “casualmente” os comportamentos e 

acontecimentos. No seu ver, a análise cultural envolve adivinhação de 

significados, conjeturas e explanações. Como contexto e conjuntura, as 

pessoas vivem suas experiências a partir de uma orientação cultural, sobre 

isso Geertz (1989, p. 33) diz que “A perspectiva da cultura como ‘mecanismo 

de controle’ inicia-se com o pressuposto de que o pensamento humano é 

basicamente tanto social como público – que seu ambiente natural é o pátio 

familiar, o mercado e a praça da cidade.”. No caso de parte dos homossexuais, 

esse mecanismo de controle tende a ser um meio de coerção social em 

diversas situações e locais, o que surge então é uma forma contida e teatral do 

(a) homossexual se comportar em vias de processos discriminatórios. Assim, 

diante de tantos problemas discriminatórios que envolvem a humanidade, 

Santos (2001, p. 8) diz que “O estudo da cultura contribui no combate a 

preconceitos, oferecendo uma plataforma firme para o respeito e a dignidade 

humana.”. Lembrando que a dignidade humana faz parte de um dos princípios 

da constituição brasileira, isso justifica ainda mais as análises culturais no país. 

Adentrando na perspectiva do estudo, Foucault traz uma abordagem da cultura 

gay. 

“A questão da cultura gay (...) uma cultura no sentido amplo, 
uma cultura que inventa modalidades de relações, modos de 
vida, tipos de valores, formas de troca entre indivíduos que 
sejam realmente novas, que não sejam homogêneos nem se 
sobreponham às formas culturais gerais. (...) uma cultura que 
só tem sentido a partir de uma experiência sexual e de um tipo 
de relações que lhe seja próprio” (FOUCAULT, 2004. p. 122).

Muito feliz em sua proposição, Foucault fala sobre “cultura gay”, porém 

proponho a extensão desta cultura gay para a atual discussão da cultura 

homossexual, o que não torna inválido o papel da citação do referido autor 

nesta análise, visto que o sentido permanece o mesmo, o que muda apenas é 

o termo. Desta forma, para iniciar a apresentação dos fatos que acompanham 

ao questionamento sobre a existência de “uma” cultura homossexual, 

atentando assim para o uso do termo “uma” como numeral, põe-se em dúvida a 

possível existência de mais de uma cultura homossexual. E diante do 

entendimento do termo cultura, vale salientar que Foucault trata a cultura como 
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algo amplo, distante de uma manifestação homogênea dos que fazem parte 

deste grupo social, alertando na descrição para a origem da cultura advinda da 

experiência sexual entre pessoas do mesmo sexo e das suas relações.

Vale destacar que essas expressões em grande parte são 

regionalizadas, ou seja, aparecem em determinadas regiões sim e em outras 

não e na maioria das vezes elas surgem das convivências das travestis. 

Algumas outras características que se destacam se revelam através das 

músicas, dos locais de frequentação, da arte, da escrita, da postura corporal, 

das influências norte-americanas e etc. Porém é importante ressaltar também 

que nem todos os homossexuais se apresentam num contexto de vida 

diferente do normatizado para seu sexo, ocorrendo que a única forma visível do 

individuo se expor como homossexual é através da expressão da 

homoafetividade.

A homofobia nos espaços públicos urbanos 

Intolerância. Ignorância. Ódio. São tantas as palavras que poderiam ser 

utilizadas no diagnóstico da homofobia que o melhor a se fazer é resumir e ir 

direto à essência. Desta forma, numa leitura do conceito de fato social de 

Durkheim, é nítido explorar as intolerâncias quando este sociólogo explica uma 

das características dos fatos sociais, que é a “coerção social” (SELL, 2006, p. 

81). Segundo ele, a sociedade é composta por códigos de leis e regras morais, 

e quando qualquer individuo vai além destes códigos e regras, está sujeito a 

experimentar a força da sociedade sobre si, esta força que é coercitiva aparece 

sob a forma de “sanções legais” ou “espontâneas”. As sanções legais são 

postas no formato de leis, às quais são definidas as infrações e é estabelecida 

uma punição para quem as desrespeita-las. As espontâneas são respostas a 

uma conduta considerada inadequada por parte de um grupo ou individuo, 

tende a serem utilizadas através dos olhares de reprovação, escárnios, risos, 

humilhação pública e etc. Tendo em vista estes dois conceitos, o Brasil é livre 

de homofobia por parte de suas leis, visto que na “constituição legislativa do 

país” não existem leis que aprovem infrações a quem é homossexual, o que 

em muitos países ainda é crime qualquer prática “desviante” do seu sexo. Não 
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existem leis que criminalizem o homossexual, entretanto é costumeira a prática 

das coerções espontâneas a quem manifestar sua homossexualidade em 

público, e este é o ponto aqui apresentado.

Segundo Borillo (2009), o termo homofobia apareceu nos Estados 

Unidos no ano de 1971, porém sua inserção nos dicionários europeus só 

aconteceu no final dos anos 1990. O autor diz que “A homofobia é a atitude de 

hostilidade para com os homossexuais”, mas complementa dizendo que 

“Embora seu primeiro elemento seja irracional ou mesmo o ódio em relação a 

gays e lésbicas, a homofobia não pode ser reduzida a isso” (BORILLO, 2009, 

p.15). Existe um contexto social, o qual, se não aprova esta prática, permite 

que isto seja considerado normal numa sociedade em que todos possuem os 

mesmo direitos. Não é querendo impor um sentimento de “piedade” a este 

grupo social, mas sim de demonstrar alguns dos problemas enfrentados pelos 

homossexuais em seu dia a dia, no intuito de reforçar a necessidade de se 

trabalhar para deter alguns discursos, os quais permeiam as defesas utilizadas 

pelos homofóbicos para continuar a prática da intolerância, que Gomes cita 

cinco problemas históricos como a questão da anormalidade, das agressões 

sofridas, do desamparo familiar, do disfarce, e do medo. (GOMES, 2008, p. 8)

Sabe-se que homossexuais já passaram por violências piores (castrados 

pelos nazistas, perseguidos (as) nos bares em Stonewall, etc), porém estes 

atos discriminatórios não devem ser aceitos e nem tolerados. Nas atuais 

discussões acerca da homofobia, Borillo (2009) traz à tona as formas 

ideológicas que promovem este tipo de violência, como o sexismo e a 

heteronormatização. 

Reconhecendo que em algumas culturas os homossexuais são tratados 

de outras formas, porém fora da realidade vivida atualmente por parte deste 

grupo social, Laraia traz a violência física como algo que ficou no passado. 

Até recentemente, por exemplo, o homossexual corria o risco 
de agressões físicas quando era identificado numa via pública 
e ainda é objeto de termos depreciativos. Tal fato representa 
um tipo de comportamento padronizado por um sistema 
cultural. Esta atitude varia em outras culturas. Entre algumas 
tribos das planícies norte-americanas, o homossexual era visto 
como um ser dotado de propriedades mágicas, capaz de servir 
de mediador entre o mundo social e o sobrenatural, e portanto 
respeitado. (LARAIA, 2001, p. 70,)
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Certamente numa publicação atual, Laraia teria que rever algumas 

informações para se adequar à realidade. Borillo, numa revisão atual para a

primeira década do século XXI formaliza esta violência como forma de manter 

o poder heterossexual sobre o homossexual.

Deve-se reconhecer aqui que muitos dos heterossexuais tem se inserido 

na luta contra a homofobia, tanto nos movimentos políticos quanto nos 

movimentos sociais e isso representa uma justificativa maior de reforçar os 

estudos nesta área. Borillo (2009) citou a tolerância da prática homossexual na 

vida privada, o que não é tão tolerado assim, porém a intolerância pode ser 

vista de forma mais agressiva nos espaços públicos. Que discorde quem nunca 

presenciou um escárnio, humilhação ou degradação da imagem de um 

individuo (a) devido a sua orientação sexual. Numa leitura espacial da 

homofobia, pode-se notar que devido a estas ações alguns espaços são 

priorizados em detrimentos de outros, os quais representam maiores 

vulnerabilidades a homossexuais. Cortés dispõe de uma análise geográfica 

desta organização espacial derivado de um motivo não somente econômico, 

mas de desígnio social e sexual.

Não se pode esquecer que a cidade, com sua disposição 
geográfica particular, proporciona a ordem e a organização da 
convivência – meio pelo qual a corporeidade é social, sexual e 
discursivamente produzida. O espaço se limita, se hierarquiza, 
se valoriza, se modifica, e as formas utilizadas para isso afetam 
a maneira pela qual se experimenta o meio urbano e o modo 
como o sujeito vê os outros. (...) o espaço não é um mero 
cenário no qual ocorrem coisas de vez em quando, mas o 
resultado conjunto da ação e do discurso dos diferentes 
setores sociais. Por isso, não é um lugar inerte, mas 
significativo na construção da identidade. (CORTÉS, 2008, 
p.123)

Esses limites e hierarquias produzidas no espaço, em detrimento da 

expressão da sexualidade, são produzidos por um discurso heteronormativo e 

sexista, o qual através da coerção social (Durkheim) acaba criando verdadeiros 

territórios dentro do espaço urbano, os quais não são designados por placas, 

nomes, títulos, mas sim por seus frequentadores, que de uma forma ou de 

outra imprimem suas marcas identitárias nestes espaços, os preenchendo de 

valor e significado, atuando assim na produção do lugar. Desta forma, Cortés 
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notabiliza o corpo como principal produto da arquitetura e memória do lugar. 

Acerca destas marcas impressas no espaço pelos grupos sociais e das 

disputas territoriais dos homossexuais por um espaço de livre expressão, Costa

(2008, p. 369) traz à tona o sentido dos contextos materializados pelos 

homossexuais na existência de uma complexa geografia.

Esta complexa geografia funda inúmeros espaços conhecidos por sua 

frequentação dos homossexuais e simpatizantes. Porém o que se torna bom de 

imediato acaba trazendo outras preocupações, como é o caso da “guetização” 

e da segregação deste grupo em alguns espaços.  

A produção do gueto homossexual

Diante de um histórico que demonstra os problemas de convivência 

social que viveu e que continua vivendo a população homo orientada, é notória 

a tentativa de distanciamento por parte deste grupo de áreas dominadas por 

uma cultura heterossexual imponente e agressiva. Deve-se ter em vista que 

este foi e é um processo em que este grupo social, designado minoritário, vive 

abaixo dos limites do preconceito e da discriminação decorrentes das suas 

diferenças sexuais, de gênero e culturais de uma sociedade heteronormativa 

que coage diversas expressões dos homossexuais. Estes processos a que 

foram submetidos aconteceram de formas diferentes em locais diferentes, mais 

agressivos ou menos agressivos e a resposta a estes processos também 

aconteceram de diversas formas, em alguns locais os homossexuais estiveram 

unidos e brigaram (literalmente falando) e em outros locais nada mais houve do 

que fuga e dispersão (SIMÕES, 2009).

Na história moderna, vários foram os mecanismos de repressão 

impostos a grupos sociais e étnicos, como os negros, índios, judeus, os 

homossexuais e entre vários outros. Com o passar do tempo estes grupos 

passaram a se unir e lutar pelos seus direitos, e com isto os mecanismos de 

repressão foi se afrouxando e permitindo que vários grupos saíssem das 

margens e frequentassem cada vez mais locais públicos e de grande 

movimentação, porém nem sempre foi assim. Um exemplo de repressão foi a 

tentativa dos policiais de Nova York de interdição do bar Stonewall Inn na noite 
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de 28 de junho de 1969 que resultou na revolta dos frequentadores, em sua 

grande maioria homossexuais, os quais naquela noite travaram uma batalha a 

pedras e garrafas com os policiais. Esta resposta aos contínuos abusos dos 

policiais com a população homossexual passou a ser conhecida como o inicio 

da emergência de um “Poder Gay” e esta data mundialmente é conhecida 

como o Dia do Orgulho LGBT (SIMÕES, 2009). Este não foi um acontecimento 

isolado, mas sim o ápice da revolta da população homossexual em vias de 

repressão por serem tratados como doentes, sem vergonha e pecadores, tanto 

por instituições religiosas e científicas quanto pelo Estado. 

Sobre a conceituação do gueto, Perlongher constatou a partir de suas 

pesquisas que a realidade do gay guetto americano não se aplicava à realidade 

do Brasil, mas que o uso do gueto de uma forma adaptada à realidade do país

seria válido.

Desta forma, para além da presença do “mercado homossexual”, dos 

locais relacionados às suas práticas sexuais e existenciais, segundo 

Perlongher (2008, p. 83) “Essa noção de gueto, ao contrário da enunciada por 

Levine, não poderá ter limites geográficos nem ‘étnicos’ demasiadamente 

precisos.” E ainda segundo o mesmo “Ela deverá flutuar e se nomadizar, 

acompanhando os movimentos reais das redes relacionais que aspira 

significar.” A partir destas reflexões se tem noção que a diferenciação do gueto 

gay no Brasil para o gay ghetto americano está na ausência de uma área 

residencial fortemente marcada pela presença de homossexuais. O que o autor 

ressalta é exatamente a presença de serviços direcionados a este grupo e suas 

áreas de influencias ocasionadas pela constante presença e manifestação 

cultural.   

Um geógrafo que discute a questão do gueto homossexual é Benhur 

Pinós da Costa, o qual considera o evento acontecido em Stonewall como algo 

marcante na aproximação e convergência a certos lugares por parte deste 

grupo. As considerações de Costa também estão centradas no exercício da 

pressão da sociedade mantida sob a heteronormatividade, a qual impõe o certo 

e o errado, e logicamente segundo este preceito as práticas heterossexuais 

são certas e as homossexuais desviantes. A partir deste entendimento ele 

demonstra as frustrações deste grupo como ponto de partida para a
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convergência a certos lugares. Mesmo com essa proteção e estimulo do 

gueto gay, o referido autor aponta os problemas causados por este processo 

de “guetificação” que diante deste encontro entre iguais acaba por 

desencadear para além da proteção e liberdade, o fechamento e o isolamento 

deste grupo entre iguais num gueto, designado por ele como um paradoxo.

Essa utilização do termo paradoxo pelo autor remete a uma necessária 

reflexão se o gueto gay atua de forma boa ou ruim para a sociabilidade dos 

homossexuais. Assim, reconhecendo positividades e negatividades desta 

guetificação o autor traz a seguinte reflexão:

O gueto fecha-se ao social, assim como o social a ele. O gueto 
restringe práticas a fronteiras bem definidas e é produzido 
justamente pela negação que essas práticas têm na esfera 
pública, regrada pelo ordenamento entre o que é e o que não é 
aceito socialmente. (COSTA, 2008, p. 376) 

Novamente remetendo à história, sabe-se que os tempos já foram piores 

para os homossexuais, porém este tempo traz uma perspectiva de um combate 

que não está pautado nem em paus nem em pedras e sim em discursos e 

expressões culturais homossexuais. Se num momento se reconhece o 

isolamento entre iguais se reconhece também que a liberdade de expressão é 

aceita em sua diversidade, é notório que os homossexuais não deveriam estar 

condicionados quando no seu direito de se expressar somente em poucos 

lugares da cidade, mas é de conhecimento de todos que ainda não há 

segurança para tal avanço. Outro detalhe que cabe salientar também é que 

cada vez mais esses “lugares gls” vão sendo espaços de convergência de 

parte da sociedade que não se importa com a diversidade e se torna visível a 

frequentação de heterossexuais nestes espaços. Se o gueto gay se tornou um 

problema, ele também se tornou uma solução! Que digam os homossexuais 

que sentem a necessidade de demonstração pública de afeto e de igualdade 

perante os heterossexuais que não precisam pensar duas vezes antes de 

mostrar um beijo em local público.

Beco da Off: um gueto homossexual de Salvador

Diante de todas essas considerações sobre cultura, homofobia e 

guetificação, um lugar na cidade do Salvador surge como refúgio aos 
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homossexuais afugentados pelos espaços públicos heteronormatizados. Afinal, 

o que há de diferente no gueto? Fisicamente não existe nada de diferente, a 

diferença está no contexto vivido neste espaço. São construções simbólicas e 

significantes que permite uma série de liberdades aos cidadãos homossexuais 

que não podem expressar a totalidade da sua sexualidade em todos os 

espaços. Numa interpretação do conceito de cultura de Geertz (1989) este 

lugar é fruto da manutenção simbólica de significados, que é mantido com a 

intensa presença deste grupo sexual neste local. Percebe-se bem que o 

discurso de Costa sobre o paradoxo que é o gueto homossexual é real, ao 

mesmo tempo em que existe a liberdade naquele espaço mais ou menos 

delimitado, coexiste o impedimento a certa distância do Beco da Off. Esse 

paradoxo é um problema? De quem é a culpa? Pois bem, seria ótimo se não 

existisse uma heteronormatividade, muito menos uma homonormatividade, 

mas que todos pudessem expressar sua sexualidade, através dos suas 

culturas em todos os espaços sem correr o risco de ser violentado. E a culpa? 

A culpa com certeza não são daqueles que se reúnem num espaço de 

convivência da diversidade, a culpa na verdade deve ser atribuída aos 

mecanismos de controle da vida social, como a religião, o Estado e por que 

não dizer o sistema capitalista? O poder exercido pelas classes sociais também 

tem influência nos espaços públicos e na vida social. Mas nem sempre quem 

tem maior poder de consumo tem maior liberdade.

Em entrevistas aos frequentadores e observações feitas no lugar 

estudado no período do ano 2010 a meados do ano 2011, podem-se notar 

várias observações, como a frequentação em sua maioria por jovens gays de 

vinte a trinta anos de idade. Sendo que as lésbicas cada vez mais também 

estão passando a estar neste lugar e bem como no lugar são bem recebidas 

todas as outras categorias homossexuais e heterossexuais. O Beco da Off é 

uma rua localizada nas mediações do Farol da Barra, entre a Avenida 

Oceânica e a Rua Marquês de Leão, destacado em vermelho na figura 01. 

Seus dias de maior movimento são de quinta-feira à domingo no período da 

noite, e durante o verão esses dias tendem a ser ainda mais movimentados. Já 

há mais de dez anos o lugar é muito conhecido pelos homossexuais, isso 

devido à Boate Off Club que está localizada nesta rua. Na rua também existem 
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dois bares que se expandem pela rua e mais uma espaço de eventos 

heterossexual e mais liberal que coexiste tranquilamente com os 

homossexuais. Existe uma semana no ano que a Boate não funciona que é no 

carnaval, porém a rua continua com suas mesmas características simbólicas, e 

ainda mais, durante esta semana a área do beco e suas proximidades são 

tomadas por uma multidão de homossexuais de toda parte do mundo à procura 

de muita “pegação”, isso mesmo, este foi o termo utilizado pelos estudados 

para designar a frequentação durante o carnaval para o namoro, também foram 

expressas o termo “fechação” para a disputa por atenção e demonstração da 

cultura dos mais femininos até a das travestis.

Figura 01: Imagem aérea de localização do Beco da Off. Fonte: Wikimapia.

O Beco da Off como gueto homossexual não pode ser questionado, 

visualmente durante a noite isso é percebido facilmente, já durante o dia a 

frequentação é bem pouca e a rua serve mais como acesso entre a avenida e a 

rua. No espaço acontecem eventos voltados aos seus frequentadores, como 

pode ser visto na figura 02, num evento promovido pelo Grupo de Pesquisa em 

Cultura e Sexualidade (CUS) da Universidade Federal da Bahia.

Figura 02: Fotografia do Beco da Off à noite num evento do CUS. Fonte: 
www.culturaesociedade.com/cus
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Culturalmente falando existe uma frequência dos indivíduos 

entrevistados em irem ao beco que torna o lugar como parte do contexto de 

vida de muita gente. A sociabilidade homossexual presenciada no espaço é 

totalmente expressa sem medo, isto pode ser notado visivelmente, mas nas 

respostas das entrevistas e das conversas informais surgem facilmente os 

motivos de tal frequentação: ambiente, liberdade e musica. 

Considerações finais

Afinal, o que as pessoas buscam do espaço? Como diz Tuan (1983), 

elas buscam a liberdade que só encontram no lugar. O gueto na verdade nada 

mais é do que um lugar, este dotado de significados e símbolos, totalmente 

adequado ao conceito humanista de Tuan engloba um mundo em que as 

pessoas podem exercer a sua sexualidade e a sua cultura sem ser impedido 

por meio de discriminações e violência da sociedade. Como a rua é pública não 

há privação de frequentação, assim como existem meios econômicos de burlar 

o uso de um espaço onde os bens de consumo são mais caros. O 

apontamento a ser feito aqui é de que os homossexuais não podem estar 

sujeitos unicamente a estes lugares. A busca pelo espaço deve continuar, o 

contentamento com o gueto não pode existir, e sim a busca por politicas 

públicas baseadas em dois pilares, na educação e na legislação. Assim, devem 

ser criadas politicas no intuito de educar a sociedade a uma sociabilidade mais 

livre de discriminações e punir legalmente qualquer um que tente impedir as 

expressões culturais dos cidadãos e cidadãs orientados (as) afetivamente e 

sexualmente ao mesmo sexo. A busca na legislação não deveria ser uma das 

principais fontes de busca por proteção cultural, mas num Estado que possui 

uma constituição que diz que todos são iguais e tem os mesmo direitos é 

essencial que esses direitos sejam garantidos cada vez mais. O desejo por 

direitos iguais é um dos trunfos maiores do movimento homossexual e esses 

direitos estão sendo cada vez mais sendo conquistados, mais a conquista de 

um espaço público normatizado pela igualdade de direitos só acontecerá

quando houver muito mais movimentação e luta por parte dos homossexuais.
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