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Outras cercas e outras pontes: uma aproximação antropológica das 

noções de sociabilidades e mercados GLS 

 

RESUMO 

 

Durante muitos anos, incluindo os dias atuais (2015), os espaços de 

bares e boates simbolizaram e foram apropriados por jovens gays com a 

finalidade de poder encontrar outras pessoas com quem pudessem 

compartilhar experiências, constituir laços de afinidade e amizade, bem como 

flertar ou apenas para um “bate-papo”. Tal apropriação, ao fomentar a 

multiplicação destes espaços possibilitou o ambiente onde puderam se dar 

sociabilidades através das quais pessoas simpatizantes ou gays/lésbicas (daí a 

sigla GLS), puderam elaborar outros repertórios sobre si. Sendo nuançados 

neste processo, inclusive articulações entre o movimento social (LGBT) e o 

mercado (GLS). 

Neste sentido, esta comunicação se propõe a desenvolver uma reflexão 

sobre aspecto teórico pertinente à articulação de alguns elementos que julgo 

interessantes no âmbito das sociabilidades, do mercado de consumo GLS e 

dos movimentos sociais no âmbito da antropologia do consumo. Tendo como 

ponto de partida o ambiente e as circunstâncias da etnografia realizada por 

mim para a escrita da minha dissertação de mestrado para construir uma 

reflexão acerca das [homo]sociabilidades em questão. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (Ser-Tão), 

vinculado à Faculdade de Ciências Sociais (FCS) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), tem trabalhado desde seu surgimento, em 2006, no sentido de 

ampliar a qualificação e a produção de conhecimentos em torno, dentre outros 

temas, das homossexualidades. Atualmente, executa uma pesquisa intitulada 

“Memórias, Margens, Mercados: um estudo sobre locais GLS em Goiânia”, 

financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), 

que também está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social e visa realizar um levantamento de dados acerca do surgimento de um 



 

mercado segmentado GLS na capital goiana, nas últimas décadas (BRAZ, 

2012). 

Seu foco principal tem sido mapear o surgimento de um mercado de 

lazer e sociabilidade, sobretudo para gays e lésbicas, na cidade de Goiânia, a 

fim de construir uma compreensão antropológica dos processos de constituição 

de categorias e convenções que informam a produção de identidades e 

subjetividades sexuais na capital goiana. Se tradicionalmente tais 

questionamentos partem da atuação dos movimentos sociais e políticos 

voltados a essa população (FACCHINI, 2005), pretende-se ampliar a discussão 

para as dinâmicas relativas ao mercado – produção, circulação e consumo de 

bens (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009), numa abordagem do nicho de 

mercado GLS (FRANÇA, 2006).  

Para a escrita da dissertação em questão, fiz a opção por focar a coleta 

e a produção de dados de campo, privilegiando um lugar no contexto de 

consumo1 e sociabilidades2 noturnas. O que possibilitou uma melhor apreensão 

de elementos que figuram como importantes na elaboração de discursos de si 

e que perpassam o sentimento de pertencimento que estes jovens formulam no 

que diz respeito a esta rede3 de sujeitos/ frequentadores.  

De maneira que, dada a revisão bibliográfica necessária sobre os temas-

chave deste estudo, considero de fundamental importância à leitura da 

dissertação de mestrado de Isadora Lins França (2006), a qual retoma em seu 

título uma conhecida e sintética passagem de Douglas e Isherwood, (2004: 36), 

a saber: "Os bens são neutros, seus usos são sociais, podem ser usados como 

cercas ou como pontes", para construir sua análise. Referência esta que se 

expressa no título da referida dissertação, “Cercas e Pontes: o movimento 

GLBT e o mercado GLS na cidade de São Paulo”, e que é mais uma vez 

provocado aqui no título desta comunicação dada sua potencia e atualidade. A 

seguir introdução propriamente à discussão proposta na comunicação e a faço 

a partir da análise da letra de uma música de Leci Brandão intitulada, Ombro 

Amigo. 

                                                 
1 “Consumo” aqui é mencionado tendo como norte a apreensão de uma sociedade capital 

onde mercado/consumo norteiam o lazer, em especial um mercado GLS. 
2 Esta noção de sociabilidade, muito embora tendo como norte conceitual a definição de 

Simmel, é alvo de análise aqui a fim de que a reflexão e definição corroborem com o 
entendimento facilitando e justificando assim a condução da escrita.  

3 Ver Neiva (2014) 



 

 

 

“Ombros amigos”: mercado GLS e sociabilidades, uma proposta de 

aproximação 

 

Ombro amigo4 
Você vive se escondendo 

Sempre respondendo 
Com certo temor 

Eu sei que as pessoas lhe agridem 
E até mesmo proíbem 

Sua forma de amor 
E você tem que ir pra boate 

 
pra bater um papo 

ou desabafar 
e quando a saudade lhe bate 

surge um ombro amigo 
pra você chorar 

 
La, laia, laia 

Laia, ralaiê iê 
La, lalaiala, laralalaia, laralalaia 

 
Num dia sem tal covardia 

Você poderá com seu amor sair 
Agora ainda não é hora 

De você, amigo, poder assumir 
Por isso tem que vir pra boate 

 

De autoria da compositora e intérprete Leci Brandão, a música Ombro 

amigo, faz alusão à conjuntura social decorrente da situação política, da/na 

década de 1970, quando a está canção foi escrita. Nestes versos Leci Brandão 

(1977) busca exprimir uma espécie de solidariedade à situação de maior 

repressão que se vivia a época em relação a demonstração e a 

experimentação de formas marginalizadas/ proibidas de afeto e desejo. Em 

uma referência direta ao ambiente de aparente “segurança” e “pertencimento”5 

que existiria na “boate”, como nos versos, “Você tem que ir pra boate/ pra bater 

                                                 
4 BRANDÃO, Leci. Ombro amigo. In: Coisas do meu pessoal. Rio de Janeiro: Polydor,1977. 

[LP] 
5 A rede de “pertencimento” a que me refiro aqui se distingue da noção de pertencimento 

étnico-racial, por ter a ver com a inteligibilidade construída ou imposta, através da qual 
certo agrupamento de indivíduos estabelece o entendimento de mundo e compartilha 
opiniões e impressões garantindo de certa maneira a coesão entre estes. Para melhor 
apreensão, ver capítulo 2 da dissertação (HAMMES, 2015) onde se desenvolve a 
discussão em relação à noção de pertencimento. 



 

um papo/ ou desabafar e quando a saudade lhe bate/ surge um ombro amigo/ 

pra você chorar”, a compositora remete ao descontrole6 ou certa “suspensão 

das normas” que aquele ambiente, da boate, permitia ao rapaz/ amigo, em 

oposição a norma vigente extramuros. Ainda segundo a letra, ali seria o lugar 

de desabafar, pois ainda não seria a hora de “você [amigo], poder assumir”. 

Dessa forma durante muitos anos, incluindo os dias atuais (2015), os 

espaços de bares e boates simbolizaram e foram apropriados com esta 

finalidade: de poder “bater um papo”, compartilhar e ressignificar experiências, 

sexuais ou não7. Espaços e boates que, ao configurarem como parte de um 

nicho de Mercado8, designado como GLS (Gays, Lésbicas e simpatizantes), 

designando assim de modo a evidenciar o público que os mesmos 

selecionam9. Tal apropriação, ao fomentar a multiplicação destes espaços, que 

visavam à fidelização de certa clientela, possibilitou o ambiente onde puderam 

se dar sociabilidades através das quais pessoas simpatizantes ou 

gays/lésbicas, puderam elaborar outros repertórios e redes de pertencimento 

sobre si. O que em alguma medida, impossível de precisar, permitiu que se 

articulassem as ideias e atores dos movimentos sociais que lutavam por 

direitos humanos e sociais, os quais se designam hoje como movimento 

LGBT10. Em sua análise, Isadora França (2006, p. 24) observa que 

                                                 
6 Braz (2009), ao remeter à leitura de Featherstone (1995), analisa o produto do consumo 

nos bares de sexo masculino à luz da situação do “descontrole controlado”. De modo que 
conclui que o que está sendo consumido naqueles bares além do cardápio, se assim pode 
se dizer, também o é a sensação de “sentir-se”, seja num filme pornográfico, ou em uma 
situação “real de perigo”, ou em um “ambiente que podemos ser nós mesmos” ou “onde 
podemos encontrar amigos”. 

7 As angustias e os desabafos, sobre os quais a letra fala, podem ter a ver, inclusive, com 
outras angustias para as quais estas pessoas parecem não encontrar acalanto entre os 
familiares e pessoas próximas. Sobre a situação de “homofobia familiar” ver Hammes 
(2013a). 

8 Assim como outros nichos de mercado e aspectos da vida social, o mercado de lazer e 
sociabilidade se constitui em diálogo com o contexto em que está inserido. Revelando 
assim, uma espécie de ciclo. Ficando a cargo das Ciências Sociais, em especial da 
antropologia, a produção de dados e análises sobre o mesmo. De tal maneira que, 
restringindo o leque de referências ao Brasil existem uma série de estudos referentes a 
constituição e renovação destes mercados.  

9 Com inspiração em Pierre Bourdieu em seu livro “A distinção”, Denise Jardim (1991, p.21) 
anuncia que “Os gostos selecionam os fregueses não só por que colocam à disposição 
destes os produtos por eles procurados, mas por propiciarem uma familiaridade com o 
espaço, é ali que se encontram homens para conversar”, corroborando com a ideia 
anunciada aqui, de que é o ambiente, o “layout”, ou a disposição dos objetos, os produtos 
e no caso de certos gays, o anonimato, ou outros elementos que selecionam a freguesia. 
Ideia que se reelabora a seguir no corpo do texto com a contribuição de Fry (2002). 

10 Para uma compreensão sobre a constituição deste movimento ver Facchini (2005). Para 
uma análise que enfoca as tensões entre GLS e movimento LGBT ver França (2006). 



 

 

Se considerarmos que o mercado segmentado produz 
diferentes categorias em torno do que é ‘ser homossexual’ e 
faz circular referências e imagens identitárias acerca dos 
possíveis estilos ligados à homossexualidade, podemos dizer 
que colabora para construir e reforçar identidades coletivas que 
servem de referência para a atuação do movimento, e vice-
versa. Temos, então, um campo comum entre movimento e 
mercado. 

 

Neste sentido, minha percepção se constitui numa trajetória que 

visibiliza a articulação de alguns elementos que julgo interessante no âmbito 

das sociabilidades, do mercado de consumo GLS e dos Movimentos sociais11. 

O primeiro deles evidencia que há uma enovelada relação entre as referências 

e as imagens ligadas à homossexualidade que o mercado produz e vende, e os 

seus desdobramentos na atuação do movimento social. Pois muitas vezes tais 

imagens colaboram para construir ou reforçar as identidades coletivas que 

servem de referência para atuação deste movimento. Decorre daí que, tais 

imagens, não são produzidas a partir de um “compromisso político12”, mas sim 

visando a “vendabilidade” e o lucro.  

Tal fenômeno de superexposição dessas imagens decorre do 

investimento na “exploração comercial do homossexual”13, filão de mercado 

com promessas de bons lucros que se teria com a venda da “imagem do 

homossexual” ao grande público14. Aludindo assim que a mesma acaba por 

criar, paradoxalmente, uma abertura pela qual e através da qual o movimento 

social pode criar artifícios para se impulsionar rumo à visibilidade e a atuação 

política. Outro efeito da emergência de tais imagens, mesmo que 

estereotipadas de homossexuais foi, segundo Edward MacRae (2004, p. 298) 

que,  

 

                                                 
11 Alguns trabalhos foram fundamentais para conseguir perceber as relações entre Mercado 

e Movimento Social, entre eles França (2006; 2012); MacRae (2004). 
12 Embora MacRae (2004), advogue que um dos aspectos dessa aparição do 

‘homossexualismo’ em público positivado seja o tratamento do mesmo como postura 
política, o mesmo adverte para o caráter de baixa qualidade e superficialidade dos 
conteúdos e artigos das publicações (revistas) “voltadas para o mercado gay”, haja vista, 
sua visão no lucro. 

13 Ver MacRae (2004), Em defesa do Gueto. In.: Homossexualismo em São Paulo. 
14 Alguns exemplos que o autor nos fornece são os personagens e quadros humorísticos na 

televisão, os shows de travestis em bares bem como a performance em palco de alguns 
artistas como por exemplo Ney Matogrosso e Caetano Veloso.  



 

Aos poucos, cresce o número de pessoas que assumem
15

 a 
identidade homossexual, dando coragem a outros fazer o mesmo. 
O aumento do número de homossexuais visíveis tem levado a 
população como um todo a dar mais atenção ao fenômeno, e tem 
promovido à ideia de que podem existir diversas orientações 
sexuais, todas válidas. (Grifo meu). 

 

Este efeito, embora decorra desta superexposição, nos interessa 

especialmente, pois desta visibilidade decorrem as relações que produzem as 

redes de sociabilidade. E mais, é possível perceber que este fenômeno está 

muito mais tensionado nos dias de hoje (2014), haja vista, as novas disputas 

no campo político e as reviravoltas da influência das religiões no cenário, ainda 

assim percebo que com o bombardeio e a infinidade de representações que se 

tem visto, devemos concordar com MacRae (2004, p. 298) quando o mesmo 

afirma que, “novos conceitos entram no lugar do antigo pecado: anormalidade, 

doença, desvio etc.”, termos que, ainda segundo o autor, estão carregados 

negativamente, mas que permitem trazer a discussão para o campo da 

racionalidade16.  

Tal discussão acaba se configurando como mecanismo ímpar, de 

extrema importância e necessidade para o que MacRae (2004) chamou de 

“alguma acomodação” da/na sociedade para evitar que a mesma sofra 

“mudanças muito radicais”. E a necessidade pela qual se justifica que as 

mudanças se deem desta maneira “menos radical” é que, tais regras estão 

arraigadas à moral17 e a visão de mundo da sociedade (como um todo), e aqui 

não faz diferença a sexualidade, ou seja, a moral na qual somos socializados 

independe da orientação sexual especifica e das práticas sexuais de cada 

indivíduo, pois a norma social é a mesma para todas as pessoas, sejam elas 

heterossexuais ou não. O que implica em dizer que o preconceito18 dada sua 

fundamentação social, é exercido também por aqueles e aquelas que são 

                                                 
15 A percepção de que a sexualidade, principalmente homo, deve ser assumida é complicada 

e opto pelo destaque pra frisar o questionamento possível em relação ao seu uso e 
principalmente ao sentido atribuído. 

16 Muitos são os processos e variadas são as estratégias possíveis de tratar a questão 
sexual quando a mesma é retirada do âmbito e da percepção como pecado. Uma delas é 
a própria ressignificação do termo, e alguns dos maiores exemplos são Queer (estudos), 
vadias (marcha), entre outros. 

17 No caso das sociedades ocidentais Judaico-cristãs, o sexo, mais especificamente o prazer 
sexual, é algo extremamente controlado e regrado por dogmas. 

18 Preconceito que vem se convencionando chamar genericamente de homofobia. 



 

vítimas/objetos dele19. 

Este é o cenário a partir do qual emerge, para o autor, a “importância do 

gueto20”, pois é no chamado “gueto homossexual”, que se torna possível o 

ambiente em que “discussões entre amigos e a força do exemplo (imagens) 

ajudam imensamente as pessoas a se sentirem menos culpadas em relação à 

sua conduta sexual” (MACRAE, 2004, p. 299). Logo, temos que a percepção 

da conduta como pecaminosa não é exclusiva dos não-praticantes, mas de 

toda a sociedade, como dito anteriormente em relação ao preconceito. A 

diferença é que o “praticante” ou o “instigado à prática” convive com a outra 

face do sentimento (de prazer) que neste caso é a “culpa”.  

Nesta direção, o autor chama a atenção para o fato de que “uma das 

atividades mais bem-sucedidas dos grupos homossexuais seja a formação de 

grupos de reflexão e troca de experiência21” (IDEM, p. 299). Assim, em alguma 

medida, a canção de Leci Brandão (1977), ao aludir o “bate-papo” na boate 

está em confluência com o argumento de MacRae (2004), pois em relação à 

“discoteca” o mesmo aponta que, “De maneira mais informal22, o mesmo 

processo se repete nos bares, nas discotecas e em outros estabelecimentos 

que compõem o chamado ‘gueto homossexual’” (IDEM, p. 299). 

Guardadas as devidas distinções de intencionalidade – pois apesar de 

propiciar uma dinâmica favorável ao bate-papo, o mercado está mais 

preocupado com o lucro (como é de se esperar), enquanto o movimento, ao 

organizar os “grupos de reflexão e troca de experiência”, tem como 

preocupação “provocar mudanças na atitude repressora da sociedade” - o 

efeito pode ser igual ou muito parecido, haja vista que em ambas as interações 

                                                 
19 Sempre é interessante retomar Simone de Beauvoir (1967) quando a mesma afirma que, 

“o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos”. 
20 É preciso salientar que o “gueto”, para MacRae (2004) conota algo distinto da conjuntura 

norte-americana, onde populações culturais se restringem a certos territórios. Para o autor, 
como dissertarei em seguida no texto, o gueto é a conjuntura que resulta destes espaços 
de sociabilidade intermediado, desde sua gênese pela atuação, interessada, do mercado 
de bens e serviços. 

21 A dinâmica da troca de experiência é até hoje (2014) uma grande ferramenta destes 
grupos, junto com a ação entre pares. 

22 A questão da informalidade é interessante, pois a mesma não implica, necessariamente, 
em efeitos melhores ou piores. Um exemplo interessante trazido pelo autor é a percepção 
de que o Jornal Lampião era “demasiadamente voltado ao homossexual que frequenta o 
gueto, o Lampião esqueceria a enorme parcela que prefere um modo de vida mais 
‘discreto’, ‘sério’, ‘menos visível’”. (MACRAE ,2004, p. 294, grifo meu). 



 

sociais ocorreriam o que Georg Simmel23 definiu como sociabilidade24. Talvez 

dada a pretensa não-intencionalidade em ao menos uma das situações, seja 

mais seguro afirmar que o termo se aplicaria mais seguramente à primeira 

situação do que a segunda. Será? Está pergunta talvez seja difícil de 

responder, e talvez mais interessante que responder seja tencionar a situação 

e perseguir a pergunta nos termos do trabalho de campo e assim produzir 

reflexão em relação ao conceito. 

A maneira como a questão é elaborada e a maneira como entrei em 

contato com o campo contribuiu, penso eu, para a maneira como o conceito é 

encarado, pois, o norte do trabalho de campo para o/a antropólogo/a é 

entender a realidade nos, ou a partir de um diálogo com, os termos “nativos”. 

Por isso esta despretensão ou não-intencionalidade não deve ser 

condicionante ou determinante de antemão e sim conclusão da análise, desta 

forma a mesma é colocada em suspensão e em cheque. Contudo, colocar o 

conceito sob reflexão e duvidar de uma não-intencionalidade pode soar um 

tanto quanto “interesseiro” na acepção pejorativa, rompendo certo romantismo 

em torno do conceito, enquanto o que se pretende na ‘realidade’ é desenovelar 

este nó e mostrar que a intenção pode ser um “bate-papo” ou troca de 

experiências, ou seja, o contato. 

Dessa maneira, é preciso dizer que o projeto da dissertação25vem 

questão, inicialmente se baseava numa perspectiva muito próxima a esta que 

reflete uma visão um tanto quanto voluntariosa e despretensiosa da noção de 

sociabilidade, próximas àquelas atribuídas aos bares e boates GLS em alguns 

outros trabalhos26. Contudo, o trabalho de campo, principalmente a entrada em 

campo, e a revisão bibliográfica foram importantes para dar destaque e atenção 

                                                 
23 A discussão anterior sobre a informalidade tem efeitos na opção pelo uso da sociabilidade 

(de Simmel) ao invés da socialização (Durkheim), haja vista inclusive as distinções das 
percepções em relação às relações sociais. 

24 Sociabilidade é, segundo a formulação de Simmel (1983), a “forma lúdica de sociação”. 
Ainda segundo o autor, a sociabilidade vem a ser o espaço onde, na modernidade, o 
indivíduo sai da saturação de formalidades e a interação (sociação) “entra no âmbito do 
jogo, da brincadeira e da conversa ‘despretensiosa’”. 

25 A proposta inicial estava pautada em uma tensão hipotética entre “a boate” e o “armário”. 
Este, fazendo referência ao closet (armário), onde estariam trancadas e guardadas [da 
sociedade] a intimidade [sexualidade] do/a sujeito/a. Para uma apreensão do conceito ver 
Sedgwick (2002). 

26 A forma como o conceito cunhado por George Simmel (2006) é utilizado aqui é mediado 
pelas reflexões de Facchini; Braz e França (2014). E a partir da leitura tenciono aqui, 
especialmente no capítulo 2, o uso e a noção do conceito.  



 

a questões que passaram a me instigar. Tais problemáticas diziam respeito às 

maneiras pelas quais se davam as interações e em que medida podia se 

perceber ou não essa dimensão da sociabilidade no lugar selecionado para 

que fosse realizada tal etnografia.  

Como dito anteriormente, as pessoas lançam mão de elementos de sua 

trajetória para se definir e localizar no mundo, e é pensando nisso, que as 

experiências narradas pelos sujeitos e sua relação com o local da etnografia se 

tornam interessantes para que possamos nos aproximar da realidade 

investigada. 
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