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Resumo: O presente artigo pretende estudar as relações de sociabilidade na 

contemporaneidade, em especial a geração e manutenção de “lugares”,  na definição 

antropológica de Augé, em espaços de passagem habitualmente destinados a outros 

fins. Associamos esse conceito, baseado nos aspectos identitário, relacional e histórico, às 

definições de “comunidade emocional”, “genius loci” e “transgressão orgiástica da ordem”, 

de Maffesoli. O caso escolhido para análise é o encontro semanal de adolescentes GLBT, no 

bairro de Madureira, na cidade do Rio de Janeiro, em dois períodos de 2003 e 2005.  

 

Abstract: The present article intends to study relationships of sociability in contemporary 

life, especially in regard to the creation and maintenance of “places” – according to the 

anthropologic definition by Augé – in a transitory space generally destined to other functions. 

We associate this concept, based in the aspects of identity, relation and history, with 

definitions of “emotional community”, “genius loci” and “orgiastic transgression of order” by 

Maffesoli. The case chosen for analysis is a weekly gathering event for lesbian, gay, bisexual, 

transgender and sympathetic teenagers, in Madureira, a suburb in Rio de Janeiro, Brazil, in 

distinct periods of 2003 and 2005. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A cada dia abrem-se novas frentes de debate sobre as relações sociais na 

contemporaneidade – relações que, até pouco tempo, eram identificadas por grandes discursos 

relativos à produtividade; conceitos que, hoje, não dão conta do reconhecimento das formas 

de vinculação social que vêm aflorando. Nossas relações com o tempo, o espaço e nossa 

própria identidade estão fragmentadas e em processo de constante e permanente revisão.  

O ponto de vista clássico sobre a interação social na cidade era permeado pela lógica 

iluminista do racionalismo, na qual o estilo de vida urbano e moderno se opunha ao modelo 

tradicional, típico da área rural e das regiões mais atrasadas em termos de técnica. O espaço 

da (con)vivência era substituído, no ambiente urbano, pelo espaço da associação. Atualmente, 
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percebe-se uma mudança na forma de análise dessas interações, onde se valoriza novamente a 

comunidade, um conceito abordado de diferentes maneiras ao longo do tempo, por diferentes 

autores (MAIA in FREITAS, 2005: pp 36-37). Porém, o movimento “evolutivo” que leva da 

comunidade à sociedade nos afastou do sentido de sociabilidade comunitária e popular. 

Milton Santos (2002: pp 281-288), ao destacar os arranjos espaciais da sociedade, situa 

o que denomina horizontalidade como uma extensão formada de pontos que “se agregam sem 

descontinuidade, como na definição tradicional de região”; já a verticalidade é formada pelos 

pontos que, “separados uns dos outros, asseguram o funcionamento global da economia e da 

sociedade”. A sociedade urbana tem sua estrutura fundamentada na administração de um 

Estado provedor e instituições formais – um instrumento de verticalidade. Entretanto, a 

horizontalidade permanece viva e atuante, como um movimento de resistência. 

Durante a maior parte da história, a maior parte das interações sociais foi face a face. Os 

indivíduos se relacionavam entre si pela aproximação e pelo intercâmbio de formas 

simbólicas, ou se ocupavam de outros tipos de ação dentro de um ambiente físico 

compartilhado. O desenvolvimento dos meios de comunicação alterou radicalmente os 

processos de interação social: a instituição de novas mídias não consiste apenas da construção 

de redes de transmissão de informações, nem deixa as relações sociais “intactas”. Esse 

processo, na realidade, cria novas formas de ação e interação social. Ele faz surgir uma 

complexa reorganização de padrões de relacionamento através do espaço e do tempo. Tal 

interação se dissocia cada vez mais do ambiente físico, permitindo a comunicação entre 

indivíduos que não compartilham do mesmo ambiente espaço-temporal. 

Thompson (1998: pp 78-82) classifica a interação social contemporânea em três grandes 

grupos: (a) a interação face a face – que acontece em um contexto co-presencial e onde se 

empregam várias “deixas simbólicas” (linguagem corporal, entonação de voz) que 

enriquecem as possibilidades de interpretação; (b) a interação mediada, que ocorre através 

de um meio técnico (papel de carta, fio elétrico, onda eletromagnética etc.) e possibilita a 

transmissão de informação e conteúdo simbólico a indivíduos remotamente situados no 

espaço, no tempo ou em ambos – mas estreita a possibilidade de “deixas simbólicas”; e (c) a 

interação quase mediada, empregada nos meios de comunicação de massa, onde predomina 

o monólogo da fonte em direção a um número indefinido de receptores em potencial. 

O autor deixa espaço para novas formas que venham a ser desenvolvidas, por exemplo, 

a partir de novas tecnologias de comunicação que permitam maior grau de receptividade. Um 

dos objetivos do presente artigo é verificar a premência das duas primeiras formas de 

interação no contexto da formação da comunidade em um ambiente urbano. 
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Cabe, então, comentar o conceito de “sociedade urbana”, que passou por várias 

mudanças, principalmente devido às intervenções dos filósofos marxistas. No início, o 

modelo teórico proposto estava em oposição à “sociedade rural”, no contexto de “evolução” 

desta para aquela, uma evolução do comunitário para o associativo – esse último 

caracterizado pela segmentação de papéis, multiplicidade de dependências e primazia de 

relações sociais secundárias (associações específicas) sobre as primárias (contatos pessoais 

diretos fundamentados na afinidade afetiva) (TÖNNIES apud CASTELLS, 1999: p.100). 

Antropologicamente, a “sociedade urbana” é um sistema de valores, normas e relações 

sociais com uma especificidade histórica e uma lógica própria de organização e 

transformação. O qualificativo “urbano” vem conotar a hipótese da produção de cultura pela 

natureza – isto é, de um sistema específico de relações sociais (a cultura urbana) por um 

determinado quadro ecológico (a cidade). Castells (p. 101) chama atenção para a importância 

de observar-se a necessidade de estabelecer-se uma teoria sociológica da cidade, que 

ultrapasse critérios geográficos e não se limite à expressão deste ou daquele processo 

econômico como, por exemplo, a industrialização ou o Capitalismo. 

A cidade, segundo Wirth (apud CASTELLS, 1999: pp.102-103), se fundamenta em três 

categorias: a dimensão (quanto maior a cidade, maior o leque de variação individual e maior 

também a diferenciação social); a densidade (quanto mais próximos fisicamente, mais 

distantes são os contatos sociais, porque se torna necessário só se comprometer parcialmente 

em cada uma das interações); e a heterogeneidade social que permite a fluidez do sistema de 

classes. A associação (fundamentada na afinidade racional dos interesses de cada um) se 

impõe sobre a comunidade, definida pela filiação, pela emoção. 

A cultura urbana se propõe como modo de vida. Ao longo da história, as definições de 

cultura urbana vêm se colocando em oposição – ou pelo menos como um “outro passo de 

evolução” – à cultura tradicional, relacionada à atividade rural e, mais recentemente, à 

comunidade. A maioria das definições pode ser “datada”, correspondendo a uma realidade 

histórica específica, especialmente ao tipo de interação ligada à industrialização capitalista, 

em particular na sua fase mais competitiva. 

A cidade – considerada, ao mesmo tempo, como expressão complexa de sua 

organização social e como meio determinado por restrições técnicas bastante rígidas – torna-

se, alternadamente, centro de criação e local de opressão pelas forças técnicas e naturais 

suscitadas. É preciso lembrar que, na sociedade urbana, o conteúdo social define a 

urbanização como processo, e não o contrário. Passamos da era agrária à era industrial e, hoje, 

ainda vivenciamos a era urbana, em sua (nossa) passagem pela globalização: 
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Os últimos anos do século XX e os primeiros deste século estão marcados por um efeito 

de ambivalência nas relações sociais. Graças à tecnologia, o planeta se tornou uma grande 

“teia”. A comunicação acelerou processos e criou novas formas de relacionamento. 

Agrupamentos sociais de diferentes naturezas se formam e se espalham, sem o confinamento 

geográfico de antes. Usos e costumes, produtos e possibilidades que eram disponíveis apenas 

a determinada cultura, agora podem ser vistos, sentidos e usados por qualquer um que tenha 

acesso à comunicação global. Novas experiências digitais modificam valores tradicionais e as 

formas de lidarmos com eles, nas ordens tanto do público quanto do privado. 

Por outro lado, vemos movimentos de resistência localizados, em que o sistema 

comunitário local não se rende à “pasteurização” oferecida pela globalização. As 

comunidades se adaptam à tecnologia e aos novos valores sociais e culturais, aproveitando-os 

para se lançarem também ao mundo, sem perderem de vista suas raízes. Os fatos cotidianos e 

banais do dia-a-dia valorizam e fortalecem as relações comunitárias locais. Os homens 

comuns ganham importância dentro do espaço compartilhado e se tornam atores sociais. A 

cultura do cotidiano adquire força como noção privilegiada para interpretar as múltiplas 

sociabilidades que se estabelecem nas cidades. 

O presente artigo pretende analisar, a partir do estudo de um conjunto de eventos sociais 

que compõem um exemplo de vinculação característico da contemporaneidade, a forma como 

se dão algumas dessas relações – especialmente a horizontalidade e a formação de uma 

comunidade contemporânea baseada na sociabilidade. 

O texto se divide em duas partes. A primeira se refere à pesquisa realizada em 2003, que 

gerou um artigo (não publicado), intitulado “Babados de shopping e baladas de rua: novas 

formas de vinculação social na contemporaneidade – um estudo de caso”. A segunda parte se 

concentra na finalização da pesquisa em 2005, um ano após a reabertura da boate no local. O 

sucesso do clube noturno é um testemunho da consagração do lugar criado pela ritualização 

de um costume fundamentado em relações de hedonismo e sensualidade. 

  

PROTOCOLO METODOLÓGICO 

A coleta de dados para análise na primeira fase da pesquisa foi feita ao longo de 15 

quartas-feiras, entre maio e novembro de 2003. Foram realizadas visitas ao quarto piso do 

Madureira Shopping, no Rio de Janeiro, sempre a partir das 17h, até as 21h, quando os 

participantes se encaminhavam à Rua Almerinda Freitas, a alguns quarteirões de distância. Os 

sujeitos foram quantificados por aproximação. A cada noite, 20 questionários anônimos foram 

respondidos, sem repetição de sujeitos. 
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A segunda parte da pesquisa foi feita em quatro noites de quarta-feira, nos meses de 

outubro e novembro de 2005, com a contagem de freqüentadores – dessa vez comparada à 

quantidade de clientes percebidos pela boate Papa GLS, na rua – e novamente 20 

questionários foram respondidos por noite. Os questionários da segunda fase eram idênticos 

aos da primeira, exceto pelo acréscimo de perguntas relativas à boate. 

Os questionários identificaram os sujeitos por idade, gênero, escolaridade e bairro de 

domicílio. As perguntas foram as seguintes: 

 

- Há quanto tempo você vem aqui? 

- Você vem sempre aqui às quartas-feiras? Até que horas você costuma ficar? 

- Você costuma conhecer pessoas novas e/ou iniciar relacionamentos (duradouros ou não) aqui? 

- Como você soube da existência desses encontros? 

- Você veio aqui sozinho na primeira vez? Se não, com quem veio? 

- Quantas vezes por mês você costuma sair à noite? Você freqüenta a noite GLBT? Onde costuma ir? 

- Durante o dia, você costuma passar por essa rua? 

- Você freqüenta o shopping durante o dia? Costuma vir a ele outros dias da semana? 

 

Nos questionários da segunda fase, foram acrescentadas as seguintes perguntas:  

  

- Toda vez que você vem aqui, você entra na boate? Se sim, a que horas? 

- Você vem à Papa GLS alguma outra noite da semana? 

 

Os resultados serão apresentados a seguir, na análise dos eventos. 

 

2003: BABADOS DE SHOPPING E BALADAS DE RUA 

O ano é 2003. Uma quarta-feira qualquer, às 17h. No quarto piso do Madureira 

Shopping (Rio de Janeiro), casais, famílias e grupos de estudantes uniformizados passeiam, 

ocupam mesas em frente às lanchonetes na praça de alimentação, andam nas escadas rolantes, 

param na banca de jornais, observam as vitrines das lojas. Parece um fim de tarde comum. 

Entretanto, logo é possível observar a mudança na identidade dos freqüentadores. 

Primeiramente, parecem usuários e visitantes como tantos outros. Enquanto a noite se 

aproxima, torna-se óbvio que a quantidade cada vez maior de rapazes no espaço tem algo de 

peculiar. As maneiras de se vestir são variadas, bem como o linguajar e os movimentos, mas é 

possível perceber alguns aspectos comuns que os aproximam e os reúnem. 
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Há uma mudança clara em vestimentas e acessórios, com brincos, piercings, tatuagens e 

roupas da “moda clubber”: calças justas com cinturas baixas e bocas largas, tênis em cores 

vibrantes, sandálias coloridas, cabelos em cortes arrojados, multicoloridos ou descoloridos.  

Há também mudanças no comportamento dos freqüentadores: os colegiais reúnem 

mesas e se concentram em conversas animadas. Grupos de rapazes (há muito mais do que 

moças) sobem pela escada rolante, rindo alto, gesticulando enfaticamente e olhando para os 

lados, como se procurassem algo. Trocam-se olhares e sorrisos, há um clima de antecipação e 

sensualidade no ar. À medida que a quantidade de pessoas aumenta, o volume das conversas 

também se eleva, lembrando portas de casas noturnas ou estádios. 

Nas horas seguintes, grupos ocupam todas as mesas da praça de alimentação, a maioria 

conversando sem lanchar. Pessoas passeiam de um grupo para outro, mais olhares se cruzam, 

mais sorrisos são trocados – e algumas vezes há mais. “Estalinhos” e “beijos roubados” são 

dados rapidamente entre pares de rapazes ou de moças, quando se vê que não há olhares 

inamistosos. Rapazes musculosos (barbies), com calças justas e camisetas que revelam seus 

corpos, às vezes com acessórios para-militares, circulam pela praça, chamando a atenção. Nas 

palavras dos entrevistados, “a pegação rola solta”. Óculos escuros, de marcas famosas ou 

imitações, enfeitam testas e camisas. Celulares com toques personalizados e em MP3 atraem 

olhares curiosos. A impressão é de que se está em uma rave em miniatura; só falta a música 

eletrônica. É o babado (“evento”, nos jargões GLBT e clubber) do meio da semana. 

Essas características aproximam os jovens que se aglomeram até encher a praça, as 

muretas em torno das escadas rolantes e quase todo o espaço de circulação do andar. Entre 

20h e 21h, pode-se contar mais de 300 pessoas. Estabeleceu-se uma identidade de grupo. A 

maioria dos presentes é de homossexuais e bissexuais, entre casais masculinos, femininos, 

casais homem-mulher, grupos de visual clubber, barbies e até algumas drag queens. Mais da 

metade é de rapazes com idades desde 14-15 anos até cerca de dez anos acima disso. A 

identidade e a força de atração que ela exerce sobre todos são evidentes. 

Dando prosseguimento ao babado, os grupos voltam a se dispersar aos poucos, em 

torno das 21h, em um movimento inverso. Muitos deles não estão, porém, indo embora; o que 

acontece é um fenômeno migratório. Casais e grupos de amigos deixam o shopping em 

direção ao local que todos simplesmente chamam de “a rua”. Especificamente, eles vão à Rua 

Almerinda Freitas, a poucos quarteirões de distância. 

Entre o shopping e a rua, os últimos comerciantes que fecham lojas, camelôs e 

ambulantes locais já se acostumaram com a movimentação nesse horário, que foge ao padrão 
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do bairro – a essa hora o comércio intenso que acontece durante o dia está no fim e, em geral, 

apenas os moradores voltando às suas residências ocupam as calçadas. 

A Rua Almerinda Freitas é igual a tantas outras: comercial e muito movimentada 

durante o dia, seus prédios de dois e três andares são ocupados por lojas de móveis, material 

de escritório e presentes. À noite, ela é uma via entre a Rua Carvalho de Souza e a estação de 

trem de Madureira, com uma grande área pouco iluminada e deserta. Vários prédios são 

recuados, formando uma espécie de praça interna, formada pela calçada, que fica vazia à 

noite. Ela é só um ponto de passagem – um espaço e não um lugar, como veremos adiante. 

Tudo é diferente às quartas-feiras. Vindos do shopping, os grupos se encontram com 

outros que vieram diretamente para cá. Atraídos pelo movimento, vendedores ambulantes 

passeiam na multidão ou formam pontos fixos, oferecendo refrescos, refrigerantes e doces. 

Uma carrocinha de lanches, que durante o dia não conseguiria se fixar em meio ao fluxo de 

pedestres, só funciona aqui nessa noite especial na semana. Promotores de festas e boates 

distribuem flyers e VIPs de desconto. Alguém liga o som de seu carro estacionado e põe um 

funk para tocar: os mais afoitos sobem em mesas e até carros, fazendo coreografias 

conhecidas enquanto cantam refrões repetidos em bailes. 

Em noites de chuva, não menos que 200 pessoas se apertam sob as marquises. Nas 

noites estreladas, a contagem se perde acima dos 500 freqüentadores, podendo chegar a 800 

ou mais – números de dar inveja a uma casa noturna que abra no meio da semana. O local não 

se esvazia até 3h da manhã. O babado do shopping deu lugar à balada (festa) da rua.  

Indagados, cerca de 60% dizem que não vêm regularmente nem ao shopping nem à rua. 

20% foram “chamados de última hora por amigos”, enquanto 40% “resolveram aparecer para 

ver o que rola” – afirmação com um caráter sensual marcado pelo sorriso. Cerca de 30% 

vieram passear no shopping e, vendo que era tarde, resolveram ficar, “aproveitando que vai 

aparecer gente legal por aqui”. Seja qual for a razão inicial, estabelece-se um clima de 

informalidade que aparentemente se choca com o fato de que eles vêm aqui toda semana. 

Perguntados sobre a assiduidade, a resposta é de que “é uma boa opção para o meio da 

semana, um lugar legal para conhecer gente nova e encontrar os amigos”. 

O que faz desse espaço um “lugar legal”? Mais ainda: o que faz dele um lugar? Para 

determinar os padrões de sociabilidade que se estabeleceram, recorremos ao estudo de Marc 

Augé sobre as relações sociais na atual era dos excessos de estímulos no espaço, tempo e 

identidade, diferente da modernidade que a precedeu e que tinha conceitos definidos pela 

eficácia mecânica e a produção em série. 
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O LUGAR, A PEGAÇÃO E O ESPÍRITO DE DIONÍSIO 

Segundo Auge (1994: pp. 51-52), “reservamos o termo ‘lugar antropológico’ àquela 

construção concreta e simbólica (...) à qual se referem todos aqueles a quem ela designa um 

lugar”. O autor identifica que os lugares têm pelo menos três características comuns: “Eles se 

pretendem (pretendem-nos) identitários, relacionais e históricos”. Essas categorias servem 

para guiar a tentativa de entender o que acontece em Madureira. 

O aspecto identitário existe na medida em que ele se relaciona diretamente à identidade 

daqueles que o habitam ou freqüentam. A identidade, aqui é uma imagem específica em 

constante formação, tanto do indivíduo quanto do grupo – tal imagem é parte de um conjunto 

de elementos que tornam cada indivíduo único e ao mesmo tempo o fazem semelhante a 

outros, identificado-os entre si.  

Neste caso, o espaço é ocupado através de relações dinâmicas (o aspecto relacional) que 

se apresentam em um período determinado (o aspecto histórico); ou seja, o espaço se torna 

fisicamente um “lugar” em referência ao grupo que o ocupa naquela noite específica da 

semana, estabelecendo-se formas de convivência não observadas em outros momentos. 

O grupo em questão não tem relações étnicas diferenciadas, nem uma distinção clara de 

gêneros (apesar da maioria masculina); ao contrário, a diversidade parece ser a primeira 

característica que salta aos olhos. Essa diversidade é que, paradoxalmente, identifica o grupo 

através de suas atitudes e estilos, ao formar uma arquitetura urbana do não-consciente. 

Maffesoli (1998: pp. 171-172), falando das forças de coesão social que garantem a 

sobrevivência da cidade, diz que ela “contém em si outras entidades do mesmo gênero: 

bairros, grupos étnicos, corporações, tribos diversas que vão se organizar em torno de 

territórios (reais ou simbólicos) e de mitos comuns”. Ele afirma que “a multiplicidade dos 

grupos, fortemente unidos por sentimentos comuns, irá estruturar uma memória coletiva que, 

na sua própria diversidade, é fundadora (...) estruturalmente, é a sua diversidade que 

assegura a unicidade da cidade”. Podemos inferir que, no grupo, a diversidade é, também, 

elemento de coesão, a partir de aspectos comuns: a sexualidade e a orientação sexual. 

No início da descrição, afirmou-se que era possível identificar um caráter de 

sexualidade – especificamente, a homossexualidade dominante nos grupos menores, mesclada 

com alguns casais de atitudes aparentemente heterossexuais; uma observação continuada 

permitiu verificar que, nesses casais, o comportamento sugere bissexualidade. O evento, como 

um todo, lembra uma rave – festas características de meados dos anos 90 e que ainda existem, 

marcadas pela música eletrônica e diversidade visual e comportamental de seus participantes.  
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Como ocorre essa identificação através da sexualidade? Ela é muito mais uma 

sexualidade de discurso social, de atitudes. Giddens (1993: pp. 11; 38), ao estudar os 

fenômenos de transformação da identidade sexual na modernidade, estabeleceu uma relação 

direta entre o avanço científico – que permitiu um distanciamento maior entre sexo e 

reprodução, fazendo surgir em larga escala o que ele denomina sexualidade plástica (a 

sexualidade que se manifesta independente da necessidade de reprodução) – e a “revolução 

sexual” deflagrada pelos movimentos de emancipação feminista, pelas manifestações em prol 

do “amor livre” e, mais adiante, pelo movimento do Orgulho GLBT.  

Segundo o autor, a história da sociedade moderna é uma história emocional, de buscas 

sexuais dos homens, mantidas separadas de suas identidades públicas. Uma história que 

independe de orientação sexual: dada a separação entre o sexo homossexual e a reprodução da 

espécie, torna-se claro para ele que os homossexuais foram mais bem sucedidos nessa busca, 

por ela estar dissociada, desde o princípio, da separação de gêneros e suas funções sociais 

estabelecidas historicamente, mesmo quando o relacionamento homossexual imita o modelo 

heterossexual no tocante às relações de poder e gênero (p.138). Ele diz ainda que a identidade 

sexual na contemporaneidade transcende as aparências, passando a ser uma questão de estilo 

de vida e que a mesma “poderia ser formada pelas diversas configurações de traços 

relacionando a aparência, a conduta e o comportamento”(p.217). 

Tomando os devidos cuidados para não cair em um exagero otimista acerca da 

identidade social pura e simplesmente moldada pela identidade sexual, podemos fazer 

suposições. A maioria dos freqüentadores do shopping e da rua é de rapazes (muitos deles 

dando os primeiros passos de suas vidas sexuais). Para eles, ambos os lugares podem servir de 

“laboratório prático” para conhecerem a si mesmos e uns aos outros. Lá eles também 

conhecem homens mais experientes e trocam informações, olhares, emoções. 

É importante observar-se que, no período de existência dos encontros (com freqüência 

regular desde 1999), uma parte significativa dos participantes não freqüenta o evento desde o 

início – eram crianças quando ele começou. Muitos vêm acompanhando amigos que já 

conheciam o local, o que sugere um movimento cíclico de renovação da freqüência – 

inclusive, alguns ex-freqüentadores costumam voltar ao lugar após um ou dois anos de 

ausência, para ver como estão as coisas. Cerca de 20% dos participantes descobriram sozinhos 

os encontros, quase que como uma conseqüência natural de freqüentarem o Madureira 

Shopping vindo atrás de pegação: experiências e jogos sexuais episódicos (de troca de olhares 

até relações sexuais completas) que acontecem em cantos isolados desde a inauguração do 
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prédio e que serviram para incluí-lo no Guia Gay do Rio de Janeiro, uma publicação turística 

destinada ao público GLBT.  

O fenômeno da pegação2 merece um estudo profundo que escapa, por sua 

complexidade, ao escopo deste estudo; por hora, é suficiente dizer que ela é um dos elementos 

que impulsionaram a congregação dos freqüentadores nos encontros semanais. Vale 

acrescentar que a pegação, constituída de vários níveis, é muito comum em seus estágios 

iniciais – olhares, carinhos discretos – nos encontros. A presença de agentes de segurança, os 

olhares inamistosos de heterossexuais (e mesmo o risco de encontrar algum conhecido, 

parente ou amigo que não saiba da sua orientação sexual) não intimidam os jovens. A grande 

quantidade de homossexuais no local oferece um sentimento de segurança e alívio protetor 

aos casais, como se houvesse um código não verbalizado de solidariedade ente todos. 

Outro fator importante que vale ressaltar é a utilização da tecnologia em favor do 

encontro e da convivência: são os celulares que tocam incessantemente, outros que são usados 

para tirar fotos e até filmar casais e grupos, para depois enviar fotos por e-mail e/ou colocá-las 

em fotologs e no Orkut; são os “torpedos” enviados através da multidão; são os endereços de 

e-mail e MSN trocados entre aqueles interessados em manter uma “conversa mais profunda” 

com outros, com a mesma fluidez com que números de telefone são anotados em agendas de 

celulares. É a música nos alto-falantes de um carro ou quiosque, levando pessoas a dançarem 

e, assim, se tocarem sensualmente. 

Maffesoli (1985: pp. 40-41) salienta que um dos efeitos da domesticação dos costumes 

é esquecer que a efervescência é necessária a toda estruturação social. Ele fala de uma 

“incontinência” que, sem ser exclusiva de indivíduos marginais e não integrados à sociedade, 

remete àquilo que é “encoberto”. Para o autor, esse comportamento dionísico é fundamental 

para a manutenção da sociedade “formal”, no sentido de oferecer um contraponto que reforça 

e confirma a regra. Não por acaso, ele enfatiza o papel fundamental que a diversidade das 

manifestações sexuais – como a masturbação, a prostituição, a homossexualidade e o 

travestismo, entre outras (p. 100) – exerce na própria base da estrutura produtiva da sociedade 

capitalista, complementando o pensamento de Giddens. 

E, como em todo caso de manifestação “adversa” aos preceitos sociais estabelecidos, a 

sociedade institucionalmente constituída e verticalizada engendra esforços de supressão. Há 

um fato importante, que merece ser citado: durante todo o processo de pesquisa, ficou patente 

que a administração do shopping parecia estar engajada em um movimento repressor 

                                                 
2 A pegação na cultura heterossexual tem um sentido mais ameno, que corresponde aos estágios iniciais dessa 
forma de interação entre homossexuais, especialmente os masculinos. 
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“velado”. Apesar das negativas dos responsáveis (que apenas uma vez se dignaram nos 

receber e sequer reconheceram a existência dos encontros), é um fato – registrado, inclusive, 

em boletins de ocorrência na delegacia local – que os agentes de segurança sistematicamente 

tentam reprimir os encontros, de diferentes maneiras: 

 

- Alegando que somente aqueles que consomem produtos das lanchonetes podem 

ocupar as mesas (uma prática que não é mantida em qualquer outro dia da semana); 

- Tentando afastar os freqüentadores dos corrimões e muretas, “para a própria 

segurança dos usuários” (novamente, um “cuidado” inexistente em outros dias e 

com qualquer outro grupo); 

- A administração do shopping já fechou o local para “obras de manutenção”, mais do 

que qualquer outro ponto no prédio;  

- Já se tentou transformar a praça de alimentação em um espaço para outros usos – 

quase que exclusivamente às quartas-feiras – como shows de música ao vivo, espaço 

para prática de capoeira e artes marciais e outras atividades que, teoricamente, 

atrairiam um público diferente, podendo agir como fator de intimidação.  

 

Os encontros no shopping resistiram a tudo isso e também a tentativas desastradas da 

segurança de tentar proibir manifestações de carinho, como beijos e mesmo abraços. O ditado 

“a união faz a força” parece nunca ter tido um sentido tão claro como nesses casos. 

Essa amizade instantânea entre desconhecidos permeia todo o processo e sem ela, 

provavelmente, os encontros não ocorreriam. Esse fenômeno tem sido observado, 

especialmente, em momentos de tensão e enfrentamento de grupos hostis e autoridades 

repressoras. O companheirismo é característico da vida em comunidade e das relações de 

solidariedade e sociabilidade em oposição à sociedade urbana formal, conforme descrito por 

Maffesoli (1998: passim). Vale ainda lembrar que o companheirismo vigente nas relações do 

grupo em questão é permeado por uma sensualidade potencial. 

Como foi visto, a pegação tem muitos níveis, desde a troca fortuita de olhares discretos 

até o sexo episódico e casual, geralmente feito às pressas, em espaços destinados a outras 

funções (cabines de banheiro, escadas de incêndio etc.). Durante todo o evento, as conversas, 

normalmente em torno de trivialidades, quase sempre voltam ao tema do sexo –  falando dele, 

referindo-se a relacionamentos (factuais ou potenciais) dos participantes, ou comentando, com 

olhares curiosos, a aparência de determinado homem que circula no espaço. 
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O jogo visual tem um caráter significativo: a roupa, os acessórios e a maneira de andar e 

se movimentar chamam a atenção, atraem, repelem. Existe uma sedução inerente ao visual. 

Enquanto Baudrillard (1991: passim) afirma que a sociedade contemporânea é “pornográfica” 

(no sentido de que o sexo é cada vez mais tratado de forma tão explícita e direta, que gera 

uma sensação de neutralidade e tolerância, sem muito espaço para a sedução sutil) há de se 

notar que o próprio meio social – permeado de valores religiosos e conservadores – induz a 

que haja um movimento de resistência, no qual a sedução sutil ainda é cultivada e valorizada. 

Isso é mais claro no meio homossexual, onde ainda é necessário esconder sentimentos, 

disfarçar atitudes e comportamentos. 

Forma-se um curioso paradoxo em que, em meio à visibilidade de grupo gerada pelo 

encontro semanal, permanecem fortes os códigos sigilosos e desvios de atenção para disfarçar 

o desejo dos indivíduos. Esse pode ser um dos efeitos desindividualizantes do que Maffesoli 

menciona como a fusão da comunidade: “na massa a gente se cruza, se roça, se toca, 

interações se estabelecem” (1998: p.102). A erotização em massa dos indivíduos é estimulada 

pela sua presença no grupo maior. 

Retomando Augé, “o lugar é essencialmente histórico a partir do momento em que, 

conjugando identidade e relação, ele se define por uma estabilidade mínima” (p. 53). Cabe, 

aqui, uma explicação histórica para informar como surgiram os dois eventos que formam o 

conjunto dinâmico descrito.  

Em 1997, com a entrada do Brasil no Gay Pride (evento que marca as comemorações 

do dia 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho GLBT), começaram a ser realizadas Paradas do 

Orgulho em São Paulo e, mais tarde, no Rio de Janeiro. Outras iniciativas, principalmente de 

casas noturnas, abriram espaços para a convivência pública de homossexuais. Estabeleceram-

se horários “alternativos” em boates heterossexuais, para que o público gay tivesse um espaço 

de diversão. Algumas ONGs também promoveram eventos de conscientização e convivência.  

Foi nesse contexto que começaram os encontros no Madureira Shopping, que já era 

conhecido como “o melhor point de pegação do bairro”. Com a inauguração da boate Papa G, 

na Rua Almerinda Freitas, em 1999 (renomeada a partir do Papa Leone, clube noturno para 

adolescentes, com influência funk), a freqüência se tornou regular. A boate ficou aberta até 

2002, passando por reformas e duas mudanças de nome. 

Após o encerramento definitivo das atividades da Papa G, os freqüentadores do local 

continuaram se encontrando todas as quartas-feiras, primeiro no subsolo do shopping e mais 

tarde no quarto piso. Desde dois anos antes, gays menores de idade, proibidos por lei de 
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entrarem no estabelecimento, se reuniam à porta para conversar, se conhecer, pegar e 

namorar, perpetuando o sistema de vinculações sociais que permanece até hoje.  

As interações estabelecidas em 1997 sobreviveram à ascensão e queda da boate. Hoje 

(2003) o prédio está desocupado e fechado, mas os freqüentadores permanecem fiéis ao 

sentido original do lugar, mantendo vivo o que Maffesoli chama de genius loci (o espírito 

revitalizado com regularidade), quase como em um culto. Maffesoli comparou o fenômeno do 

genius loci à tradição dos primeiros anos do cristianismo, de se manter a memória dos “santos 

municipais”, entidades locais que eram sincretizadas, ou imagens criadas e absorvidas pela 

nova religião no intuito de trazer à população local a nova crença sem fugir muito de tradições 

pré-existentes. Conservando-se a fé em torno do “santo local”, o povo tinha mais uma razão 

para manter-se coeso à luz da nova ordem, resistindo mesmo à tendência centralizadora da 

Igreja institucional, que nunca desfez tal tradição. 

Da mesma forma, o contato constante entre os adolescentes e demais freqüentadores do 

shopping e da rua mantém viva uma memória que é anterior e transcendente ao espaço 

público que havia sido criado para a convivência deles mesmos. Eles tomaram o espaço e o 

transformaram momentaneamente em um lugar para seus encontros, criando uma tradição que 

já faz parte do imaginário de Madureira. Os comerciantes, moradores e até mesmo aqueles 

que se opõem à diversidade sexual certamente precisarão de tempo para se acostumar à 

ausência desse evento, caso o mesmo venha a extinguir-se.  

 

2005: A CONSAGRAÇÃO DO GENIUS (GAYNUS?) LOCI 

A parte final desta pesquisa se inicia em outubro de 2005. Há cerca de um ano, a boate 

reabriu sob nova direção, com o nome de Papa GLS, mantendo o estilo anterior: uma lounge 

no primeiro andar, com espaço de convivência, uma pista de música eletrônica no segundo 

andar (acompanhada de um dark room, um espaço para encontros íntimos e pegação) e um 

terraço coberto, próprio para música ao vivo e namoro. 

Desde a inauguração, o clube noturno abre suas portas de quarta a domingo. O sucesso 

da casa é notório: a freqüência chega a mais de 2.000 pessoas em algumas quartas. A rua fica 

intransitável, com indivíduos, casais e grupos se apertando entre os vários carros 

estacionados, bebendo debruçados sobre meia dúzia de quiosques, fazendo uma fila 

interminável na porta da boate. Uma vez que se entre, é praticamente impossível sair até 

depois de 1h da manhã, quando o fluxo da multidão que entra começa a abrir pequenos 

espaços. Em noites de festas especiais, a dificuldade para sair pode se estender até 3h. 
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Ainda há uma quantidade razoável de menores de idade (cerca de 20-25%) 

freqüentando o local, sem entrar na boate. E eles não precisam: há refrigerantes, conversa, 

música e os vários estágios de pegação disponíveis na rua. A noite de quarta ainda parece ser 

a melhor opção noturna para esse público que espera ansiosamente sua chance de entrar nos 

locais reservados para maiores. Entre os entrevistados, há relatos animados sobre 

demonstrações públicas de afeto, chegando a extremos – beijos ao ar livre, “apertos” mais 

ousados, até masturbação e sexo oral em cantos escuros, atrás de carros. Não há medo de 

represálias. Há quem diga, orgulhoso, que chegou a “fazer” (pegar e até transar) nas 

proximidades de uma igreja evangélica em outra rua. 

A própria casa noturna passa por uma fase ótima. Mesmo sabendo que a boate 1140 

(localizada a cerca de 20 minutos de ônibus) continua sendo a “rainha do território” às sextas, 

sábados e domingos, a Papa GLS não tem do que se queixar: segundo sua administração, as 

quartas-feiras podem, perfeitamente, compensar o esvaziamento parcial nas outras noites. O 

domingo é o segundo melhor dia para se encontrar uma casa razoavelmente cheia. 

Por outro lado, o shopping se rendeu à institucionalização e á verticalidade. As 

lanchonetes que circundavam a praça fecharam. Um novo restaurante estendeu suas mesas até 

a área que era de livre acesso. A particularização e privatização do espaço diminuíram muito a 

liberdade de movimento – e a freqüência da comunidade GLBT no local. Mas o shopping 

ainda é um point de pegação (mesmo que menor) e pessoas se encontram para seguirem 

juntas à rua. O “espírito do lugar” ainda sobrevive, mesmo que em trânsito.  

Curiosamente, com a redução de freqüentadores gays nas quartas, aqueles que antes 

evitavam passar no local nesse dia justamente porque só queriam encontros de natureza sexual 

– e a visibilidade exacerbada da comunidade GLBT chamava muito a atenção da segurança 

do shopping – recomeçaram a freqüentá-lo, “protegidos” pelo manto do anonimato. Dionísio 

também resiste e sempre parece achar uma solução para cada novo obstáculo institucional. 

Podemos afirmar que, efetivamente, o espírito não apenas sobreviveu a cerca de dois 

anos sem uma boate no local, como proliferou e se fortaleceu. A presença atual de uma casa 

noturna na rua não invalida os resultados da primeira fase da pesquisa – foi a freqüência da 

rua que tornou possível sua reabertura. Mesmo que o espaço privado e pago venha a ser 

fechado por alguma razão, tudo leva a crer que o espírito comunitário e sensual que permeia 

esse lugar, fortalecido pela convivência semanal, permanecerá e, quem sabe, incentivará outro 

empresário da noite a tentar a sorte ali. Só o tempo – e Dionísio – dirão. 
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