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Resumo 

Este texto pretende questionar o modo como a geografia e os estudos urbanos têm 

investigado a relação entre cidade e diversidade em função da orientação sexual partindo de 

um modelo diferenciado que tem privilegiado a investigação sobre os chamados “bairros gays” 

e os processos de zonificação e territorialização da orientação sexual. Deste modo 

potenciamos neste texto alguns aspectos teóricos que permitam pensar a ligação entre cidade 

e (homo)sexualidades para além do “bairro”. 

Introdução 

“Esta é uma primeira saída de campo pelos espaços de diversão nocturna lésbica 

e gay da Lisboa: do mesmo modo como um flâneur benjaminiano, a minha 

observação desta noite é experimental, e pretende essencialmente fazer o 

reconhecimento de um dos terrenos por onde vou circular no percurso etnográfico 

que agora início: o Bairro Alto. Esta saída tem a companhia de um dos 

participantes nesta etnografia, Filipe A, que comigo circula por espaços de 

diversão nocturna como “As Primas”, “Purex”, “Sétimo Céu”, etc. (…) Circulámos 

ao longo deste noite – entre as 23 horas e a 02 horas – por estes espaços 

observando, comentando o modo como lésbicas e gays se cruzam nestas ruas, e 

usam – e usufruem - deste território urbano – cosmopolita – da cidade de Lisboa.  

                                                      

1
 Texto integrado na elaboração de uma tese de mestrado em Geografia (População, Sociedade e Território) do 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território orientada por Jorge Macaista Malheiros (IGOT – Universidade de 
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É no cruzar da Rua do Diário de Notícias e da Travessa da Espera que animação 

vai surgindo numa noite de sábado neste frio mês de Fevereiro. Este é o centro 

nevrálgico das sociabilidades lésbicas e gays no Bairro Alto: conhecida por alguns 

como simplesmente “esquina” ou por outros, mais elaborados, “esquina g”. Filipe 

A. arrancou-me uma gargalhada quando me disse qual era o nome com que 

baptizou este espaço da cidade “pana‟esquina”. Divertido, este nome é uma das 

muitas subversões linguísticas e simbólicas, mas também materiais, que a 

população lésbica e gay produz no seu processo de resistência à 

heteronormatividade. São algumas destes processos de subversão e resistência 

que são desconhecido produção hegemónica das ciências sociais portuguesas 

que de algum modo é hoje essencial questionar…” 
2
 

Foi deste modo que a 6 de Fevereiro de 2010 começava este processo – acredito que 

mais do que resultado a investigação é um processo (Silva, 2010) – de que hoje de alguma 

forma gostaria de reflectir. Este texto pretende assim mais do que apresentar a alguns dados 

pretende questionar os modos como poderemos pensar a espacialidade – conceito 

fundamental da geografia contemporânea - a partir da diversidade em função da orientação 

sexual, e dos seus modos de uso e apropriação de espaços públicos e semi-público da cidade 

de Lisboa.   

Ao participar neste seminário entitulado “Geografias da Inclusão – desafios e 

oportunidades” o seu título numa intertextualidade permanente fez-me voltar a um capítulo 

assinado por Stoer e Magalhães na obra A diferença somos nós. A gestão da mudança social e 

as políticas educativas e sociais (Stoer e Magalhães 2005), e onde a partir de uma visão 

holística e interdependente de inclusão/exclusão social (Sibley, 1997, Santos 2006) é proposta 

a existência de cinco lugares de impacto da exclusão social (corpo, trabalho, cidadania, 

identidade e território). 

Deveremos por isso reforçar, assim, o papel do território como um elemento fundamental 

na análise contemporânea da inclusão/exclusão social essencialmente devido as 

reconfigurações teóricas e analíticas que têm sido feitas em torno deste conceito. 

É a partir das vivências urbanas da população lésbica e gay e das suas 

performatividades nos territórios do seu quotidiano que se compaginam em formas 

diferenciadas de cosmopolitismo urbano (Binnie, 2004) em inter-relação com a definição de 

cosmopolitismo subalterno (Santos, 2005-a e 2005b) que se pretende pensar a cidade de 

Lisboa.  

Este texto pretende questionar o modo como a geografia e os estudos urbanos têm 

investigado a relação entre cidade e diversidade em função da orientação sexual partindo de 

                                                      

2
 Nota retirada do caderno de campo etnográfico de uma saída de campo de dia 6 de Fevereiro de 2010. 

Propomos neste projecto na parte sobre metodologia e realização de observação de campo por 12 meses sendo que 
os meses de Fevereiro e Março corresponderão ao momento de construção de uma rede de participantes, bem como, 
um momento inicial de contacto mais direccionado para a investigação com os diferentes espaços de encontro e lazer 
de lésbicas e gays da cidade de Lisboa. 
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um modelo diferenciado que tem privilegiado a investigação sobre os chamados “bairros gays” 

e os processos de zonificação e territoriialização da orientação sexual. Deste modo 

potenciamos neste texto alguns aspectos teóricos que permitam pensar a ligação entre cidade 

e (homo)sexualidades para além do “bairro”. 

 

1. Do “Bairro”: dos espaços das “identidades” 

1.1. Cidade Quer 

Ao longo dos últimos 20 anos no campo disciplinar da geografia surgiu um programa de 

investigação considerável em termos de produção teórica e de estudos de caso, sobre a 

organização espacial das vidas de homens gays e mulheres lésbicas (Castells, 1983; Knopp, 

1992; Bell and Valentine et. al., 1995). Historicamente é a obra de Manuel Castells – The City 

and The Grassroots - em que este sociólogo urbano estudou as correlações entre sexualidade 

e espaço urbano na cidade de São Francisco (Castells, 1983) que inicia o interesse científico 

pelo tema. No campo da geografia destaca-se, no entanto, uma obra introdutória à (nova) 

geografia cultural de Peter Jackson intitulada Maps of Meaning (Jackson, 1989) onde o autor 

utilizando as conclusões de Castells discute os significados da espacialidade e dos territórios 

na construção das identidades gays e lésbicas.  

Ao longo dos anos 90, a geografia humana começa assim a ver surgir, essencialmente, 

na „cartografia da investigação geográfica‟ um conjunto crescente de teses de mestrado e de 

doutoramento, livros e artigos em revistas científicas sobre temáticas relacionadas com a 

especialização e territorialização da sexualidade humana. Michael Brown e Larry Knopp, dois 

dos geógrafos norte americanos que têm trabalhado nas „geografias queer‟, afirmam de um 

modo – algo polémico - que „no último quarto de século, as ortodoxias disciplinares na 

geografia foram sujeitas tais devastadoras críticas que deixou a geografia ainda com maior 

dificuldade em encontrar o seu centro‟ (Brown e Knopp, 2004:313) salientando que „os estudos 

sobre a sexualidade e a teoria queer têm sido uma potente força (…) nos projectos que 

questionam as visões e explanações geográficas do mundo e dos seus lugares” (Brown e 

Knopp, 2004:314).  

Como em outras áreas de conhecimento um dos pontos cimeiros – e ao mesmo tempo 

seminal – da investigação geográfica sobre a sexualidade humana é a publicação do livro 

Mapping Desire - Geographies of Sexualities, organizado por David Bell e Gill Valentine (Bell e 

Valentine, 1995). Esta obra colectiva em que estão publicados 19 ensaios juntou uma nova 

geração de geógrafos que vinha há algum tempo a dedicar atenção às temáticas da 

sexualidade, sendo a maioria dos estudos dedicados a temáticas sobre em torno da 

homossexualidade
3
. No entanto, antes da publicação desta obra existiam já alguns estudos 

                                                      

3
  De referir que não apenas o tema gay e lésbico é tratado pelas geografias das sexualidade mas surgem 

outras áreas de interesse na geografia social e cultural das sexualidades como seja a investigação sobre a prostituição 
e a espacialização urbana deste fenómeno social em particular os „red light districts‟, sendo na área se destaca a 
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sobre os modelos de espacialização das sexualidades nomeadamente estudos na área da 

geografia urbana e cultural dedicados na sua maioria aos estudos dos „gay ghettos‟, 

desenvolvidos por geógrafos, que assim aproveitavam crescente visibilidade do movimento 

LGBT (Brown e Knopp, 2004:314).
4
 Como referem os organizadores deste volume era sentida 

a necessidade de „colocar as sexualidades no mapa‟ reforçando a indispensabilidade de 

promover uma investigação sobre as sexualidades que vá de encontro ao crescente 

interessem, nascido das perspectivas pós estruturalistas, pós colonialistas e pós moderna nas 

ciências sociais, pelo corpo e pelas suas formas discursivas e materiais, como elementos 

chaves da investigação social (Bell e Valentine, 1995). 

Posterior à publicação desta obra o desenvolvimento crescente da investigação sobre 

sexualidade e geografia alcançou outros territórios de investigação marcando já presença no 

espaço académico francês (Leroy, 2005; Blidon, 2008), espanhol (Garcia Escalona, 2000; 

Santos Solla, 2002; Fernandez Salinas, 2007) e brasileiro (Ornat, 2008; Silva, 2009) referindo 

apenas países com quem temos mais proximidade cultural; tendo igualmente diversificado 

muito as suas perspectivas ontológicas e epistemológicas e “invadido” outros sub-campos 

disciplinares da geografia como seja a geografia do turismo (Johnston, 2005) a geografia rural 

(Smith e Mancoske, 1997), a geografia história (Philips, 2002), etc.  

1.2. Usos e Apropriação do Espaço 

Quando pensamos a partir de Lisboa e partindo de um grupo social (lésbicas e gays) e 

do conceito de espaços/espacialidades (Massey, 2005) surge o modo de uso e apropriação do 

espaço centrado nas características deste grupo nomeadamente na dificuldade de expressão 

pública de afectos que origina um uso – que diremos particular – de determinados espaços, 

especialmente urbanos.  

A ocupação do espaço público urbano sempre foi considerada como um factor 

importante para o desenvolvimento sociedades contemporâneas. A facilidade de encontro 

sempre foi potenciada por uma acessibilidade maior ao espaço público, as ruas, as praças… e 

outros espaços múltiplos. A busca por lugares de encontro e maior interacção social sempre foi 

uma característica da comunidade lésbica e gay que, como alternativa, buscava (e ainda 

busca) refúgio em determinados pontos das grandes cidades, dos quais “se apropria” 

Steve Pile
5
 sugere a ideia de que “as narrativas do self são inerentemente espaciais; e 

são espacialmente constituídas”, substanciando a sua explicação a partir da influência do 

                                                                                                                                                            

investigação de Phil Hubbard que culminou na publicação da obra “Sex and the City – geographies of prostitution in the 
urban west” (Hubbard, 2005) 

4
 A maioria destes estudos era desenvolvida por geógrafos sociais ou geógrafos urbanos, sendo Larry Knopp, 

um dos mais profícuos autores que, no final dos anos 80, cruzando teorias de inspiração marxista e feminista em torno 
da sexualidade tentou investigar o papel das comunidade lésbicas e gay nos processos de gentrificação urbana, área 
de estudos que continuou a ter um desenvolvimento posterior e que originou alguns dos mais interessantes estudos em 
metrópoles europeias e norte-americanas. 

5
 Um dos muitos geógrafos pós-estruturalistas ingleses marcado por uma influência do pensamento 

psicanalítico lacaniano, tem vindo a escrever algumas das mais interessantes páginas sobre cidade, corpo e 
sexualidade. Num livro, recente publicado, Temporalities, autobiography and everyday life, Steve Pile publica um 
capítulo intitulado Memory and the city. 
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filósofo alemão, Walter Benjamim, e do seu pensamento nomeadamente da ideia da cidade 

como memória. Os cafés, o passear na rua tudo isso „allows memory to flood in‟. Essa memória 

de encontros sexuais, essa memória de que “o desejo é cartografado nas ruas, (...) que 

atravessar espaços é sexual, que passear pedido pelas ruas é intrinsecamente sexual”. Como 

refere Pile “é por isso possível pensar o espaço como organizador e produtor de género e 

sexualidade, mas também o género e a sexualidade como produtores de cidade” (Pile, 

2002:112). Mas, mostram também como essa mesma sexualidade vai construindo diferentes 

espaços como centrais nas vivências urbanas de toda a população. Espaços, esses, que o 

olhar menos atento da cidade caracterizará como minoritário, escondido, excludente, mas que 

na realidade aparecem como modelos de sociabilidade de grande importância para 

determinadas franjas da população.  

A cidade é assim o espaço da multidão e do anonimato onde as interacções sociais (mas 

também sexuais) são potenciadas – ou legíveis como afirma em Metropolitan Lovers  Julie 

Abraham (Abraham, 2009) -  bem como a concentração de serviços de apoio e de consumo 

para esta população. É também o espaço de construção de sentimento de pertença a uma 

“comunidade”, ou grupo social, devido a uma maior interacção social com os seus pares. Peter 

Nardi salienta, pois a importância das redes de amizade na construção deste modelo e 

pertença plasmado em redes de amizades como dinâmicas onde gays e lésbicas são capazes 

de criar, transformar, manter e reproduzir as suas identidades e comunidades (Nardi, 1999) 

1.3. Urbanismo Queer 

As expressões no modo de vida urbano de lésbicas e gays, ou se quisermos, o 

urbanismo queer, estão fortemente relacionadas com a construção de visibilidade que urbana, 

e tem como elementos central a existência de espaços de lazer e de encontro, bem como 

espaços comunitários e de intervenção social (Lees, 2004). 

Esses espaços de lazer comunitário, ganham uma importância fundamental nas 

espacialidades gays e lésbicas pela importância que o movimento físico, comunicação e inter-

relações no quotidiano tem na construção dos modelos de vivência urbana desta população. 

São assim espaços de encontro que se tornam essenciais como afirma Inês Menezes no seu 

estudo antropológico sobre as sociabilidades gays em Lisboa afirma: 

“Assim, os bares não são simplesmente espaços físicos para uma 

experimentação (sexual e social) mais segura; nem é apenas fisicamente que 

poderemos ler a sua delimitação dentro da cidade. Neles se procede também à 

elaboração de um discurso colectivo de diferenciação pela positiva, de 

oposição ao discurso da sociedade envolvente acerca da homossexualidade. 

Num certo sentido, estes são também locais de resistência discursiva, de 

fronteiras de significação.” (Meneses, 2000:937) 

 Neste sentido as questões da segurança dos territórios e dos espaços de encontro são 

elementos fundamentais da investigação sobre a temática das geografias das sexualidades 
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(Binnie e Skeggs, 2004). Efectivamente a temática da insegurança
6
 no espaço urbano tem sido 

um elemento de investigação recente na geografia mas que nos parece fundamental abordar. 

Rachel Pain
7
 analisa como se constrói socialmente do medo da violência e do crime a partir de 

identidade sociais diversificadas. Reforçando a ideia de que “muita gente associa fortemente o 

medo com lugares específicos” (Pain, 2001:899), Pain salienta ainda que as identidades 

sociais - em que analisa o género, a raça e a idade - são potenciados por outros factores como 

classe, local de residência rendimentos, e também a orientação sexual. Reforçando nesse 

sentido o papel que tem as diferentes formas de exclusão, nomeadamente os actos 

(sub)criminais, Rachel Pain inclui nestes o assédio e segregação racista, sexista e homofóba 

(Pain, 2001:902) e que ela identifica como presentes nos diferentes espaços da cidade e 

“relembrando a algumas pessoas a sua vulnerabilidade ao crime a aumentando o medo.” (Pain, 

2001:902). 

Neste sentido a cidade parece fornecer o espaço de encontro e de mobilidade – por 

vezes seguro – que as minorias sexuais parecem necessitar o que parece mais uma vez 

reforçar a importância da cidade na construção das subjectividades gays e lésbicas. 

 

2. Ir além do “bairro”: ou, como abrir a cidade a tod@s 

2.1. Armário e Visibilidade 

Os conceitos sociais e culturais de armário e visibilidade são figuras centrais da 

investigação sobre sexualidades e espaço urbano. É no ensaio Epistemologia do Armário – um 

dos textos fundamentais da „teoria queer‟ – que Eve Kosofsky Sedgwick propõe “que muitos 

dos „nós‟ principais do pensamento e da cultura ocidental do século XX estão estruturados – de 

facto fracturados – por uma crise crónica, hoje endémica, de definição da 

homo/heterossexualidade, sobretudo a masculina, e que está datada desde o final do século 

XIX” (2004: 11). A autora reforça o olhar bifocado, mas ambivalente, sobre a metáfora do 

armário – note-se o carácter espacial desta metáfora como o assinalou Michael Brown no livro 

Closet Space (2000) – afirmando que, ao mesmo tempo, “o armário responde às necessidades 

representacionais mais íntimas” (Segdwick, 2004: 9) e, por outro lado, “o armário é a estrutura 

que melhor sintetiza a opressão gay deste século” (Segdwick, 2004: 11). 

Assim, para as lésbicas e gays o armário e as suas múltiplas construções societárias – a 

invisibilidade „desejada‟ da homossexualidade por muitos homossexuais será disso um 

exemplo – constituem uma forma de resistência, pois como afirma Sedgwick “a epistemologia 

do armário conferiu à cultura e à identidade gay uma maior consistência ao longo deste século” 

(2004: 8) criando modelos específicos (invisíveis e codificados) de sociabilidade urbana, como 

                                                      

6
 Veja-se por exemplo o volume editado por Loreta Lees “The emancipatory city” editado em 2004 dedicado às 

questões a segurança no espaço urbano, a violência e o medo, ou os crimes de ódio (Lees, 2004) 
7
 Publicou em 2001 um texto na revista Urban Studies, intitulado “Gender, Race, Age and Fear in the City” em 

que (re)visitou grande parte dos estudos realizados nesta área. 
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sejam as formas de „engate‟ em espaço público urbano. Mas o armário é também o símbolo da 

mentira e da opressão pois “a robustez do armário é permanentemente confirmada” (Segdwick, 

2004: 12), estando sempre presente no modo como as vivências sociais e espaciais se 

constroem. Como afirma Sedgwick “ele continua a afirmar-se como um elemento fundamental 

do seu relacionamento social; por mais corajosos e francos que sejam, por mais afortunados 

quanto ao apoio das suas comunidades, serão poucos os gays em cujas vidas o armário deixa 

de constituir uma presença central” (2004: 8) num jogo, louco e esquizofrénico, em que “estar 

dentro do armário e sair do armário são imagens que interagem com regularidade” (2004: 11). 

É neste jogo de entrar e sair do armário, de assumir em ritmos, registos e espaços 

diferenciados, é neste jogo com o armário que se faz o quotidiano dos homossexuais, um 

quotidiano de espaços públicos, semi-públicos e privados. Este jogo é estranho, difícil e muitas 

vezes cheio de regras desconhecidas e incoerências fortes, como seja o discurso “senso-

comum” que continuamente nos remete para a invisibilidade do espaço privado, uma 

“incoerência (...), enfaticamente contida nos termos da distinção entre público e privado” mas 

que ao mesmo tempo “corrói o actual quadro que regula a existência gay” (Segdwick, 2004: 10) 

codificando “um sistema excruciante de “double blinds” – duplo constrangimento ou duplo 

entrave –, oprimindo sistematicamente as pessoas, identidades e comportamentos gay, 

minando os próprios alicerces da sua existência através de restrições contraditórias impostas 

ao discurso” (Segdwick, 2004: 11), ou seja, uma sociedade que coloca lésbicas e gays no 

“quarto” (dizendo que esta questão é um aspecto estritamente privado) e oprimindo – com as 

críticas públicas à constituição de guetos urbanos – qualquer forma de visibilidade, e que 

controla os discursos e espaços de afirmação e visibilidade. 

É pois no espaço – neste caso urbano – que o armário se pode plasmar tal como 

Michael Brown salienta ao afirmar que no „espaço do armário, sendo simultaneamente 

discursivo e material, estas dimensões dependem e trabalham uma com a outra‟ (2006:317). 

Este autor reafirma ainda que “o armário como metáfora espacial prova a recusa, confinamento 

e ocultação das vidas e experiências queer” (2006:317). Todavia, na sua duplicidade como 

„estrutura espacial da heteronormatividade, o armário pode ser fixado como um local de 

opressão, mas pode ser também um local de resistência e criatividade‟. (Brown, 2006:317). 

Neste sentido o espaço urbano é atravessado por uma linha divisória – entre estar fora e 

estar dentro do armário que marca os discursos científicos sobre o tema. Assim muitas vezes a 

expressão mais clara dessa linha de fronteira simbólica é a assumpção do espaço urbano 

como espaço heterossexualizado ou heteronormativo. Chris Brickell, num artigo publicado na 

revista “Gender, Place and Culture” intitulado “Heroes and Invaders: gay and lesbian pride 

parades and the public/private distinction in New Zealand media accounts” argumenta sobre 

este “carácter heterossexual do espaço urbano”. Socorrendo-se de autores como Jon Binnie e 

Gill Valentine, Brickel afirma: 

“Quando os espaços urbanos são heterossexualizados é esperado que seja 

apresentado como heterossexuais e não como gays e lésbicas. A 
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heterossexualização do espaço urbano ocorre de um modo ao mesmo tempo 

subtil e aberto, que incluiu o auto-policiamento dos gays e lésbicas, a sua 

exclusão física de espaços particulares, a manifestação da desaprovação 

moral, ou a ameaça do uso de violência. Enquanto a heterossexualidade é 

omnipresente, as identidades homossexuais “em público” são muitas vezes 

percebidas como tendo saído do seu lugar certo – a esfera privada, a casa, o 

armário” (Brickell, 2000, pp.163) 

Neste sentido o autor refere como a homossexualidade, e a sua expressão pública em 

espaço urbano é visto como um “outro” fora do lugar, sendo peremptório ao defender que a 

homossexualidade só é tolerada quando se mantêm no plano e no espaço privado pois a 

presença da visibilidade gay e lésbica em espaço público é vivenciada como uma “intolerável 

brecha na fronteira” (Brickell, 2000, pp.165). “No entanto a omnipresença da 

heterossexualidade não é reconhecida” (Brickell, 2000, pp.165) o que leva muitos a afirmarem 

que ela não é pública, isto porque a “heterossexualidade é naturalizada e universalizada de tal 

que forma que é invisível em espaço público, apesar das práticas heterossexuais serem de 

facto dominantes e omnipresentes” (Brickell, 2000, pp.165).  

  Na realidade a heterossexualidade é como Brickell afirma “invisivelmente visível” 

(Brickell, 2000, pp.166) isto porque a heterossexualidade é visível porque é tudo o que há, e 

por outro lado é invisível porque não é reconhecida como sendo a „heterossexualidade‟.  

 É pois neste sentido que surge um outro elemento estruturante da investigação nas 

geografias das sexualidades. Esse conceito é o de visibilidade. Efectivamente se o conceito de 

armário explica em parte a invisibilidade social, e muitas vezes espacial, das questões gays e 

lésbicas o conceito de visibilidade torna o ponto-chave de quase toda a investigação na 

temática. Na realidade o que a investigação nas ciências sociais estuda é quase sempre as 

diferentes formas de visibilidade deste fenómeno. Tal como refere Andrew Tucker – num 

recente livro sobre visibilidades queer na Cidade do Cabo - a visibilidade pode se definir como 

sendo:  

“Na sua essência, este é um conceito geográfico que examina como os grupos 

queer são capazes de superar a heteronormatividade de espaços urbanos, 

nomeadamente, as opções estratégias que estão disponíveis para eles levar a 

cabo este combate.” (Tuckler, 2009:3) 

 Este autor reforça ainda a importância da visibilidade no espaço e esfera pública 

redefinindo a importância desta na construção de elementos diferenciadores de expressão 

urbana em função de diferentes marcadores sociais como seja a raça, etnia ou classe social 

(Tuckler, 2009:19). Efectivamente a correlação entre classe social, população LGBT e 

visibilidade encaminha-nos por outro lado para o debate sobre consumo e identidades como 

marcadores espacializados deste fenómeno. 
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 Por outro lado essa visibilidade tem na relação entre consumo e identidade a 

centralidade na investigação sobre as espacialidades urbanas a população gay e lésbica em 

especial como referimos anteriormente devido à centralidades dos espaços de lazer nocturno 

como espaços de pertença e sociabilidades desta população (Janey, 2006:116) 

 A produção de zonificações da diferença de que Dereka Rushbrook refere 

corresponderam na maioria dos países ocidentais (ainda que de um modo aparentemente 

diferenciado em Portugal) à criação dos referenciados bairros gays. Partindo da demonstração 

da “heteronormatividade assumida do espaço social, a dinâmica espacial das exclusões 

sustentada pela homofobia, e os imperativos espaciais das subjetividades sexuais. (Waitt, 

Markwell e Gorman-Murray, 2008:781) a investigação geográfica sobre espaços urbanos e 

espaços lésbicos e gays cedo destacou a inter-relação entre homossexualidade/cidade e 

espaços de lazer. Larry Knopp e Jon Binnie (em 1995) estudaram a materialidade dos espaços 

comerciais gays e lésbicos urbanos (Knopp, 1995; Binnie, 1995) tendo Jon Binnie, em 

particular, estudou o caso de Amesterdão como destino turístico avaliando o modo como os 

media usavam estereótipos dos homens gays como “affluent, avid consumers and 

tastemakers,” (Binnie, 1995:199). 

 As cidades adquirem assim não apenas um papel importante na construção das 

identidades gays e lésbicas (Bell e Binnie, 2004) como na (re)produção desses espaços gays e 

lésbicos como elementos fundamentais no turismo urbano em algumas cidades ocidentais. 

Derek Rushbrook ao se referir aos bairros gays como zonas comerciais e residenciais gays e 

lésbicas salienta se tornaram espaços de interesse turístico através de um processo de 

“mercantilização” e de cosmopolitismo dos espaços urbanos reforçando a construção de efeitos 

de alteridade na fruição turística, o que leva a um processo de etnicização crescente da 

população gay e lésbica (Puar, 2002:112). Como refere Rushbrook a importância dos bairros 

gays como espaços turísticos: 

“Embora essa tendência poderia facilmente ser atribuída ao sucesso dos 

movimentos pelos direitos civis gays e o reconhecimento dos gays como um 

nicho de mercado, tem sido acompanhada por outras formas de transformação 

urbana, nomeadamente a mercantilização do espaço público relacionado com 

um crescimento do turismo e uma mudança rumo a uma forma empresarial de 

gestão urbana. (...). Para marcar uma posição para o cosmopolitismo, uma das 

formas mais desejáveis de capital cultural contemporânea, enfatizam a sua 

diversidade étnica. Em um número crescente de casos, o espaço "queer" 

funciona como uma forma desta diversidade étnica, provisoriamente promovido 

pelas cidades, tanto como equivalente a outros bairros étnicos e como um 

indicador independente de cosmopolitismo.” (Rushbrook, 2002:183). 

 Este processo de etnicização dos espaços gays e lésbicos corresponderá de algum 

modo a processos de fragmentação urbana e de estetização da vida social (Mendes, 2006) 

referidos em outro tipo de análises. Assim no decurso de passagem da cidade industrial para a 
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cidade pós-industrial recoloca a importância no “marketing de lugar”, que no caso dos espaços 

gays e lésbicos é potenciada por políticas públicas que referenciam em alguns casos os 

mesmos como elementos decisivos da promoção turística das cidades (Rushbrook, 2002:187) 

ou então como componentes liminais de consumo gays e lésbico como elementos 

representacionais dos espaços urbanos (Lugosi, 2007:105) que se reproduzem 

ideologicamente como espaços comunitários e de consumo.  

 Mark Jayne no livro Cities and Consumptions salienta por outro lado os perigos para a 

excessiva centralidade do consumo na construção das identidades gays e lésbicas pelas 

exclusões que cria: 

“O consumo é hoje central para o modo como a cidadania é definida, a gestão 

e disciplina do self ocorre através de nossas escolhas como consumidores. O 

crescimento da visibilidade das lésbicas e gays associada ao marketing gay e 

desenvolvimento de seu discurso da “economia rosa” que facilitou a articulação 

das reivindicações de direitos, mas também gerou debate sobre a natureza das 

liberdades conquistadas e as exclusões produzidas. Inclusões e exclusões são 

baseadas em torno da capacidade de consumir.” (Jayne, 2006:118) 

2.2. Heterotopias  

É pois este processo de etnicização das identidades gays e lésbicas, de zonificação da 

diferença e de crítica do consumo com marca identitária que se torna essencial na construção 

de um modelo de estudo das espacialidades lésbicas e gays que vá além dos processos de 

procedimentos  

O conceito de heterotopia, de Michel Foucault, aparece pela primeira vez no prefácio do 

livro As Palavras e as Coisas (1966) mas é, no ano seguinte, que o pensador francês, numa 

conferência no Círculo Francês de Estudos Arquitectónicos, ressalta a importância do espaço 

na sociedade contemporânea, não como um espaço morto, estagnado, mas como um espaço 

que adquire sentido e significado. O autor reafirma assim que se no século XIX, o debate que 

predominava era sobre a História, no final do século XX – e nós acrescentaríamos durante 

início do século XXI - o espaço e a espacialidade são elementos centrais da teoria social. Mas 

reafirma Foucault que longe eram os tempos de um espaço absoluto, e que hoje estaríamos 

sim perante um conjunto de espaços/espacialidades heterogéneos, complexos, justapostos e 

que se entrecruzam em diversos pontos. Tal como afirma Foucault: 

"A época actual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos na 

época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo e do 

longínquo, do lado a lado, do disperso. Estamos em um momento em que o 

mundo se experimenta, acredito, menos como uma grande via que se 

desenvolveria através dos tempos do que como uma rede que religa pontos e 

que entrecruza sua rede" (Foucault, 2008)  
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Michel Foucault, defende assim nesse pequeno texto que o foco da análise social 

deveria se relacionar e direcionar para as relações humanas contidas nestes espaços 

diferenciados, que ele denomina de Heterotopias (num clara oposição à Utopia como um 

espaço irreal, sem lugar real/fixo). As heterotopias são assim espaços de bastantes tensões e 

conflitos que podem ser míticos ou reais, e imateriais ou materializáveis ao mesmo tempo. 

Afirma, por isso que as heterotopias são: 

 “espaços reais – espaços que existem e que são formados na própria 

fundação da sociedade – que são algo como contra-sítios, espécies de utopias 

realizadas nas quais todos os outros sítios reais dessa dada cultura podem ser 

encontrados, e nas quais são, simultaneamente, representados, contestados e 

invertidos”  (Foucault, 2008) 

Para tanto, Foucault sugere por isso a criação de uma heterotopologia (um campo 

científico) com o intuito de estudar e analisar as manifestações sociais ocorridas nestes 

espaços diferentes apresentando por isso 6 princípios explicativos e constitutivos das 

heterotopias (Foucault, 2008:18-22): 

1. Toda cultura produz heterotopias e que estas podem ser: heterotopia de crise, e/oua 

heterotopia de desvio, e se caracteriza pelos comportamentos desviantes de seus indivíduos 

em relação às normas de condutas impostas pela sociedade. Mas corresponde também 

nesse olhar material aos espaços do desvio e as praticas sócio-espaciais que 

observamos no trabalho de campo. 

2. De acordo com o contexto social, cultural, etc, a heterotopia assume novos papéis 

estando por isso em permanente mudança. Repensando a ininterrupta mudança de práticas 

e dos espaços dá-nos pois uma percepção não fixa e em contínua transformação desses 

mesmo espaços e praticas.    

3. As heterotopias têm o poder de justapor num lugar vários espaços e espacialidades 

sendo por isso marcadas pela diversidade. São assim elementos espaciais que agregam 

outros espaços/espacialidades e que os potenciam como diversidade e multiplicidade. Usos 

diferenciados e múltiplos de mesmos espaços fiscos são exemplos mais do que 

paradigmáticos dessas espacialidades adquirindo em alguns casos novas 

funcionalidades, ou em outras práticas e usos simbolicamente significativos.  

4. As heterotopias são elementos explicativos da relação entre espaço e tempo que ele 

define como heterocronias. As heterotopias são assim acumulativas do tempo, como as 

bibliotecas e museus mas também, múltiplas nos diferentes usos do tempo e dos quotidianos 

sendo diferenciadoras dos mesmos. Usos esses diferenciados também no continuo espaço 

tempos e na temporalidades do quotidiano.(dia/noite) 

5. As heterotopias possuem um sistema de abertura e fechamento que as isolam do 

espaço em torno potenciando os conflitos e os usos diferenciados dos espaços por grupos 

sociais. 
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6. O último dos princípios salienta que as heterotopias têm em relação ao espaço a 

função de potenciar visibilidades das diversidades de espacialidades e usos do espaço. 

Neste sentido, e a partir destas proposições, o conceito de heterotopia pode ser 

potenciado, e usado na explicação das espacialidades lésbicas e gays da cidade de Lisboa, 

pois reforça a visibilidade dessas mesmas espacialidades na análise do espaço-tempo das 

sociabilidades das minorias sexuais, bem como, as geometrias de poder nas dinâmicas sociais 

urbanas das minorias sexuais.  

2.3. Constelações  

Outro conceito fundamental na proposta de modelo de análise que apresentamos é de 

constelação que propomos seja elemento e conceito explicativo e, ao mesmo tempo locativo, 

das espacialidades lésbicas e gays de Lisboa: afirmamos na nossa hipótese de trabalho 

que o modo de apropriação distinto lésbicas e de gays plasma-se numa constelações de 

pontos com significados sociais diversos promotores de sociabilidades não 

(hetero)normativas. 

O conceito de constelação que usamos neste projecto ressoa e bebe claramente a sua 

origem, na obra inacabada de Walter Benjamin, que foi posteriormente publicada, com o título 

“The Arcades Project” e que se torna central como elemento da construção e explicação do 

pensamento benjaminiano particularmente nos seus escritos sobre cidade e urbanismo 

(Benjamin, 1999). 

Assim, se numa primeira leitura, e para o senso comum uma constelação é um grupo de 

estrelas que aparecem próximas umas das outras no céu, e que quando são ligadas formam 

uma imagem de um animal, objecto ou seres fictícios. Walter Benjamin resignifica o conceito 

pois para este pensador alemão o conceito de constelação este não é apenas um conjunto de 

estrelas, ou uma imagem proveniente de qualquer imagética, mas sim, algo que se constrói 

num imaginário de significados que lhe podem ser atribuídos. Assim, as diferentes narrativas 

traçadas sobre os agrupamentos de estrelas correspondem a construções linguísticas e 

culturais, mas também materiais, de espaços de significado particular ou único para um ou 

mais grupos sociais. 

A perspectiva benjaminiana nos estudos queer - visto ser quase inexistente na geografia 

(Savage, 2000) -  foi essencialmente desenvolvida a partir da obra de  Dianne Chisholm “Queer 

Constellations - Subcultural Space in the Wake of the City” onde esta autora estrutura de 

análise no âmbitos dos estudos culturais do espaço urbano das relações do mesmo com as 

comunidades lésbicas e gays (Chisholm, 2005). Assim numa perspectiva que pretende ir além 

do dominante heteronormativo, Chisholm redefine o espaço urbano a partir das relações 

culturais e sociais existentes, usufruindo assim da proposta teórica de Walter Bejnamin 

presente essencialmente na investigação que este realizou sobre Paris (Chisholm, 1999 e 

2002). 
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Partindo assim da entidade do flâneur – que nosso estudo tanto pode corresponder às 

discursividades dos participantes, como ao nosso olhar etnográfico - como uma entidade única 

no espaço da cidade a autora potencia o limiar de observação deste como “escrita da cidade” 

introduzindo assim a noção de constelação como um representação não-realista do espaço, 

por isso metafórica, mas que plasmas relações e materialidades reais no espaço urbano 

(Chisholm, 2002). De referir ainda que o conceito de constelação potencia uma representação 

não heteronormativa dos espaços e das espacialidades ao reafirmas a existência ao mesmo 

tempo de imaginários singulares e múltiplos da cidade e das sociabilidades urbanas.  

 

3. Conclusão  

Ao longo deste ensaio pretendemos abrir perspectivas teóricas sobre os modos como a 

geografia poderá potenciar a investigação sobre espacialidade lésbicas e gays, ultrajando a 

rigidez dos territórios gentrificados dos “bairros gays”. Pretendemos assim criar espaços de 

visibilidade e analise teórica que potenciem um olhar crítico queer sobre o “direito à cidade”. 

 

Bibliografia 

Abraham, Julia (2009) Metropolitan Lovers – The Homosexuality of Cities, Minnesota University 

Press, Minneapolis, 357p.  

Bell, David e Binnie, Jon (2004) “Autenticating queer space: citizenship, urbanism and governance” 

in Urban Studies, vol. 41, nº 9, Carfax Publishing, Londres, pp. 1807-1820. 

Bell, David e Valentine, Gill (edited by) (1995) Mapping Desire, geographies of sexualities, 

Routledge, Londres, 353p. 

Benjamin, Walter (1999) The Arcades Project, Harvard University Press, Cambridge, 1071p. 

Binnie, J. and Skeggs, B. (2004) 'Cosmopolitan knowledge and the production and consumption of 

sexualized space: Manchester's gay village', in The Sociological Review, 52, 39-61. 

Binnie, Jon (1995) “Trading places: Consumption, sexuality and the production of queer space” in, 

David Bell and Gill Valentine (eds.), Mapping Desire: Geographies of Sexuality. Routledge, 

Londres, pp. 182-199. 

Binnie, Jon (2004) The Globalization of Sexuality, Sage, Londres, 189p. 

Blidon, Marianne (2008) “La casuistique du baiser - L‟espace public, un espace hétéronormatif” in 

EchoGeo, nº5. 

Brickell,  Chris (2000) „Heroes and Invaders: Gay and Lesbian Pride Parades and the 

Public/Private Distinction in New Zealand Media Accounts‟ in Gender, Place and Culture vol.7, 

nº22, pp.163-178. 



Do “bairro” e para além do “bairro”: Heterotopias e Constelações Lésbicas e Gays em Espaço Urbano    115      

Actas do Seminário Geografias de Inclusão: desafios e oportunidades 

Brown, Michael (2000), Closet Space – geographies of metaphor from the body to the globe. 

Routledge, London, 200p. 

Brown, Michael (2006), “A geographer reads Geography Club: spatial metaphor and metonym in 

textual/sexual space”, Cultural Geographies, 12, 313-339. 

Brown, Michael e Knopp, Larry (2004) Queer Cultural Geographies – We‟re Here! We‟re Queer! 

We‟re Over There, Too” Andersen, Kay, Domosh, Mona, Pile, Steve e Thrift, Nigel (editores) 

Handbook of Cultural Geography, Sage Publications, Londres, pp.313-324. 

Castells, M. (1983): The City and the Grassroots. E.Arnold, London, 450 p. 

Chisholm, Dianne (1999) “The Traffic in Free Love and Other Crises: Space, Pace, Sex, and Shock 

in the City of Late Modernity” in parallax, vol.5, nº3, Taylor and Francis, London, pp.69-89. 

Chisholm, Dianne (2002) “A queer return to Walter Benjamin” in Journal of Urban History, vol.29, 

nº1, Sage London, pp.25-38. 

Chisholm, Dianne (2005) Queer Constellations - Subcultural Space in the Wake of the City, 

University of Minnesota Press, Minneapolis, 353p. 

Fernández Salinas, Víctor (2007) “Visibilidad y Escena Gay Masculina en la Ciudad Española” in  

Documents D'analisi Geografica, n.49, pp. 139-160. 

Foucault Michel (2008) “Of others spaces” in Dahaene Michiel e De Cauter Lieven (2008) 

Heterotopia and the City Publics Space ins a postcivil society,  Routledge, London, pp. 13-29. 

Garcia Escalona, Emilia (2000) “el Armario al Barrio: aproximación a un nuevo espacio urbano” in 

Anales de Geografia de la Universidad Complutense, Madrid, vol. 20, pp.437-449. 

Jackson, Peter (1989) Maps of Meaning – An introduction to cultural geography, Routledge, 

London, 213p. 

Jayne Mark (2006) Cities and Consumption, Routledge London, 211p. 

Johnston, Lynda (2005) Queering Tourism – Paradoxical performances at gay prideparades, 

Routledge, London, 145p. 

Knopp, Lawrence (1995) “Sexuality and urban space: A framework for analysis”, in David Bell and 

Gill Valentine, Mapping Desire: Geographies of Sexuality. Routledge Londres, pp. 149-161. 

Knopp. L. (1992): "Sexuality and the spatial  dynamics of capitalism". Environment and Planning D: 

Society and Space, v.10, pp. 51-69. 

Lees, Loretta (2004) The Emancipatory City – paradoxes and possibilities, Sage, London, 243p. 

Leroy, Stéphane (2005) “Le Paris gay. Éléments pour un geographies de l‟homoseuxalité” in 

Annales de Geographie, nº646, pp-579-601. 

Lugosi P (2007) “Queer consumption and commercial hospitality: Communitas, myths, and the 

production of liminoid space” International Journal of Sociology and Social Policy, 27(3/4): 163-

174. 



Do “bairro” e para além do “bairro”: Heterotopias e Constelações Lésbicas e Gays em Espaço Urbano    116      

Actas do Seminário Geografias de Inclusão: desafios e oportunidades 

Meneses, Inês (2000) “Intimidade, norma e diferença: a modernidade gay em Lisboa” in Análise 

Social, vol.34, nº153, Imprensa das Ciências Sociais, Lisboa, pp.933-955. 

Nardi, P.M. (1999) Gay men‟s friendships: Invincible communities, University of Chicago Press, 

Chicago, 225p. 

 Ornat, Márcio José (2008) “Sobre espaço, género e sexualidade” in Terra Plural, vol.2, nº2 UEPG, 

Ponta Grossa, pp.309-322. 

Pain, Rachel (2001) “Gender, race, age and fear in the city” in Urban Studies, vol. 38, nº5-6, pp. 

899-913. 

Pile, Steve (2002) “Memory and the City” in  Campbell, Jan e Harbord, Janet (editores) 

Temporalities, autobiography and everyday life, Manchester University Press, Manchester, 

pp.111-127. 

Rushbrook, Dereka (2002) “Cities, Queer Space and the Cosmopolitan Tourist” in Gay and Lesbian 

Quarterly, Vol. 8, nº1-2, Duke University Press, Durham, pp.183-206. 

Santos Solla, Xosé M. (2002), “Espacios disidentes en los processos de ordenación territorial”, 

Documents d‟Analisi Geográfica, 40, 69-104. 

Santos, Boaventura de Sousa (2005-a) „A crítica da governação neoliberal: o Fórum Social 

Mundial como política e legalidade cosmopolita subalterna‟ in Revista Critica de Ciências 

Sociais, nº72, Centro de Estudos Sociais, Coimbra, pp.7-44.  

Santos, Boaventura de Sousa (2005-b) „Beyond neoliberal governance: the World Social Forum as 

subaltern cosmopolitan politics and legality‟ in Boaventura de Sousa Santos e César A. 

Rodríguez-Garavito (eds.) Law and Globalization from Below. Towards a cosmopolitan Legality, 

Cambridge University Press, Cambridge, pp.29-63.  

Santos, Boaventura de Sousa (2006) a gramática do tempo – para uma nova cultura política, 

Afrontamento, Porto, 464p. 

Savage, Mike (2000) “Walter Benjamin Urban Thought- a critical analysis” in Mike Crang and Nigel 

Thrift (editors) Thinking Space, Routledge, London, pp,33-53. 

Sedgwick, Eve Kosofsky (2004), Epistemologia do Armário, Coimbra: Angelus Novus. 

Sibley, David (1997) Geographies of Exclusion - Society and Difference in the West, Routledge, 

London, 206p. 

Silva Joseli Maria (2010) Geografias Subversivas - discursos sobre espaços género e 

sexualidades, Toda Palavra Editora, Ponta Grossa, 313p. 

Smith, James Donald e Mancoske, Ronald J. (1997) Rural gays and lesbians – building on the 

strengths of communities, The Harrington Park Press, Binghamton. 

Stoer, Stephen R. e Magalhães, António (2005) A diferença somos nós. A gestão da mudança 

social e as políticas educativas e sociais, Afrontamento, Porto, 178p. 



Do “bairro” e para além do “bairro”: Heterotopias e Constelações Lésbicas e Gays em Espaço Urbano    117      

Actas do Seminário Geografias de Inclusão: desafios e oportunidades 

Tucker, Andrew (2009) Queer Visibilities – Space, Identity and Interaction in Cape Town, Wiley-

Blackwell, Oxford, 246p.  

Waitt, Gordon, Markwell, Kevin, e Gorman-Murray, Andrew (2008) “Challenging heteronormativity 

in tourism studies: locating progress”, in Progress in Human Geography, vol.32, nº6, Sage, 

London, pp.781-800. 

 


