
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIAGO OLIVEIRA 

 

 

ENGENHARIA ERÓTICA, ARQUITETURA DOS PRAZERES 

cartografias da pegação em João Pessoa, Paraíba 

 



1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIAGO DE LIMA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

ENGENHARIA ERÓTICA, ARQUITETURA DOS PRAZERES 

CARTOGRAFIAS DA PEGAÇÃO EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA / RIO TINTO 

2016 



2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

THIAGO DE LIMA OLIVEIRA 

 

 

 

 

ENGENHARIA ERÓTICA, ARQUITETURA DOS PRAZERES 

CARTOGRAFIAS DA PEGAÇÃO EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA 

 

 

Dissertação submetida pelo mestrando Thiago de 

Lima Oliveira à banca examinadora como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Antropologia pelo Programa de Pós-

graduação em Antropologia da Universidade 

Federal da Paraíba. 

Orientadora: Silvana de Souza Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA / RIO TINTO 

2016 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade Federal da Paraíba. 

Biblioteca Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O48E       Oliveira, Thiago de Lima. 

                      Engenharia erótica, arquitetura dos prazeres: cartografias  

                   da pegação em João Pessoa, Paraíba / Thiago de Lima 

                  Oliveira. – João Pessoa, 2016. 

  180f.: Il. 

Orientadora: Silvana de Souza Nascimento 

Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCHLA 

1. Antropologia. 2. Socialidades masculinas. 3. Sexualidade e 

erotismos. 4. Produção do espaço. 5. Masculinidades. 

6. Corporalidades. 

 

 

   UFPB/BC                                                                            CDU: 39 (043)       

    



4 

 

THIAGO DE LIMA OLIVEIRA 

 

ENGENHARIA ERÓTICA, ARQUITETURA DOS PRAZERES 

CARTOGRAFIAS DA PEGAÇÃO EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________________ 

Profa. Dra. Silvana de Souza Nascimento (Orientadora) 

Programa de Pós-graduação em Antropologia - UFPB 

Departamento de Antropologia/PPGAS-USP 

 

 

_________________________________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Maria Ribeiro de Oliveira (Examinadora Interna) 

Programa de Pós-graduação em Antropologia/UFPB 

Cento de Desenvolvimento do Semiárido – Universidade Federal de Campina Grande 

  

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Camilo Albuquerque Braz - (Examinador externo) 

Programa de Pós-graduação em Antropologia Social - UFG 

 

_______________________________________________________ 

Profa. Dra. Márcia Reis Longhi (Examinadora Suplente interna) 

Programa de Pós-graduação em Antropologia - UFPB 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Adriano de León (Examinador suplente externo) 

Programa de Pós-graduação em Sociologia - UFPB 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA / RIO TINTO 

2016 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao escrevermos, como evitar que escrevamos sobre aquilo 

que não sabemos ou mal sabemos? É necessariamente 

nesse ponto que imaginamos ter algo a dizer. Só 

escrevemos na extremidade do nosso próprio saber, nesta 

ponta extrema que separa nosso saber e nossa ignorância e 

que transforma um no outro. É só desse modo que somos 

determinados a escrever.  

 

Gilles Deleuze 

 

 

É estranho, é tolo pretender um relato genuíno sobre algo, 

sobre alguém, sobre qualquer um, até mesmo sobre si 

próprio. Mas é necessário também. 

 

Alejandro Zambra  

 

 

O Corpo não é uma máquina como nos diz a ciência.  

Nem uma culpa como nos fez crer a religião. 

O corpo é uma festa. 

 

Eduardo Galeano 
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RESUMO 

O trabalho visa contribuir para o crescente debate nas ciências sociais a respeito das 

interações entre pessoas e lugares a partir da proposição de reflexões etnográficas sobre 

as narrativas e  experiências eróticas de homens engajados em uma rede de trocas 

afetivas e sexuais a que chamam “pegação”. Essa rede é conformada por uma 

multiplicidade de agentes e circuitos que se distribuem entre o público, o privado, o 

comercial, o virtual e o doméstico. Os circuitos que conformam a rede podem ser 

definidos a partir domínios e modelos de relação que, ainda que se entrecruzem e 

sobreponham constantemente, configuram maneiras específicas de entender os 

significados produzidos na experiência. Ao longo do trabalho busco descrever e analisar 

encontros produzidos a partir de espaços como banheiros, praias, cinemas pornôs, 

saunas, sites e aplicativos para dispositivos móveis. As análises sinalizam para o modo 

como o espaço e os marcadores sociais da diferença estão imbricados, produzindo 

relações e significações mútuas a partir de economias eróticas que valorizam e 

(re)produzem expectativas sobre gênero, raça, classe e gerações a partir de estratégias 

de diferenciação e fragmentação do espaço para públicos e interesses diferenciados. 

Palavras-chave: socialidades masculinas; sexualidade e erotismos; produção do 

espaço; masculinidades; corporalidades. 
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ABSTRACT 

This dissertation aims to contribute to the growing debate in the Social Sciences about 

the interactions between people and places from the proposition of ethnographic 

reflections on erotic narratives and experience of men engaged in a network of affective 

and sexual changes called "pegação” (cruising). This network is made up of a 

multiplicity of agents and circuits that are distributed between the public, private, 

commercial, virtual and domestic spaces. The circuits that make up the network can be 

defined from fields and models of relationship, even if from crossing and overlap 

constantly, configure specific ways to understand the meanings produced in the 

experience. In the dissertation I seek to describe and analyze encounters produced from 

spaces like bathrooms, beaches, porn cinemas, saunas, websites and mobile apps. The 

analyze indicates to the way the space and the social markers of difference are 

intertwined, producing mutual relationships and meanings from erotic economies that 

value and (re)produce expectations about gender, race, class and generations from 

strategies of differentiation and fragmentation of the space to different public and 

interests. 

Keywords: male sociality; sexuality and eroticisms; production of space; masculinities; 

embodiement. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Quando conheci Fábio
1
, o rapaz que trabalhava durante o dia e estudava 

fisioterapia em uma universidade privada no período da noite, ele contava com pouco 

mais de 20 anos. O rapaz magro que morava em Bayeux, cidade da região metropolitana 

de João Pessoa, tinha uma estatura mediana, falava pouco, mas gostava de conversar 

respondendo com sorrisos e gestos. Vez por outra, quando conversávamos gostava de 

me tocar a mão ou o ombro. A despeito de qualquer possibilidade verbal de 

comunicação, sua voz gaguejava ou titubeava quando da necessidade de uma expressão 

mais objetiva de opiniões, o corpo de Fabio movia e comunicava-se de maneira 

surpreendente. Em outra ocasião, quando saímos com um amigo e fizemos uma parada 

numa sorveteria, o amigo de fala vibrante comentava a respeito de Fábio “ele é uma boa 

pessoa, fala mais com os olhos e o coração do que com a boca”. E logo em seguida 

acrescenta “e é um danado pra fazer!”. 

 Meu encontro com Fábio se deu a partir de minha inserção em um grupo dentro 

de uma rede social. Na ocasião, buscava colaboradores para a pesquisa de mestrado na 

qual pretendia discutir sobre as experiências eróticas de homens que frequentavam 

locais para encontros sexuais chamados de “pegação”. Fábio foi um daqueles poucos 

que respondeu minha solicitação. Encontramo-nos em uma tarde quente de maio nas 

proximidades de um grande hipermercado na região central de João Pessoa, no parque 

Sólon de Lucena. Havia pedido para que ele me apresentasse alguns dos lugares que 

costumava frequentar e que mais gostava. O local era um banheiro. Ao chegarmos lá, 

deparei-me com um cenário bastante conhecido em minhas experiências de campo 

anteriormente realizadas. O corredor de chão sujo, empoçado com uma desagradável 

mistura de areia, água e urina. As três cabines faziam o corredor no sentido vertical, ao 

passo que no fundo dois mictórios em metal davam de frente para a porta. Em frente às 

cabinas, uma pia sobre a qual suspendia um espelho de proporções razoáveis e ladeado, 

à direita, um lixeiro já preenchido às bocas de papéis. 

 Chegamos e entramos brevemente para logo em seguida sair. Nossa entrada era 

como um rápido reconhecimento. Encostamo-nos próximo às vigas do estacionamento 

onde o banheiro se localizava. Com alguma regularidade olhávamos em direção à porta 

                                                           
1
 Os nomes apresentados ao longo do texto não correspondem aos nomes reais dos interlocutores. Foram 

trocados e escolhidos com base nas escolhas dos próprios interlocutores com o objetivo de preservar 

informações pessoas e sua identificação. Algumas pessoas públicas, a exemplo dos empresários e donos 

de estabelecimentos, optaram por manter seus nomes reais, decisão que foi respeitada.  
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do banheiro, esquadrinhando o movimento dos que entravam, saíam e, principalmente, 

daqueles que permaneciam no banheiro por alguns instantes. Entre uma olhada e outra, 

conversávamos sobre nossas vidas, interesses, histórias afetivas e trabalho. 

 Após alguns desconcertantes minutos onde minha fala se ouvia mais do que a de 

Fábio, que usualmente me respondia com risadas e olhares provocadores, ele me pede 

que espere enquanto vai voltar ao banheiro ver se tem alguma coisa acontecendo. 

Respondo que si, que o esperaria ali mesmo. Olho ao redor: um rapaz negro de 

aparência jovem está próximo ao telefone público nas proximidades da escada que dá 

acesso ao estacionamento para os pedestres; em outro canto um homem de cabelo 

ortodoxamente penteado e barba aparada, vestindo calça de linho e camisa branca 

conversa ao celular enquanto, repetidas vezes finge coçar as genitais olhando em 

direção a mim e ao outro rapaz. Ao ver Fábio sair, ele se aproxima um pouco. Parece 

agora estar esperando alguém, já que guardou o telefone celular. 

 Após alguns instantes Fábio retornou dizendo “parece que tem um movimento 

no box”. Diz que vai voltar e pergunta se quero participar. Digo que não, dessa vez 

espero por ele e “me ajeito” por ali mesmo, pelos arredores. Ele sorri e sai. Tento 

recompor a cena, e observo logo que o rapaz que antes estava nas proximidades do 

telefone público agora se dirige ao banheiro, acompanhando Fábio, ao passo que o outro 

se aproxima de mim. 

Poucos instantes depois ele me aborda: “Oi, tudo bem? Que horas têm?”. 

Retribuo a cordialidade e digo não ter relógio. Aproxima-se de mim e encosta um dos 

pés na viga. Pergunta meu nome, onde moro, o que estou fazendo ali: Me chamo 

Thiago. Moro aqui perto. Estou acompanhando um amigo. Ele logo retruca à última 

pergunta: “Amigo, né?” Me olha como a me provocar e ao mesmo tempo retoma o sutil 

insinuar alisar a genitália chamando atenção para o volume discreto sob a calça. Percebo 

que está excitado. Tento retribuir as perguntas agora. E você, como se chama? Tá 

fazendo o que por aqui? Moras onde? Ao ver minha tentativa de empenho na conversa, 

muda a postura e aproxima-se, tentando juntar o corpo ao meu. Diz que se chama 

Edson, está no intervalo do trabalho e mora na zona sul, no bairro de Mangabeira. 

Investe em outras trivialidades, mas a conversa não segue muito adiante, possivelmente 

devido ao fato de que, ainda que me empenhasse em manter a conversa, eu não 

demonstrava tanto empenho na conversa sutil, corporal, que ele mesmo tentava travar 

ao me olhar, alisava a virilha, mexia-se e fingia me convidar a outro lugar com o 

pescoço sem nada dizer. 
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 Resolvo ir ao banheiro ver se algo está acontecendo e pergunto a Edson se lhe 

interessa me acompanhar, ao que ele responde “vai na frente”. Sigo sozinho. Ao chegar 

não vejo Fábio; sigo até o mictório e percebo sussurros na última cabine. Suponho ser 

ele e retorno ao meu posto. Edson havia retornado ao seu posto inicial também. Não me 

seguira e agora se apoiava sobre o corrimão da escada de acesso observando as pessoas 

que eventualmente cruzavam o estacionamento como atalho entre o parque e a rua de 

trás do mercado. 

 Ao esperar recordo das situações anteriores na qual aquele lugar se me havia 

apresentado: quando era adolescente e junto com alguns amigos íamos até lá à procura 

de um lugar tranquilo onde os casais pudessem namorar no intervalo ou na fuga das 

aulas, ou quando alguns anos mais tarde inicie por ali mesmo minha pesquisa de 

iniciação científica que daria suporte inicial para esta dissertação. Fábio voltava e eu 

tentava amarrar dentro de mim as questões que pretendia fazer-lhe e as provocações que 

Edson me havia suscitado: a lida com as estratégias, a leitura do corpo do outro, o que 

se pode fazer em tão pequeno espaço, por que ali e não outros lugares. Diferente do 

habitual ao longo de todo nosso encontro, Fábio retornara animado e até falante. Me 

descentrou do meu roteiro tão bem programado de questões e me conduziu ele mesmo 

pelos momentos que desejava narrar. Ao ver seu sorriso, concentro todo meu repertório 

de questões em uma única: “e então, como foi?”. 

 
Incrível. Encontrei um cara que eu queria ficar já tinha um tempão. E 

foi massa! [E como esse cara era? Era o que estava ali pelo 

orelhão?] Não, não era não. Esse apareceu lá, mostrou o pau e tudo 

mas não rolou, ficamos os dois só mesmo, daí a gente foi pro box. Ele 

é tipo do meu tamanho, fortinho, moreno. [Eita!, nem vi... mas quando 

você saiu um pouco depois fui no banheiro e vi que a última estava 

mesmo fechada]. Pois é, a gente estava lá. Foi muito massa, ele é 

cheiroso... não tem cheiro de mijo.
2
 

 

 Começou então a descrever os inúmeros benefícios e razões pelas quais preferia 

aquele lugar em detrimento de outros: proximidade com sua casa e com o trabalho, 

                                                           
2
 Nem todos os fragmentos de falas apresentados ao longo do texto são transcrições de registros sonoros 

gravados com suporte técnico adequado. Em algumas situações, como essa, tratam-se de reconstruções 

das falas dos meus interlocutores com base em minhas lembranças e registros em diário de campo. 

Sempre que possível esses registros foram lidos e discutidos pelos próprios interlocutores no curso da 

pesquisa, e correções e ajustes lhes foram adicionados com base nessas leituras. Considere o leitor que, 

em virtude do contexto em que uma parte significativa das interações aconteceu, os fragmentos 

apresentados no corpo da dissertação se tratam de reconstruções. Meu esforço assim é duplo, (a) diz 

respeito à discussão de uma memória sobre situações em geral sigilosas e que nesse caso é produzida e 

refletida dialogicamente, (b) mas também é um esforço de produção científica comprometida com alguma 

honestidade sobre os meios e espaços nos quais as relações e interações foram produzidas.   
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afinal “tenho que passar por aqui mesmo todo dia”; o sentido de utilidade, já que em se 

tratando de um espaço compartilhado por outras pessoas diversas é possível agregar aos 

seus interesses ali uma desculpa plausível do tipo “vim comprar uma coisa”, ou “estou 

esperando alguém” como me explicava quando perguntei se já havia encontrado algum 

conhecido quando estava por ali. Além disso, Fábio apontava para os tipos que 

costumava encontrar por ali, segundo ele bem misturado, mas “tudo com cara de 

homem”. 

 Perguntei o que fizeram na cabine, ao que Fábio responde sumário: “de tudo!”. 

Seguindo a conversa com Fábio começamos a caminhar e só me dou conta que ele me 

leva para a saída quando vejo Edson mais uma vez ao telefone celular e encostado 

próximo ao corrimão da escada. Ao descermos, ele nos olha. Conto a Fábio sobre nossa 

breve conversa e ele, instigado começa a me perguntar: e então, rolou alguma coisa? 

Gostou? Ele disse o que curtia? Por que vocês não...? As perguntas vinham em um 

misto de empolgação e curiosidade que não havia percebido até então. Tentei responder 

de modo gentil que estava comprometido, que era casado, e que, ainda que aquilo não 

fosse um impedimento para que eu ficasse com Edson naquelas circunstâncias, não era 

meu interesse. Dizendo entender, me pergunta se quero tomar alguma coisa e continuar 

a conversa. Respondo que sim e vamos a um dos tantos bares populares localizados no 

Parque Sólon de Lucena. 

 Tratava-se de um bar já conhecido, em geral frequentado por artistas, 

trabalhadores do comércio da região e, de modo geral, em especial no período noturno, 

por pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo. Era um bar que ficava 

famoso pelos quibes, mas acima de tudo pelas noites de caraoquê onde os clientes se 

apresentavam cantando versões várias de clássicos nacionais e de outras províncias. Ali 

sentamos e continuamos a conversa sobre as empreitadas de Fábio naquela tarde, mas 

também noutros momentos. 

 

[Mas e que outros tipos de lugares você vai quando quer ficar 

com alguém, por exemplo?] Em geral eu gosto de vir aqui, acho 

que é meio que garantido, sempre rola. Mas eu também quando 

tô em casa e não quero sair muito dou uma olhada pelos sites de 

bate-papo e tal... e além disso tem o Facebook. [você participa 

de grupos no facebook?] De alguns, mas não entro muito. 

Tenho um fake3, mas nem sempre tenho paciência de ficar 

                                                           
3
 “Fake” é como se denomina no universo das interações online os perfis postiços criados em redes 

sociais para disfarçar a identidade ordinária da pessoa que acessa. Ainda que a utilização de avatares que 

não correspondem à identidade do usuário seja comum, nem sempre isso se registra. Eventualmente um 
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trocando pelo celular... E tem outros lugares que eu vou sim, 

mas mais afastados... mas eu curto... tipo no Seixas, se bem que 

tá bem perigoso por lá, mas é massa, boy! Já conhece? [Sim, 

sim... tá tenso mesmo, mas ainda assim é um lugar legal] 

(Diário de Campo, Fábio, fevereiro, 2014) 

 

  Ele me pergunta como eu conheci o Seixas ao que respondi ter sido apresentado 

anos atrás por um amigo, quando era adolescente e estava finalizando o ensino médio. A 

grande área com vegetação de restinga, com entradas protegidas por cercas facilmente 

transpassáveis era um dos lugares que mais me apetecia ir durante certo período da 

minha vida. A mistura da paisagem natural com as pessoas, os caminhos desenhados no 

chão de forma sinuosa e discreta, em alguns pontos ladeados por embalagens de 

preservativo e noutros por aglomerados de pessoas que devoravam vorazmente umas às 

outras.  

As histórias narradas por Fábio juntam-se agora às de outros tantos homens que 

conheci e com os quais pude me relacionar no período de desenvolvimento desta 

dissertação. São histórias que dizem respeito a um universo de relações onde noções 

como corpo, desejo, segredo, lugar e prazer se misturam, desagregam, tensionam 

biografias e provocam limites e fronteiras. Histórias rápidas, entre o efêmero e a 

elasticidade, pouco lineares, registros episódicos, lembrança-esquecimento. Produções 

discursivas que se espalham entre a emergência da linguagem verbal e a proeminência 

de movimentos corporais simultaneamente sutis e intensos. O corpo dos meus 

interlocutores, assim como as tatuagens faciais dos homens Maori, são um registro de 

sua própria história, tecida e desenhada na carne. Entre uma arquitetura dos prazeres na 

planta fria da cidade, e uma engajada engenharia erótica na produção de edifícios 

corporais são montadas, distribuídas, expostas e ocultadas pessoas, trajetórias e 

biografias as quais tento mobilizar aqui com o objetivo de problematizar o campo das 

reflexões antropológicas sobre erotismo e homossexualidades masculinas em contextos 

urbanos a partir de escalas de cidade que usualmente têm escapado à reflexão nesse 

subcampo específico. 

 Esta dissertação versa sobre as experiências eróticas de homens em João Pessoa, 

uma cidade de médio porte no nordeste brasileiro. Mais precisamente diz respeito a uma 

rede bastante ampla de relações entre pessoas, práticas e lugares. João Pessoa é a capital 

                                                                                                                                                                          
fake é apenas um outro perfil utilizado para separar o universo de relações que a pessoa estabelece. 

Opera-se assim, nesse último caso, uma tentativa de separação entre redes de interesses e contatos. Para 

uma discussão mais precisa sobre esse aspecto, ver Carolina Parreiras (2009)  
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do estado da Paraíba, conta com pouco mais de 800 mil habitantes, está localizada na 

porção leste da região Nordeste e tem uma população predominantemente originária de 

municípios de outras microrregiões do próprio estado e alguns estados vizinhos, como 

Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco que a partir da década de 1950 começou a 

migrar para a capital na busca de melhores condições de trabalho e acesso a serviços. 

Nesses termos, como se pode prever, as primeiras gerações de pessoenses nascidos na 

cidade é fruto desse movimento, ou em menor medida, de pessoas de outros estados e 

que fixaram residência no município, uma realidade cada vez mais frequente nesta 

última década. A economia da cidade não é muito distinta daquela das demais capitais 

do Nordeste; há uma grande predominância de atividades comerciais e algumas 

indústrias nos bairros mais afastados. Atividades como agricultura e cultivo de animais 

são desenvolvidas, mas pouco frequentes, exceto nas regiões mais afastadas nas 

direções sul e oeste, onde estão os bairros com os estratos mais pobres da população. 

 Ainda que não circunscrito unicamente à presença de homens, neste trabalho 

busco descrever e produzir reflexões sobre a forma como as masculinidades e 

sexualidades são experimentadas e vivenciadas por homens de classes sociais, raças, 

ocupações, origens, etnias e interesses diversos sobre a rede e os circuitos que compõem 

e formam parte. O engajamento nessa rede e seus circuitos toma motivos e proporções 

variadas na biografia de cada uma das pessoas que colaboraram com esta pesquisa. São 

movimentos que se tecem a partir de e em fluxos, intensidades, potências velocidades, 

formas e direções multivariadas no curso das trajetórias de vida. É a partir dessa pista 

que busco apresentar as dinâmicas e os agentes mobilizados por essa rede de circuitos.  

Pegação aqui é acionada tanto quanto categoria nativa, êmica, quanto ética, 

analítica. No contexto etnográfico estudado, meus interlocutores referem como pegação 

a algumas das suas experiências eróticas, em geral estabelecidas de maneira fortuita e 

efêmera em lugares e através de códigos de interação bastante específicos. É um termo 

polissêmico, podendo, a depender do interlocutor, dizer muito e simultaneamente nada. 

É, para todos os fins, um código. Pode-se chamar de pegação qualquer relação de flerte, 

paquera e namoro entre pessoas potencialmente desconhecidas, como também pode-se 

chamar assim o local em que essas relações acontecem. Sobre o grau de familiaridade 

entre as pessoas que frequentam os lugares de pegação, há uma constante recorrência 

por parte dos interlocutores em afirmar que os parceiros sejam desconhecidos, mas em 

termos efetivos isso nem sempre é o que se observa. O grau de familiaridade não é uma 

exigência para os encontros, de modo que com a frequência a determinados lugares, os 
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agentes tornam-se mais ou menos conhecidos e podem desenvolver outras modalidades 

de interação fora dos ambientes. Nesses termos, pode-se falar em encontros entre 

“amigos” e “colegas”, categorias operadas nesses espaços para se referir a pessoas com 

algum grau de familiaridade e intimidade, estabelecendo-se também uma gradação entre 

pessoas a se evitar, estranhos colegas e amigos, nesse sentido de acordo com os níveis 

de confiança e intimidade. Além disso, mencionam-se com frequência as experiências 

de encontro positivas, que se deseja repetir, ou eventualmente, investir em outras 

modalidades de relacionamento. 

Tomando em seu aspecto êmico, a pegação surge como um código na medida 

em que as práticas descritas pelos colaboradores desta pesquisa como pegação se 

referem a jogos sinuosos de insinuação e provocação que se estabelecem entre sujeitos 

que dominam ou se aventuram através de olhares, movimentos e convites – por vezes 

pouco objetivos. Todos esses elementos são acionados de modo ágil em contexto de 

interação localizado na interseção entre desejo e criatividade, entre a vontade de fazer e 

a perspicácia de transformar espaços. São rápidos, efêmeros. Cruzam a geografia e a 

temporalidade, não as ignorando, mas definindo-as por meio de experiências corporais 

durando apenas o momento do encontro instantâneos e que logo se desfazerem ou 

remontam noutros formatos ou veículos. 

  Tais locais são perpassados por um processo de ressignificação e são 

“transformados” pelos usos dados pelos agentes. Esse processo é marcado dentro de 

certos aspectos temporais e interacionais, quer dizer, acontecem em espaços quase 

sempre fugidios em momentos oportunos ou estabelecidos pela frequência com que 

encontros com outros sujeitos se faz possível. Além disso, a pegação estende-se de 

forma nevrálgica pelas regiões da cidade, cria fluxos de agenciamentos, movimentos de 

agentes desejantes em deriva, experiência seminômade e plural que burla qualquer 

tentativa de classificação ortodoxa que determine limites entre público, privado, 

doméstico, online, off-line, ou profano, trabalho, masculino, feminino e bicha. 

 

Os quadros da vida urbana: socialidades e produção de espaço  

A pesquisa empírica que orientou e fundamenta os argumentos e situações 

tratadas no texto é resultado de um esforço etnográfico desenvolvido desde 2012 por 

meio de diferentes projetos e iniciativas e com apoio de outras tantas agências de 

fomento à pesquisa. De modo preciso, nesse período meu objetivo foi etnografar 
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socialidades homoeróticas masculinas e produção de lugares a partir de pessoas 

engajadas em um sistema de trocas eróticas e sexuais que chamam de “pegação”. 

Uma questão fundamental para o desenvolvimento dessa pesquisa é a suposição 

de uma unidade básica de análise, se assim for possível falar. Isso porque o fenômeno 

estudado não abarca uma efetiva homogeneidade, inviabilizando qualquer tentativa de 

agrupamento rígido do tipo “sociedade da pegação” conforme as definições de 

sociedade herdeiras de Durkheim. Os processos que caracterizam a pegação aqui 

etnografada são estabelecidos por sujeitos diversos e heterogêneos. Não 

necessariamente se reivindica uma identidade em função do tipo de prática exercida; ao 

contrário, fala-se constantemente em segredo e discrição como se as relações 

estabelecidas ali pertencessem a outro domínio da vida que não aquele do cotidiano. 

Muitas das pessoas com as quais mantive contato durante o período em campo investem 

uma parte significativa do seu tempo frequentando lugares de pegação, ou mesmo na 

paquera através de redes sociais e aplicativos, falam sem embaraço dos seus desejos e 

aventura, mas mesmo assim não exigem para si algo como uma identidade distintiva em 

função disso. Apenas “têm desejos”. 

Ainda que uma parte significativa desses sujeitos se perceba e anuncie como 

homossexual, gay, bicha, entre outros, ainda há aqueles outros tantos nas margens, em 

regiões liminares, aqueles que transitam e provocam fronteiras entre estigmas e 

privilégios: os hetero-flexíveis, curiosos, brothers, os que só curtem, boys, os machos 

que curtem machos, os casados e pais de família sem frescura. Como apreender essa 

profusão de sujeitos desejantes que não só se percebem de formas variadas, mas 

também elabora os lugares que frequenta a partir de marcadores e com interesses 

diferentes? Desde já anuncio que não se trata de uma divisão polarizada em uma disputa 

por identidades, ao contrário, seguindo Deleuze e Guattari (1995) talvez fosse mais 

apropriado falar em molecuralizações do desejo. 

Na tentativa de contornar o equívoco quase totêmico de uma unidade fixa, no 

curso desse trabalho opto por trabalhar com o cruzamento entre experiências quase 

anônimas - tendo em vista que me foram reportadas ou observadas durante o período em 

campo nos lugares de pegação, aplicativos específicos e grupos em rede sociais de 

modo intermitente – a trajetórias biográficas construídas e avaliadas a partir de 

interlocutores privilegiados com os quais tive a oportunidade de desenvolver uma 

relação mais próxima e íntima. Ao entrecruzar essas perspectivas, busquei construir um 

retrato compósito, como falava Gregory Bateson (2008), ou mais propriamente uma 
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visão “oligóptica”, tal como sugerido por Bruno Latour em sua apreciação sobre a 

cidade de Paris: 

Para atualizar o espaço e torna-lo um pouco mais realista, não é para o 

mapa que se deve voltar, qualquer que seja o número de seus pixels, 

mas para os oligópticos. Por esse neologismo designo as estreitas 

janelas que permitem relacionar, por certo número de canais estreitos, 

alguns aspectos somente dos seres (humanos e não humanos) cujo 

conjunto compõe a cidade (LATOUR, 2009, p.05) 

 

Antecipando as relações de permeabilidades entre pessoas e ambiente, utilizo-me do 

recurso oligóptico de Latour para sinalizar não apenas as formas de apreensão e 

virtualização da cidade, sugeridas pelo autor, mas efetivamente refletir sobre como os 

agentes operacionalizam e potencializam campos relacionais no ambiente urbano, ou 

seja, como são construídas essas socialidades que pretendo analisar. Uma perspectiva 

oligóptica implica, pois, uma alternativa ao panóptico. Assim como o retrato compósito 

de Bateson designa quadros reduzidos da experiência social para Latour importa não um 

panorama acabado e total, mas, como aponta Nascimento (2014a, p.09), “diferentes 

quadros da cidade, visões parciais que totalizam Paris cada uma a seu modo e não 

apenas uma única perspectiva totalizante e panorâmica”. 

   A partir de tais instrumentos torna-se possível refletir de modo preciso os 

movimentos sinuosos que se estabelecem no escuro da praia e nos arredores de 

matagais, a reinvenção da linguagem nos banheiros masculinos, o intenso processo de 

negociação da sexualidade engendrada no seio de práticas que não são atendem a uma 

única forma ou são estáticas. Fala-se aqui de táticas e movimentos difusos, polimorfos, 

de uma linguagem polissêmica e provocadora, apesar da precariedade dos recursos 

verbais em determinados contextos. No espaço de circulação de experiências e corpos 

engendrado pela pegação, os agentes não procuram qualquer definição de identidade ou 

a conformação de uma coletividade homogênea e fechada. No universo disso que 

chamaremos de socialidades homoerótica, há um intenso processo de permeabilidade no 

qual a pessoa tomada como possibilidade de manifestação dos organismos e o ambiente, 

produzem-se mutuamente. 

A questão agora é: de que modo essa reflexão sobre o conceito de sociedade e 

suas alternativas contribui para o tipo de exercício que se desenvolve neste trabalho? O 

exercício de revisão teórico elaborado por autores como Marilyn Strathern (2013a; 

2013c), Bruno Latour (2012), Christina Toren (1996; 2014;) e Tim Ingold (2003; 2002) 

oferece contribuições singulares e potentes também para a análise de fenômenos fora 
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dos contextos melanésios tendo em vista que possibilita instrumentos mais acurados e 

precisos para se pensar relações desagregadoras, fronteiriças, moleculares que fogem a 

modelos de homogeneidade. Como bem sinaliza Silvana Nascimento: 

A discussão a respeito do conceito de sociedade nos interessa para 

problematizar a ideia de indivíduos que se fazem de maneira 

autônoma e ao mesmo tempo compõe a somatória da sociedade. De 

uma perspectiva antropológica, é preciso observar se esses conceitos 

fazem sentido para os agentes que compõem a realidade observada. 

Em coletivos que se movimentam entre fronteiras, geográficas e 

simbólicas, dificilmente apreende-se uma sociedade pois esses 

coletivos fazem parte da própria circulação e constituem-se de 

experiências urbanas liminares. E estas experiências urbanas estão 

localizadas em cidades (2014a, p.10). 

  

O que são os agentes que analiso se não pessoas engajadas em movimentos 

simultaneamente errantes e determinados em busca de outros andares e olhares 

interessados? Aqui as fronteiras são tensionadas, provocadas e eventualmente borradas 

no curso de uma complexa etiqueta do segredo e uma relação dialética entre conhecer e 

esquecer, olhar e ignorar, mostrar e esconder, velocidade e intensidade. A apreensão 

dessas práticas como experiências urbanas liminares, implica também, no contexto 

etnografado severas articulações sobre essas experiências eróticas com a dimensão 

espacial. 

  A pesquisa está situada em uma zona de interseção, de modo que reúne 

interesses disciplinarmente divididos entre aqueles que têm se preocupado com a cidade 

e a organização do espaço urbano e com as sexualidades e relações de gênero. E é 

justamente por estar situado em uma zona de interseção, região fronteiriça do projeto 

antropológico, que se torna-se necessário refletir sobre como, ao longo de sua 

constituição como campo de saber específico, a antropologia foi posicionando-se contra 

a produção de grandes divisores, e ao mesmo tempo, afirmando-os. Esses divisores são 

aqueles mesmos que compartimentam, fatiam, distribuem e separam as realidades 

humanamente construídas segundo oposições que se pensam óbvias, mas nem sempre o 

são: oral e escrito, noções de tempo lineares e cíclicas, nós e eles, sociedades urbanas e 

sociedades indígenas, por exemplo. Na contramão dessa retórica, acredito que este 

trabalho se fundamenta na possibilidade da etnografia como um projeto de partilha, tal 

como sugerido por Márcio Goldman e Tânia Lima para quem: 

É preciso admitir que a partilha é uma realidade de fato, produzida por 

uma longa e sangrenta história, e que não pode ser estudada 

adequadamente sem se levar em conta os discursos que a própria 

antropologia produziu. Pois essa realidade inclui, pensamos, a 
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antropologia. Não que ela esteja irremediavelmente dividida entre 

uma antropologia dos ‘índios’ e uma das sociedades ‘complexas ou 

nacionais’. Mas no sentido de que a partilha é o espaço que habitamos, 

a fronteira que transgredimos e um certo tipo de linha que traçamos. 

Ela é a própria condição do projeto antropológico e seu exercício; que 

seja sua consequência é algo que nos cabe evitar (GOLDMAN; 

LIMA: 1998, p. 40). 

 

A discussão sobre o estado de interseção, ou para usar um termo caro à antropologia dos 

rituais, um estado de liminaridade do tipo nem tanto urbana, nem tanto sexualidade, 

pretende provocar uma reflexão sobre como marcadores de lugar, de gênero e 

sexualidade atuam na produção de diferenças. A partir dessa posição fronteiriça em um 

divisor entre pesquisadores que estudam pessoas e pesquisadores que estudam lugares, 

busco tensionar ambos os campos no sentido de compreender de modo mais complexo 

os modos pelos quais meus interlocutores relacionam-se entre si e com os lugares aos 

quais frequentam. O objetivo desse exercício teórico, mas também metodológico, é 

considerar o modo pelo qual se estabelecem interações e criam-se campos relacionais 

caracterizados por uma intensa troca entre pessoa e espaço, como se produz nesse 

ínterim uma relação de permeabilidade pela qual os eixos (pessoa e espaço-lugar) se 

constituem mutuamente. Essa zona de interseção, em termos etnográficos, deve ser 

pensada também em termos de processo de produção corporal e o modo como este é 

usado como agente para estabelecimento de relações diversas. 

 As relações que pretendo apontar ainda que não tão óbvias, dizem respeito 

aquilo que Strathern (2013a) refletia como um modo de organização do conhecimento 

antropológico. São relações que se encontram diluídas no curso das experiências de 

pessoas e indivíduos a partir das interações que estabelecem com a cidade e seus 

significado. A tarefa do antropólogo ao produzir explicações para a vida social e suas 

dinâmicas remente assim a integrar domínios de conhecimento e reconectar as relações 

entre cultura e sociedade. Esse modo de estabelecer relações, todavia, é um modo 

específico. Como diz a autora: 

(...) Mesmo que todos possam tecer narrativas engenhosas, os 

antropólogos não vão atrás de conexões simples para serem 

engenhosos. Eles conduzem as conexões de modo específico. É por 

meio das pessoas que os antropólogos sociais conduzem as conexões. 

Eles atentam para as relações de lógica, de causa e efeito, de classe e 

categorias que as pessoas fazem entre as coisas; isso também significa 

que atentam para as relações da vida social, para os papeis e 

comportamentos por meio dos quais as pessoas se conectam entre si 

(STRATHERN: 2013a p.271) 
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 Incorporar a sugestão de Strathern para o caso que avalio na dissertação implica 

em considerar os modos pelos quais as pessoas produzem o espaço que habitam a partir 

das relações que estabelecem entre si e dos efeitos que essas relações estabelecem nos 

processos de territorialização dos quais fazem parte. Isso se efetiva tendo em vista que 

espaço e tempo constituem instâncias de relação, simultaneamente produto e processo 

dos marcadores cosmológicos, morais e valorativos, materiais e simbólicos que 

organizam a vida humana.  

 O processo de tornar evidente o vínculo entre as pessoas que frequentam os 

lugares de pegação na cidade e as relações de identificação (“eu gosto daqui, uma parte 

da minha vida está aqui”), pertencimento (“é como se fosse minha casa”) e 

permeabilidade (“eu sou parte disso, é como se eu mesmo fosse isso”) através das 

experiências corporais, mas também por meio das trajetórias que a soma dessas 

experiências constitui, é um processo de debruçar-se sobre estilhaços, uma atividade de 

ourivesaria que em última instância se caracteriza mais como um exercício do que como 

um produto. Ainda que seja possível sinalizar tendências e fluxos canalizados de 

significados que propulsionam, em determinados momentos, as experiências 

nesses/desses lugares, em geral as motivações, as pessoas, a forma como percebem e 

vivem os lugares não só é discordante, como também conflitante. A título de ilustração 

inicial da heterogeneidade e heteromorfia que constitui o material etnográfico sobre o 

qual me debruço, consideremos as cenas a seguir.  

 Cena 1: fevereiro de 2014, em um grupo já extinto em uma rede social, um rapaz 

escreve: “Enquanto uns caras aqui desse grupo querem namoro sério eu estou querendo 

é foder bem gostoso, porque acho isso de namoro tudo uma palhaçada. Já quero um pra 

foder bem gostoso na boca de um delícia. Será que tem algo por aqui?”. Entre as 

respostas, outro rapaz, 17 anos, adiciona: “Concordo! Quem vem para um grupo de 

pegação querendo namorar? Pegação é pegação, minha gente”. As demais respostas 

seguem encorajando e alguns convites do tipo “vamos transar” aparecem. 

 Cena 2: junho de 2014, em um grupo no Facebook administrado por mim, um 

rapaz de Campina Grande em processo de mudança pra João Pessoa faz um anúncio. Lá 

se lê: “Estou querendo encontrar alguém sério. Tenho 26 anos. Mas nada de curtição, 

por favor deixem seus contatos pro WhatsApp”. Apesar da pouca repercussão, entre 

aplausos elogiosos inicia-se uma tensão por parte de outro rapaz também de Campina 

Grande que, ao que parece, conhece o anunciante. Rebatendo o anúncio, na resposta ele 

diz: “Engraçado, pra não dizer irônico, o cara vir procurar ‘algo sério’ em um grupo de 
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pegação sexual”. A conversa segue com troca de insultos entre os dois, entremeados por 

elogios à boa aparência do rapaz.  

 Cena 3 – Na praia, conversando com um rapaz que me abordou, pergunto se ele 

tem medo que algo aconteça quando está por ali. De imediato ele começa a contar um 

evento da semana anterior, quando um amigo seu foi assaltado na Praia de Tambaú. 

Dizia: “ele tava dando o rabo lá atrás do hotel e bem na hora que o fumo estava dentro 

dele chegaram dois ladrões e assaltaram ele e o boy. Eu tava do lado, mas nem vieram 

pro meu lado”. Perguntei se ele tinha se assustado, se tinha algum receio de estar ali, no 

Bessa. Ele diz: “medo um pouco, mas aqui é diferente”. 

 Cena 4 – Estou em um passeio pelos banheiros da UFPB junto com Joaquim, um 

dos meus interlocutores. A título de curiosidade e ver se os telefones pixados nos 

banheiros realmente funcionam, escolhemos aleatoriamente um anúncio do último 

banheiro que visitamos. Envio uma mensagem: “Oi, vi sua mensagem no WC da UF. 

Tudo bem?”. No dia seguinte a mensagem é respondida: “Oi, Bom dia. Tô na UF. Não 

te respondi porque estou sem crédito no Tim, mas vi seu sms ontem. Curto um sarro 

bem gostoso com outro macho. Quando vamos sarrar?”. Expliquei que o propósito de 

ter mandado a mensagem não era exatamente esse, mas que se ele não estivesse 

disposto a continuar a conversa, era compreensível. Por fim ele responde: “Bem, agora 

que já expus minha imagem só faço pesquisa se a gente sarrar”. Em uma seguida ele 

envia uma segunda mensagem: “Tô brincando, pow. Bom saber que alguém estuda isso, 

só não quero que me exponha. Pode ser às 14hrs? Se eu puder ajudar...”. 

 Cena 5 – Dois anúncios: O primeiro: “Galera, sou atv, curto lekes, mas quem me 

vê não imagina isso. Sou estilo hetero, sou fã e pratico meu esporte, participo de 

campeonatos e etc., tenho um corpo legal, tenho boa educação, sei entrar e sair de 

qualquer lugar”. O Segundo: “Já teve fantasia sexual de ser escrava sexual de um macho 

ativo, e como escrava ser tratada como uma puta vadia? E como puta fazer todas as 

vontades de seu macho, sem reclamar e sem questionar? Vontades como ser humilhado, 

apanhar na bunda, ser xingado, receber ordens e não reclamar, ter o rabo chupado de 

várias formas e tudo isso montandinha como uma mulher? Interessa? Minha tara é essa, 

qual é a sua?”. 

 Cena 6 – Na tarde de hoje resolvi fazer uma expedição pelos locais que Joaquim 

mais gosta de caçar. Havia proposto que ele me apresentasse esses lugares, todos 

próximos à sua casa, na UFPB e sugeri também que fizéssemos algumas fotos dos 

grafites e recados registrados nas paredes e portas dos banheiros. Entre preservativos 
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que se notavam próximos às pilhas de lixo, ou que desenhavam trilhas, me chamou 

atenção interações registradas em duas portas. Na primeira, no conjunto de ciências 

naturais, se lê em uma porta já destacada e deixada ao canto: “viado mizera do karalho”, 

ao que outra pessoa responde em cima: “teu cú mizera”. Já noutra porta metálica 

localizada em uma das bibliotecas do campus dois recados dispostos um sobre o outro:  

 

“Jesus te ama, cara. Entrega tua vida a ele e verás o quão é maravilhoso. 

Sorria pra ele. (abraço)  Eu confio”.   Abaixo do recado, outra pessoa havia registrado: 

“AQUI TODA NOITE 9:00 HORAS. DEIXE RECADO 

DOU O CU E CHUPO GOSTOSO 

([resposta]: se for verdade eu venho /a noite/)” 

 

  Tensões sobre relacionamentos estáveis e sexo eventual, monogamia ou 

parceiros diversos, múltiplos modelos e percepções sobre as masculinidades, sagrado e 

profano, familiar e exótico, medo e estratégias de gestão da violência, sarro, insulto, 

riso, dominação e normatividade. A heterogeneidade que constitui o fenômeno da 

pegação se evidencia não apenas nos atributos sociais que desenham as pessoas, mas 

também na forma como lidam com o lugar e com as pessoas que o frequenta, nas 

expectativas que estabelecem e na forma como valoram e expandem/limitam os 

recursos dos lugares e dos seus corpos. 

 

Relação, confissão e privilégios 

A experiência etnográfica em contextos marcados por negociações eróticas e 

expectativas de trocas sexuais oferece alguns problemas a serem pensados pela 

antropologia. Esses problemas, ainda que particulares desse campo de interações 

específico, dizem respeito, de modo mais amplo, aos modos de produção de 

conhecimento da própria disciplina antropológica na medida em que problematizam 

distanciamentos, valores e moralidades que até recentemente foram utilizados para 

estabelecer uma separação rígida entre “nós” e “eles” – e, como um exercício de 

“otimismo científico”, suponhamos que essas separações tenham sido revistas, avaliadas 

e repensadas. Nesse ínterim, considero que qualquer etnografia que se debruce sobre as 

diversas configurações da vida sexual e da experiência erótica é um exercício duplo. 

Implica não apenas uma análise científica das formas pelas quais as pessoas 

experienciam seus desejos, produzem significações e valoram suas próprias 
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experiências e as dos outros, mas também uma avaliação da própria subjetividade do 

pesquisador, como já advertiu, por exemplo, Kulick e Wilson (1995), Braz (2013) e 

Díaz-Benítez (2013).  

Se por um lado, podemos afirmar que as sexualidades se constituíram como um 

‘tema clássico’ e objeto legítimo da antropologia, por outro é preciso ter em mente que 

esse não foi um objeto modular e estável. Ao tema não apenas foram dados diversos 

tratamentos e estabelecidas relações tão diversas quanto possíveis, como também o 

próprio entendimento do que seria sexualidade foi e continua sendo cambiante. Longe 

de ser uma inconsistência semântica, essa flutuação nos significados e modos de 

apreensão da sexualidade é uma característica do modo como as Ciências Sociais 

apreendem as sexualidades como fenômenos de reflexão, como já fizeram notar 

Carrara, Gregori e Piscitelli (2004).  

A tarefa que me detive desenvolver aqui deve ser pensada como um exercício 

reflexivo a partir de duas posições. É reflexiva na medida em que me posiciona como 

um entre tantos agentes engajados na produção de sentidos e significados para as 

experiências que descrevo. Notar minha posição entre tantos não implica subsumi-la a 

um registro de simetria; diferentes agentes possuem forças argumentativas, status e 

privilégios que os autoriza mais ou menos na produção e aceitação da sua percepção a 

respeito daquilo que vivem ou se recusam a viver. Meu trabalho é reflexivo também na 

medida em que pretende burlar uma tentativa de separação entre autor e tema, ou mais 

propriamente, entre aquele que participa da experiência e a própria experiência.  

Incorporo a argumentação desenvolvida por Jeanne Favret-Saada (1977) de que 

em última instância o antropólogo é seu principal – e por vezes único – informante e 

faz-se necessário “penetrar na sua própria amnésia, e daí tornar explícito o que se 

encontra instável em si mesmo” (FAVRET-SAADA: 1977, p.26). Implica assumir uma 

posição de sujeito que aprende, que oferece respostas e perguntas, que é lido e não 

apenas leitor. É nessa seara que aproximando-se da proposição de uma antropologia 

reversa, os meandros que caracterizaram minha estada e participação em campo 

confirmam também a concepção de Wagner de que “a antropologia é sempre 

mediadora, esteja ou não consciente das implicações disso; a cultura, como termo 

mediador, é uma maneira de descrever outros como descreveríamos a nós mesmos, e 

vice-versa” (WAGNER: 2012, p.97) de modo que as ambiguidades, afirmações e 

silenciamentos que por ventura produzo sobre mim, sobre o outro e sobre nossa relação 
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configuram algo como parte de minha própria ficção persuasiva, como diria Marilyn 

Strathern (2011). 

Paradoxalmente as observações durante uma parte significativa das atividades in 

loco foram desenvolvidas sem a possibilidade da observação direta contínua, tampouco 

da participação nas trocas eróticas performatizadas. Executou-se assim um 

desdobramento sinestésico da observação através de uma tomada de empréstimo de 

outros sentidos que tiveram como função suplementar as informações que não podiam 

ser coletadas com a observação ou interação imediata. Se por um lado a possibilidade de 

desenvolvimento de uma percepção do espaço pautada por uma dilatação sinestésica e 

sinérgica dos sentidos foi especialmente útil em situações de campo nas quais não me 

foi possível acompanhar de maneira mais detida as interações entre os agentes que pude 

acompanhar, por outro ela não eliminou as possibilidades oferecidas por outras técnicas 

de coleta de dados, a exemplo das visitas aos locais de pegação que meus interlocutores 

costumavam ir ou que eu lhes sugeria, conversas em aplicativos de troca de mensagens 

e grupos específicos em redes socais. Essas técnicas reunidas me possibilitam criar um 

espaço de fala sobre o sexo, como menciona Foucault, que se por um lado era 

informado pelas minhas pretensões acadêmicas como pesquisador, por outro era 

amenizado pela intimidade e proximidade que pude desenvolver com a maior parte das 

pessoas com as quais pude manter contato e conversar ao longo do período em campo. 

 Recuperando elementos da analítica foucaultiana, acredito que o estudo das 

sexualidades está localizado em um entroncamento entre técnicas de confissão e escrita 

de si. Essas duas noções são importantes na medida em que contribuem para o 

entendimento da dinâmica das relações estabelecidas entre mim e meus interlocutores 

ao longo da pesquisa.  

Ao interrogar o lugar em que o sexo passou a ocupar na modernidade ocidental, 

Foucault justapõe à hipótese repressiva (ou seja, à justificativa de que em nossa 

sociedade seria um tabu falar sobre o sexo) a ideia de uma positividade do sexo, um 

movimento marcado por constantes estímulo à produção discursiva de saberes sobre o 

sexo, um dispositivo de poder que tem como propósito “colocar o sexo em discurso”, 

como escreveu o autor. A positividade do sexo, além de inseri-lo numa ordem 

discursiva, afirma a potencialidade do sexo em criar ao invés de negar, de permitir e 

reproduzir e não somente vetar e restringir. Esses dois mecanismos, repressão e 

positividade atuam de maneira conjunta, tensionam-se mutuamente em uma dialética 

constante. 
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Nesse cenário de positividade do sexo, as técnicas de confissão atuam como um 

espaço de produção de saberes sobre o sexo. Através de instituições como a igreja, o 

consultório médico, a clínica psiquiátrica, a escola para o autor estimulou-se desde o 

século XVII no Ocidente a criação de espaços autorizados a se falar sobre o sexo. No 

contexto moderno, uma percepção expandida da clínica e do consultório podem ser 

sintetizados na figura genérica da ‘ciência’. Nesse sentido, não sem alguma suspeita, o 

cientista é autorizado a, valendo-se de estratégias específicas, produzir ou canalizar 

discursos sobre o sexo. Retomando Foucault, a confissão a partir desses espaços aparece 

como uma ‘norma de constrição geral’: 

Não falo da obrigação de confessar as infrações às leis do sexo, como 

se exigia a penitência tradicional; porém da tarefa, quase infinita, de 

dizer, de se dizer a si mesmo e de dizer a outrem, o mais 

frequentemente possível, tudo que possa se relacionar com o jogo dos 

prazeres, sensações e pensamentos inumeráveis que, através da alma e 

do corpo, tenham alguma afinidade com o sexo (FOUCAULT: 2013a, 

p. 23). 

 

A questão que se coloca, e talvez a mais relevante para essa discussão, é: para 

quem se fala? Não se pode deixar de ter em conta que, no contexto sociocultural 

ocidental, o sexo ocupa um lugar fundamental nas dinâmicas de vigilância e controle. 

Entendidos como fluxos de desejo, como as práticas que se exercem, ou mesmo como 

orientação dos desejos e práticas eróticas, a intensa proliferação de discursos sobre o 

sexo não se faz à toa, mas regulada por dispositivos que autorizam sua fala ou 

silenciamento. Na posição de pesquisador, acabo por ocupar uma posição privilegiada – 

ou mais que isso, incômoda – de espaço legítimo de produção de saberes sobre o sexo. 

Como tal, na relação com meus interlocutores, por meio da fala sobre o sexo acabo por 

ocupar uma posição pastoral, semelhante à do psiquiatra, do padre, do clínico. O que 

pode isso? Essa não é uma pergunta tão simples de responder, mas os efeitos práticos 

que o exercício desse tipo de poder pastoral/confessor engendra sobre a prática 

etnográfica devem ser pensados e avaliados criticamente. 

Como um movimento análogo ao da confissão, a fala sobre o sexo estimula ou 

reivindica por parte daqueles que são solicitados a falar que enunciem seus desejos, 

vontades, ímpetos. Trata-se assim de um movimento de externalização inserido na 

mesma lógica de ‘constrição geral da norma’ que constituem as técnicas de confissão. 

Na confluência entre esses dois níveis de registro, Foucault chama a atenção não apenas 

para o que é dito, mas também aos silenciamentos: 
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Não se deve fazer uma divisão binária entre o que se diz e o que não 

se diz; é preciso tentar determinar as diferenças materiais de não dizer, 

como são distribuídos os que podem e os que não podem falar, que 

tipo de discurso é autorizado ou que forma de discrição é exigida a 

uns e outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são parte 

integrante das estratégias que apoiam e atravessam os discursos 

(FOUCAULT: 2013a, p.30-31). 

 

As relações travadas nos encontros de pegação e o próprio jogo da paquera 

estabelecem um tipo de comunicação corporal não-verbal onde a linguagem falada é 

freada e limitada, em função do fracionamento do corpo como instrumento 

comunicativo. Nesse sentido, as fronteiras difusas que separam a experiência da cultura 

da experiência humana problematizadas por Veena Das (1999) se reencenam sob uma 

nova rubrica, a saber, as possibilidades do corpo como instrumento de comunicação e 

das possibilidades de fluência do desejo.  

 Em sua incansável liquidez, o desejo não pode ser contido em recipientes 

estáticos e desmonta o corpo, fragmentando-o. O desejo está além, é descontínuo de 

modo que transborda a própria experiência da cultura, e por vezes do humano. Nos 

jogos eróticos engendrados pela pegação o cotidiano é subvertido e reinventado em 

formas de fantasias, gestos, atos e aglutinações que desdobram o agente: um, uno, 

múltiplo. Corpos amontoam-se de maneira aparentemente desordenada, comunicando o 

desejo do múltiplo simultâneo ao exercício hedonista e voyeurista da observação. A 

palavra falada ocupa pouco espaço de modo que a comunicação se faz pelo uso 

fracionado do corpo: mãos alisando o pênis, olhares, movimentos de pescoço 

convidando ao recôndito ou ao coletivo. Em resposta, um caminhar nômade, o abaixar 

das calças ou bermudas, dedos na boca e a fricção das mãos sobre o volume na calça. A 

boca na condição de parte constituinte do corpo assume outras funções: não mais 

emissora de palavras, mas receptora de fluídos, sugadora. Dar e receber, dádiva e contra 

dom, trocar e roubar. O corpo se reinventa, remonta e desfaz em sua incansável 

plenitude de modo a provocar seus próprios limites dentro e para além do espaço e da 

linguagem. 

A perspectiva de uma reflexão antropológica sobre as experiências eróticas e 

sexuais não apenas dos outros, mas também com os outros sem dúvida é aquela que 

mais se afina com as questões éticas e metodológicas que perpassaram a construção 

desta etnografia. Lembro que já nos primeiros momentos em campo, quando de minhas 

visitas a lugares de pegação e mesmo em páginas na internet e redes sociais a impressão 



29 

 

de ser bombardeado por uma torrente imensa de informações sobre onde as pessoas iam, 

como capitalizavam seus corpos e desejos em encontros, que tipo de corpo-pessoa 

procuravam e seus objetivos nos espaços de pegação corria paralela à minha 

preocupação sobre como registrar e interpretar os debates que eu acompanhava ou as 

cenas que eu via de pessoas que eu não conhecia, ou se conhecia, muitas vezes 

confidenciavam partes de sua vida em alguns instantes e logo partiam. Se por um lado 

eu era um observador autorizado, já que teria passado pelos requisitos mínimos de 

minha inserção nos lugares - sendo a principal delas, descobrir quais eram os lugares - 

por outro a ideia de consentimento, ou mais propriamente, o não consentimento de 

todos os agentes que eu acompanhava me deixaram um tanto perturbado. 

 A pesquisa etnográfica nos contextos de interação sexual, em especial esses 

onde os procedimentos metodológicos adotados pelo pesquisador supõem a realização 

de observações diretas e participação suscita assim debates sobre as sensibilidades 

necessárias à investigação, bem como mesmo às possibilidades de realização de 

pesquisa nessas situações. O interesse por essas questões precisa ser pensado então a 

partir de constrangimentos e impasses que constituem o processo de desenvolvimento, 

entendendo que essas são situações que extrapolam o 'campo' propriamente dito.  

Aqui, considero que as relações entre pesquisador e pessoas pesquisadas não é 

unidirecional e monovalente. Ao contrário, no universo pesquisado, há uma intensa 

produção e discussão sobre as pessoas. Estar na pegação implica ser constantemente 

avaliado. Nesses termos, sou levado a concluir que não só eu insistentemente tentava 

pesquisar aquelas pessoas que se aproximavam de mim, como era continuamente 

pesquisado por elas. 

 

Notas Metodológicas 

“Bem, agora que expus minha imagem,  

só faço a pesquisa se a gente sarrar”. 

(Diário de Campo, Rogério, agosto de 2014) 

 

A presente etnografia foi constituída através da adoção de estratégias diversas 

que tiveram como propósito acessar uma rede de socialidade bastante característica e 

restrita, bem como interagir com os sujeitos que o circunscrevia. Um primeiro 

mapeamento dos locais potenciais foi realizado em agosto de 2012 através do 

levantamento de informações junto a colaboradores potenciais. Em seguida, tentei 

acessar amigos, conhecidos e espaços de discussão em comunidades virtuais de tais 
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lugares e conduzindo em seguida observações in loco, pequenas conversas e entrevistas 

semiestruturadas (ver Anexo 2) com os usuários que se dispuseram. 

A partir dos dados e informações coletados nesse processo de mapear os 

territórios que pretendia investigar, entre julho de 2012 e junho 2013 desenvolvi uma 

experiência etnográfica piloto que orientou as principais questões que apresento e 

discuto nessa dissertação (cf. OLIVEIRA, 2013; 2015; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 

2015). A proposta de pesquisa tinha uma evidente inclinação biográfica tendo em vista 

que os espaços que aqui chamo de espaços de pegação atuaram de maneira expressiva 

na minha socialização como jovem morador da periferia em João Pessoa e descobrindo 

seu desejo por outros homens. Assumir esse aspecto biográfico e posicionar o tema 

como legítimo de uma rigorosa investigação implicou a assunção de que toda 

experiência humana, consideradas suas especificidades, oferece informações sobre os 

contextos e conjunturas que a viabiliza e pode ser pensada como mote para aspectos 

mais amplos da vida social e societária. Nesse quadro, me pareceu que além da pouca 

ortodoxia do tema em si, as configurações de moralidades, estigmas e complexas 

hierarquizações que observei sendo acionadas nos espaços de pegação mereciam uma 

avaliação mais atenta. 

No período entre meados de 2012 e final de 2015 frequentei diversos espaços 

entre os que pude mapear nos instantes iniciais da pesquisa bem como outros que me 

foram apresentados a partir do momento que pude estabelecer relações com 

interlocutores e criar redes. Minha iniciativa nesse primeiro momento era a de poder 

conhecer tantos lugares e pessoas quanto fossem possíveis, e a partir das aproximações 

estabelecer locais de observação privilegiado. Dado isso, nos primeiros meses 

frequentei diversos banheiros públicos, parques, bares, praias, saunas, cinemas pornôs, 

além de uma inserção intensa em grupos em redes sociais, e posteriormente em 

aplicativos de geolocalização utilizados pelos interlocutores para conhecer pessoas, 

conversar e eventualmente marcar encontros. 

Minha inserção ainda no início era caracterizada por idas solitárias a tais lugares, 

escolha tomada tanto em função das características relacionais que produziam esses 

ambientes, quanto pelo desinteresse de amigos e colegas próximos em me fazer 

companhia. Essa escolha teve como efeito também uma recorrente incerteza no que se 

referia à minha presença e as possibilidades de interação e aproximação que as pessoas 

que conheci poderiam ter comigo. Por parte dos interlocutores uma atmosfera de 

suspeita e descrença sobre aqueles motivos que eu confessara para estar ali sobrepujava 
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as poucas possibilidades de diálogo que conseguia estabelecer. Minha personalidade 

tímida e simultaneamente desastrada impôs dificuldades no que se referiam à 

abordagem e primeiras conversas face a face. Ainda que estes fossem lugares que eu 

costumasse frequentar até não muito tempo, a inabilidade com certos sinais códigos e 

expectativas misturadas às investidas, negações e indiretas dos colaboradores criam 

dificuldades e limites com os quais tive de lidar na tentativa de estabelecer relações, 

criar vínculos e a partir daí produzir algum entendimento sobre as experiências que 

pretendi etnografar e refletir sobre. 

As transformações produzidas pela popularização da internet comercial, a partir 

dá década de 1990, quando avaliadas e submetidas ao instrumental metodológico e 

conceitual das ciências sociais, conduzem à necessidade de eventuais deslocamentos na 

forma que se tornou tradicional para produzir reflexões sobre as relações entre pessoas 

mediadas pelas tecnologias informacionais e as possibilidades abertas por tais 

tecnologias. Como acompanhar pessoas no espaço virtual em um contexto onde as 

interações estão se tornando cada vez mais particularizadas e individualizadas? Nesse 

ínterim, duas questões se articulam de maneira mais evidente com o tipo de investigação 

que desenvolvi. A primeira delas é que a tecnologia, particularmente a internet e as 

mídias digitais móveis, são também agentes centrais na forma como as pessoas na rede 

da pegação produzem seus encontros e se relacionam com o espaço. A segunda questão 

diz respeito ao espaço ocupado pela internet na investigação: o esforço que desenvolvi 

ao refletir sobre a dimensão sociotétnica produzida pelas mídias digitais móveis e pela 

internet na pegação se configura como uma modalidade de investigação na e através da 

internet (ZAGO, 2012). Essa distinção tem efeitos fundamentais sobre o tipo de 

respostas que produzo, tendo em vista que, ao pesquisar na e através da internet, 

acredito que como Zago, o empreendimento a ser desenvolvido é o de: 

estranhar esse conjunto de atividades que foi por ela possibilitado, e 

que foi rapidamente naturalizado com se desde sempre tivesse feito 

parte de nossas rotinas: o acesso à rede mundial de computadores e os 

usos que fazemos de suas possibilidades para a comunicação, para 

experimentação corpórea, para a realização amorosa, para transações 

financeiras, para o lazer (ZAGO: 2012, p.39). 

 

Além das interações e observações diárias nos espaços online que acompanhei, 

entre março de 2014 e abril de 2015 intensifiquei as idas a campo no sentido de 

construir redes de interlocução e agregar colaboradores interessados em participar da 

pesquisa. Esse processo foi antecedido ainda pela construção de um blog que tinha 
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como propósito apresentar minha proposta de pesquisa para uma comunidade mais 

ampla. A partir do blog estabeleci alguns contatos, fui convidado para escrever em 

portais na internet segmentados para o público gay e de algum modo fui reconhecido em 

certos lugares que frequentei, a exemplo de cinemas, saunas, além de conversas em 

aplicativos de trocas de mensagem, como WhatsApp, e de geolocalização, como Grindr, 

Hornet e Scruff que serão apresentados em breve. No blog apresentava também minhas 

impressões sobre situações e eventos relacionados a homossexualidade na região de 

João Pessoa, além de apontar as dificuldades, facilidades e rendimentos de certos 

lugares e experiências. Em certo sentido, o blog funcionou como uma alternativa aos 

constrangimentos e dificuldades trazidos pela minha inabilidade em interagir com 

estranhos em situações face a face. 

Minha interação e aproximação com os diversos rapazes e algumas mulheres 

transexuais que conheci se deu então a partir de arranjos complexos, em situações que 

nem sempre possibilitavam uma comunicação adequada, ou que tão somente eram 

perpassadas pela atmosfera de insinuação e sedução que caracterizavam os espaços que 

eu havia elegido para estudar. Com alguns interlocutores minhas interações foram 

imediatas, de modo que não se sustentavam após as conversas e encontros que pude ter, 

seja pela falta de interesse deles no tema ou no que eu desejava fazer. Com alguns, a 

expectativa do cientista se converter em namorado possibilitou uma relação mais 

duradoura, ao passo que entre alguns poucos consegui desenvolver uma relação 

razoavelmente sólida e próxima a ponto de participar de suas vidas e integrando 

momentos como passeios, jantares, viagens, conversas sobre aspectos cotidianos, 

problemas e realizações pessoais. Visitei suas casas, participei de comemorações de 

aniversário, de inícios e fins de namoro. Ao longo do tempo que desenvolvi a pesquisa e 

dos colabores que pude cativar, desenvolvi entrevistas em profundidade com seis 

homens. Além disso, tive a oportunidade de conhecer os lugares que mais gostavam de 

ir para seus encontros, eventualmente de leva-los a outros lugares que gostaria que 

conhecessem e me ajudassem a entender a partir do momento que davam suas opiniões. 

Acredito, para todos os efeitos, que tratou-se de uma experiência de partilha, talvez 

tímida, mas uma partilha marcada pelo trânsito e mobilidade entre lugares e interesses. 

Minha recepção nos espaços sofreu diferentes oscilações e foi sendo construída 

lentamente, tanto em relação aos proprietários, quanto aos frequentadores. Em alguns 

lugares minha presença na condição de pesquisador foi interditada, noutros 

incompreendida e, em outros, solicitada. Fui convidado a organizar festas particulares 
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em razão de “conhecer os boys mais interessantes”, escrever em portais específicos e de 

grande circulação, a emitir opinião na condição de conhecedor, bem como fui tachado 

de enrustido por algumas pessoas em aplicativos, de soberbo e abusado em portais de 

bate papo, de “truqueiro” em espaços abertos. 

Acredito que dos lugares que apresento aqui os que melhor me receberam e nos 

quais me senti mais confortável para o desenvolvimento da pesquisa foram aqueles 

caracterizado por pessoas e lógicas de consumo mais populares. Foram lugares onde o 

público é (ou se afirma ser) mais heterogêneo e diversificado, a exemplo dos cinemas 

pornôs e de alguns banheiros públicos. A gentileza no trato e a cordialidade com que as 

pessoas me recebiam nesses espaços contrastaram com a dificuldade de comunicação, 

aproximação e a intensa movimentação de outros estabelecimentos como bares e uma 

das saunas que investiguei. De todo modo, essas situações reunidas corroboraram para o 

entendimento disso que Evelyn Blackwood (1995) chamava de ‘momentos de 

disjunção’, as situações em campo nos quais se revelam os desentendimentos, 

inconformidades e tentativas de silenciamento que se produzem no curso das interações. 

Assumir os efeitos que esses momentos de disjunção operaram no meu trabalho 

de campo e em campo – como advertiria Wagner (2011) – implica reconhecer que a 

etnografia que apresento é uma constante invenção surgida nas minhas relações com os 

colabores, na dificuldade de estabelecer uma linguagem comum, nos meus desejos e nos 

dos meus interlocutores, na vontade eventual que havia por parte deles em me comer, e 

na minha de comê-los, ainda que a etiqueta antropológica usualmente sugira evitar esse 

tipo de aproximação. Entendo que ainda que submetidos ao crivo da minha “ficção 

persuasiva”, esses momentos, ou mesmo a tentativa de torná-los explícitos tem não 

escapar da representação que a etnografia constrói sobre o outro. 

As situações que apresento, os percursos que desenvolvi em conjunto com meus 

colaboradores, bem como meu esforço em dar espaço às suas vidas através daquilo que 

me disseram é uma tentativa de contornar a negação da coetaneidade, ou seja, evitar “a 

persistente e sistemática tendência em identificar o(s) referente(s) da antropologia em 

um tempo que não o presente do produtor do discurso antropológico” (FABIAN, 2013, 

p.67). Assim, advirto aos leitores que, se por ventura minha participação no texto é 

reduzida na tentativa de construção de uma autoridade sobre o outro, ela é efeito das 

escolhas e prioridades que estabeleci, da minha personalidade e subjetividade, da minha 

tentativa de diálogo com a teoria antropológica e também daquilo que percebi pelo 
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modo como fui afetado e impactado pelas histórias e experiências que vivi. Não se trata 

de uma fuga da representação em favor da representação do outro.   

Minha relação com o tema e com as pessoas com as quais conheci não era de 

distanciamento aos moldes de uma alteridade radical. Trata-se do refinamento de uma 

reflexividade muito peculiar às investigações antropológicas em contextos culturais 

próximos ao pesquisador. Como escreveu Marilyn Strathern, ao falarmos em 

reflexividade em contextos de alteridade próxima, há uma suposição de que 

(...) nos tornamos mais conscientes – tanto de nós mesmos convertidos 

em objetos de estudo, ao aprendermos sobre a nossa própria 

sociedade, como de nós mesmos realizando o estudo, ao nos 

tornarmos sensíveis aos métodos e ferramentas de análise. Assim, a 

perspectiva da antropologia feita em casa sugere uma contribuição 

crescente à reflexividade imposta aos sujeitos a partir de várias 

direções (STRATHERN: 2013b, p.135) 

 

Se a proximidade com o contexto cultural implica, pois, a atenção às estratégias 

de produção das relações na vida social, esse tipo de abordagem, quiçá distante de uma 

alteridade radical, como bem disse Strathern, trazem contribuições efetivamente 

positivas à antropologia. A fala sobre o sexo produz constrangimentos em um contexto 

social marcado pela sua intensa regulação. Assim, uma história do sexo no mundo 

contemporâneo não pode deixar de ser uma história das tecnologias discursivas que 

localizam geograficamente o sexo e o normalizam a partir de sistemas de conduta. Os 

lugares dentro e fora de casa onde é apropriado fazer sexo, com quem transar são 

instruções diluídas no cotidiano e estão visíveis não apenas nos sistemas de vigilância e 

punição em suas diversas instâncias, mas nos olhares e práticas cotidianas. Recobrando 

a argumentação de Gayle Rubin (1984) para o caso estadunidense, e salvas as devidas 

restrições, para o caso brasileiro também, são constituintes da própria identidade e 

comunidade homossexual. 

A construção de alteridades em contextos onde a temática de pesquisa é 

enunciada por parte de grupos hegemônicos como tabu é um exercício de intensa 

reflexividade, especialmente quando o próprio ato de pesquisar é posto à prova. Nesse 

sentido, me aproximo de Nádia Meinerz (2007) ao ponderar sobre a construção da 

alteridade em pesquisas sobre sexualidade. Na opinião da autora, 

Sobre aqueles que compartilham das experiências eróticas do grupo 

estudado, recai a suspeita de que o trabalho venha a responder muito 

mais a questões pessoais e de engajamento político do que 

propriamente a discussões científicas. Por outro lado, se retomamos a 

relação da produção científica com o ativismo político sobre o 
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pesquisador mais identificado com as normas que organizam  

sexualidade, paira sempre a suspeita de que ele venha a reforçar o 

estigma socialmente construído acerca da diversidade sexual. De 

qualquer modo, é na verdade subjacente à sexualidade do pesquisador 

que se procura a 'realidade' das motivações para a construção do 

conhecimento nessa área (MEINERZ, 2007, p. 131-132). 

  

  Ainda no que concerne ao campo científico, em uma avaliação crítica das 

pesquisas sobre sexualidade e teoria social entre 1910 e 1978, a socióloga estadunidense 

Janice Irvine faz notar que: 

A abordagem da sexualidade como uma categoria inerente mais que 

como uma categoria analítica promove essa tendência a equacionar 

interesses de pesquisa e interesse sexuais. A sexualidade é reduzida a 

alguma coisa que alguém tem, ou mais especificamente, que os 

pesquisadores gays e outras minorias sexuais têm, já que a 

heterossexualidade é categoria dominante dentro da nossa cultura, e 

portanto, não marcada (IRVINE, 2003, 451-452) .  

 

  No contexto do trabalho que desenvolvi, a aura de suspeita a que se refere Nadia 

Meinerz emanava a partir de dois grandes polos: de um lado, os antropólogos 

configurados em meus colegas de formação e interlocução teórico-metodológica; de 

outro, os próprios "nativos". Se os primeiros pareciam questionar com frequência a 

legitimidade da investigação que eu ambicionava desenvolver a partir de uma 

perspectiva mainstream, os segundos questionavam meus interesses de modo a sugerir 

que ao dizer que estava fazendo uma pesquisa, eu na verdade estaria procurando uma 

forma de manter relações, de cortejar e ser cortejado, algo como uma desculpa. Sobre 

ambos, permanecia a expectativa de uma verdade reveladora e subjacente, fosse ela 

localizada no fato de eu me assumir homossexual, fosse no fato de eu confessar um 

interesse perverso sobre os nativos.  

  O que poderíamos chamar de "expectativa de conversão", ou seja, o fato de eu 

ceder a essa verdade arrebatadora tomada como subjacente mobilizava sentimentos e 

interpretações de ambas as partes: interesse por parte de uns, medo por outros. Nesse 

sentido, reitero a afirmação de Fran Markowitz: "os antropólogos desejam intimidade, 

mas ao mesmo tempo é ela o que mais temem" (MARKOWITZ, 2003). 

 Essas considerações podem ser percebidas também, desde o plano discursivo, a 

partir das considerações do filósofo francês Michel Foucault ao discutir o lugar que a 

sexualidade ocupa, na sociedade ocidental desde a modernidade como um espaço de 

vigilância e controle sobre os indivíduos, bem como um lócus prioritário de construção 

de sujeitos identitários. Consideremos que ao entrar em campo uma das primeiras 
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leituras que se faz sobre o pesquisador é o gênero. Através da performatividade expressa 

em roupas, gestos e da própria aparência corporal, se presume se o sujeito com quem se 

fala é homem ou mulher e partir daí, como enfatiza Judith Butler (2003), se produzem 

encadeamentos lógicos para construir uma identidade coerente dentro da normatividade 

do sistema sexo/gênero/desejo. 

Minha retomada nas investigações deu-se através de um texto publicado no blog, 

a primeira postagem até então onde eu, fazendo um recorte do meu relatório final de 

iniciação científica, apresentava uma cartografia dos lugares de pegação em João 

Pessoa. O texto, sem pretensões totais, elencava por meio de um recurso imagético a um 

passeio pela cidade os locais e as experiências eróticas que se desenvolviam nos lugares 

que pude catalogar entre 2012 e início de 2013. Em pouco menos de quatro dias o blog 

com um único texto alcançou cerca de 1500 visualizações e logo em seguida o texto foi 

replicado em um site local de maior circulação no meio gay, especialmente na capital 

paraibana. A partir daí não tive mais acesso às estatísticas de visualização do conteúdo, 

mas com a postagem nesse site fui contatado por algumas pessoas, através de 

comentários e mensagens que desejavam conversar comigo sobre a pesquisa. Assim 

como em outros momentos da pesquisa, as pessoas que chegavam até mim, já sabendo 

da minha condição primeira de pesquisador, haviam produzido uma imagem 

estabelecida sobre os meios pelos quais eu empreendia a investigação, de modo que, às 

vezes de maneira aflita, interrogavam por uma entrevista que a cada dia mais se 

distanciava. 

 A expectativa desses interlocutores era de que eu fosse entrevistá-los em busca 

de uma verdade, a procura de confissões e segredos. Nesse sentido, transcrevo alguns 

fragmentos de conversas onde tentava negociar junto a esses interlocutores como seria 

desenvolvida a pesquisa. 

 Após um último anúncio, publicado na última semana de fevereiro de 2015 onde 

eu procurava pessoas dispostas a conversarem comigo sobre suas experiências, obtive 

resposta, entre outras pessoas de Rafael. Como muitos meninos que conheci, Rafael era 

negro, magro e tinha um lindo cabelo black power, ainda que a imagem apresentada no 

seu perfil quando conversamos fosse de um rapaz jovem, branco e corpo atlético. Só 

recentemente havia começado a se dedicar ao mundo da pegação, que segundo ele havia 

descoberto há pouco tempo. Nossa primeira conversa se deu dessa maneira: 

Rafael: O que quer saber sobre pegação?  
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Thiago: Bem, sobre pegação sei um pouco. Quero saber mais sobre 

as pessoas e sua relação com os lugares que frequentam. 

Rafael: Posso ajudar? Bem, isso é uma pesquisa da faculdade mesmo 

ou é fetiche teu? Seja sincero! 

Thiago: Uma coisa não exclui a outra, mas meu propósito é 

acadêmico mesmo. Se quiser posso mandar meu currículo pra você 

ver. 

Rafael: Prefiro uma foto pelado [risos] 

Thiago: Bem, essa fico devendo. 

Rafael: [risos] Onde tu estuda e qual curso? Me explica tua linha de 

pesquisa e vamos começar os trabalhos. 

Thiago: Faço mestrado em Antropologia na UFPB minha linha de 

pesquisa é Corpo e Gênero, mas meu interesse de modo mais preciso 

é corpo e cidade. 

Rafael: Que massa. Mestrado é tudo que há!. Então, diga-me em que 

posso te ajudar. 

Thiago: Bem, eu estou em busca de pessoas que estejam dispostas a 

conversar comigo e se possível, acompanha-las aos lugares que 

gostam de frequentar. Adianto que sou uma companhia agradável! 

Rafael: [risos] Pra acompanhar seria exatamente no local e 

participar? 

Thiago: Não exatamente. Cada situação tem suas regras. 

Rafael: Aqui eu sou um fake e falo de tudo, ao vivo acho que teria 

pudor. Bem, quer fazer perguntas? 

Thiago: Bem, isso não é um inquérito. Só precisa falar o que sentir 

vontade 

Rafael: Aqui eu me sinto a vontade pra falar tudo e com detalhes, até 

porque eu nem sabia que existia pegação. Faz pouco tempo. 

(Diário de Campo, Rafael, fevereiro, 2015) 

 

 A conversa segue com Rafael contando sobre suas ainda iniciais experiências no 

mundo da pegação. Ainda que preservada uma aura de suspeita sobre meus interesses, a 

ideia de autoridade conferida pela universidade me possibilitou a entrada a algumas 

dimensões da vida de Rafael. Alguns meses antes de publicar o anúncio, conversava 

com João sobre sua vida amorosa, ocasião em que ele narrava as saudades que tinha de 

sua única paixão. João trabalha como inspetor de alunos em uma escola da rede pública 

tem quase 50 anos, é negro, e mora sozinho no Cristo, bairro da zona oeste de João 

Pessoa. Foi no cinema pornô que ele frequentava assiduamente, praticamente desde que 

o local abrira, que nos conhecemos. Certo dia quando conversávamos sobre meus 

últimos encontros, ele me questiona sobre meus interesses e o modo como me envolvia 

ou não com outros rapazes: 

João: Tu não fica com vontade de participar não? 

Thiago: As vezes fico 

João: E participa? 

Thiago: Quase sempre na verdade. 

João: Sério? Tô besta! 

Thiago: Besta pelo quê? 
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João: Você fazer! 

Thiago: De eu fazer ou não fazer 

João: De você fazer pegação 

Thiago: Por quê? 

João: Sei lá. Te chamei pra vir comigo fazer aqui em casa e você não 

quis. [após uma pausa, ele pergunta] E faz no banheiro? 

Thiago: Eu não disse que faço, só que participo. 

(Diário de Campo, João, julho, 2014). 

  

 Aprendido com meus interlocutores que o universo linguístico da pegação é 

bastante restrito e que em virtude disso as palavras eram dotadas de uma semântica que 

se fazia a partir dos contextos pragmáticos em que eram acionadas. Há alguns códigos 

sutis, eufemismos acionados para questionar alguém ou não sobre seu interesse. Curtir, 

ficar, sarrar, brincar, fazer eram os termos que eu mais ouvia dos meus interlocutores. 

Nesse aspecto, dizer que participava me instalava em uma posição fronteiriça entre estar 

e não estar. Em certo sentido era uma posição ambígua, era um mediano na negociação 

das posições possíveis de serem assumidas dentro do universo de flertes e interações, 

abrindo assim o leque de possibilidades para minha presença que não um lugar 

compulsório como parceiro sexual. Em outra conversa com Ricardo também discutimos 

sobre essa minha ideia de participação e como ela era apreendida, ou rechaçada, pelos 

meus colaboradores. Na ocasião comentávamos sobre um dos jogos da Colômbia 

durante a Copa do Mundo. Era junho de 2014 quando discutíamos sobre o talento e 

beleza de James Rodríguez quando ele diz: 

Ricardo: Não sou bom com nomes de jogadores. Apenas olho e babo. 

Queria ser faxineiro dos banheiros no Estádio em dia de jogo.  

Thiago: Tem um menino que conheci que queria ser porta de 

banheiro. Mas tem outra história que acho mais bonita; é a de um 

rapaz que as vezes se sente um prédio no meio da praia com os 

homens ocupando o corpo dele. Intenso e silencioso. Lindo! 

Ricardo: Hum... é por aí mesmo E você? 

Thiago: Eu? Eu sou um amante do espetáculo. 

Ricardo: Ousado! Voyeur no espetáculo? 

Thiago: Não. É um espetáculo diferente. Dos corpos. Não existe 

plateia, todos estão em cena.  

Ricardo: Eu já entendi essa parte. Quero saber precisamente como 

você participa. Diga aí qual foi a atuação que mais gostou até agora. 

Thiago: Me testando, é?! [risos] Já fui diretor, voyeur, cupido, 

contrarregra, confidente, analista, fotógrafo, pesquisador, safado, 

curioso, mentiroso, até antropólogo. 

Ricardo: Não estou testando. Apenas curioso. Achei que você só 

olhasse. 

(Diário de Campo - Conversa realizada através de mensagem SMS, 

Ricardo, 28. jun. 2014). 
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 Em ambos os casos a noção de participação me oferecia uma posição em certa 

medida ambígua em um contexto marcado por disputas, trocas e um contínuo exercício 

de sedução. Não acreditando que me dedicar a estabelecer interações sexuais com meus 

interlocutores fosse produzir um tipo de dado melhor ou mais capacitado, estabeleci a 

partir desse jogo entre fazer e participar um movimento que até então foi capaz de 

problematizar e garantir a mim alguma intimidade em outros níveis que não o da 

experiência sexual compulsória. Através das relações travadas tive acesso à vida sexual 

dos meus colaboradores dos relatos que me eram confiados, bem como de constantes 

convites e provocações. Nesse sentido, continuando a conversa com Ricardo pergunto 

se na opinião dele seria importante eu entrar nos jogos e tomar parte nos encontros. 

Ricardo: Só quis saber se você entrava na putaria da pegação. 

Thiago: Você acha que eu entro na putaria? 

Ricardo: Acho que não. 

Thiago: E você acha que eu deveria entrar? 

Ricardo: Não sei responder essa pergunta. [ele continua] Sexo é 

importante, mas não acho que participar da putaria na pegação seja 

importante. Eu não consigo me explicar por mensagem.  

Thiago: Então a gente conversa pessoalmente 

Ricardo: Vale ficar excitado? 

Thiago: Vale tudo! Por que, ficou? 

Ricardo: Não, mas sei que ficaria. 

(Diário de Campo - Conversa realizada por de mensagem SMS, 

Ricardo, 28. jun. 2014). 

 

  Como se percebe, as interações que constituem minha relação com os 

interlocutores foram produzidas dentro de um campo mais amplo de intimidade a partir 

do qual se tensionam possibilidades de envolvimento afetivo, físico e também erótico e 

sexual. No processo de negociação da pesquisa esses limites não foram fixos, tampouco 

sempre visíveis. Não houveram linhas demarcatórias.  

Ainda que durante um longo período da experiência de campo uma parte dos 

interlocutores chegasse a mim e já soubesse da minha situação de pesquisador e, 

portanto, de meus interesses acadêmicos, nas situações cotidianas os afetos e 

expectativas iam se enraizando, tomando forma e por vezes se perdendo de vista. Esse 

enraizamento das relações constituiu ao mesmo tempo uma solução aos meus 

problemas, na medida em que acompanhando cotidianamente meus interlocutores estive 

apto a partilhar de suas vidas em outros momentos que não os dos encontros, mas 

também se colocou como um elemento complexificador já que me implicava a avaliar 

com atenção em que medida as questões e situações confidenciadas eram postas na 

condição de amigo ou pesquisador. As respostas não estão prontas e se, como colocou 
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Sherry Ortner, “etnografia implica ao menos um modo de entender o mundo do outro 

utilizando-se a si mesmo enquanto instrumento de conhecimento” (1995, p.173) as 

tensões e abalos que essas questões colocam em termos metodológicos e éticos ao 

desenvolvimento da pesquisa serão percebidas como elemento constituinte das análises 

apresentadas nos capítulos seguintes. 

 

Organização dos Capítulos 

Na tentativa de dar conta da amplitude de experiências e registros que 

acompanhei durante o período que estive em campo, a dissertação está organizada de 

modo a contemplar a cada capítulo os diversos circuitos que configuram essa imensa 

rede de trocas corporais e afetivas que é a pegação. Assim, sugiro que a rede deva ser 

entendida como princípio relacional e organizacional configurado pela mobilidade dos 

agentes em suas práticas. A noção de rede abre a possibilidade de refletir sobre 

processos que cruzam limites, categorias e fronteiras, como sugeriu Barnes (2010, 

p.187), reelaborando no contexto urbano, particularmente, os processos pelos quais “as 

pessoas podem se combinar e se recombinar em uma multiplicidade de maneiras para 

objetivos diferentes e com consequências também diferentes” (HANNERZ: 2015, 

p.216). É possível assim distender e expandir concepções de socialidades e 

sociabilidades vinculadas à dimensão estritamente territorial em favor de uma 

perspectiva que considere também o aspecto relacional que constitui territórios e modos 

de vida, advertindo para encontros e tensões entre processos de produção de diferenças 

e semelhanças, partições, colaborações, identificação, fracionamentos e conflitos que 

envolvem as pessoas em suas interações cotidianas.  

 De igual maneira, acredito também na possibilidade de vincular essa noção de 

rede a categorias organizacionais auxiliares, como circuito e trajeto, conforme propostos 

por Magnani (1996) como forma de oferecer um entendimento mais profundo e 

sistemático sobre a relação das pessoas entre si e com os equipamentos urbanos. Esta 

feita, considero a pegação como uma rede conformada por uma multiplicidade de 

circuitos que podem ser definidos a partir domínios e modelos de relação que, ainda que 

se entrecruzem e sobreponham constantemente, configuram maneiras específicas de 

entender os significados produzidos na experiência.  

No primeiro capítulo trato de apresentar sobremaneira os espaços que podem ser 

lidos sobre a lógica do sexo em público. Os espaços e narrativas que apresento ao longo 

dele têm sua razão nas táticas e artimanhas que desmontam e reconfiguram a lógica do 
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espaço público através de práticas que se presume como íntimas e privadas, a partir de 

um contexto mais amplo. A narrativa é apresentada a partir das relações e interações 

que se dão em banheiros públicos, na praia parques e matas bem como em locais 

caracterizado por um intenso fluxo de pessoas em trânsito. As formas de uso e 

reinvenção desses espaços tensionam o senso comum sobre noções como público e 

privado, práticas públicas e domésticas bem como acionam instrumentos e dispositivos 

de controle e regulação de corpos, práticas e desejos por meio de deslocamentos e 

subversões que se estabelecem a partir de valores comprometidos com o 

disciplinamento e docilidade dos corpos.   

 No capítulo seguinte apresento mais argumentos sobre o processo de controle e 

organização da transgressão e da subversão a partir das experiências que pude 

acompanhar em locais comerciais para encontros sexuais, em especial os cinemas 

pornôs e saunas sinalizando para os modos como hierarquias e distinções são 

produzidas e conferem inteligibilidade a performances desejáveis e pouco toleráveis. 

Conforme pude verificar, esses espaços podem ser avaliados de maneira paradoxal 

tendo em vista que, se por um lado estabelecem estreitas conexões com espaços mais 

politizados onde se verifica alianças e parcerias com o movimento LGBTT, nele 

também se aciona valores e distinções organizados a partir de categorias como 

“discrição” e “virilidade” que conferem, dentro do contexto das homossexualidades 

masculinas, um modelo normativo de conduta aceitável. 

 Por fim, o terceiro capítulo trata de uma possibilidade de expansão dos espaços 

comerciais e de sexo em público que se verifica na última década a partir da difusão de 

tecnologias e mídias digitais. Além do desenvolvimento de recursos e espaços 

específicos que através de mecanismos de geolocalização torna possível a conexão com 

parceiros contados em regiões próximas e assim a possibilidade de encontros fortuitos 

ou mais extensos. Ainda nesse campo das sociabilidades e socialidades online verifiquei 

também a existência, em especial a partir de portais e redes sociais onde se apresentam 

grupos e comunidades relacionados a locais específicos, que possibilita sua distensão 

para além de uma apreensão física do espaço. Com esses dispositivos é possível 

conhecer e conectar pessoas que costumam frequentá-los, promover encontros e tentar 

controlar a presença de pessoas ou práticas indesejáveis. 
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CAPÍTULO I 

JOÃO PESSOA E A GEOGRAFIA DO DESEJO 

 

 Os circuitos tal como os apresento conformam a rede que integra pessoas, 

práticas e expectativas e compõem um sistema aberto de relações. No trânsito pela 

cidade, bem como em formas de apropriação e produção do espaço urbano, as pessoas 

que frequentam os pontos de pegação formam parte em um contínuo processo de 

invenção da cidade, através das lógicas de redes e territórios diversas. Essas redes e 

territórios estão presentes não apenas numa dimensão simbólica do urbano, mas de fato 

na sua construção material, sendo desse modo necessário uma analítica que as considere 

também como correlatas, ou como produções mútuas.  

 Essas considerações confluem para a assertiva de Lawrence Knopp no que se 

refere à forma como cidade e sexualidade compõem um fenômeno coligado, não 

estando de modo algum separado, ainda que em termos analítico isso tivesse sido feito 

em alguns momentos, sendo necessário agora devolver às análises as complexidades 

próprias da questão. Nas palavras dele:  

Cidades e sexualidades formam e são formas pelas dinâmicas da vida 

social humana. Elas refletem os modos pelos quais a vida social é 

organizada, como é representada, percebida e entendida, bem como os 

modos pelos quais vários grupos lidam e reagem a essas condições 

(KNOPP: 1995, p.136)
4
. 

 

Tomo como princípio nesse trabalho a ideia de que a cidade, ou mais 

propriamente, o espaço urbano não é uma instância pronta e acaba, ao contrário, está em 

contínuo processo de construção. O ponto de partida para esse tipo de investimento 

consiste na avaliação da própria noção de espaço. Nesses termos, acompanhando 

Doreen Massey (2012), é preciso abrir mão de uma visão essencialista do espaço em 

favor de uma abordagem processual que considere os modos pelos quais o mesmo é 

construído. Considerar que “o espacial não existe como esfera separada”, apartada de 

outras dimensões da vida social, tendo em vista que ele mesmo é também uma 

“construção social” (MASSEY: 2012, p.99) implica entre outras coisas evidenciar os 

modos pelos quais pessoas se relacionam umas com as outras em termos de suas 

subjetividades e historicidades em conjunturas que ultrapassam e envolvem o indivíduo. 

O espaço é processo das relações que através de e nele se desenvolvem.  

                                                           
4
 Tradução de: “Cities and sexualities both shape and shaped by the dynamics of human social life. They 

reflects the ways in which social life is organized , the ways in which it is represented, perceived and 

understood, and the ways in which various groups cope with and react to these conditions” 
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Mais precisamente, como lembra o geógrafo Roberto Lobato Corrêa: 

A produção do espaço, seja o da rede urbana, seja o intraurbano, não é 

o resultado da ‘mão invisível do mercado’, nem de um Estado 

hegeliano, visto como uma entidade superorgânica, ou de um capital 

abstrato que emerge de fora das relações sociais. É consequência da 

ação de agentes sociais concretos históricos, dotados de interesses, 

estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e 

geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da 

sociedade (CORRÊA, 2014, p. 43) 

 

 Com a noção de produção de cidades, neste trabalho busco inserir o ambiente 

urbano não somente como um cenário dos estudos sobre sexualidades e experiências 

eróticas, mas ao contrário, também como um agente e uma das relações que os próprios 

agentes humanos estabelecem no fluxo de suas interações e negociações. É não apenas 

um cenário, mas um processo também. A cidade está por fazer-se e é através da relação 

dos agentes com os lugares, seus trânsitos e dos processos de negociação com o Estado, 

com os interesses dos agentes imobiliários e com as estruturas macrossociológicas de 

maneira geral que vão se construindo diversas formas de viver e relacionar-se com/na 

cidade (PUCCINELLI, 2013; AGIER, 2011).  

 Complexificando a proposição de Roberto Corrêa, gostaria ainda de considerar 

as observações da urbanista Paola Jacques Berenstein em sua experiência de 

aproximação entre as noções de corpo e cidade. Se para Corrêa a produção do espaço 

está condicionada às disputas entre agentes sociais em diversos níveis detentores dos 

meios de produção e distribuição de bens (2014, p.44), na argumentação de Berenstein 

(2006) os conflitos são estabelecidos na ordem da projeção de um modelo de cidade a 

partir de determinadas perspectivas e os usos seguintes que sujeitos históricos concretos 

e que habitam a cidade lhe oferecerão. A autora então coloca que: 

 
Essa experiência da cidade habitada, da própria vida urbana, revela ou 

denuncia o que o projeto urbano exclui, pois mostra tudo o que escapa 

ao projeto, as micro práticas cotidianas do espaço vivido, ou seja, as 

apropriações diversas do espaço urbano que escapam das disciplinas 

urbanísticas hegemônicas, mas que estão, ou melhor, não deveria 

estar, fora do seu campo de ação. Os praticantes da cidade atualizam 

os projetos urbanos, e o próprio urbanismo, através da prática dos 

espaços urbanos. Os urbanistas indicam usos possíveis para o espaço 

projetado, mas são aqueles que o experimentam no cotidiano que o 

atualizam (BERENSTEIN, 2006, p. 120) 

 

 Se na reflexão de Corrêa falta a percepção de micropolíticas acionadas pelos 

sujeitos para contrariarem os meios hegemônicos de produção do espaço urbano, por 
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outro lado, parece faltar na reflexão de Paola Berenstein a dimensão de que a cidade é 

não apenas usada pelos agentes, mas efetivamente vivida e produzida no curso das 

relações que estabelecem e das modificações que produzem nos/com os espaços que 

frequentam.  

Cabe assim também revisitar as distinções entre espaço e lugar no sentido de não 

produzir e trabalhar com categorias arbitrariamente essencializadas. Se por um lado o 

espaço não é um plano neutro, sem identificação, o mesmo pode ser pensado sobre o 

lugar percebido a partir de homogeneidades e fronteiras fixas. Nesse sentido vale 

destacar as críticas da geógrafa feminista Linda McDowell (1997) à noção de lugar a 

partir da perspectiva de que tanto lugares são diferenciados a partir de articulações com 

marcadores sociais da diferença, quanto no que se refere às interconexões estabelecidas 

entre os lugares. É possível então remontar redes, trajetos, circuitos e percursos que se 

aproximariam aos modos pelos quais em situações concretas as pessoas vivem a cidade 

de maneira material e simbólica. No contexto etnográfico sobre o qual me debruço, a 

produção dos lugares nos circuitos da pegação é uma constante engenharia da 

criatividade, na medida em que os espaços são produzidos a partir de sua precariedade, 

de certos interesses, da possibilidade de capitalização e consumo e então convertidos em 

lugares de experiências intensas. 

 A partir de uma junção entre pessoas e lugares é possível entrever o modo como 

essas duas dimensões se inter-relacionam e se produzem mutuamente. No que diz 

respeito às dinâmicas envolvendo as trocas eróticas, observei, como será posteriormente 

descrito, que os modos de produção do espaço conformam e estão conformados à 

participação dos agentes e que estes estavam relacionados à produção de certos estilos e 

performances de gênero; em outras palavras, ao dirigir-se a determinado lugar espera-se 

que alguém tenha determinadas característica e se comporte de modo conveniente ao 

que se espera do lugar. Os agentes estabelecem determinadas expectativas sobre as 

pessoas e conduzem suas interações sob certas regras que dizem respeito 

especificamente aos tipos que se espera encontrar em determinado lugar – dinâmicas 

semelhantes aos processos de generificação, erotização e sexualização da cidade 

revistos por Phil Hubbard (2008). 

 Os agentes envolvidos em tais práticas são caracterizados pela heterogeneidade 

em termos de condição social, classe, raça, ocupação, e performances de gênero. Nesse 

sentido, reitero a importância de entender as expressões do gênero em sua complexidade 

e através do entrecruzamento junto a outros elementos de análise social e compartilho 
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de Connell (2002, p. 75) a afirmação de que a produção de masculinidades está 

articulada a estes diversos marcadores sociais da diferença e estabelece formas distintas 

de entender e relacionar-se com o ambiente. Isso implica dizer que o estatuto da cor, da 

classe e mesmo da performance desempenhada pelos sujeitos no agenciamento de suas 

masculinidades possibilitam diferentes formas de inserção e relação, bem como, 

seguindo os interesses desse trabalho, distintas formas de perceber e serem percebidos 

nos lugares, diferentes estratégias para “produzi-los”. Esses entrecruzamentos são 

material e simbolicamente corporificados, manipulados, refletidos e empregados pelos 

agentes no sentido de produzir diferenças e com elas negociarem o desenvolvimento de 

suas experiências eróticas.  

 Meu propósito neste capítulo é apresentar a produção da rede de pegação em 

João Pessoa a partir dos espaços caracterizados pela recorrência do sexo em público. Foi 

nesses lugares que dei início à investigação tendo em vista que o tipo de encontro que se 

desenvolve neles é o que mais usualmente se caracterizado como pegação: encontros 

efêmeros, em geral entre desconhecidos, onde o sexo oral é a masturbação são as 

práticas mais recorrentes, ainda que usualmente se observe também o sexo penetrativo, 

seja entre pares, seja entre grupos, como presenciei muitas vezes. 

 

1.1 História de Jonas, história de João Pessoa 

 Fim de tarde em um cinema pornô, na rua Cardoso Vieira, centro de João 

Pessoa. Estou na área de fumantes conversando com um rapaz. Dizia ter 26 anos, era 

bonito segundo o olhar dos demais rapazes que ali se encontravam. Bermuda simples e 

estampada, uma camisa sem qualquer estampa; calçava tênis, boné e tinha no pescoço 

um escapulário prateado. Enquanto conversávamos, encostado à parede ele se masturba. 

Havia ali uma mistura de desinteresse e excitação. Sem dúvida estava interessado na 

conversa, mas não saberia dizer se seu maior interesse é o papo ou na ‘presa’. As 18h 

horas o sino da Igreja das Neves soa as badaladas da missa noturna. Ágil, e de modo 

quase automático, o rapaz troca as mãos. Masturba-se com a esquerda e faz o sinal da 

cruz com a direita. Estranho, mas não digo nada. Parece não haver ali qualquer 

contradição ou constrangimento. Simplesmente, um ritual cotidiano. Eu no meu, ele no 

dele. A situação ilustra bem as complexidades e múltiplas camadas de elementos sociais 

que configuram a dinâmica dos jogos afetivos e eróticos em uma cidade como João 

Pessoa. 
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 Ainda que possa ser percebida como uma cidade de grande porte
5
 

estabelecendo relações metropolitanas com outros municípios e estados, o processo de 

formação da população em João Pessoa e a ocupação dos bairros é caracterizada pela 

expansão de um modo de vida interiorano para a capital através das oportunidades e 

promessas de facilidades nos campos do trabalho, educação e infraestrutura. Esse 

processo pode ser localizado no século XX com a construção das avenidas Epitácio 

Pessoa e Cruz das Armas no primeiro quarto de século, e se intensificaram a partir da 

década de 1960 com as políticas dos conjuntos habitacionais (LAVIERI; LAVIERI, 

1997; GONÇALVES, 1999; ANDRADE, 2007) e a pavimentação dessas avenidas, 

além da intensificação do sistema de transporte, facilitando assim o acesso à praia e a 

cidades vizinhas.  

 Os projetos de expansão das áreas de moradia através dos conjuntos 

habitacionais possibilitou a integração da cidade a equipamentos de lazer, em especial 

na região da praia, que até a década de 1950 consistia em um distrito não integrado ao 

território da cidade. A abertura e pavimentação da avenida cruz das Armas, no eixo 

norte-sul, possibilitou a melhoria do acesso a outras cidades com estilos de vida mais 

próximos aos ideais de modernidade dos grandes centros como Recife. Todavia, em 

termos sociais e culturais, a intensificação de sucessivas ondas migratórias do interior 

para a capital no período compreendido entre 1950 e 1980 e que conformou a população 

da cidade estava caracterizada pela manutenção de grupos domésticos expandidos, em 

geral oriundos de municípios vizinhos e que nesse primeiro momento mantiveram 

relações de apadrinhamento, vicinalidade e modos festivos próximos àqueles da vida no 

campo. 

 Longe de uma imagem idílica, os valores e ideais que estruturavam a vida no 

campo e que foram importados para a nova habitação na capital estavam sobremaneira 

vinculados à valorização da religião e do trabalho como princípios organizadores da 

moral e das relações. Não se tratava ainda da imagem de nordestino comprometida com 

valores como a extrema virilidade e a simbiose com o meio rústico. Em suma, tratava-se 

de um estilo de vida pacato com valorização do espaço doméstico e familiar, das 

relações com a igreja e o sagrado, bem como dos laços de vicinalidade que se estendiam 

para além do campo. Esses elementos confirmavam, na capital, hábitos típicos da 

sociabilidade interiorana: a missa ou culto aos domingo, as conversas de fim de tarde 

                                                           
5
 Conforme as instruções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, são consideradas cidades de 

grande porte aquelas com mais de 500.000 habitantes. 
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com cadeiras postas à calçada, o apadrinhamento, a elasticidade e manutenção de laços 

com os sítios e municípios de origem, entre outros. 

  Conforme sugerido por um dos interlocutores, o processo de expansão da 

cidade em direção à zona sul e também ao litoral com o aumento da oferta de lazer 

possibilitou também a aproximação à espaços de troca erótica onde os desejos por 

outros homens não eram tornados públicos e assim não competiam com a moralidade 

dos modos de vida interioranos na cidade. Quando o conheci, Jonas tinha 56 anos e 

havia mudado pra João Pessoa junto com a família no final da década de 1970. Na sala 

da sua casa Jonas mantinha os retratos pintados dos avós e dos pais, bem como um 

retrato pintado seu do período de infância. Junto à estante de madeira e aos sofás 

fotografias de outros momentos: o batizado dos irmãos, os desfiles cívicos, casamentos. 

Originários de uma pequena cidade no sertão paraibano, o pai viera para trabalhar no 

comércio além de possibilitar ao ele e os irmãos a possibilidade de melhores condições 

de estudo nos cursos de segundo grau na capital.  

 Segundo Jonas, ainda que houvesse na sua cidade de origem a possibilidade de 

encontros com outros rapazes nos sítios e festas, a chegada à cidade e as ofertas de lazer 

em bairros mais distantes aos fins de semana também era convertida na possibilidade de 

encontros furtivos, em especial na região da Lagoa, onde se encontravam lojas, 

pequenos bares e restaurantes, além do Cine Teatro Plaza. Foi a partir desses encontros 

que Jonas teve sua primeira transa com outro homem, bem como, anos depois, já na 

universidade, teve sua primeira relação com outros “entendido”, como costumava-se 

referir naquela época às pessoas que assumiam sua orientação homossexual, ainda que 

não de maneira evidentemente pública. Foi na universidade também que Jonas teve 

contato com o que na época era o “movimento homossexual”, a partir de colegas nos 

cursos de comunicação social, ainda que dissesse não gostar das pessoas desse meio. 

Todavia, é possível sugerir que o encontro que esse tipo de experiência tiveram efeitos 

sobre a forma como ele pensa sua vida, em especial seus desejos: “antes eu achava que 

era errado, mas depois de um monte de coisa que vivi, só acho diferente”.  

 Não pretendo tomar a experiência de Jonas como uma narrativa para a 

confluência e transformação dos modos de vida caracteristicamente interioranos em 

João Pessoa, mas é possível depreender que, ao passo que no período entre 1960 e 1980 

houve uma intensa ocupação habitacional de João Pessoa, esse período é caracterizado 

também, em um contexto nacional, pela visibilidade de questões relativas à 

homossexualidade masculina a partir de espaços mais politizados, com a emergência, 
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por exemplo, dos primeiros grupos homossexuais em cidades como São Paulo e Rio de 

Janeiro. No contexto local é nos anos 1980 que se observa também uma efervescência 

nos equipamentos de lazer que se notabilizaram como espaços receptivos a um público 

homossexual, especialmente homens, a exemplo do bar da Xoxota, na região de 

Tambaú. O bar da Xoxota era um espaço que reunia estudantes, jornalistas, artistas e 

outros profissionais liberais que beber, dançar e mais usualmente conversar. Era um 

local também conhecido pelo consumo de maconha, razão que aumentava também a 

constância das batidas policiais. Ainda por Jonas soube que nesse período era comum 

encontrar homens que saíam para encontrar amigos, paquerar e beber na região do Hotel 

Tambaú, além da Universidade Federal da Paraíba, locais que até hoje servem como 

pontos de encontro e de estabelecimento de trocas sexuais e afetivas. 

 Os principais centros de encontros sexuais que pude observar em João Pessoa 

se configuravam exatamente a partir de espaços de passagem caracterizados por um 

grande fluxo de pessoas. Nesse contexto sobressaem-se de maneira mais notória a praia 

e os banheiros públicos e de livre acesso. A partir de traços em comum é possível 

reconhecer esses dois domínios como pertencentes a um circuito mais amplo que reúne 

agentes interessados no que pode ser por hora sintetizado como sexo em (lugar) público. 

Ainda que essa dimensão pública do sexo possa ser observada de maneira recorrente em 

outros espaços que não os mencionado nesta seção, dada a iminência dos encontros 

entre corpos, desejos e possibilidades, a praia e os banheiros públicos são os espaços 

que usualmente melhor tem servido como região de encontro
6
. 

 

1.2 Entre a mata e a praia 

  No universo da pegação a suposição levantada por Lawrence Knopp de que 

cidades e sexualidades configuram processos imbricados pode ser visualizada no modo 

pelo qual através dos trajetos e dos próprios encontros os locais são construídos pelas 

pessoas ao mesmo tempo em que avalia os rendimentos e estratégias de interação e as 

normas de conduta e etiqueta próprias são exigidas nos lugares.  

 Em uma cidade litorânea como João Pessoa a praia ocupa um lugar central nas 

dinâmicas de lazer e divertimento. Não por acaso, é uma das regiões da cidade que 

concentra a maior quantidade de empreendimentos como restaurantes, hotéis, bares, 

                                                           
6
 Partindo da lógica de inversão da ordem social que usualmente caracteriza momentos festivos e rituais, é 

preciso observar que em determinadas festividades, como o carnaval e grandes eventos o sexo, 

especialmente entre homens, também pode se apropriar do espaço público. 
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boates e casas noturnas segmentadas para os mais diversos públicos, bem como de 

eventos festivos apoiados pelo Estado que nos últimos anos tem se concentrado naquela 

região em detrimento do centro. Além de sua importância como espaço de lazer 

propriamente, é uma região de forte atrativo turístico, congregando nativos e visitantes a 

todo o momento. Atraindo pessoas de fora e residentes, a praia assume uma importância 

relacional para diversas pessoas à medida que o atua como espaço de contato social. 

 Ainda que o senso comum e uma certa literatura especializada afirme que a 

praia é um espaço democrático, reunindo pessoas de variadas condições 

socioeconômicas, raças, origens e gêneros nos mais diversos espaços, é preciso 

reconhecer que em termos efetivos essa imagem de espaço democrático é arbitrária. 

Nesse sentido, como observou Juliana O’Donnel (2013) para o casa de Copacabana, no 

Rio de Janeiro, o processo de ocupação da praia é informado e controlado por aspectos 

relativos à corporalidade, cor, vestimentas e práticas mais ou menos aceitáveis. Nesse 

contexto, se a praia é um espaço democrático, essa democracia efetiva-se apenas no 

acesso, mas não na sua gestão de fato. No contexto de João Pessoa ainda o acesso à 

praia pode ser posto em suspeita tendo em vista que os bairros mais afastados do litoral 

têm inúmeros inconvenientes, em especial no que se refere ao transporte público, que 

dificultam à chegada ao litoral. 

 A praia torna-se assim um espaço territorializado por sujeitos diversos 

competindo e lidando pelo acesso aos recursos e oferta de lazer na praia. No caso da 

pegação, existem quatro grandes faixas do litoral urbano que são cooptadas para a 

possibilidade de encontros: o Seixas, nas imediações do Farol do Seixas; Tambaú, nas 

imediações do famoso hotel de mesmo nome; Manaíra nas proximidades do Mag 

Shopping, e por fim a praia do Bessa, na divisa com o município de Cabedelo. 

 Como apresentado acima, a partir da experiência de Jonas, a região que 

envolve o Hotel Tambaú é uma das que registra os encontros mais antigos. Os 

interlocutores mais velhos com quem pude conversar em ocasiões diversas 

mencionavam que, ainda que não frequentassem tais espaços, já nos anos 1980 sabiam 

que era comum que homens se encontrassem entre o fim da tarde e início da noite nas 

proximidades do hotel. Casais e desconhecidos aproveitavam-se da dupla vantagem da 

proximidade com um espaço de grande circulação e ao mesmo tempo do aspecto 

tranquilo oferecido pela região escura da praia para namorar, flertar e fazer sexo. 

 Essa região é apresentada, em virtude desses atributos, como aquela que, no 

espaço da praia, concentra a maior diversidade de pessoas, em oposição a regiões onde 
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o público é de algum modo mais especializado.  Essa observação pode ser encontrada 

também na explicação de Pipe sobre porque ir ou não a determinados pontos de 

pegação. 

Thiago: Ei, tô  indo sexta-feira lá no Peixe Elétrico, quer ir comigo? 

Pipe: Até iria, mas não curto lá. Só tem gente que se acha. 

Thiago: Oxe, e tem isso? Como assim? Tu já foi lá? 

Pipe: Claro que tem. Dá pra perceber que tipo de gente vai mais ou 

menos em cada lugar. Tem gente de todo tipo, mas tem mais um tipo 

que aparece mais. 

Thiago: E lá é o tipo de gente que se acha? 

Pipe: Mais ou menos isso. Ali é lugar de gente rica. Os caras de lá 

são mais bombados e tal, um monte de barbie, tudo branquinho. 

Thiago: Oxe, homem! E esse não é o teu tipo preferido? 

Pipe: É, mas o povo lá é metido. Eu gosto  mais do Seixas mesmo. É 

mais tranquilo pra curtir, apesar de perigoso por causa do mato e de 

ser afastado. Além disso lá tem muita casa de família por perto. Aqui 

dá pra curtir, interagir. Só não dá pra fazer muita coisa em grupo, 

mas isso por isso lá também não pode. Eu?! Sair todo sujo de areia... 

(Diário de campo, Pipe, Outubro, 2014) 

  

  Pipe é o apelido de Felipe, rapaz branco, que tinha 31 anos quando nos 

conhecemos. Sua atitude extrovertida e simpática, além da intensa disposição para falar 

comigo sobre suas experiências fez com que muito rapidamente nos aproximássemos e 

desenvolvêssemos uma amizade. O local preferido por Pipe para seus encontros é uma 

região de mata próximo à praia do Seixas, um local mais afastado dos bairros populares 

da zona sul da cidade, onde efetivamente morava. 

 A região do Peixe Elétrico que mencionei em meu convite é aquela que 

configura o trecho da Praia do Bessa próximo à divisa com o município de Cabedelo, 

estando assim no extremo oposto quando comparado ao Seixas. Ainda que a 

configuração do público tal como eu a percebia não mudasse tanto, a percepção de Pipe 

era de uma distinção que se apresentava tanto em seu aspecto atitudinal, de modo que 

no Peixe Elétrico “o povo lá é metido”, como na aparência, caracterizado por tipos mais 

atléticos e embranquecidos. Dada a proximidade com a região do Manaíra, esse era 

também o tipo que se observava nas imediações do Mag Shopping, com uma distinção. 

Dada a proximidade com Tambaú e a grande quantidade de estabelecimentos 

comerciais, os encontros de pegação nessa região costumavam acontecer entre o fim da 

tarde e começo da noite, envolvendo muitos trabalhadores que na saída do expediente 

eventualmente buscavam parceiros ali. Porteiros, comerciantes, professores e 

profissionais liberais portando mochilas em com a farda do trabalho nas mãos se 
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misturavam aos habitantes da região próxima e estudantes, de camiseta, bermuda e 

chinelo. 

 O Bessa, ou mais propriamente o Peixe Elétrico como se referem as pessoas 

que o frequentavam, era pensado como um espaço distinto por congregar atributos 

similares aos de Tambaú, todavia numa escala bastante reduzida. A proximidade da 

praia onde os encontros se davam às residências e estabelecimentos comerciais 

misturados à grande extensão de areia de iluminação precária facilitavam 

acontecimentos te encontros que se estendiam desde o fim de tarde até o começo da 

madrugada. É possível que ali eu tenha visto algumas das cenas mais bonitas que pude 

presenciar se considerarmos o sexo desde uma imagem poética: corpos fundidos e 

misturados uns aos outros, iluminados pelo brilho sutil da lua, o som do mar 

impossibilitando um exercício matemático simplista como contar. Três, cinco, oito? 

Não importava. Apresentava-se ali qualquer coisa como um devir-manada, um 

conglomerado. 

 Dada minha proximidade com Pipe, uma parte significativa das minhas idas à 

campo na região da praia aconteceram justamente nessa região, principalmente entre 

novembro de 2013 e março de 2014.  

 A paisagem da região do Seixas era favorecia pela inacessibilidade e pela 

distância de áreas residenciais, o estabelecimento de determinados tipos de prática (sexo 

oral, penetração, sexo grupal), além de condições para fazer o que seria impraticável em 

outros espaços (por exemplo, sexo penetrativo é pouco frequente nos banheiros 

públicos, quase sempre devido ao grande fluxo de pessoas e ao espaço restrito). A 

expansão urbana na região do litoral a partir dos bairros mais nobres, como Altiplano e 

Cabo Branco, ainda que datadas de pelo menos a década de 1980 se configuravam como 

um tipo de ocupação tímida quando comparados a bairros como Tambaú e Manaíra que 

receberam equipamentos de lazer, shoppings e grandes lojas, atraindo uma parte 

significativa do fluxo de pessoas que ia a praia. Cabo Branco e Seixas até aquele 

momento eram bairros quase que unicamente residenciais. A situação que começou a 

mudar a partir de 2008, com a instalação da Estação Cabo Branco e a intensificação de 

investimentos imobiliários de alto padrão, além da integração da região através de 

sistemas de transporte público de maneira mais eficiente.  

A região é um dos maiores polos turísticos da capital, tendo em vista reunir em 

suas proximidades monumentos importantes como o Farol do Cabo Branco, a Estação 

Ciência Cultura e Arte Cabo Branco, e a Estação das Artes. Os “caçadores”, como 
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eventualmente são chamados os frequentadores dos pontos de pegação podem chegar ao 

lugar por duas vias de acesso: (a) através do sistema de transporte público via ônibus e 

caminhar alguns minutos até uma entrada escondida entre cercas e placas de acesso 

proibido; (b) pode-se chegar com veículo próprio, geralmente carro e poucas vezes 

moto e então parar próximo aos monumentos e retroceder alguns metros até o ponto de 

acesso mais favorável.  

A região do Seixas desenvolve-se sobre uma região protegida por leis nacionais 

que a definem como reserva ambiental de proteção permanente. Ainda que não seja um 

parque e que a presença de policiamento por parte da Polícia Florestal seja deficiente, é 

oficialmente uma área natural protegida pela legislação dos ecossistemas costeiros. A 

vegetação típica da Mata Atlântica mistura árvores de médio porte às falésias, com 

aproximadamente 20 metros de altura. Como disse um dos rapazes que conheci na 

região uma das vezes que fui até lá, “tirando os veados”, não tem animais que possam 

oferecer algum tipo de risco. 

Como dito acima, a pegação no Seixas é de difícil acesso, o que de forma 

alguma limita a quantidade e variedade de pessoas que lá frequentam. A região 

encontra-se cercada e delimitada a sul e oeste pela estrada que conduz às demais regiões 

do litoral, a leste pelas falésias e pelo mar, e a norte pelos monumentos turísticos e 

demais usos dados ao espaço pela atividade turística e empresas imobiliárias nas 

proximidades. Nos últimos anos, com o projeto de implantação do “Parque Municipal 

do Cabo Branco” boa parte da região das falésias tem sido cercada e interditada ao 

passeio turístico, que quando feito é realizado de maneira clandestina e informal. O 

adensamento da mata e a relativa proteção dos olhos bisbilhoteiros converteram assim a 

região em um interessante polo para pessoas, majoritariamente homens, que buscam 

relacionar-se sexualmente com outros de maneira fortuita e descompromissada. Para 

entrar na região é preciso passar entre os arames farpados que separam e impõem limite 

à região protegida, o que geralmente é feito por pontos de acesso bem definidos por 

aqueles que frequentam o local. Esse reconhecimento se dá, em geral, pela observação 

dos pontos já danificados na cerca.  

As imagens apresentadas abaixo, produzidas por um colaborador da pesquisa 

ajudam entender melhor como funciona e como se caracteriza a relação das pessoas 

umas com as outras e com o espaço no uso que fazem dele.  
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Figuras 1, 2 e 3: registro do acesso à região do Seixas onde acontecem os encontros de pegação 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernando, interlocutor (2013) 

 

 Tendo passado a cerca, dá-se de encontro com algumas trilhas que conduzem a 

locais diversos. Não raramente pode-se reconhecer a trilha pelo amontoado de 

embalagens de preservativos e lubrificantes que se acumulam ao longo do trajeto. É 

pouco comum as pessoas saírem dos limites estabelecidos pelas trilhas e quando o 

fazem é em busca de um local mais reservado, mas que quase sempre é dado sobre as 

bordas da trilha. Todas as vezes que pude ir ao Seixas, encontrei alguns homens 

localizados nas beiradas da trilha, encostados a árvores ou estrategicamente localizados 

nas encruzilhadas paquerando aqueles que entravam. Essa é uma tentativa recorrente de 

capitalizar a maior atenção daqueles que vão chegando, ao passo que também se 

observa uma estratégia bastante utilizada por aqueles com mais experiência em 

frequentar o lugar que consiste em dar uma volta pelo trajeto no qual usualmente as 

pessoas se aglomeram mais. Esse trajeto é delimitado alguns metros após um canal que 

corta a mata e onde, usualmente, se dão os encontros que envolvem orgias e sexo 

penetrativo.  
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A partir de minhas observações no local pude perceber que na maior parte dos 

casos, os rapazes que se colocam nesses primeiros metros são ignorados, tendo em vista 

serem os de menor capital erótico e corporal, na medida das regras vivenciadas ali. 

Esses rapazes são os iniciantes na dinâmica do espaço, os homens mais velhos, com 

sobrepeso e afeminados, e que em virtude dos valores atribuídos aos corpos e 

performances ali apresentados, têm menor poder de negociação e barganha no flerte. 

Esses tipos corporais eram subvalorizados em função dos atributos apresentados  por 

pessoas mais jovens e de tipo atlético, quase sempre brancas. Sendo assim, os caçadores 

mais astutos atravessavam o canal e desciam mais afrente, a fim de avaliar não apenas a 

segurança como também quem estava frequentando o lugar. Caso encontrasse algum 

tipo que o atraísse nesse percurso iniciava-se um jogo de insinuações onde a fala 

desempenhava um papel bastante limitado. 

Dado o pouco espaço que a fala como manifestação vocal tinha, frequentemente 

minhas interações eram estranhadas, de modo que por duas vezes fui tratada de maneira 

“antipática” pelas pessoas das quais pude me aproximar nas incursões a campo. A 

minha expectativa era de que, em se tratando de um lugar com menor controle quando 

comparado aos banheiros, por exemplo, onde eu havia desenvolvido minhas primeiras 

incursões, as possibilidades de diálogo seriam melhor recebidas. Conversas existiam, 

mas são pouco comuns e em geral acontecem entre amigos ou grupos que saem juntos 

para “curtição”.  

Ainda que fosse uma prática clandestina em certo sentido, a higiene era um 

aspecto importante do flerte e do jogo de sedução. Pessoas que aparentavam ter ficado 

uma parte do dia na praia e então subiram para “procurar macho” tendiam a ser 

ignoradas e chacoteadas, com exceção daqueles com corpos esbeltos e bem valorizados 

pelo tônus e aspecto atlético. Os homens que conheci ali costumavam aparecer bastante 

perfumados, com roupas simples e levando nos bolsos algum preservativo e 

eventualmente pedaços de papel higiênico e lubrificante. 

A higiene desempenha um papel importante na avaliação comum que se faz dos 

potenciais parceiros. No espaço da praia a higiene é por vezes um elemento valorativo, 

como se vê na experiência narrada por Mário: 

 

Semana passada fiz uns dois carinhas na matinha do Cabo Branco, 

pense numa maravilha. Além de cheirosinhos, mascavam tridente, 

isso também é importante pra se beijar deliciosamente, e estavam 

cheirando não só aos perfumes mas, também, a protetor solar na 
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praia. Me dá uma tesão da porra, desde que eu tinha 12 anos e um 

cara casado, lá em Cabedelo, me botou pra chupá-lo, e ele estava 

cheiroso a protetor solar. Até hoje isso ficou no meu imaginário 

(Diário de Campo, Mário, abril de 2014)   

Ainda que sem dúvida a aparência desleixada também fosse avaliada por alguns 

interlocutores como um objeto de desejo, como a indicar um grau superior de 

masculinidade, para a maior parte das pessoas que conheci estar limpo e bem cuidado 

era um sinal positivo e importante, tendo em vista que ao menos no primeiro momento 

poderia indicar que não se tratava de uma relação arriscada.   

O jogo de sedução acontecia de maneira polissêmica e gestual; o corpo era 

parcelado e mostrado na medida do que parece importar mais. Homens trajando sungas 

eram comuns, ainda que o traje mais habitual fosse bermudas e chinelas.  

Ao encontrar um parceiro desejável, o primeiro passo era verificar o interesse 

mútuo: olhares eram trocados e confirmados pela sugestão genital. Pode-se pegar no 

pênis e apalpá-lo sobre a roupa, exibindo o volume ou o membro excitado. Era bastante 

comum também a exibição do pênis como a simular a masturbação, tornando assim o 

convite mais explícito. Em todos os casos que acompanhei, fosse como ouvinte, 

observador ou participante, a estratégia de paquera e sedução mais recorrentes era 

quando uma das partes dirigia-se para um lugar mais afastado, olhando para conferir se 

estava sendo seguido. Acredito que esse jogo corporal e gestual desempenha uma 

importante função nesse jogo de socialização latente. Tal latência pode culminar tanto 

na junção em pares ou grupos, como na completa rejeição marcada pela aversão ou 

tentativa de fuga ao olhar que não se quer retribuir. 

A linguagem corporal, não verbal é priorizada em detrimento de uma 

comunicação verbal. Argumentando sobre as possibilidades de avaliação do espaço das 

boates como um palco, por exemplo, Maria Elvira Díaz Benítez afirma que: 

(...) é mediante os gestos que nestes circuitos se organiza a experiência 

e se constituem sujeitos e corpos (generificados e racializados). O 

gesto pensado como atitude corporal é investido de diversos sentidos 

específicos nas relações face a face; na boate os olhares são por vezes 

muito mais importantes e efetivos que as palavras no curso das 

interações (DÍAZ BENÍTEZ, 2007, p.141) 

 

Guardadas as devidas distinções entre o espaço da boate, e mesmo a 

multiconfiguração desse tipo de público quando comparado às interações dos lugares 

públicos de pegação, é no jogo linguístico construído no e através do corpo que se 
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esboça e efetiva os dispositivos comunicativos que poderão ou não levar à formação de 

grupos ou pares. 

Já no encontro, a partir da formação dos pares ou grupos, desenvolve-se certa 

disputa em torno do desempenho das funções. Opera-se uma economia performática do 

gênero
7
, processo que envolve atividades de leitura, adição, subtração, medição e 

aferição dos valores “masculinos” postos em cena por cada uma das partes na tentativa 

de lhes conferir inteligibilidade e definir as posições a serem assumidos por cada uma 

das partes. Espera-se que aqueles com trejeitos mais ‘machos’, masculinos, assumam 

uma postura ativa no coito, penetrando ou sendo chupado no decorrer da relação. A 

paquera funcionava como uma operação de leitura constante que se inicia já nos olhares, 

quando a performance do potencial parceiro era avaliada através dos trajes, maneira de 

andar e comunicar o desejo (pegar o pênis, insinuar-se, mostrar determinadas partes  ou 

esconder outra, etc.).   

Os encontros costumavam acontecer, como dito anteriormente, em partes da 

trilha mais reservadas ou de menor visibilidade. O sexo oral era a forma de contato mais 

comum e em geral feita sem preservativo. O sexo anal era comum, mas de visualização 

mais rara. Frequentes também eram as orgias, acontecendo em geral entre grupos já 

organizados ou entre duplas que acolhem a participação de mais um membro num 

sistema de “ménage a trois”, além de muitos observadores voyeurs que ora são 

repelidos e ignorados, e ora bem recebidos e encorajados. As situações de orgia que 

pude presenciar em geral envolviam uma dupla engajada no sexo anal e algumas outras 

pessoas que se distribuíam e revezavam no sexo oral uns com os outros. Uma única vez 

pude presenciar um rapaz branco que estava sendo penetrado por outros três negros e 

mais um branco. Tendo acompanhado a cena desde sua metade não pude entender bem 

o que acontecera, tendo em vista que o pênis do jovem penetrado parecia ser bem maior 

do que a dos demais que o penetravam – algo que apesar de recorrente é pouco comum 

na negociação da masculinidade que se desenvolve no circuito da pegação, quando em 

geral o tamanho do pênis é colocado como um positivador da imagem masculina. 

Por fim, a dinâmica das relações desenvolvidas na pegação do Seixas não é 

menos problemática em termos de violência e perigo. Há uma tensão constante na 

leitura das performances no sentido de perceber se os parceiros oferecem ou não algum 

risco à segurança. Conversando com amigos que frequentam o lugar e também com 

                                                           
7
 Agradeço a Lucas Freire a sugestão do termo para descrever o processo em questão. 
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usuários que conheci ali mesmo tive acesso a algumas histórias onde se comenta a 

desistência de ir ao lugar devido à presença de “elementos suspeitos”. O elemento 

suspeito é caracterizado a partir de uma lógica do estereótipo da pobreza como referente 

de perigo. A estética dos jovens pobres das regiões mais afastadas do centro se tornou 

referência para os sujeitos a serem evitados: jovens, de pele escura, bermudas de 

taquetel e camisas de marcas relacionadas ao mundo da periferia (como Pena, Natural 

Art, Smolder, entre outras que fazem sucesso entre os jovens pobres da capital paraibana 

e que se transformam em status através de uma lógica de consumo como produtor de 

distinções e identidades). O uso de motos ou motocicletas de baixa cilindrada também 

são referências recorrentes. As abordagens ocorriam de forma efetiva e direta com o 

anúncio do assalto ao se contatar a vítima, ou em tentativas de encontro que logo em 

seguida se convertiam em assalto. Em uma rede social Luís me contou que conheceu no 

Seixas um rapaz de boa aparência que havia demonstrado interesse, foram 

aproximando-se e ao chegar a um recanto mais afastado quanto tentava baixar a roupa 

do rapaz para chupá-lo foi rendido com uma faca e teve o celular e carteira levados.  

A tensão entre perigo e desejo constituía um elemento importante desse espaço 

marcado por uma arquitetura que repetidamente encena o erótico. Mostrar e esconder, 

dizer e calar são extremos colocados em diálogo e a partir daí anulados na construção de 

um novo código que perpassa e desenvolve-se para além tanto do corpo como da 

linguagem. Ainda que haja lógicas de interesse e tipos corporais mais ou menos 

valorizados, o cerne da experiência que aí se desenvolve era o encontro corporal. Trata-

se de uma máquina desejante que se move de maneira bastante rápida. Ainda que 

tivesse a cabana mágica de Evans-Pritchard, duvido que pudesse ver mais que esse 

contínuo movimento dos corpos frenéticos, essa comunicação sibilar, ou mesmo sentir 

um cheiro que pudesse comunicar algo diferente do desejo urgente traduzido em mato e 

esperma. 

 Acredito ser possível afirmar que apropriação dos pontos de pegação esteja 

condicionada às relações estabelecidas entre os próprios agentes entre si e com o lugar, 

tal como lustrado pelas distinções na percepção sobre os diferentes nichos de pegação 

na praia e os agentes que os territorializam. No desenho do trajeto e na tentativa de lhe 

dar um uso orientado para a possibilidade de paquera e sexo, é necessário adotar táticas 

e mecanismos da linguagem verbal e não verbal de modo que se possa construir uma 

performance inteligível dentro daquilo que chamei de economia performática do gênero. 

A partir do produto resultante das diversas operações de adição, subtração, medição dos 
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valores relacionados à masculinidade pode-se então estabelecer uma posição para os 

sujeitos dentro do conjunto de práticas possível e desejável de se desenvolver. Saber 

como portar-se, que tipo de traje vestir e mesmo se sua performance é adequada à 

performance dos demais são elementos importantes no desenvolvimento dessa 

economia erótica.  

 

1.3 Fazer Banheirão  

Entrei pelo estacionamento até o piso inferior do estabelecimento. Entre a luz 

baixa e o calor intenso mais ao fundo encontrei dois sinais de luz alocados ao fim dos 

corredores labirínticos. Tons amarelados sobre portas sem qualquer cor: 

masculino/feminino. Pela esquerda entravam os homens e pela direita as mulheres. 

Naquele limbo entre a porta dos banheiros e a escada rolante que ascende à loja 

distribuíam-se alguns indivíduos: um acostado próximo a um telefone público, outro 

finge ler um panfleto, por fim um terceiro fala ao celular a poucos metros da porta do 

banheiro masculino, enquanto atenta ao que é possível observar dos que estão dentro e 

dos que estão fora. 

  Odores, olhares e movimentos atravessam o ar escasso. Mãos posicionam-se à 

medida da virilha, sutilmente combinando olhar e a sutileza de um apalpar da genitália 

que deslizando entre o tecido e a pele. Segui em direção a porta mal rabiscada. Pouco 

mais de cinco metros quadrados: três cabines, dois mictórios. O espaço é desenhado e 

segmentado como um ‘L’. Adentro pelo primeiro corredor tendo uma pequena pia com 

duas torneiras e um espelho sujo e quebrado adornando a parede. Frente ao espelho 

apresentam-se as cabines, e por fim, já frente à porta no fim do reduzido espaço 

colocam-se os mictórios. 

  Ao fundo duas pessoas: um jovem negro vestia bermuda listrada e colorida, e ao 

lado um senhor, também negro e de aspecto maduro, usava uma corrente de aço ao 

pescoço e uma camisa florida. Enquanto o jovem levantava a camisa ao urinar, o 

homem mais velho sutilmente o observava. Ao perceberem minha chegada, silenciaram 

os olhares, emudecem os toques. Uma cabine fechada e uma entreaberta, donde outro 

jovem parece rascunhar um convite sutil que se escreve por olhares e movimentos com 

a porta. 

 Os banheiros públicos onde se estabeleceram essas trocas eróticas estão 

inseridos dentro de uma rede mais ampla que se arrola por outros pontos da geografia da 

cidade. Entre o centro e a praia o trajeto é sinalizado por paragens que abrigam não 
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apenas sujeitos variados, como também visões distintas sobre a própria pegação em si. 

Como informou Orlando, os pontos de pegação são estruturas mais ou menos mutáveis 

sobre a cartografia da cidade. Muitos deles têm sua sobrevivência atrelada à atuação de 

mecanismos de controle social, tais como a polícia e a própria vizinhança do local, 

quando há. Durante a pesquisa, em conversas com os frequentadores mais antigos, era 

comum a menção a locais onde a pegação já não é mais feita, ou é fraca, como, por 

exemplo, a região do Mercado Central e da Praça 1817 no centro da cidade. 

  Para os frequentadores, a pegação desenvolvida na rua e nos banheiros 

geralmente é vista como aquela suscetível a mais riscos quando comparada àquelas que 

se estabeleciam em espaços comerciais ou domésticos. Entre as razões para tal está 

principalmente a ausência de segurança, já que os locais, via de regra, são improvisados, 

além de eventualmente serem submetidos a ações ostensivas tanto de autoridades 

públicas – a exemplo de policiais – quanto de civis; além disso, outro elemento 

caracterizador dessa modalidade de risco é o alto índice de heterogeneidade dos 

frequentadores dos “banheirões”. Nos banheiros misturam-se vendedores, aposentados, 

estudantes, moradores de rua, profissionais liberais, usuários de drogas, prostitutos que 

buscam nesses “espaços do masculino” uma espécie alívio rápido
8
 para as tensões do 

dia a dia.  

Como forma de verificar perspectivas mais amplas, pontos de tensão e reflexão 

sobre os dados que coletei de maneira empírica através de relações com interlocutores 

próximos, em novembro de 2013 publiquei um formulário online (ver anexo 3) que 

pretendia apontar quais lugares eram frequentados e suas impressões sobre esses 

mesmos espaços. No período de um mês durante o qual o formulário esteve online 

consegui coletar impressões de 34 colaboradores com idades entre 17 e 52 anos que 

residiam em diversos bairros de João Pessoa e municípios vizinhos, como Bayeux e 

Alhanda. Desses 34, mais, 23 responderam frequentar pontos de pegação com 

assiduidade, e ainda os banheiros ocupam a posição de lugar de preferência junto com 

os espaços da praia (em especial, na região do Bessa próximo ao Peixe Elétrico e o 

Seixas). 

Dos espaços que pude catalogar durante a pesquisa, os banheiros são aqueles 

com maior número absoluto de lugares reconhecidos como pontos de pegação 

consolidados. Refiro-me a tais espaços como consolidados pois, ainda que seja 

                                                           
8
 Alívio que aqui não deve ser confundido com um processo de relaxamento, antes de exaustão que o as 

trocas sexuais podem vir a oferecer. 
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razoavelmente possível estabelecer encontros fortuitos em quase qualquer lugar, desde 

que haja interesse, seja nas ruas, becos, festas ou lugares comerciais pensados para isso, 

é reconhecido que determinados espaços abrigam de maneira mais corriqueira as 

possibilidades para esse tipo de encontro.  

No mapeamento identifiquei um total de 16 banheiros onde usualmente se 

afirmou a recorrência de encontros, paquera e trocas sexuais. Esses banheiros estão 

localizados nos centros de passagem como o terminal rodoviário, em universidades e 

próximos a shoppings e grandes mercados. Além de serem uma maioria no que se refere 

ao volume absoluto de espaços de pegação que pude identificar, é também nos 

banheiros onde uma maioria significativa dos interlocutores mais próximos durante o 

período de desenvolvimento da pesquisa afirmaram ter maior sucesso na busca por 

parceiros. 

Entre chegadas e partidas, no ritmo frenético dos passageiros se desenvolvem os 

encontros silenciosos. Nos mictórios do banheiro do terminal rodoviários homens 

trocam fluídos, olhares, apertões e movimentos de corpos. Estabelece-se aí um jogo de 

silêncios e não-ditos, um desvio de linguagem comum para um novo conjunto de 

códigos, uma forma variante de expressar-se. Pernas arqueadas, olhos atentos aos lados 

e à pia e seu espalho, localizados mais a frente. Movimentos do cotidiano 

ressemantizados através de outras intencionalidades, da reinvenção do uso. Tais 

movimentos lidos em conjunto e contexto revelam estratégias dos desejos, da 

intensidade das trocas ali travadas. Ali mesmo aproximam-se e a pequenas cabinas e 

mictórios de distância se conectam em olhar, fluído, suor, cheiro. 

  Há alguns anos, além dos banheiros, o piso superior, onde os acompanhantes e 

curiosos vislumbram a chegada e partida dos passageiros por muito tempo sediou 

também as trocas e encontros entre homens. A meia luz e em pleno fim de tarde, a 

agitação dos últimos ônibus confundia-se com o silencioso ir e vir dos corpos. 

Permaneceu assim até que, em 2007, rondas policiais se intensificaram após o flagrante 

de uma transa entre um senhor mais velho e um jovem adolescente realizado por 

funcionários. O fato foi noticiado amplamente pelos jornais impressos e televisão da 

cidade, afastando por algum tempo as pessoas que ali se reuniam para encontros 

sexuais.  

  A presença da polícia no terminal rodoviário limitou não apenas as atividades no 

banheiro e no piso superior, como também em outros pontos localizados na 

proximidade, a exemplo do Terminal de Integração do Varadouro. É no terminal que os 
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vários ônibus da malha urbana de João Pessoa conectam-se e os passageiros, sem a 

necessidade de pagar uma segunda passagem, pode tomar outra condução. O espaço, 

criado em 2005, vem desde então funcionando como point de encontro de vários 

grupos, a exemplo de jovens surdos, evangélicos, menores de comunidades mais pobres 

e esportistas a caminho de equipamentos esportivos, como quadras, ginásios e estádios 

nas regiões mais afastadas do centro. Ali também, no pequeno banheiro masculino 

destinado aos passageiros funcionou durante algum tempo um intenso ponto de 

pegação. Homens postavam-se na porta e nas proximidades da entrada. Durante o flerte 

olhavam-se, apalpavam as genitálias, movimentavam-se como convidando a entrar a 

seguir alguma rota e posteriormente dirigiam-se para o interior dos banheiros. 

 A modalidade de pegação que se desenvolve em espaços de grande fluxo como o 

terminal rodoviário se aproxima bastante das descrições clássicas para esse tipo de 

interação, a exemplo daquela apresentada por Laud Humphreys (1975) e por Néstor 

Perlongher (2008 [1987]). O grande volume de pessoas em trânsito e a iminência de 

interrupções propiciam encontros quase anônimos, de uma economia linguística 

bastante precária e pautada pela linguagem corporal. Ainda que haja aqueles que fazem 

da rodoviária não um pórtico, mas um espaço de identificação, operando uma paradoxal 

conversão de “não-lugar” em “lugar”, no sentido antropológico dos termos (AUGÉ, 

2011), e que estas pessoas sejam beneficiárias do tipo de experiência que nela se 

desenvolve, é o aspecto furtivo e sumário das relações que ocorrem que melhor 

caracteriza o tipo de encontro travado. 

 No conjunto das explicações produzidas pelos interlocutores sobre as razões que 

os motivava a frequentar de maneira tão recorrente os banheiros como lugares de 

pegação duas explicações se evidenciam. A primeira está vinculada a uma suposta 

adrenalina que o sexo em lugares como esse oferece. A segunda explicação está 

vinculada a uma razão prática tendo em vista que diferente dos locais comerciais para 

encontros sexuais ou mesmo outros lugares públicos, os banheiros estão localizados em 

regiões e espaços onde se exerce algum tipo de atividade notória e pela qual é possível 

argumentar no caso, por exemplo, de encontrar algum conhecido. 

Well é um jovem estudante e mora na cidade Bayeux, região metropolitana de 

João Pessoa. É branco, tem 23 anos, mora com a família e trabalha como atendente num 

call center, além de fazer universidade a noite. Apesar de nunca ter tido envolvimento 

afetivo ou sexual com garotas, disse pra mim que sua família não sabia de sua 

orientação sexual, e se dependesse dele, enquanto morassem juntos continuariam sem 
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saber, grande parte disso em virtude do fervor religioso dos pais e do medo de 

represálias, como ser expulso de casa. Quando em João Pessoa sua principal forma de 

encontro com outros rapazes se dá através da pegação em banheiros. Em uma conversa 

ele diz que 

Eu sempre gostei de adrenalina e costumo ir fazer pegação no 

banheiro. A sensação de ser pego em flagrante me excita muito. A 

sensação é única e viciante. É como se eu sempre gostasse de sofrer 

riscos... (Diário de Campo, Well, janeiro de 2015) 

  

 Numa das visitas a um banheiro público localizado em um centro cultural no 

bairro de Tambauzinho, região de classe média alta da capital paraibana, conheci 

Everton. Filho de vendedores ambulantes, Everton tinha 24 anos e cursava o ensino 

médio numa escola pública próxima e morava na comunidade São Rafael, localizada no 

bairro de Castelo Branco na zona sul da capital paraibana. Também trabalhava em um 

pequeno mercado entre a escola e sua casa. Everton começou a frequentar os banheiros 

do centro cultural aos 16 anos, quando um amigo o chamou pra ir lá dizendo que lá 

tinha “umas bichas que ficavam lá pra fazer curtição”. Depois disso, tornou-se um 

frequentador regular, indo ali pelo menos uma vez por mês, em geral, apesar de em 

tempos e tempos evitar ir “pra não ficar visado”. Dizia que apesar de gostar de lá - 

porque “é perto e sempre tem gente”, o banheiro é um espaço perigoso porque “tem 

muito marginalzinho que leva você pra cabine e pode bater e roubar suas coisas”.  

  A pegação em banheiros, de modo muito específico, manifesta-se como uma 

prática onde a perspectiva da territorialidade torna-se especialmente relevante. 

Conforme observamos, sendo espaços de acesso público geralmente são frequentados 

por uma grande diversidade de tipos e pessoas. Nem todos que estão ou passam por lá 

tem os mesmos propósitos dos nossos interlocutores. Neste sentido, mais que propósitos 

em comuns, há jogos e códigos, signos partilhados e exercitados que permitem com que 

um homem reconheça no outro o desejo ou não de participar das trocas, não 

necessariamente com ele, mas com qualquer outro que também esteja disposto. 

Nem todo cara que aparece aqui tá afim de curtir. Sei lá, tem gente 

que só vai no banheiro mesmo pra mijar ou fazer outra coisa. É um 

banheiro, né? Agora, você sabe quando ele olha pra você, quando 

pega no pau e fica mexendo. O jeito, a roupa... a gente sabe. Dá pra 

perceber quando pode rolar ou quando o cara curte. (Diário de 

Campo, Everton, maio de 2013) 

  

  Constrangimentos oriundos do conflito com a norma pública e moral são 

possíveis e acontecem. Se por um lado tais situações mobilizam a sensação de 
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“adrenalina” descrita por Well, por outro eles também podem pôr fim às negociações e 

encontros. A situação pode ser observada no relato de Everton sobre uma experiência 

em outro banheiro, dessa vez no centro da cidade. 

Tava lá, de boa, e um cara bem macho, mas passivo chegou e tal. Eu 

tava lavando a mão daí fiquei fazendo pose e mais. O pau já duro na 

bermuda e ele olhando. Fui pra cabine e coloquei pra fora, mas deixei 

a porta mais ou menos aberta. Só tinha a gente. Daí o cara entrou e 

começou a passar a mão no meu pau. Eu ia baixando a calça e ele 

botando a boca quando entra um cara e por azar abre a cabine que a 

gente ainda tava. Porra! Acho que ele foi embora na hora. Aí acabou 

o tesão e a gente foi embora sem fazer nada. Vai que o cara vai 

chamar alguém, policia, guarda, sei lá... (Diário de Campo, Everton, 

maio de 2013) 

 

 É na tentativa de controlar de maneira mais eficiente a possibilidade de serem 

flagrados por autoridades ou conhecidos que muitos dos interlocutores mencionaram 

que usualmente dão preferência a banheiros distantes dos locais onde moram ou que 

faça parte dos espaços frequentados por conhecidos. Adiciona-se a isso a sugestão de 

Ricardo de que os lugares nos quais se desenvolve algum tipo de prática desvinculada 

do sexo, a exemplo de universidade, shoppings e mercados, são melhores, pois além de 

reunir um fluxo de pessoas expressivo, tais lugares podem funcionar como mecanismos 

de proposição de justificativas. Esse controle e vigilância a que os espaços estão 

submetidos configuram uma tônica presente e constante, fazendo parte das equações 

entre tesão e risco, prazer e perigo nos quais os jogos eróticos encenados pela pegação 

se inserem. 

 O ritual de paquera, ou cortejo, nos banheiros reproduz muitos esquemas de 

trocas sexuais furtivas, a exemplo da prostituição. Exige o conhecimento dos signos, a 

iniciação nos códigos e gestos que compõem a paquera: olhar fixamente o parceiro 

desejado, se comunicar de forma rápida, apalpar a genitália ou expô-la de forma 

convidativa. Em geral a retribuição é marcada pela aproximação ou pela troca dos 

mesmos gestos: retribuição de olhares e exposição, que além da transa por si, pode 

acabar numa masturbação recíproca.  

  De forma geral o “estilo” desempenha um papel importante no reconhecimento 

dos parceiros. Estilo funciona de mote para falar de algo que se estende para além dos 

tecidos que cobrem a pele; diz respeito à forma de utilizar o corpo no jogo de sedução. 

As noções de “jeito” e o “estilo” como mencionado pelos interlocutores estabelecem 

uma relação entre forma e performance, entre o corpo e seus usos que envolve a 

produção de significados e sua interpretação a partir das situações de interação. Tecidos 
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leves e roupas levemente justas exibindo um pouco dos contornos do corpo eram as 

mais comuns. Simultaneamente, aquelas que identifiquem procedência, como fardas e 

uniformes, também eram evitadas, razão pelas quais muitos chegam aos banheiros como 

mochilas e sacolas para troca de roupa. 

Nos banheiros o jogo de sedução iniciava-se com a troca de olhares. No olhar se 

procurava identificar não apenas as potencialidades do parceiro, mas também negociar 

as condições para a relação e potenciais riscos que farão com que a transa aconteça ou 

não.  

Durante o flerte percebi que o corpo é visto de forma parcelada: genitálias e 

abdômen desejável, ou seja, magros e sarados ocupam uma posição de prestígio na 

hierarquia dos desejos. As nádegas são outra importante mercadoria nas trocas dessa 

economia do sexo. Todavia, diferente do pênis, que é exposto e negociado como 

instrumento de prazer tanto quanto maior aparentar ser, às nádegas cabe o jogo do 

mostrar sem expor. Aos parceiros sexualmente passivos, ou dispostos a serem 

penetrados é comum um jogo de insinuação, um misto de atrevimento e discrição. Me 

instruindo sobre as estratégias que usa nas paqueras e nos encontros que tem, quase 

sempre em banheiros públicos e cinemas pornôs na região do centro, Jefferson me diz 

que: 

Quando a gente sabe que o boy pode entrar na fita a gente mexe pra 

lá e pra cá, as vezes finge que caiu alguma coisa... só pra ficar 

atiçando. Mas não pode mostrar. Mostrar é coisa de travesti e viado 

baixo. Quando mais discreto, quanto mais na sua mais fácil de catar. 

(Diário de Campo, Jefferson, março de 2013). 

 

 Jefferson foi um dos primeiros interlocutores com os quais fiz contato, ainda em 

2013 quando realizava trabalho de campo nos banheiros da região do centro. 

Trabalhando no comércio, é casado com uma jovem com quase 10 anos menos que ele. 

Quando nos reencontramos, Jefferson já era pai. Conversamos durante horas e ele disse 

que após vários rompimentos e retomadas com a companheira, entremeadas por uma 

tentativa de romance com outro homem, decidiu reduzir sua frequência aos banheiros e 

os encontros também, dedicando-se à vida de “pai de família”. Dizia estar sem tempo 

pra sair, que os “caras não prestam” e, além disso, ser pai ocupava muito dos seus 

interesses. Em todo caso, sua colocação há cerca de três anos pode servir de moto para 

avaliar algumas das relações entre masculinidades, corpo e os sistemas classificatórios 

que organizam a experiência da pegação nos banheiros e, com algum cuidado, em 

outros espaços também. 
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 Mostrar e esconder, revelar e ocultar compõe um jogo intenso que caracteriza a 

pegação como um processo duplo: tanto produção do espaço, quanto re-des-

territorialização
9
 dos desejos. Se por produção me refiro às relações e interações que 

tornam um espaço habitável e viabilizam sua ocupação, o processo de territorialização 

diz respeito aos agenciamentos que interconectam os espaços, seus usos, pessoas e suas 

subjetividades, um processo de codificação dos fluxos e sua conversão em lugares 

habitáveis a partir das práticas que se estabelece.  

 Consoante a masculinidade é exposta e desejável, outro aparato das trocas, seja 

nas relações presenciais, sejam aquelas que acontecem por intermédio de plataformas 

virtuais é o que se chama “ser discreto”.  “Discrição”, “fora do meio”, “brother”, “de 

boa” são categorias e recursos linguísticos que remetem à possibilidade de 

performatizar um estereótipo de identidade sexual que não aquela caracterizada pelos 

seus desejos, aparentar não ser gay, a habilidade de não “dar pinta”. Implica traduzir 

uma economia performática do gênero a partir de uma noção hiperbólica da 

masculinidade (BRAZ, 2013), ou mais propriamente uma intensificação de atributos 

tomados como masculinos em detrimento de femininos a partir de um sistema de 

oposições que, em alguma medida, é legitimado. Implica revestir práticas sexuais 

homoeróticas de um verniz que possibilite a sua invisibilidade ou ar de segredo. 

Observei em campo que essa é uma característica ou competência compensatória tendo 

em vista a masculinidade ser um atributo constantemente vinculado aos “machos”, aos 

“comedores”, de modo que a homossexualidade era percebida muitas vezes como uma 

tragédia da perda da masculinidade, ou mais exatamente da virilidade que lhe seria 

correlacionada. 

 Alguns interlocutores ainda vinculavam essa opção por pessoas “discretas” e 

“fora do meio” como uma forma de proteger suas vidas públicas, organizando assim 

uma separação entre suas práticas eróticas – alocadas em um plano identificado como o 

do privado, do íntimo, do doméstico – e suas vidas públicas, de modo que ser visto 

como gay, bicha, homossexual, viado, seria constrangimentos e acarretaria problemas. 

É assim que Well explica a sua opção tanto por não assumir-se homossexual para as 

famílias, a escolha por lugares mais distantes de sua casa e ainda os tipos de homens 

que procura para seus encontros.  

                                                           
9
 Utilizo aqui o sintagma “re-des-territorialização” como forma de envolver os múltiplos processos 

produzidos por agenciamento, dinâmicas de codificação, fluxos e segmentaridades apresentados nas 

fórmulas de terriorialização, desterritorialização e reterritorialização a qual advertiam os autores 

(DELEUZE; GUATTARI: 2012; 1997) 
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As pessoas não sabem da minha orientação sexual, e frequentar esses 

lugares na cidade onde moro é o mesmo que sair do armário, por isso 

que vou a lugares onde as pessoas não me conhecem. Eu não saí do 

armário por causa da minha família; é complicado. (...) Mas sobre os 

lugares, talvez seja assim mesmo, a gente faz como pode às vezes 

(Diário de Campo. Well, janeiro de 2015). 

 

 As estratégias que configuram a escolha dos lugares de pegação, em muitos 

casos, reinterpretam as noções de segredo, confidencialidade, e mesmo de preservação 

da fachada de que falava Goffman (1985). Mais ainda, são inseridas em um contexto 

que correlaciona o desejo de encontros a um determinado lugar social ocupado pela 

homossexualidade, usualmente percebido como marginal, mesmo no caso de pessoas 

que não tenham problemas ou constrangimentos em expor publicamente sua orientação 

sexual. 

A “paquera” homossexual constitui, no fundamental, uma estratégia 

de procura de parceiro sexual, adaptada às condições históricas de 

marginalização e clandestinidade dos contatos homossexuais. 

(PERLONGHER: 2008, p.166) 

 

Como aponta Perlongher em seguida, essa necessidade de segredo, de ser (ou 

estar?) enrustido desempenhará um papel decisivo nas relações estabelecidas. Não 

raramente vê-se a descrição de uma pessoa “discreta” como aquele que mantém não 

apenas a “neutralidade” dos seus hábitos e posturas, mas também como aquele que tem 

um modo de vida tradicional, comumente relacionado à aspectos da heterossexualidade, 

como o casamento e a paternidade, o desempenho de trabalhos e funções relacionados 

ao masculino, como cargos de administração ou “trabalho pesado”, ou, no caso dos 

mais jovens, ter uma namorada e morar na casa dos pais sem que haja “desconfianças”.  

  Nesse aspecto, observamos que há um fluxo bem maior de parceiros 

sexualmente passivos do que ativos.  As carreiras sexuais dos passivos, sejam eles 

enrustidos, discretos ou pintosos
10

 são menores. Estar frequentemente nesses lugares 

implica ter um corpo menos valorizado na economia das trocas. Ser visado é um 

atributo não só negativo, como também uma maior de exposição ao risco. O ar de 

                                                           
10

 Por enrustidos entende-se os adeptos de práticas homoeróticas que não se entendem ou assumem-se 

como homossexuais. Já o discreto passa pelo homossexual que desenvolve suas práticas sexuais com 

outros parceiros do mesmo sexo sem tornar sua sexualidade ou assunção da homossexualidade pública; 

sobre este é possível também que ele passe por heterossexual. O pintoso está num outro extremo dentro 

do campo das homossexualidades, caracterizado por aquele que se relaciona sexualmente com parceiros 

do mesmo sexo, e incorpora trejeitos e posturas do sexo oposto como um marcador de sua orientação 

sexual. 
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novato no pedaço não apenas justifica um maior apreço e atenção recebido pelos 

parceiros potenciais, como também  

faz com que a gente fique ligado. Se aparecer boy, marginal e tal... ou 

de repente alguém conhecido. É bom ficar perto de casa nas áreas, 

mas também pode ser perigoso. A gente nunca sabe quem pode 

aparecer. (Diário de Campo, Jefferson, março de 2013) 

 

 No banheiro as interações eróticas estão centradas na genitália, de modo que se 

no processo de sedução a performance, aparência e estilo são avaliadas como 

instrumentos de formação de pares e grupos, nas transas parece haver um processo de 

fragmentação e segmentação de modo que a genitália é separada do conjunto do corpo. 

O corpo é sintetizado em recurso metonímico pelo qual pênis, ânus s e boca parecem 

compor um conjunto elaborado e suficiente para dar conta das experiências sexuais 

(PRECIADO, 2014). De forma semelhante, não há a necessidade de um envolvimento 

afetivo inicial, ainda que ele permaneça no plano ideal e na possibilidade elaborada por 

parte de alguns interlocutores na conversão de alguns amantes e parceiros em possíveis 

namorados. 

  Este não querer ancorar-se, o anseio pela instabilidade é uma característica 

comum dos frequentadores dos locais que aqui abordamos. Ao contrário do senso 

comum normatizador e constante na “comunidade gay”, este não é um atributo 

negativo, uma falta ou vazio de amor romântico. Antes reflete um fluxo contingente do 

desejo, da libido.  Por fim, na economia das trocas, onde o romance é apenas um 

instrumento externo, alheio ao processo em si, os desfechos das trocas são marcados 

pela mesma fugacidade que determina seu início. Terminados os despojos é comum a 

higiene e o afastamento. Eventualmente telefones são trocados, mas nesses ambientes 

essa é cada vez mais uma prática rara e desaconselhada, tendo em vista a preservação da 

segurança individual. 

 

1.4 Higiene e Cuidado de Si 

Assim como no apresentado para as situações de interação na praia, a higiene 

funciona como marcador importante das trocas que se estabelecem em outros espaços. 

Em abril de 2014, através de uma conversa em um grupo numa rede social, por 

exemplo, a questão foi posta em discussão e considerada. Mário é jornalista e costuma 

usar os banheiros como um dos espaços prioritários para seus encontros. Após um 
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desses encontros, ele se pronuncia naquele que à época era o maior grupo virtual 

destinado ao tema, com cerca de 1.700 participantes. 

 
 Vou mandar um recado aqui no grupo. Monas, quando saírem para 

uma pegação, uma dica de ouro é HIGIENE. Tomem banho, se 

depilem, os que não gostam de se depilar aparem os pelos. LAVEM 

MUITO BEM O CÚ, O SACO, A CABEÇA DA ROLA E AS 

VIRILHAS, ou seja, se higienizem, é o mínimo de dignidade e respeito 

para com quem você ficar. Digo isso porque, ultimamente, tenho 

ficado com umas figurinhas massas, mas se a gente vai fazer um 

boquete bem gostoso, ou tá com a virilha fedendo a vinagre, ou com a 

rola fedendo a sebo, ou com o rabo podre, parecendo que o viado 

cagou caminhões de merda e não se lavou. É tão bom sairmos para 

curtir e a pessoa estar cheirosinha asseada, limpa. O tesão só triplica. 

Já fiquei com carinhas maravilhosos que passavam um talquinho na 

virilha, um perfuminho nos pentelhos, um hidratantezinho na bunda, 

etc. Vou dar uma dica infalível: depois de tomar um banho antes de 

sair, quando colocar desodorante nas axilas, dê uma sprayzada 

rápida entre as pernas, na parte de baixo. Funciona que é uma 

beleza. (Diário de Campo, Mário, abril de 2014)  

 A participação de Mário tanto nos pontos de pegação quanto os espaços virtuais 

que lhe são dedicados é intensa. Conversando com alguns interlocutores, bem como em 

comentários sobre as situações que ele usualmente narrava, pude perceber como sua 

participação provocava e mobilizava opiniões que convergiam para as suas. As 

orientações oferecidas por Mário seguem no sentido de propor uma espécie de 

disciplinamento através de técnicas de cuidados de si, como diria Foucault, que se 

efetivam por meio de uma preocupação com a manutenção da boa aparência e higiene. 

Recorrendo aos gregos para apresentar seu argumento sobre as dimensões do cuidado, 

Foucault afirmou que: 

Uma existência racional não pode desenrolar-se em uma ‘prática de 

saúde’ – hugieine pragmateia ou techne -, que constitui, de certa 

forma, a armadura permanente da vida cotidiana, permitindo a cada 

instante saber o que e como fazer. Ela implica uma percepção de certa 

forma médica, do mundo ou, pelo menos, do espaço e das 

circunstâncias em que se vive. Entre o indivíduo e o que os envolve 

supõe-se toda uma trama de interferências que fazem que tal 

disposição, tal acontecimento, tal mudança nas coisas, irão induzir 

efeitos mórbidos no corpo (FOUCAULT: 2013b, p. 129 – grifos do 

autor). 

  

Recorrendo ao arsenal de instrumentos e técnicas disponíveis e acionáveis na 

constituição das relações contemporâneas, a noção de prática de saúde da antiguidade 
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clássica e constituinte de uma racionalidade moderna é transposta para as experiências 

eróticas também. Dizem respeito não apenas a um registro biomédico, mas dialogam 

com ele a partir de uma concepção ampla de saúde que, no caso dos banheiros, se 

verifica em uma etiqueta na qual convergem noções moral e física de higiene. Em 

outros termos, reivindica-se não apenas um aspecto limpo, como também condutas 

limpas como forma de contornar o aspecto de interações de baixo nível. O cuidado com 

o corpo se torna tão importante quanto a disposição para fazer parte desses circuitos de 

práticas e, talvez, possa ser lida como uma medida compensatória registrada através de 

cálculos que tentam equacionar o aspecto sujo que configura alguns lugares.  

Em algumas comunidades virtuais e também em conversas com interlocutores, 

diversas vezes percebi o descontentamento tanto com a “falta de cuidado” de alguns 

rapazes, tanto com os espaços. Isso é percebível nas falas de Bruno, que tinha 24 anos 

quando o conheci e morava no bairro da Torre, havia se graduado há pouco e agora 

trabalhava em um escritório na região da Epitácio Pessoa. Costumava frequentar um 

banheiro localizado em um supermercado próximo ao local de trabalho, assim como 

Fábio de quem se tornou amigo. Reclamando sobre o modo como outras pessoas 

usavam os banheiros e ignoravam as formas de uso que outras pessoas lhe davam, ele 

disse: “poxa cara, às vezes eu nem entendo porque fazem isso. O cara vai lá e goza no 

chão, fica aquela poça de porra, qualquer um que entra vê que tem algo sinistro. Daí 

fecha o banheiro... por que será, né?”. Opinião semelhante foi dada por Fábio, que 

reclamando da sujeira noutro espaço onde um amigo em comum de ambos havia 

sugerido que fossem: Ai você vai num lugar desses, que as vezes já tá é sujo, e tu vai 

sujo também? 

O aspecto de conduta de “baixo nível” que se processa sobre as trocas em 

lugares públicos ou com grande fluxo de pessoas foi repetidas vezes afirmada por 

interlocutores que opunham tais encontros a valores e moralidades comprometidos com 

normas familiares e noções que orbitavam em torno do lugar privado que deveria ser 

conferido ao sexo. Assim, registrei, por exemplo, as seguintes impressões:  

“A rodoviária de João Pessoa voltou a ser ponto de pegação; fiquei 

indignado com a putaria na parte de cima dela. Pessoal. Vamos 

respeitas as crianças e as pessoas que frequentam esse lugar, né?”;  

 

“nunca tive vontade de ir nesses lugares, putaria faço na minha cama. 

É só minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, muito menos 

aceitar. Pegar qualquer um pra mim é desespero”;  

(Diário de campo, novembro, 2013) 
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Ainda em um banheiro pude ver riscado com caneta sobre a parede do reservado:  

“esse banheiro só tem viado, vou denunciar, bando de fresco 

mizera”; e na cabine vizinha: “banheiro é pra mijar, vão trepar 

na casa de vocês, bando de desocupados. Quando apanha não 

sabe porquê. Respeito”. 

(Diário de Campo, janeiro, 2014) 

 

As oposições são construídas ainda a partir de relações com outros lugares com 

melhor visibilidade (como bares, boates e festas) ou mesmo em relação a outros pontos 

de pegação com formatos e públicos diferentes (a exemplo dos banheiros localizados 

nos shopping centers). Acredito que a ideia de “baixo nível” esteja vinculada também a 

uma correlação com o baixo corporal, e por extensão ao domínio do escatológico, do 

imoral, do sujo, da merda, da urina, do esperma, do intocável.  

Esse sistema de correlações estaria ainda revestido de uma noção prática 

segundo a qual aquilo percebido como limpo e moral constituem uma forma de 

proteger-se frente ameaças e riscos. Aparentar estar limpo (fisicamente, mas também 

moralmente, ou seja, aparentar não estar alcoolizado ou afetado pelo uso de drogas 

ilícitas) é um elemento que indica a possibilidade de riscos reduzidos, facilitando assim 

trocas eróticas e sexuais. Nesse sentido a noção de higiene acionada  pelos 

interlocutores está imbricada em uma série de leituras sobre diferentes aspectos que 

constituem as pessoas; atua como uma espécie de máquina de cálculo que avalia 

interesses, riscos, possibilidades, vantagens, ganhos e até mesmo pretende prever 

eventuais desdobramentos. É assim que, aproximando-me das observações feitas por 

Perlongher (2008), acredito que o que é acionado neste contexto como higiene 

estabelece profundas relações com o desejo. 

Se a higiene, como metáfora de limpeza física e moral, é desejável para uma 

parte significativa dos interlocutores, para outros a própria imagem de sujeira física e 

precariedade de espaços como banheiros públicos ou de livre acesos, ou da praia - e até 

alguns espaços comerciais, como cinemas pornôs- é que se constituem como lócus do 

desejo. Assim, por exemplo, durante um flerte com um interlocutor ele me advertia: “só 

tem uma coisa que eu quero de você; que não coloque nem perfume nem desodorante. 

Gosto do cheiro natural. Isso me excita, fico doido”
11

. Situações assim se repetiram 

tanto comigo quanto com outros interlocutores com os quais discuti tal questão. 

                                                           
11

 Há aqui também uma relação com os odores e uma noção hegemônica ou hiperbólica de masculinidade, 

como apresentei em situações anteriores e retomarei mais a frente. 
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O processo de higienização é multifacetado e produz efeitos diversos sobre 

corpos e pessoas. Ele se verifica em táticas que visam controlar os corpos e instituir 

estratégias de cuidado e em regimes de desejo que convertem “sujeira” e “perigo” em 

elementos ativo de economias desejantes que transferem essas imagens do campo do 

rejeito para o centro do próprio desejo. Trata-se assim de considerar os agenciamentos 

produzidos pelo desejo na negociação com riscos, tesão, vontade, rompimentos e 

convenções. Retomando Perlongher,  

Haveria então, na ‘paquera’ homossexual, dois grandes blocos 

constitutivos. De um lado, um desejo sexual aberto, profuso, que 

remete à ordem do acaso. De outro, esse desejo não é indiscriminado, 

mas agencia, para se consumar, um complexo sistema de cálculos dos 

valores que se atribuem àquele que é captado pelo olhar desejante, 

incluindo tanto expectativas sexuais quanto riscos de periculosidade 

(PERLONGHER: 2008, P. 170). 

  

Se no contexto de Foucault, no início da década de 1980, a aids era um fantasma 

tímido ainda que seus efeitos fossem devastadores, com sua estreia na arena pública ela 

provocou efeitos e transformações avassaladoras sobre as noções de risco, perigo e 

sujeira que configuravam o processo de higienização e as práticas de cuidado atuantes 

nos espaços de trocas sexuais, e de forma mais evidente, os que se estabelecem em 

espaços públicos. É na esteira desse processo que, respondendo à provocação elaborada 

por Mário no início desta sessão, Elias responde: 

Dica maravilhosa. Aproveito e quero deixar um comentário meu: eu 

curto mais homens cheirosos do que outros fedidos. Eu mesmo estar 

cheiroso para mim, primeiramente, e depois para estas ocasiões. HÁ 

CERTAS PESSOAS no mundo que curtem pessoas fedidas, o que não 

é meu caso. Geralmente eu ando de preservativos, QUANDO EU 

QUERO USAR. É incrível que já vi muitos outros boys fazendo sexo 

com outros SEM preservativos, na prática do sexo oral. EU MESMO 

NÃO FAÇO ISSO. RAROS boys eu encontrei na minha vida que 

toparam fazer USO DE CAMISINHA. Eu faço escolhas conscientes e 

responsáveis, não sei outros karas (Diário de Campo, Elias, abril de 

2014, grifos do autor).  

 

 Ainda no campo da higiene, a colocação de Elias dialoga diretamente com duas 

categorias que incidem em termos históricos sobre as práticas e espaços de pegação: 

risco e perigo. Nesses termos, Michael Clatts (1995), em comentário sobre o contexto 

americano, evidencia a associação entre práticas de sexo em público entre homens e o 

avanço da aids, particularmente. Caminho semelhante é apontado por William Leap 

para quem “somos relutantes em assumir que o sexo em público e a tomada de práticas 

de risco são componentes inseparáveis da cultura gay [estadunidense]” (LEAP: 1995, 
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p.2), de modo que seria necessário avaliar as conexões que ambos os universos 

estabelecem entre si. No contexto brasileiro, a mesma correlação entre a expansão das 

infecções por hiv, a pandemia da aids e práticas sexuais em espaços de pegação já foram 

abordadas e discutidas por Jane Galvão (2000), por exemplo.  

Clatts dá continuidade às questões apresentadas por Leap a partir de sua 

experiência investigando espaços de sexo em público entre homens. Para ele: 

De fato, virtualmente em todos os discursos americanos sobre o tema, 

promiscuidade tem sido isolada como um vetor comportamental 

primário do crescimento da aids. (...) Imagens diagnósticas similares 

[vinculando sexo e excesso] serviram aos contextos nos quais alguns 

homens encontram parceiros sexuais masculinos – bares, saunas, 

bibliotecas, parques públicos e banheiros de pegação -, lugares 

representados como condutores de sexo impessoal – um termo que em 

si mesmo lida com significados culturais que denotam alguma coisa 

‘estranha’, ‘desviante’, e perigosa’ (CLATTS: 1995, p. 141 – tradução 

minha). 

 

 Assim, se produziu uma imagem amplamente difundida que diversas 

modalidades de sexo entre homens, em especial as caracterizadas acima como “de baixo 

nível”, por suas relações com espaços e regimes de relação sujos e imorais, são práticas 

de risco e perigosa. Como sugerido por Ednalva Maciel Neves, o risco é uma categoria 

típica da racionalidade científica, importada do campo biomédico e “intrinsecamente 

associada aos modelos de casualidade” (NEVES: 2008: p. 62). Esta feita, o risco é ainda 

uma categoria amplamente incorporada, evidência da necessidade de uma constante 

atenção àquilo que pode infringir algum tipo de dano. No contexto de que trato aqui, o 

risco é uma concepção sobre práticas potencialmente perigosas, ofensivas, danosas, mas 

que ainda assim podem ser introduzidas no campo do desejável. 

 Em alguns casos, contrariando os argumentos apresentados por Elias na fala 

transcrita anteriormente, acompanhei e ouvi relatos de interlocutores que consentiam 

com práticas tomadas pelo campo biomédico como de “risco”, por considerarem que 

seus parceiros não ofereciam “perigo” ou não eram “de risco”. Essas práticas de 

maneira mais recorrente envolviam sexo oral sem camisinha, e em algumas situações o 

sexo anal e a ingestão de esperma e urina
12

. O risco passa a ser assim uma noção 

negociada e produzida através dos dispositivos de cálculo, aferição e medição que tenho 

apresentado até aqui.  

                                                           
12

 Essas práticas serão retomadas e discutidas com mais profundidade no capítulo 3. 
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 A percepção da aparência é o atributo usualmente mais acionado como forma de 

conferir inteligibilidade ao que seria ou não perigoso ou arriscado. Assim, as noções de 

“boa pinta” e “de boa” que orientam as falas de Fábio e Jonas são aquelas que 

usualmente referenciam suas escolhas por práticas sem preservativos, por exemplo.  

Thiago: Mas me diz uma coisa, e como você gosta de transar 

geralmente? 

Fabio: tanto faz, geralmente, se eu for com a cara da pessoa e ela 

quiser... 

Thiago: E você sempre usa camisinha nessas situações? 

Fabio: quase sempre, mas as vezes acontece sem você planejar, ou o 

cara é boa pinta e você sabe que não tem perigo. 

Thiago: boa pinta como? 

Fabio: repara, se o cara tá bem cuidado e tal, cheiroso, é muito difícil 

ele fazer mal pra mim. Nunca aconteceu pelo menos. 

Thiago: e você confia?  

Fabio: confio. Se tiver de acontecer algo ruim vai acontecer de todo 

jeito.  

(Diário de Campo, Fábio, maio de 2014) 

 

Jonas: quando eu era mais novo acho que os caras eram mais de boa, 

não tinha tanta paranoia com mulher, com trabalho, com doença, 

com sei lá o que. A pessoa só curtia, era simples. 

Thiago: Isso em que época? 

Jonas: sei lá, acho que na minha meninice, quando cheguei em João 

Pessoa e comecei a encontrar mais pessoas, na universidade... 

Thiago: e, sobre isso das doenças, o que você acha? 

Jonas: pra mim sempre foi tranquilo, nunca tive nada. Mas também 

não me envolvia com cara que parecia perigoso. A gente só tem uma 

vida afinal de contas. 

Thiago: E os caras que você ficava na época você transava com 

camisinha? 

Jonas: Nem sempre, hoje em dia tem em tudo quanto era lugar, mas 

antes nem era fácil assim. Acho que acostumei, hoje em dia eu gosto 

mais de foder sem, é mais gostoso. 

Thiago: Isso com todo mundo? 

Jonas: Assim, depois de uma certa idade todo mundo não existe 

[risos]. Mas acho que os que eu pego hoje ainda são daquele jeito, de 

boa, então eu confio. 

(Diário de Campo, Jonas, julho de 2015) 

 

 As observações que pude conduzir informam sobre as dinâmicas e contingências 

que estabelecem a negociação ou mesmo o interesse no uso de preservativos em práticas 

de sexo em lugares público, ou mesmo em relações mais duradouras e entre pessoas que 

se conhecem e estabelecem algum tipo de relação de confiança. Pude perceber que a 

negociação aqui é perpassada também pela própria noção do que seja sexo, tendo em 

vista que, para alguns dos interlocutores com os quais pude conversar e discutir a 

questão, o ato sexual é percebido de maneira mais comum em modalidades de sexo 

penetrativo, estando outras práticas alocadas em outros domínios do erotismo. 
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“Chupar”, “roçar”, “bater uma”, “beijar”, “mamar”, “curtir” “dar uns amassos” 

constituem repertórios por vezes separados de outros como “trepar”, “pegar”, “meter”, 

“foder”, “levar”. 

A operacionalização dessas distinções se tornou evidente para mim quando, 

trocando mensagens com Jonas sobre seus últimos encontros ele me disse: “faz tempo 

que não fico com ninguém, acho que quase um mês. Tô quase virgem de novo kkkkkk”. 

A sua afirmação contrastava com nossas últimas conversas, nas quais ele me havia dito 

“fui encontrar com um boy hoje de tarde, chupei todinho, pense num pau gostoso”. 

Confrontando pelas duas narrativas perguntei se seu encontro com o rapaz do “pau 

gostoso” não havia sido também uma transa, ao que ele me respondeu: “não né... foi só 

uma chupada. Sexo é sexo”. 

Retomando a noção de sexo como tecnologia biopolítica elaborada por Preciado 

(2014), é preciso reconhecer então as geografias e discursos que instituem certas áreas 

como erógenas e passíveis de excitação em detrimento de outras. No contexto e 

situações que etnografei, a imposição ou mesmo a necessidade de negociar o uso do 

preservativo se fazia urgente no conjunto de atividades eróticas que envolviam a 

penetração, e a depender do parceiro com o qual se relacionava, poderiam ou não ser 

lidas como potencialmente perigosas.  

A noção de risco envolve ainda um amplo conjunto de práticas, em especial 

aquelas que podem comprometer a integridade física e as propriedades pessoais, a 

exemplo de agressões e assaltos. Nesse contexto, é recorrente ouvir menções a lugares 

“perigosos”, ainda que, do modo como percebo, o perigo não seja uma qualidade 

intrínseca ao lugar, mas uma propriedade de algumas relações que se podem 

estabelecer. Na última década com o crescimento do tráfico de drogas em João Pessoa e 

a partição desses territórios entre facções tem estimulado o crescimento no índice de 

pequenos crimes como assaltos, furtos e também os índices de homicídio
13

.  

Essa dinâmica tem repercutido sobre a cidade através de uma geografia que não 

apenas segmenta e institui territórios controlados por facções, como também organiza 

de maneira lógica territórios de tráfico (que concentram a maioria dos casos de 

homicídio e batidas policiais em busca de foragidos) e territórios de assaltos, nos quais 

                                                           
13

 De acordo com o mapa da Violência 2015, o índice de assassinatos de jovens por armas de fogo em 

João Pessoa chegou a 165,8 para cada 100 mil jovens. Em 2002, a taxa era de 68,9 (WAISELFISZ, 

2015). As explicações produzidas para os homicídios foram traduzidas de diversas maneiras, em geral 

“acerto de contas” pela mídia, “tráfico” ou “disputa por pontos de venda” pela polícia local, “má 

companhia”, “coisas erradas”, “acidente” por familiares e amigos. O perfil majoritário das mortes é de 

homens jovens de baixa renda, negros, residentes na periferia e com baixo índice de escolarização. 
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pequenos crimes são cometidos, de maneira mais comum furtos e roubos de celulares, 

dinheiros e motocicletas que possam ser convertidos em mercadoria de troca nos 

espaços de comercialização de drogas ilícitas. O lugar ocupado pelos pontos de 

pegação, em especial os espaços públicos, nessa dinâmica é de espaço de 

vulnerabilidade. A situação de atenção e vulnerabilidade de incidem sobre as categorias 

de risco e perigo podem ser ilustradas na situação narrada por Ricardo, a respeito de 

uma tentativa de encontro na mata do Seixas: 

Rapaz, hoje foi frustrante. No bus que eu peguei tinha 4 boys 

estranhos. Com jeito de marginalzinho e tal. Eles pararam na mesma 

parada que eu. Aí eu me liguei e observei pra onde eles iam. E 

acabaram indo pra mata do Seixas onde tem pegação. Nem entrei. 

Acho que eles iam assaltar. De qualquer forma, eu não confiei e fui 

embora (Diário de Campo, Ricardo, novembro de 2014). 

 

 Risco e perigo são acionados por uma expertise a que as vezes se atribui o nome 

de “instinto”, como Ricardo me disse ao explicar essa e outras situações. O instinto 

compõe assim um instrumento de leitura sobre as situações nas quais são avaliadas as 

performances, intenções, modos de agir e atributos que constituem situações arriscadas 

e perigosas. Opera-se como um modo de avaliar e controlar a exposição, a conduta e 

mesmo a possibilidade de participação. Em geral, como forma de regular as atividades 

perigosas, oferece-se um amplo arsenal de conselhos, como não levar celular, dinheiro, 

objetos caros ou chamativos, bem como a recomendação por lugares onde os encontros 

sexuais possam ser facilitados e desenvolvidos em segurança, a exemplo de espaços 

comerciais como saunas, cinemas pornôs ou encontros domésticos. 
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CAPÍTULO II 

MERCADOS E EROTISMO:  

PEGAÇÃO EM LOCAIS COMERCIAIS PARA ENCONTROS SEXUAIS 

 

Em seu exercício de análise dos processos de constituição da sexualidade no 

mundo ocidental, Foucault (2013a) concluiu que esse processo tem suas origens na 

própria de formação de uma sociedade burguesa a partir do século XVII. Em sua análise 

o filósofo francês considerava que na investigação de tais processos era de fundamental 

importância considerar o modo como poder e saberes são construídos, exercidos – e, 

poderia acrescentar, distribuídos
14

 - a partir de determinadas instituições que, na sua 

perspectiva, seriam aquelas responsáveis pela construção de regimes de verdade, 

controle e disciplinamento: clínicas psiquiátricas, tribunais, prisões e hospitais. O poder 

tomando a partir de tais instâncias não é centralizado, ao contrário, é capilar e 

pulverizado dentro de um amplo espectro de relações, interações e negociações. Como 

diz, o poder é 

multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; jogo que, através de lutas 

e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios 

que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando 

cadeias ou sistemas ou ao contrário defasagens e correlações; enfim, 

as estratégias em que se originam e cujo esboço ou cristalização 

institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, 

nas hegemonias sociais (FOUCAULT: 2013, p. 89). 

 

Na passagem do século XVII se operou uma transição nas táticas de gestão do poder, 

movendo-se desde as Igrejas até as instituições médico-jurídicas, e então produzidas 

intensas transformações na organização da sociedade ocidental. Tais espaços eram os 

difusores de regimes discursivos assentados como verdadeiros dentro de uma escala 

ocidental de relações e interações. Esses poderes distribuídos de modo instável e 

pulverizados nas interações cotidianas das pessoas e indivíduos entre si e destes com 

instituições atuavam “não pelo direito, mas pela técnica, não pela lei, mas pela 

normalização, não pelo castigo, mas pelo controle” (FOUCAULT: 2013a, p.98). 

 É pelo lugar que assume na esfera de interações que a sexualidade em 

articulação com outros marcadores sociais da diferença se torna uma chave importante 

                                                           
14

 É possível dizer que para Foucault fosse mais propício dizer que o poder é produzido e então distribui 

os indivíduos. Todavia, tomando o poder também como a possibilidade de acessar e controlar o acesso a 

determinas informações, é possível dizer que ele não apenas distribui os indivíduos, mas de modo 

complementar é distribuído por esses no curso das ações (HANNERZ, 1992). 
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para entender como se desdobram e produzem relações na vida social.  Como notou 

Foucault, o poder sobre o sexo consiste tanto no controle da reprodução e, por 

conseguinte da força de trabalho, quanto nas táticas reguladoras de desejos de 

normalização de subjetividades (FOUCAULT, 2013a). 

Se tomarmos a Antropologia como uma ciência dedicada ao estudo da vida 

social, da diversidade humana, da produção da diferença e seus efeitos, ela é assim um 

campo de estudos dedicados aos processos que configuram transformações, tensões, 

(re)arranjos e deslocamentos. É nesse sentido que, revisitando os trabalhos de Foucault 

e avaliando suas contribuições para um investimento de tipo antropológico, é preciso 

pensar nas instâncias que contemporânea e contextualmente atuam como espaços 

legitimados de produção discursiva e como tais espaços possibilitam ou condicionam as 

experiências de vida de indivíduos e coletividades. É nesse sentido que erotismos e 

sexualidades adquirem um intenso potencial analítico tendo em vista que se produzem 

em meio a uma teia de tensões, registram câmbios, ajustamentos, conversões de 

processos de normalização e liberação (RUBIN, 1984), e numa esfera máxima, 

questionam a possibilidade de transgressão e subversão de fronteiras, provocam as 

linhas divisórias entre continuidade e descontinuidade (BATAILE, 2013). 

 É na investigação dos processos que configuram a contemporaneidade e suas 

transformações no meio urbano ocidental que o mercado deve ser pensado como uma 

instância atuante na produção dos poderes e distribuição dos indivíduos tendo em vista 

seu potencial para mobilizar signos e práticas. Se como sugeriu Ulf Hannerz (1992) a 

cultura pode ser pensada como um fluxo de informações circulando em escala global, e 

acompanhando Barth (2005) definida em termos de uma enorme variação contínua, 

torna-se sumário refletir e avaliar como o mercado, junto com outros atores, opera e 

organiza determinadas experiências pela canalização de fluxos de significados. Esse 

processo de canalização é o que Barth (2005) chama de propriedades da “organização 

social” em detrimento da variação e fluxo como propriedades da cultura. Nesses termos, 

Barth considera que tal como a cultura pode ser percebida como um amplo acervo de 

materiais (materiais culturais nos termos que emprega), a organização social produz 

diferenciações e fronteiras contínuas na vida de indivíduos e coletivos. 

 Incorporar o mercado numa análise sobre experiências sexuais implica 

considerar os modos pelos quais os meios de produção do capital são acionados e 

mobilizados na forma como os sujeitos vivem seus desejos e os materializam. A difusão 

pelo globo de espaços como sex shops, circuitos transnacionais de prostituição, clubes 
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de sexo, aplicativos de geolocalização que possibilitam encontros sexuais fortuitos, etc., 

criam redes sociotécnicas que intercruzam pessoas, lugares, objetos, técnicas e 

tecnologias como forma de produção e fruição dos desejos. São formas de 

agenciamento do mercado que incidem sobre as sexualidades e têm como efeitos a 

disseminação de modos de vida, estilos, práticas de consumo e redes de sociabilidade. 

Expandindo o comentário de Rubin a respeito do fetichismo para um campo de questões 

mais amplas, como pensar as sexualidades no contexto contemporâneo “sem considerar 

o impacto das cidades, de certas ruas e parques, de zonas de prostituição e ‘diversão 

barata’, ou da sedução das prateleiras das lojas de departamentos, com suas pilhas de 

mercadorias desejáveis e glamourosas?” (RUBIN: 2003, p.179).  

 É a partir da posição assumida por agentes difusores e distribuidores de técnicas, 

objetos e tecnologias que Beatriz Preciado afirma ser necessário 

considerar a sexualidade como parte de uma história mais ampla das 

tecnologias, que incluiriam desde a história da produção de objetos de 

consumo (moto, carros, etc.), a história da transformação das 

matérias-primas (seda, plástico, couro, etc.), até a história do 

urbanismo (ruas, parques, zonas, estradas, etc.) (PRECIADO: 2014, p. 

97). 

 

 Os dados apresentados aqui visam sobremaneira contribuir para tal 

posicionamento tendo em vista acreditar que uma avaliação crítica sobre experiências 

eróticas como aquelas ensaiadas pela pegação elabora e põe em fruição desejos, 

sentimentos, sentidos e significados que emanam das vidas das pessoas e se inscrevem 

em suas subjetividades, interesses e arranjos afetivo-sexuais. Trocas corporais como 

sexo (em) público, com desconhecidos, sem contatos face a face, se valem da 

precariedade de determinados espaços ou das facilidades e confortos proporcionados 

por outros para se fazer acontecer.  

   No que tange ao erotismo, o mercado se configura como uma rede polimorfa de 

serviços e bens. Desde sex-shops, motéis, espaços de prostituição, próteses vibráteis e 

introduzíveis no corpo, bares e boates, clubes privês, materiais como livros, filmes e 

revistas, e pessoas, a oferta de materiais culturais produzidos e distribuídos com base 

em conhecimentos conceituais e procedimentais sobre o sexo é imensa. Esses produtos, 

mais que ilustrar a vida sexual dos indivíduos contemporaneamente exploram “todas as 

diferenciações sociais através de uma motivada diferenciação de bens”, conforme 

sugeriu Maria Filomena Gregori (2012, p.59). Ainda segundo Gregori, a relação do 

mercado com os erotismos contemporâneos 
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Trata-se antes de um processo de direções variadas que implica de um 

lado, a articulação entre sacanagem, auto-estima, ginástica e prazer, 

perdendo, assim, seu sentido clandestino anterior; de outro, a 

constituição de etiquetas para os praticantes a partir de convenções de 

gênero e de sexualidade (GREGORI: 2012, p.60). 

 

  A formação de nichos específicos na dinâmica do mercado contemporâneo 

remete aos processos de diferenciação estabelecidos por práticas de consumo 

(FRANÇA: 2013) e têm como correlato a mesma estratégia de produção de espaços 

diferenciados para pessoas diferenciadas. Além disso, articulações com agendas 

políticas e grupos diferenciados devem ser consideradas de modo a não instituir a 

sexualidade como um marcador central e dissociado de outros que circunscrevem a 

produção e leitura da diferença (raça, estrato social, origem, religião). No contexto 

brasileiro, autores como Sérgio Carrara (2005), Regina Facchini (2009) e Isadora Lins 

França (2013), entre outros que se dedicaram a avaliar as relações entre 

homossexualidades e mercados, argumentam que a emergência de nichos segmentados 

tem sua raiz nos câmbios que historicamente reposicionaram o lugar social da 

homossexualidade.   

Se é possível sugerir que práticas de consumo de lugares e em lugares, como 

afirma França (2013) agregam sujeitos específicos através da partilha de determinados 

interesses, símbolos e atributos, é preciso notar que diferente do contexto estadunidense 

a noção de “comunidade” talvez seja imprecisa e torne precária a análise sobre situações 

sociais. Como lembra Maria Elvira Díaz-Benítez,  

Não existe só uma comunidade homossexual, mas sim diversos 

ambientes homossexuais com diferentes repertórios que se distinguem 

a partir de características como estilo, aparência, idade, classe, 

orientação de gênero e, de uma maneira menos explícita, raça, que 

aparece geralmente incorporada ao fator de classe. (...) Nessas 

comunidades homossexuais há diversas classificações dos indivíduos 

– classificações taxonômicas que cumprem a função de organizar a 

experiência, criar sujeitos e oferecer-lhes espaços específicos nas 

interações (DÍAZ-BENÍTEZ: 2006, p.1). 

 

Assim, não é possível reconhecer uma comunidade gay brasileira homogênea, 

mas circuitos que se estabelecem a partir de interesses, estilos, práticas e modos de se 

relacionar produzidos por pessoas que, ainda que partilhando do desejo por trocas 

afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo, se percebem e classificam a si mesmas 

e aos outros de maneira distintas. Ursos, homossexuais, gays, bichas, barbies, discretos, 

leathers, por exemplo, mais que designações para estéticas e impressões sobre conduta 
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falam sobre formas de se apropriar do espaço, redes de relação, estigmas, estratégias de 

preservação da fachada ou sobre sua destruição. As pessoas percebidas e produtoras 

dessas formas de categorização também diferenciam os espaços que ocupam e 

significam. Como argumentou Isadora França a partir do estudo sobre práticas de 

consumo e lazer segmentado para público homossexual, 

ao mesmo tempo que as pessoas atribuem sentidos aos espaços, 

conferindo-lhes uma dimensão simbólica e constituindo-os como 

lugares, os próprios lugares concorrem para a constituição das 

pessoas, provendo-os de referências e experiências que são contextos 

para o exercício da agência (FRANÇA: 2013, p.246) 

 

 Mesmo que componham modelos de sociabilidades diferenciados a partir de 

interesses e expectativas por vezes divergentes, espaços como bares, boates e clubes 

dançantes em geral são percebidos por alguns interlocutores como um primeiro passo 

em direção aos espaços que identifico como pertencentes a esse nicho específico 

destinado ao estabelecimento de encontros sexuais entre homens em João Pessoa, que 

atualmente se configura a partir de saunas, cinemas pornôs e clubes de swing. João, por 

exemplo, diz: “não curto muito barzinho nem boate; já fui até em uns, mas não faz meu 

estilo. Se aqui [no cinema pornô] já tem uns boys que vive de carão, imagina na boate”. 

Jonas também se posiciona de maneira semelhante quando me disse, em sua casa que 

“assim, quando comecei a morar só, já tinha uns namorados a gente as vezes ia pra 

boate... mas era outro tempo, as boates eram diferentes. Daí teve as boates, uns 

barzinhos onde pintava gente interessante, depois apareceram o cinemão e a sauna”.  

Nas páginas a seguir apresento uma breve introdução à história desses espaços 

em João Pessoa como forma de contextualizar a emergência dos espaços focados em um 

público eminentemente masculino e interessado em modalidades de parcerias sexuais 

diversas: acesso a filmes pornográficos, voyeurismo, masturbação, sexo oral, 

penetrativo, orgias.  

  

2.1 História Noturna 

Ao que parece, os primeiros estabelecimentos comerciais que receberam 

abertamente o público homossexual na capital paraibana foram os bares, a partir do final 

da década de 1970. Com o processo de expansão urbana da cidade para nos eixos leste 

(em direção à praia) e sul (com ênfase na multiplicação de moradias através dos 

conjuntos habitacionais), e também com o crescimento da universidade, surgiram os 

primeiros bares destinados a públicos específicos. Segundo Souza (2005, p.56), esses 
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bares “são quase guetos, no sentido melhor do termo”. Esses bares em geral incorporam 

em seu ideal e modo de funcionamento todo o processo de ressignificação do espaço 

urbano e de relações sociais que se estabeleciam nele que começava a emergir na cidade 

a partir desse período pós-70. Apesar de ainda conservar o clima provinciano e pacato 

de cidade interiorana, já começava a esboçar-se na cidade iniciativas mais libertárias e 

conflitantes com os elementos organizadores da vida no campo, comprometidos com a 

religiosidade, o trabalho e a família, por exemplo. 

Um exemplo do processo é o Bar Maravalha, inaugurado em 1969. O Maravalha 

localizava-se vizinho ao atual edifício Cannes, em Tambaú, e funcionava como um 

clube tendo entre seus sócios uma maioria masculina. Durante o período que funcionou, 

o Maravalha possibilitou a criação de um espaço para a veiculação de novos modelos 

morais, atraindo boa parte da juventude pessoense: 

 

A prática adotada por ele adotada [pelo Maravalha] aparentemente se 

chocava com o modo de viver tradicional da cidade, mas ele agregou 

novidade de forma tal que passou a ser aceito, consentido e 

frequentado pela juventude local. Por exemplo, as senhoritas e jovens 

saiam de casa sem os namorados, sem os noivos e iam ao Maravalha, 

frequentavam o Maravalha, o que era uma grande novidade e ruptura 

com o status quo da época, início dos anos 70. Uma outra grande 

mudança foi a valorização do indivíduo. O importante não era ser 

filho ou filha de A, B ou C, isto é, ter uma tradição familiar. As 

pessoas que frequentava o Maravalha, as moças, os rapazes, os casais, 

os próprios sócios estavam ali não porque tinham dinheiro ou tinham 

posição, mas porque aceitaram e adotaram a filosofia de vida proposta 

pelo clube (SOUZA, 2005, p.52-53). 

   

  Não é bem certo que o Maravalha recebesse o público assumidamente 

homossexual e fosse lido por estes como um lugar amigável; todavia, a proposta do bar 

acabou influenciando muitos outros espaços que surgiram nos anos subsequentes 

destinados a um público de classe mais baixa ou aos boêmios da cidade. Os bares mais 

populares entre o final dos anos 1960 e começo de 80 costumavam reunir diversos 

grupos com estilos e interesses diferentes numa região onde funcionavam muito 

próximos uns em relação aos outros. Eram bares que reuniam e aglomeravam os 

principais tipos de um estilo boêmio na capital do estado: artistas, jornalistas, 

homossexuais, entre outros. Na região frequentemente aconteciam batidas policiais com 

o objetivo de controlar o uso de drogas, especialmente da maconha. Um dos bares mais 

frequentados nessa região era o Meu Cacete, onde apareciam muitos artistas, jornalistas 

e gays da cidade para conversar, fumar, beber e se informar. 
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  Os bares de Tambaú demarcavam estilos de vida próprios da mesma forma que 

exerciam um importante papel na vida social dos sujeitos que os frequentavam nos anos 

70. Assim como os bares, boates, saunas e outros espaços frequentados por gays 

atualmente, naquele período ir ao bar era o momento de encontro com outros sujeitos 

com pretensões e projetos de vida semelhante, espaço onde os códigos sociais do grupo, 

gírias, músicas e outras informações eram negociados. Enfim, o lugar onde as pessoas 

poderiam relacionar-se com aqueles que lhes eram semelhantes e distinguir-se dos 

demais grupos (MAGNANI: 1996, p.40). 

  A precariedade dos transportes na década de 1970 era um dos fatores que 

impossibilitava a frequência de uma maior parte da população naquele período às 

regiões do litoral, onde se concentrava boa parte das opções de lazer noturno 

disponíveis na cidade. Com a pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa na década de 

1970 e a efetiva ligação do centro à região da praia, e com a melhoria do sistema de 

transporte urbano a partir da década de 1980 observa-se uma expansão na oferta de lazer 

em Joao Pessoa, especialmente de bares. Nos anos seguintes também apareceram as 

primeiras boates e clubes dançantes com a efervescência local da disco, em meados da 

década de 1980. 

  Os principais bares frequentados por homossexuais nesse período da década de 

1980 eram os bares Meu Cacete e o Bar da Xoxota. Ambos os bares tiveram seu 

funcionamento bastante vinculado ao processo de expansão da Universidade Federal da 

Paraíba, que trouxe consigo novas pessoas para a cidade, pessoas vindas de outros 

estados e regiões do país e do mundo. O conhecido bar da Xoxota na verdade era 

registrado como Tony’s Bar e era bastante frequentado pelo público universitário e 

homossexual, especialmente alunos e professores que haviam chegado à cidade com a 

universidade. Foi no Bar da Xoxota onde se iniciaram as primeiras relações entre um 

possível mercado GLS e o que hoje chamamos de movimento LGBT. 

  Durante a década de 1980 atuava na Paraíba o grupo Nós Também, um grupo de 

militantes jovens formados por alunos e professores universitários, especialmente dos 

cursos de comunicação social e artes da UFPB. O grupo fora criado durante um 

congresso da SBPC no ano de 1981 e em encontros realizados no bar da Xoxota 

costumavam apresentar seus poemas, desenhos e por vezes exibir filmes. A atuação do 

“Nós Também” era caracterizada por uma proposta de intervenção artística localizada, 

utilizando-se de diversos instrumentos oriundos das artes visuais e literárias para 
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protestar e comunicar à sociedade pessoense a condição autêntica de sua sexualidade
15

. 

  Já o Bar Meu Cacete estava localizado na frente do bar da Xoxota. Era simples e 

sem requintes, frequentado quase que exclusivamente por homens homossexuais.  

Frequentado em sua maioria por homossexuais e tomado mais tarde 

por intelectuais universitários. Era um ambiente que não tinha 

confusão, não havia batida policial, não havia briga, muito pelo 

contrário, era um local muito bem comportado no sentido de 

segurança, o público sentava e bebia a vontade (SOUZA, 2005, p.61).  

  

 Com o declínio dos bares na praia devido ao processo de reestruturação urbana 

da cidade, inicia-se o processo de retomada do centro por parte dos bares e outros 

estabelecimentos frequentados pelo público gay. Paralelo a isso também começa a 

aparecer, no fim da década subsequente, as primeiras boates na cidade. Em meados dos 

anos 90 surgiu na região do centro um importante bar que funcionou aproximadamente 

até 2002. Era o Bar da Mônica, localizado na rua Treze de Maio próximo onde hoje é a 

AETC-JP. No bar da Mônica diferentes tipos da cidade encontravam-se para beber, 

conversar, reunir os amigos e paquerar. O bar da Mônica, segundo alguns 

colaboradores, era um bar pequeno, informal, mas bastante convidativo e acolhedor. No 

final dos anos 90 tornou-se um dos principais pontos de encontro da juventude gay em 

João Pessoa, atraindo também jovens de outras cidades vizinhas que usavam os fins de 

semana pra encontrar os amigos na capital. O Bar da Mônica atingiu um público mais 

popular, em geral grupos de amigos gays e algumas lésbicas com postura mais 

descolada e alternativa. Esse mesmo público por vezes também frequentava outros dois 

bares que tinham um espaço para dança e que se localizavam na região entre Manaíra e 

Tambaú: o Empório Café e o Sanatório Bar. 

  O Empório funciona atualmente e já teve sede nos bairros de Manaíra e Tambaú. 

Atualmente está em processo de mudança para um espaço maior a algumas ruas de onde 

se localizava, próximo ao Hotel Tambaú e algumas ruas antes de onde ficava o antigo 

bar da Xoxota e Meu Cacete. O público que costuma frequentar o espaço é 

predominantemente de classe média e alta, um público majoritariamente branco e bem 

vestido. Por lá costuma haver diversas atividades culturais misturadas à discotecagem 

como, por exemplo, saraus poéticos. A própria decoração anuncia o caráter “alternativo” 

do bar e dos clientes. O Sanatório era um misto de bar e night club. Tinha uma 

decoração temática em preto e branco que sugeria o clima de psicodelia e loucura. Era 

administrado pelo DJ Rodrigo Cabral e suas duas irmãs; o bar tinha um repertório 

                                                           
15

 Para mais ver Oliveira (2013) 
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misto, tocando desde o pop nacional e internacional até o rock, mas a base sonora era o 

som underground de bandas da década de 1980 como Depeche Mode, New Order, Joy 

Division, entre outros (D’ALLAVEDO, 2011, p.195). Na fala do proprietário, Sanatório 

era um bar diferente, misturando tipos de gente e borrando as barreiras sociais que 

separavam os públicos.  

o Sanatório era um local diferenciado de sair na noite, onde se 

quebrava um pouco os estigmas. Muita gente não sabendo se era um 

local GLS, foi sempre um lugar de quebrar as barreiras, era o local 

que sempre...deixava assim, pô, vai todo tipo de gente e todo mundo 

se dá bem, era bem engraçado essa situação, era divertido (Rodrigo 

Cabral, 2011, in D’ALLAVEDO, 2011).   

 

  Quando o bar fechou, deu lugar ao seu sucessor, o Empório Café, ao qual me 

referi anteriormente. O Empório Café por muito tempo funcionou no mesmo local do 

antigo bar Sanatório e tem como proprietário Rodrigo Cabral. Em 2014 uma reforma na 

estrutura do espaço fez com que ele fosse transferido do pequeno espaço que ocupava 

para um prédio maior na mesma rua, agora com dois pisos e capacidade para 300 

pessoas. Ainda que, segundo os frequentadores que pude contatar, as particularidades do 

espaço como a decoração “alternativa”, a música, a comida tenha se mantido, a 

dinâmica de funcionamento do bar foi drasticamente transformada, de modo que se 

antes era possível ver uma extensão do bar ocupando a rua além de uma intensa 

circulação de pessoas entre o balcão e a calçada. O novo espaço reúne as pessoas 

dentro, separando os domínios e criando extensas filas que já se popularizaram nas 

cidades, em especial nos dias de final de semana, de quinta a sábado, e às vezes aos 

domingos.  

   Em 2003, no final da Rua Duque de Caxias foi inaugurada a boate Friends, uma 

das primeiras boates da capital pelo que pude rastrear. A Friends, diferente de outras 

boates e clubes dançantes da cidade, tinha um público majoritariamente gay, diferente 

da Scorpions, onde se mesclavam gays, heteros e bissexuais. Segundo um colaborador, 

no espaço onde funcionou a Friends, também funcionou outras diversas boates em anos 

anteriores. Atualmente no local funciona uma das saunas masculinas da cidade, a 

Termas Parahyba. A Friends funcionava em paralelo a outra boate situada na região do 

centro em meados dos anos 2000, que era a Elektra. Por algum tempo a Elektra 

funcionou na praia e depois se transferiu para a região do centro, talvez por entender 

que fosse lá onde estava a maior parte do público homossexual. Apesar de 

administradas pelo mesmo dono, a Elektra e a Scorpions tinham padrões e público-alvo 



85 

 

distintos. Se a Scorpions, apesar de receber clientes gays e lésbicas, tinha um perfil de 

público predominantemente heterossexual, na Elektra o público sabia que aquele era um 

ambiente GLS e que era preciso estar atento e não surpreender-se ao ver dois rapazes se 

beijando ou se, durante a dança frenética ao som da música eletrônica, alguém lhe 

paquerasse. A Elektra ainda atraía simpatizantes em geral por ser bem mais tranquila e 

divertida do que outros bares e algumas outras casas noturnas da cidade, que tocavam 

desde música eletrônica até outros ritmos variados de música ao vivo e mecânica. 

  Em 2005 foi inaugurada na capital a Oca. Oca era uma boate também situada na 

Rua Duque de Caxias, no centro da capital, próxima da antiga Friends. A Oca era, como 

são em geral as casas daquela região do centro bem estreitas, com cerca de sete metros, 

mas bastante compridas. Até certa hora a entrada era liberada de ingressos nos dias de 

sexta-feira e véspera de feriados, o que atraía muita gente. Por uma porta estreita 

ascendia-se a uma sala escura recortada de luzes laser que recortavam todo o primeiro 

ambiente em raios multicores. Seguindo mais a frente, em um espaço do lado esquerdo 

fechado por uma cortina podia-se chegar a um dark room onde os rapazes costumavam 

se pegar. Mais a frente chegava-se ao bar e a área para fumantes. Na Oca costumavam 

frequentar os jovens e pessoas mais adultas de diversos bairros da capital. Em geral, era 

frequentado por gays assumidos e ainda era pouco comum a presença de travestis ou 

drag queens. Quase todo o público era masculino. Oca ainda funcionou por mais ou 

menos dois anos, até ser fechada em 2007. 

  No mesmo tempo um bar bem irreverente funcionava durante a semana no 

centro da capital e abrigava muitos gays que frequentavam o centro a passeio ou que 

trabalhavam durante o dia na região. Era o bar da API – Associação Paraibana de 

Imprensa, localizado na Rua Visconde de Pelotas, nas proximidades da Praça Rio 

Branco. O bar estava localizado no segundo piso da Associação e para chegar-se lá era 

necessário subir uma escada caracol muito precária que era o único acesso ao local. O 

bar tocava muita MPB e alguns clássicos do rock e pop internacional dos anos 80 e 90. 

Atualmente ainda funciona, mas é muito pouco frequentado pelo público gay. 

  Por algum tempo funcionou próximo ao Bar da Mônica e no período entre 2006 

e 2007 na região da Rua Treze de Maio a “Boate Bambuluar”. Como as demais casas 

comerciais do centro, era estreita nas laterais e compridas; tinha um caráter mais misto, 

frequentada por meninos e meninas. Em geral, era uma galera mais “descolada”, e se 

via na frente alguns grupos de amigos que ficavam conversando ou fumando antes de 

entrar na casa. 
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 Aquilo que pode ser pensado como um apogeu e declínio das boates em João 

Pessoa teve início em 2007 com a inauguração da boate Vogue – JP, uma filial da boate 

de mesmo nome na cidade de Natal. Situada no centro da capital, em frente à Praça do 

Bispo se consolidou como uma das casas mais importantes do lazer noturno pessoense. 

Funcionava de sexta a domingo e nas vésperas de feriado. Como as demais, a trilha 

sonora era marcada pela música eletrônica, mas também havia espaço para música ao 

vivo, quase sempre o forró, como nas outras casas que funcionavam até 2012. A 

programação incluía artistas locais, além de DJ’s de outros estados e gogo dancers que 

eram contratados para tocar. Além disso, a programação era composta por festas que 

integravam o calendário da boate, a exemplo das festas na piscina (pool party), 

halloween, reveilón e da já tradicional festa de aniversário, que acontecia todos os anos 

no mês de novembro no Solar das Águas, uma casa de eventos localizada no bairro de 

Jacaré, no vizinho município de Cabedelo e costumava reunir em torno de 1.500 

pagantes. Diferente das demais boates, seja no presente, seja no passado, era 

frequentada em massa por travesti e também por algumas drag queens que costumavam 

se apresentar em shows de humor nas madrugadas de domingo.  

  Em meados de 2011 surgiram na cidade ainda outras duas casas noturnas: a Sky 

Club e a Space Pink Club. A Sky Club funcionava na Rua Duque de Caxias, rua atrás da 

boate Vogue. Diferente da Vogue que tinha um público quase que exclusivamente 

LGBT, a Sky tem um perfil de público caracterizável como majoritariamente 

heterossexual, de classe média. Ainda que com sua abertura uma parte do público jovem 

de meninos e meninas gays e lésbicas que frequentava a Vogue tivesse migrado para a 

Sky, eram recorrentes as queixas sobre a Sky ser um espaço homofóbico e transfóbico, o 

que se realizava por boatos e histórias de controle e negação da entrada de travestis e 

drag queens ao estabelecimento. O vestuário, o perfil geral dos pagantes e também o 

padrão de consumo entre a Sky e a Vogue era bem diferente. A Vogue tinha um perfil 

diversificado, reunindo pessoas com performances, orientações sexuais, raças e cor de 

pele além de posições sociais heterogêneas. Ali destacava-se sobremaneira, 

marcadamente a maior presença de pessoas mais velhas, negras e travestis quando 

comparada com a Sky que apresentava um perfil (supostamente) mais elitizado. A Space 

Pink Pub abriu no segundo trimestre de 2011 e funcionou durante alguns meses na Rua 

Deputado Odon Bezerra nas proximidades da Federação Paraibana de Futebol e do 

Parque Arruda Câmara. Tinha uma proposta mais alternativa, voltada para o público gay 

que curtia música eletrônica e rock. Devido a desentendimento entre os sócios acabou 
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fechando no início de 2012. 

  Ainda que conformem públicos e estilos de sociabilidades diferentes, os lugares 

produzidor por bares e boates se tornaram, para alguns interlocutores, um movimento 

necessário e uma espécie de gradação pela qual se tornou possível o aparecimento de 

locais onde as modalidades de interação eram distintas da dinâmica noturna e festiva 

desses ambientes. Assim, cinemas pornôs e saunas foram interpretados como produtos 

de demandas especializadas, como resultado das necessidades de um público específico 

que, usualmente não se reconhecia ou se sentia confortável nos bares, menos ainda nas 

boates. É o caso de João, que frequenta um dos cinemas pornôs quase que desde sua 

inauguração: 

Eu já fui, mas não gosto de bar, menos ainda de boate. Olha pra 

mim... que que eu vou fazer na boate? Só tem carão, um povo 

estranho. Gosto muito do cinema mesmo, mais tranquilo, tem uns 

meninos interessantes e a gente já sabe pra que vem. Não tem a 

enrolação. Vem, conversa, se diverte, fica... (Diário de Campo, João, 

abril de 2014). 

  

 No contexto daquilo definido como locais comerciais para encontros sexuais, os 

espaços em funcionamento até o encerramento da pesquisa de campo eram conformados 

por três cinemas pornôs, duas saunas e um clube de swing que fechou alguns meses 

após ter aberto. É sobre esses espaços e suas dinâmicas de funcionamento que pretendo 

discutir nas páginas a seguir.  

 

2.2 O contexto dos cinemões: Papai e América-Phoenix 

Passa das 15 horas quando finalmente consigo chegar ao cinema do Papai, ou 

simplesmente cinemão como dizem alguns. Mormaço, carros, o ritmo frenético dos 

ônibus que descem o viaduto em direção ao antigo centro da cidade. “Hora de louco”, se 

costumam dizer. No entorno algumas pessoas esperam a chegada de suas conduções, 

outras usam drogas na esquina paralela e por fim, ali estou eu, parado frente aquele 

tapume de madeira prensada e pintada em preto que, de forma contraditória, busca a 

privacidade e a divisão entre o profano e o mais profano ainda. Ao lado da portinhola 

um cartaz mostra cenas de alguns filmes pornográficos - todos heterossexuais, apesar da 

esmagadora frequência masculina buscando contato com outros homens. Enfim, entro 

no Papai Cine Vídeo. 

O Papai Cine Vídeo foi inaugurado em meados de 2006 e está localizado na Rua 

Cardoso Vieira, atrás do Teatro Santa Rosa, um dos pontos históricos mais conhecidos 
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da cidade. Está localizado bem próximo ao Cine Sex América e também do Cine 

Aquarius, seus concorrentes. No contexto de João Pessoa e região metropolitana, são os 

cinemas que protagonizam os espaços comerciais para encontros sexuais. Eles não 

apenas reúnem o maior público, como também são maioria em quantidade de 

estabelecimentos, ainda que não desfrutem de tanto destaque e prestígio quanto as 

saunas. Sobre eles recai uma impressão pitoresca, uma percepção esboçada por alguns 

interlocutores como “esquisito”, “sujo”, “cafuçu
16

”. No desenvolvimento da pesquisa 

etnográfica, os cinemas consistiram em um dos principais locais onde, nos meses 

iniciais, desenvolvi meu trabalho, em especial dois deles, o Papai Cine Vídeo e o 

América, atualmente chamado de Cine Phoenix. 

O Cine Sex América se localizava na Praça Pedro Américo, ao lado do Theatro 

Santa Roza, em frente ao atual prédio onde funciona o gabinete do prefeito e outras 

secretarias de Estado. Em se tratando de cinemas pornôs, é o mais antigo em 

funcionamento na cidade, estando em atividade desde o início de 2004 e era propriedade 

do grupo pernambucano Ferreira, que tem outros espaços de exibição do gênero na 

cidade do Recife. O processo de construção e manutenção social do cinema está 

relacionado a um processo adverso, de declínio dos cinemas de rua, algo semelhante ao 

registrado por Vale (2000) na cidade de Fortaleza. Em João Pessoa, o Cine Sex América 

se consolidou na contramão desse processo de falência registrado no contexto local 

pelos três cinemas que funcionavam na capital até o fim dos anos 1990, o Rex, o Plaza e 

o Municipal. Enquanto o primeiro transferiu-se para um shopping - onde atualmente 

estão localizados todos os cinemas -, os demais foram “decaindo”, transformando-se 

primeiramente em salas de exibição de filmes pornográficos, para em seguida fecharem, 

dando espaço a outros tipos de empreendimento, notoriamente uma loja de calçados e 

uma Igreja protestante neopentecostal.  

Quando o conheci na condição de frequentador, em 2010, o ar de legalidade e 

regularidade no funcionamento do América era apresentado por algo como um grau de 

distinção, pelo menos por seus proprietários. Ainda que os clientes e proprietários dos 

cinemas reclamassem para tais espaços uma atmosfera de segredo e mistério, de 

discrição, o América em seu design e localização expunha um toque de ambivalência. 

Diferente dos demais cinemas, a entrada era chamativa em virtude das cores, dos 

                                                           
16

 Cafuçu, como se verá mais a frente, no contexto local faz referência aos homens de aspecto rústico, a 

que se atribui pouca beleza, além da suposição do pertencimento a grupos de classe mais baixas nas 

hierarquias sociais. 
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cartazes e da própria localização. O América estava localizado na Praça Pedro Américo, 

um espaço de circulação de grande fluxo de pessoas, uma região que congrega o fluxo 

de transporte coletivo, em especial ônibus, das quatro maiores cidades da região 

metropolitana: João Pessoa, Bayeux, Cabedelo e Santa Rita. Essa era uma característica 

notória quando comparado aos demais cinemas em funcionamento: o Papai e o 

Aquarius.  

Quando adolescente havia ido a estes cinemas inúmeras vezes, em uma 

frequência quase semanal. Todavia, ao vestir-me de antropólogo, não pude deixar de 

notar as operações que circunscreviam a forma de perceber e agir nos cinemas. Até 

meados de 2014, tanto o Papai Cine Vídeo quanto o Cine Sex Aquários estavam 

localizados na mesma rua, distantes entre si alguns metros e ambos localizados frente a 

pontos de ônibus. As entradas me pareciam mesclar um ar pitoresco e improvisado, 

ainda que sem dúvida fossem menos chamativas que as múltiplas cores que encarnavam 

e marcavam o América. As paredes externas eram pretas e por vezes com as grades 

semifechadas que procuravam separar as interações da rua daquelas que aconteciam 

entre os corredores e salas escuras de ambos os cinemas.  

Ainda no período de campo, em agosto de 2014, após algumas negociações, o 

Cine Sex América foi vendido e o novo proprietário mudou também o seu nome, 

passando a chama-lo Cine Phoenix. O processo de venda não implicou mudanças 

significativas no funcionamento do estabelecimento. Não houve fechamento temporário, 

mudança na programação ou na organização do espaço. Pouco havia mudado para os 

clientes, exceto pela presença de alguns funcionários a mais na área do bar, as cores do 

padrão de pintura na entrada e a repentina mudança no nome e aspecto do letreiro, feito 

em uma tarde de sábado, após um jogo do Brasil onde o movimento habitual havia sido 

reduzido de maneira significativa. A mudança no nome sugeria também uma mudança 

na atitude. De “Cine Sex América” passou a ser “Cine Phoenix Entretenimentos – o 

melhor para o melhor”, os cartazes tornaram-se mais discretos também, informando 

talvez uma distinção na dinâmica do cinema para com a rua, mas não no seu interior. 

Por fim, o Cine Sex Aquarius é a filial de um cinema pornô de mesmo nome que 

tem sede no interior do estado, na cidade de Campina Grande. O Aquarius é o mais 

recente dos cinemas, tendo sido fundado em 2008. Tem um público consideravelmente 

menor, em relação aos demais. Após quase cinco anos funcionando na Avenida Cardoso 

Vieira, a poucos metros do Papai e uma rua atrás do América, em 2014 o cinema 

transferiu-se para o número 350 da avenida Beaurepaire Rohan. Todavia, nada lhe 
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chama a atenção dos caminhantes à rua. A fachada preta onde se desenhava uma espécie 

de túnel negro com um pequeno aviso impresso em papel tamanho A4 indicando os 

valores e solicitando que os usuários não fiquem parados à porta foi transferida para a 

aparência doméstica e discreta de azulejos e ausência de identificação que não os três 

números que informam a altura da rua. O espaço atual conta com dois pisos, duas salas 

de exibição além de dark room e cabines privativas. Funciona em horário semelhante 

aos demais, das 10 da manhã às 20horas. 

Diferente do Phoenix e outros cinemas onde ocorrem pegação, tais como o 

etnografado por Alexandre Vale (2000) e Verlan Gaspar Neto (2011; 2013), o Papai e o 

Aquarius, não são cinemas propriamente em sua arquitetura e modo de funcionar. 

Tratam-se de imóveis residenciais datados do início do século passado, apresentando o 

tipo de construção típico na região. São casas de comprimento longo e largura estreita, 

com pequenas áreas abertas e geralmente com pisos em ladrilho hidráulico. Algumas 

das residências na região datam de 1920-30, em especial as da Praça Antenor Navarro, e 

a maioria na região circunvizinha da década de 1940-50 quando da chegada das 

primeiras ondas migratórias do interior do estado para a capital. Com o declínio do 

centro, especialmente a região do baixo Varadouro, ou cidade baixa, muitos imóveis 

que até pouco tempo configuravam estabelecimentos comerciais diversos foram 

convertidos em bares, pousadas, cabarés (casas de prostituição) e pequenas boates. 

A partir dos anos 2000 com o declínio do centro antigo como espaço que 

congregava toda a cidade para compras e lazer, bem como através do crescimento do 

tráfico de entorpecentes, muitos dos espaços comerciais da região foram paulatinamente 

fechando. Ao fechar, esses espaços foram dando espaço a outros tipos de 

empreendimentos que ofereciam diversas ofertas de serviços sexuais, como pousadas, 

casas de prostituição que funcionavam sobre modelos diversos, além dos próprios 

cinemas. De modo mais evidente o trecho conformado pela rua Cardoso Viera e rua da 

Areia tornaram-se uma espécie de “boca do lixo”, um espaço aglutinador de práticas e 

personagens diversos e por vezes conflitantes: bancas de jogo do bicho vizinhas à 

Loteria do Estado da Paraíba, pousadas que se converteram em pontos de comércio de 

crack, bares e prostitutas, pequenos cortiços onde moram famílias inteiras que residem 

na região há duas ou três gerações, trabalhadores temporários e comerciantes. 

 

 

 



91 

 

Figura 4: Mapa da região do Varadouro-centro e localização dos cinemas pornôs 

 

Cine Sex Aquárius           Cine Phoenix              Papai Cine Vídeo 

Fonte: GoogleMaps. Editado pelo Autor. 

 

A alguns metros da Praça Antenor Navarro, bastião de resistência a este 

processo de decadência, viam-se pequenos retratos em 3x4 que emolduram a decadência 

e arruinamento do lugar: antigos prédios com fachadas vencidas, caindo, pichadas. 

Entre uma rua e outra se acumulavam pedintes, batidas policiais diariamente fechavam 

pontos de venda e consumo de entorpecentes, como maconha e crack, que 

irremediavelmente reabriam ou se diluíam entre becos e terrenos baldios. 

A região converteu-se assim numa espécie de mancha, uma intrincada rede de 

estabelecimentos e equipamentos configurados pela oferta de serviços semelhantes 
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(MAGNANI: 1996, p. 42). Esses estabelecimentos congregam dinâmicas de trabalho, 

lazer, consumo e repouso. São espaços usados para paradas momentâneas, para 

encontros fortuitos e para comercialização com o corpo por homens e mulheres. 

Recorrendo ao mapa apresentado na figura 4, é possível vislumbrar a conformação 

dessa grande mancha, hierarquizada segundo valores e interesses dos agentes e pessoas 

que nela circulam. Ainda que separadas por uma única rua com pouco menos de 20 

metros, a Praça Pedro Américo, onde se localizada o Phoenix, o Theatro e repartições 

públicas, ao menos em seu período diurno, não compartilha dos mesmos signos de 

deterioração física e moral daqueles da rua Cardoso Viera. 

As imediações dos três cinemas configuram também territórios de prostituição 

de maneira mais evidente entre o fim de tarde e começo da noite. Tais territórios são 

identificados no mapa pelas áreas avermelhadas. Nesse período de transição entre dia e 

noite a paisagem se refaz continuamente, como que em uma disputa por centralidade e 

atenção: mulheres cisgênero, transexuais e travestis desfilam e disputam a atenção e os 

rendimentos de velhos aposentados, trabalhadores em fim de expediente e militares, 

crianças transformam a praça em campo de futebol, pessoas se dirigem aos bares para 

um copo de cerveja ou uma dose de cachaça, as paradas de ônibus abarrotadas, os 

pequenos carros com espetinhos e música mecânica. Tal dinâmica configura assim a 

noção de Michel Agier (2011) para quem os sentidos conferidos aos lugares estão 

subsumidos aos usos que as pessoas lhe atribuem, não sendo possível uma demarcação 

apriorística dos espaços que desconsidere esses múltiplos processos de produção, 

significação e interação (MCDOWELL, 1997; MASSEY, 2000). 

Na mancha do centro, os cinemas enredam esses pequenos territórios de 

prostituição, alguns de forma mais notória, outros mais discretos e sinuosos. Ao redor 

do Papai se distribuem puteiros, cabarés, boates e bares onde moças, raparigas e putas 

de raças e origens diversas atendem a seus clientes. Nas proximidades do Phoenix, é na 

própria praça, seja durante o dia, seja na despedida do sol, que “putas velhas” e 

“mulheres da rua” oferecem seus serviços aos aposentados, aos comerciantes e 

trabalhadores da região. A poucos metros dali, subindo a B. Rohan, próximo ao 

Aquárius, e indo até o Pavilhão do Chá, travestis e “meninas” em bares oferecem seus 

serviços ao som do brega e do forró, entre o jogo da sinuca e os copos de cerveja. 

As poucas ofertas de serviço sexual masculino que identifiquei na região eram 

feitas dentro dos próprios cinemas, de maneira pouco rigorosa, às vezes com 

consentimento e ciência dos proprietários. Foi no Papai que conheci Luis, por exemplo. 
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Como dito por alguns, Luis era famoso pelo “pau da grossura de um poste”, evidência 

que não pude deixar de observar tendo em vista o orgulho com que expunha o pênis aos 

interessados e curiosos. Foi assim que, num momento de descuido, enquanto 

conversávamos, ele puxou minha mão e de Biel, um amigo que me acompanhava, e fez 

com que eu o apalpasse.  Luis era um tagarela de sorriso farto, dizia estudar em uma 

universidade particular, ter trabalhado há alguns anos agenciando travestis na 

prostituição na região da praia de Manaíra, se apaixonado por muitas, falido e tentava se 

reerguer. No momento em que o conheci, passava as tardes no cinema, indo lá de duas a 

três vezes por semana já que tinha a entrada franqueada pelo proprietário. Ali era bem 

tratado, atendia os clientes que queria, cobrando R$ 20,00, às vezes menos, às vezes 

mais, e por vezes oferecendo ‘amostras grátis’ a quem lhe conviesse. Dizia-se tarado, 

chegando a fazer até seis programas por dia, quando o movimento ajudava. 

A dinâmica de trabalho sexual nos cinemas era pouco específica, de modo que o 

comércio que se estabelecia nem sempre era monetarizado, como presenciei algumas 

vezes. Trocava-se caronas, favores, companhias, cigarros. A presença de pessoas mais 

velhas, com mais de 50 ou 60 anos, ainda que irritante para a maioria dos clientes, para 

esses poucos jovens que trabalhavam ali se convertia na principal forma de rendimento. 

Nas cabines as trocas eram negociadas: sexo oral, masturbação, voyeurismo, penetração 

assumiam valores de troca, eram capitalizadas no fluxo das experiências de modo a 

atender aos rigores e necessidades da vida prática. Chegar em casa, comprar alguma 

peça de roupa, ir a uma festa, comer, oferecer algum presente aos filhos ou esposa.  
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Figura 5: Rua Cardoso Vieira nas imediações do Papai Cine Vídeo e onde também se 

localizava o Cine Sex Aquários, com destaque para o tipo arquitetônico da região. 

 

  

Fonte: Fotos por Ben Hur Brito. Retirada de <www.panoramio.com.br>. 

 

Figuras 6 e 7: Fachada do Cine Sex América (2013) e do atual Cine Phoenix (setembro/2014) 

 

 
Fonte: Autoria desconhecida, retirado de  <www.aligagay.com.br> 

 

 
Fonte: Retirado da da página oficial do cinema no Facebook, em 

<http://www.facebook.com/cinephoenix>   
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Figuras 8 e 9: Fachada do Papai Cine Vídeo (2013) e (2014) 

  
Fonte: Google StreetView 

 

Figuras 10 e 11: Interior do Papai Cine Vídeo (2013) 

  
Fonte: Fotos por Daniel Beltrão, retirado de <www.bafonique.com.br> 

 

Figuras 12 e 13: fachada e escada que dá acesso ao segundo andar das instalações atuais do 

Cine Aquarius (2015) 

 

Fonte: retirados da página do cinema no Facebook. www.facebook.com/cineaquarius 
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Ao longo do trabalho optei por não utilizar registros fotográficos próprios, 

recorrendo sempre que possível a registros e imagens feitos por terceiros, em especial 

portais de notícias e jornais. As razões para tal são muitas, desde o incômodo de 

fotografar o cinema em seu horário de funcionamento até a recusa por parte dos 

proprietários de que eu o fizesse. Minha presença na condição de pesquisador no Papai 

Cine Vídeo, por exemplo, foi interditada a partir de 2014 por um dos proprietários 

quando de uma tentativa de negociar uma imersão mais constante e intensa no seu 

estabelecimento. A proposta foi negada, ainda que eu houvesse insistido e tentado 

argumentar que minha pesquisa em nada pretendia corromper os ideais de segredo e 

discrição do lugar, expor os seus clientes ou constrangê-los com abordagens indevidas. 

Minha tentativa era de tornar o jogo claro, para que ele soubesse dos meus propósitos 

como pesquisador, resguardando assim seus direitos e lhe prestando as minhas 

responsabilidades conforme estabelecidas pelo código de Ética da Associação Brasileira 

de Antropologia. As tentativas não surtiram efeitos, ainda que ele houvesse afirmado 

que poderia continuar frequentando o lugar como cliente, levando amigos e conhecidos. 

Foi essa estratégia que adotei, além de recorrer às minhas lembranças de frequentador 

nos anos anteriores, bem como às dos meus interlocutores. Optei também, após algum 

tempo, por migrar para outro estabelecimento, o Phoenix, e observar as diferenças que 

se verificavam entre ambos, o que passo a fazer a seguir. 

* 

*** 

O Papai Cine Vídeo acompanhou o processo de declínio e conversão do 

comércio tradicional para reconfiguração da região como um espaço diferenciado e 

desvalorizado, vinculado à busca de estabelecimentos marcados por uma expectativa de 

segredo, discrição e pela troca fácil ou ganho rápido (financeiramente ou não). 

O Papai é o maior dos cinemas em funcionamento e tem um público tão grande 

quanto o atual Phoenix. Sua estrutura física é composta de sete ambientes e cinco salas 

de exibição que reproduzem simultaneamente e durante todo o dia mais de 30 filmes 

pornográficos de categorias e gêneros diversos: heterossexuais, gays, bizarro, bissexuais 

e lésbicos. As superfícies de projeção variam de grandes telas a pequenos aparelhos de 

televisão ancorados nas paredes. Atualmente constitui-se como uma rede administrada 

pelos senhores Carlos, Ari e Edvaldo e que conta com filiais nas capitais de outros dois 

estados, além da Paraíba: Rio Grande do Norte (inaugurado em 2010), Teresina 

(inaugurado em 2008).  
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A claridade e calor intensos da rua são contrastados rapidamente com o interior 

do Papai Cine Vídeo e dos demais cinemas que pude conhecer, caracterizados por uma 

penumbra e breu que dificultam os primeiros momentos de visão. No Papai cruzar a 

bilheteria dá acesso a um pequeno corredor onde se apresentam uma cortina de 

persianas que dá acesso a uma das salas e três pequenas cabines individuais onde os 

frequentadores podem assistir aos vídeos e se masturbarem em privativo, ou ainda 

dividir com outros frequentadores. 

Pouco menos de um metro separa a rua e a bilheteria e a bilheteria da portinhola 

que dá acesso ao breu onde corpos misturam-se uns aos outros e aos vídeos 

reproduzidos incessante e progressivamente ao longo de todo o dia em diversas salas, 

entre televisões e telas de projeção. Ali, na bilheteria, paga-se o ingresso, no valor de 

seis e três reais, respectivamente inteira e meia-entrada, franqueada a estudantes.  

Após a bilheteria que é recortada por um tapume que divide a rua da porta de 

entrada, está uma pequena portinhola em madeira que dá acesso às salas de exibição. 

Tendo atravessado essa região, a primeira imagem a que se tem acesso é uma espécie de 

umbral, uma região bastante escura donde se veem apenas alguns vultos de pessoas que 

atravessam os corredores; ao lado, três cabines pequenas e a cortina em persianas que dá 

acesso à primeira sala de exibição, à esquerda, onde em uma tela de projeção se exibem, 

usualmente, filmes heterossexuais ou lésbicos. Em seguida, à direita, temos uma 

pequena área escura onde alguns rapazes costumam flertar, dispondo-se aleatoriamente 

pala parede de pouco menos de três metros de extensão; na mesma sala duas televisões 

exibem filmes heterossexuais, e eventualmente gays, quase sempre com duplas ou 

grupos que mesclam pessoas brancas e negras, ou negras e asiáticas. A partir dali, temos 

à frente as duas primeiras salas de exibição. À esquerda cadeiras aleatórias postam-se 

frente a uma televisão posta sobre um orifício quadrado desenhado na parede que exibe 

filmes pornográficos de temática heterossexual; à direita um telão de mais ou menos 

quatro metros quadrados exibe filmes com temáticas heterossexuais ou lésbicas, sendo 

este último o mais frequente.  

Cada uma dessas duas primeiras salas dá acesso a outro espaço de exibição. A 

primeira, localizada à esquerda dá espaço a uma pequena sala, menor que sua 

antecessora, onde são exibidos em uma pequena televisão sustentada por uma prateleira 

os filmes de temática bissexual, e eventualmente, aqueles protagonizados por travestis e 
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menage à trois
17

; na sala ao lado são exibidos em uma televisão de 21 polegadas os 

filmes de pornografia bizarra, tais como aqueles que envolvem animais, fetiches, 

sadomasoquismo, deficientes físicos, pessoas muito gordas ou anãs (cf. LEITE 

JUNIOR, 2009), esta sala abre espaço ainda para uma pequena saída que dá acesso à 

casa dos proprietários do cinema, um casal de migrantes que mora na cidade há 

aproximadamente nove anos. A disposição temática poucas vezes muda, ainda que haja 

uma grande rotatividade entre os filmes, de modo que poucas vezes pude presenciar um 

filme ser repetido durante as horas que permaneci ali. 

Por todo cinema existem cadeiras de plástico que podem ser removidas e 

relocadas, além de bancos de concreto onde os clientes podem sentar. Dado a estrutura 

fechada, é comum também em cada sala a presença de um pequeno ventilador fixado à 

parede, assim como alguns televisores e os aparelhos de DVD que lhe são vinculados e 

que são controlados da bilheteria. Há ainda banheiro e um pequeno espaço para 

fumantes que separa esse primeiro conjunto de salas das salas de outro segmento do 

cinema, onde está localizando o underground e uma sala de exibição onde são 

projetados filmes de temática gay. 

Os frequentadores dos cinemas costumam circular entre todos os espaços, 

localizando-se especialmente em determinados lugares onde a concentração de pessoas 

disponíveis é maior, tais como a área de fumantes e as salas de exibição, para depois 

seguirem para as cabines ou outros espaços mais propícios ao sexo. Nas cadeiras 

localizadas nas salas de exibição as práticas mais comuns são o flerte, a conversa, por 

vezes movimentos provocativos mostrando o volume da excitação através da roupa, e 

em alguns casos, a exibição do pênis ou masturbação. Quando há interesses recíprocos 

entre pares ou grupos estes se dirigem às pequenas cabines gratuitas ou então seguem à 

bilheteria para solicitar acesso às suítes maiores e pagar o valor devido (sete reais). No 

começo da pesquisa e enquanto frequentei o cinema como usuário comum, essas 

cabines localizavam-se no undergroud do cinema, uma espécie de porão, e eram de 

livre acesso, não sendo cobrado qualquer valor pela sua utilização. A área ainda 

apresenta algumas portas às quais não se tem acesso, região que acredito possam ser os 

espaços de moradia dos proprietários. 

                                                           
17

 Ménage a trois, ou como falam os frequentadores do cinema, "suruba", é como se chamam as relações 

sexuais entre três parceiros, podendo envolver diversos arranjos não heterossexuais, tais como 

unicamente homossexuais, unicamente heterossexual, bissexuais, travesti e homossexuais, travesti e 

heterossexuais, enfim 
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Apesar de pouco frequente, presenciei também algumas interações grupais, em 

geral iniciadas em momentos de voyeurismo de uma dupla onde o voyeur era convidado 

para participar das atividades através de gestos que convocavam sua participação, como 

olhares, indicação para que assumisse alguma atividade ou mesmo pela fala, ainda que 

isso fosse pouco frequente. 

O Cine Phoenix, por sua vez, apresenta uma estrutura mais simples do que a do 

Papai. Ainda que a área seja bastante ampla, o espaço é organizado a partir de uma 

grande sala de projeção e depois dela, duas regiões onde se pode conversar e paquerar 

de maneira mais objetiva através do bar e da área de espera que reúne as três grandes 

regiões do cinema: a sala de espera, o porão e o nível inferior, onde há uma espécie de 

porão. 

A grande sala de projeção tem capacidade para pouco mais de uma centena de 

espectadores. As cadeiras são fixas, em madeira, havendo um grande corredor à 

esquerda e outro mais estreito à direita. 

No Phoenix, o volume mais significativo de interações não acontece na sala de 

projeção, o primeiro ambiente a que se tem acesso. A organização do espaço estimula os 

frequentadores assim a circularem até a região de intermédio, um espaço entre a sala de 

projeção e a rampa que dá acesso ao bar e aos banheiros, bem como ao porão onde se 

encontra a segunda sala de exibição, algumas cabines privativas e uma espécie de dark 

room, quarto escuto. Cada um desses espaços mobiliza distintas habilidades na 

configuração dos jogos de paquera e flerte, exigindo também níveis distintos de 

exposição e abertura na interação “face a face”. Cada um desses espaços propicia o 

desenvolvimento de diferentes habilidades que desenham a pegação como um jogo de 

sedução e conquista.  

Se na sala de projeção a disposição para atividades individuais como 

masturbação dispensa a necessidade de companhia, de modo que alguns frequentadores 

satisfaziam-se apenas em ver os filmes e masturbarem-se, ou quando muito, serem 

masturbados, é na sala posterior e no bar, onde eventuais trocas de olhares, encontros e 

partilhas podem ser identificados e convertidos em outras formas de relação através da 

conversa e da paquera. Por sua vez, o dark room dispensa interações face a face, 

evidenciando um jogo de corpo onde os pares e grupos podem ser formados sem a 

necessidade prévia de conversas prévias ou troca de olhares.  

O dark room é um grande quarto escuro, ou mais precisamente, um cômodo sem 

móveis ou qualquer equipamento que não as paredes onde as pessoas podem se 



100 

 

encontrar e estabelecer interações diversas sem que vejam os rostos umas das outras. É 

uma modalidade de interação que se aproxima da noção de sexo impessoal de que 

falava Laud Humphreys (1976). A região mais próxima à entrada, onde se pode 

estabelecer alguma distinção entre os corpos, é onde as pessoas que querem localizar e 

tentar identificar aqueles que vão entrando; todavia, de maneira mais evidente, percebi 

que é nas paredes próximas ao fundo onde se aglutina um maior número de pessoas, as 

vezes constituindo círculos ou amontoados que se tocam, roçam, chupam e penetram.  

Nesse espaço o tato assume um lugar prioritário em detrimento da visão, e é no toque, 

na busca por corpos a serem apalpados no escuro que as interações se organizam e 

estruturam nesse espaço.  
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Figura 14: Croqui do Papai Cine Vídeo Figura 15: Croqui do Cine Phoenix 

Fonte: Desenhos por Alexandre Teixeira 
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Pude notar ainda que, as pessoas que usualmente tinham performances que eram 

depreciadas, fosse em função da sua própria performance de gênero afeminada, fosse pela 

cor da pele ou mesmo pelo aspecto, recorriam com mais frequência ao dark room, e 

costumavam ter mais sucesso ali
18

, ainda que a entrada fosse “vigiada” por um espetro de 

pessoas que, ao descer as escadas, localizavam-se entre as cabines e a sala de vídeo. 

Ainda que no dark room, os encontros sejam episódicos e, em certo sentido, impessoais, 

não transbordando a penumbra e as paredes que o delimitam, por parte de alguns 

interlocutores conheci histórias que se desenvolveram a partir das afinidades e da 

positividade do encontro no escuro. Segundo estes, amizade, ficas e até namoros são 

possíveis, ainda que pouco comuns. 

A arquitetura do Papai Cine Vídeo constitui um jogo distinto daquele que pude 

observar, por exemplo, no Phoenix. A forma como as salas estão interligadas possibilita a 

constituição de um movimento labiríntico, de modo que seus frequentadores podem se 

dispersar por diferentes espaços, e mesmo ficarem ali sem que se batam Esse movimento 

é pouco comum no Phoenix, que tem em seu padrão de movimentação um fluxo da frente 

para trás e de cima para baixo, propiciando assim diversos encontros. 

Os cinemas estão incluídos nesse circuito configurado pelos locais comerciais 

para encontros sexuais nessa ampla rede que constitui práticas e lugares de pegação. O 

baixo preço cobrado pela entrada - R$ 5,00 no Aquários, R$ 6,00 Papai e R$ 8,00 no 

América - é um atrativo tendo em vista as diversas possibilidades que o lugar oferece; 

além de poder encontrar ali mesmo as pessoas, o namoro, flerte ou sexo podem ser 

desenvolvidos nas pequenas cabines de masturbação, em outras maiores localizadas no 

underground ou até mesmo em cantinhos, ou no caso do Phoenix, no underground ou nas 

cabines. 

Os cinemas funcionam em geral do meio da manhã até o começo da noite, 

fechando todos às 20horas, e abrindo mais tarde, após o meio dia, aos domingos e 

feriados. O fluxo de pessoas é intenso chegando, no caso do Papai, por exemplo, a 

receber dezenas e, às vezes, mais de uma centena de clientes por dia. Os tipos que 

frequentam o cinema são muitos e variados. Pude encontrar pessoas dos mais variados 

graus de instrução, raças, origens, ocupações, performances e identidades de gênero, 

ainda que o tipo mais comum, sejam de pessoas que costumam frequentar a região, seja 
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 Observação semelhante foi feita por Maria Elvira Díaz-Benítez sobre a relação entre o êxito de pessoas 

negras no dark room quanto comparada a outros espaços em uma boate carioca (ver DÍAZ-BENÍTEZ: 

2007a; 2007b) 
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por trabalho, lazer ou residência. Em uma reportagem sobre o cinema, um site local 

descreveu da seguinte maneira a clientela do Papai: 

Muitos coroas, alguns até casados. Geralmente eles fumam. Também 

frequentam os gays mais femininos, aquelas pintosas. Aqueles garotos 

com estilo de "marginal" também frequentam. Vale lembrar que não é 

preconceito, é a realidade para vocês imaginarem os tipos de cliente
19

 

. 

A descrição da clientela do cinema ilustra algumas das percepções que, entre os 

interlocutores com os quais pude conversar sobre o local, descreviam as razões pelas 

quais não se interessavam em ir a tal lugar. A imagem, todavia, acredito seja precipitada e 

carente de profundidade. Durante as inúmeras vezes que fui ao Papai Cine Vídeo 

encontrei brasileiros, espanhóis, argentinos, pessoas que residiam nos bairros da região 

ou distante, em outros municípios e estados, que desenvolviam as mais diversas 

ocupações, desde as mais especializadas (como religiosos, advogados e enfermeiros) até 

outras que exerciam ocupações laborais gerais, além de desempregados e estudantes. 

Além disso, pude observar também a presença, em poucas vezes, de travestis e 

transexuais, além de uma mulher que usou o cinema ao menos uma vez por mês ao longo 

de quase dois anos para prostituir-se com os próprios clientes de lá.  

Como dito há pouco, os cinemas costumam agregar pessoas bastante heterogêneas 

e difusas, que não podem ser reunidas em um único estrato social, faixa etária, nível de 

escolaridade, ocupação profissional, tampouco em identidades sexuais. A exigência dos 

valores a serem cobrados, bem como a possibilidade de exigência de documentos acaba 

freando a participação de menores - ainda que alguns consigam burlar isso – ou sujeitos 

de estratos sociais muito baixos (ainda que trabalhadores de rua, como pedintes e 

engraxates não sejam raros). 

A separação em função de possibilidade de pagar as entradas e, assim usufruir dos 

serviços oferecidos se opera também, em nível extremo, quando compararei os cinemas 

às saunas. Se os cinemas ofereciam restrições a partir da cobrança de ingressos que 

custam, no máximo dez reais, nas saunas o tipo de clientela que se conformava a partir da 

possibilidade de pagamento era ainda maior, tendo em vista que os ingressos cobrados 

custam três ou quatro vezes esse valor.  

O ingresso funcionava como uma espécie de marcador das possibilidades de 

consumo, organizando e segmentando públicos segundo graus de acessos e interesses. 

Ainda que no caso observado tivesse notado que algumas das pessoas que frequentavam 
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 Retirado de: http://www.bafonique.com/2013/10/cinemapornojoaopessoa.html acesso em 20-jan-2016. 

http://www.bafonique.com/2013/10/cinemapornojoaopessoa.html
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as saunas frequentassem vez ou outra os cinemas pornôs também, o fluxo inverso era 

pouco evidente, sugerindo assim que ambos os espaços ainda que inseridos num mesmo 

contexto amplo, encarnam sociabilidades diferenciadas a partir das práticas de consumo e 

da forma como os marcadores sociais da diferença mobilizam leituras sobre os sujeitos 

inseridos nesses circuitos. 

 

2.3 Tesão, vapor, diferenciação 

As primeiras saunas que pude identificar na cidade iniciaram suas atividades no 

final dos anos 1980, se popularizando na capital a partir de meados da década de 1990. O 

processo reproduz em contexto local movimento semelhante apresentado em grandes 

centros como São Paulo a partir da chegada, já na década de 1970, das saunas com 

proposta de atender um público homossexual, sobretudo os homens gays (MACRAE, 

2005). É importante notar que, assim como em outros lugares, antes mesmo da década de 

1970, já havia saunas espalhadas por João Pessoa, de forma mais evidente em clubes, 

hotéis e piscinas públicas. O que se verificou a partir do momento de abertura política na 

década de 1970 nos grandes centros, e posteriormente em João Pessoa, no final dos anos 

1980 é o surgimento de um nicho de mercado segmentado para o público homossexual. 

O movimento de surgimento das saunas é acompanhando, como já dito, por outros 

tipos de atividade de entretenimento e lazer, a exemplo dos bares, boates e, certo período 

depois, pela emergência de espaços comerciais onde se podia desfrutar da companhia e 

da possibilidade de estabelecer parcerias afetivas, eróticas e encontros sexuais fortuitos 

que eram protegidos sob os signos do sigilo, do segredo e da discrição. Desse modo, 

através da interação entre mercados, processos de segmentação e de visibilidade social, 

bem como de conformação de estilos de vida nas cidades, “as saunas surgem para aqueles 

que preferem manter seus desejos homoeróticos longe das vistas do público, garantindo 

conforto e segurança para seus clientes” (SANTOS: 2012, p. 24). 

A Termas Solar do Poente foi a primeira sauna em funcionamento na cidade, 

mantendo-se aberta até o presente e com curtas e poucas interrupções. Localizada no 

bairro de Manaíra, no centro litorâneo da cidade, o estabelecimento foi aberto em 1989 

tendo como proprietários o casal Alex e Naldo, que além de gerir o estabelecimento até 

2014, trabalhavam como dentista e funcionário público. Meses depois o estabelecimento 

foi vendido para o senhor Cláudio Ferreira, atual proprietário e antigo frequentador da 

sauna. 
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A um caminhante desavisado, o espaço ocupado pelo estabelecimento, na rua 

Franca Filho, em nada chama atenção. Trata-se em seu aspecto externo de uma casa 

comum, espaçosa e com jardim como muitas no bairro. Se a Termas Solar do Poente se 

destaca pela atmosfera de discrição e recato, quase passando despercebida entre as casas 

do bairro de Manaíra, a Thermas Parahyba por sua vez preza pelo destaque, ao menos 

entre seus frequentadores. Localizada em um antigo casarão no centro histórico, próximo 

à Igreja de São Francisco e à Igreja de Nossa Senhora das Neves, o espaço agrega estética 

art deco e barroca, as duas principais referências arquitetônicas para o espaço. 

Durante a primeira fase da pesquisa de campo, esteve em funcionamento também 

na cidade de sauna HS Thermas, que aliás ocupou o espaço de uma antiga boate, em 

funcionamento desde o início dos anos 2000 e que se localizava na região do centro, nas 

proximidades do Lyceu Paraibano. Todavia, possivelmente pela inexistência de 

equipamentos de lazer nas proximidades, o funcionamento da HS foi inconstante. O 

espaço passou por diversas transformações no curso da década. Fechou por alguns 

períodos, reabriu, foi transferido para outros donos, transformado em sauna de terça a 

quinta e boate de sexta a domingo, até que finalmente converteu-se em uma boate, 

fechando poucos meses depois, em 2014. 

 Minhas incursões às saunas aconteceram em dois momentos diferentes da 

pesquisa. Na primeira fase, entre novemnro de 2013 e janeiro de 2014 tive a oportunidade 

de acompanhar em dias alternados as atividades da Termas Solar do Poente, lugar que já 

havia conhecido previamente. Posteriormente, entre setembro de 2014 e abril de 2015 fiz 

visitas sistemáticas a Thermas Parahyba, a qual já havia ido também antes na condição de 

cliente, conhecendo assim um pouco da estrutura e programação do local. Na Termas 

Solar do Poente minhas visitas sempre foram acompanhadas de amigos e interlocutores, 

que usualmente deixavam-me sozinho, simultaneamente facilitando e dificultando meu 

trabalho. Já na Thermas Parahyba, um pouco mais ambientado, optei por ir sozinho 

sempre que possível e quando necessário, marcando de encontrar-me com algum amigo 

ou interlocutor lá mesmo. Ainda nessas incursões, levei meu companheiro e amigos que 

não tinham costume de frequentar esse tipo de ambiente na tentativa de perceber olhares 

contrastantes e desacostumados e assim contrapor ao meu e aos dos meus interlocutores. 

 Ainda que a Thermas Parahyba e a Solar do Poente compartilhem de pontos em 

comum, o volume de informações mais significativos que pude coletar veio  da primeira, 

tendo em vista a situação de declínio e baixo movimento em que se encontrava a 

primeira, na ocasião próxima a fechar após quase 25 anos de funcionamento. As 
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reclamações dos clientes eram constantes, em especial no que se referia ao tamanho dos 

espaços, à higiene e à iluminação. Com a abertura da Thermas Parahyba em 2009, os 

clientes descontentes com o funcionamento da casa migraram para a nova, ou então para 

outras nas cidades vizinhas de Recife e Natal, situação aliás que observei ser bastante 

comum. 

 Em uma página de avaliação de espaços turísticos, por exemplo, os comentários 

dos clientes variavam entre: “casa maravilhosa para enconstros gays e conhecer pessoas 

interessantes. Vale muito a pena conhecer”, “eu não gostei pelo fato de ser um local 

muito fechado, sem ventilação. Só possui uma sauna (vapor) em forma de corredor e 

muito pequena. As cabines são em forma de banheiros, não possum colchões.... a única 

coisa que eu gostei foi do atendimento”, e por fim “o lufar está precisando de uma 

reforma... ficou legal, apenas a luz da sauna é muito clara, podia ser vermelha ou roxa”. 

Todos os comentários são datados entre  setembro de 2014 e janeiro de 2015. Após esse 

período a sauna permaneceu alguns meses fechada para reformas e foi reaberta em 

setembro de 2015, com estrutura renovada, equipamentos novas. A festa de 

reinauguração contava com a imagem já popularizade de “sauna mais badalada de João 

Pessoa”, oferecendo ainda feijoada para todos e bebida grátis para os 30 primeiros 

clientes.  

Em conversa com os donos atuais de ambos os estabelecimentos, a Solar do 

Poente e a Thermas Parahyba, foi notório o espaço ocupado pela dinâmica do mercado 

como razão de existência de ambas as casas. Ao perguntar das razões pelas quais teriam 

aberto uma sauna e não outro tipo de negócio, ambos os empresários informaram que a 

escolha deu-se a partir de pesquisas de mercado feitas previamente e que indicaram a 

existência e as vantagens desse tipo de estabelecimento na cidade. Essa questão ficou 

ainda mais evidente no primeiro semestre de 2013, quando várias casas de show foram 

interditadas e fechadas pelo corpo de bombeiros em virtude de não obedecerem às 

normas de segurança estipuladas para o funcionamento desse tipo de estabelecimento
20

. 

Assim, fecharam as principais casas de show e boates destinadas ao público gay na 

cidade, como a Sky, e meses depois, a Vogue, ambas localizadas no centro histórico, 

próximas à rua onde se localiza a Thermas Parahyba. 
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 O processo tem vínculo também com o incêndio na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, que em Janeiro 

de 2013 causou a morte de 243 pessoas pela inexistência de estrutura de segurança para incêndio conforme 

especificado pelas normas técnicas.  
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Ainda que conformem públicos e sociabilidades distintas o fechamento das 

boates, principais atrações das sociabilidades gay e trans na cidade, implicou também um 

aumento na demanda por espaços de lazer. As saunas especialmente foram o principal 

espaço a se beneficiar com esse quadro, junto com pequenos bares e boates 

heterossexuais na região da praia. Nas saunas, além do flerte e da paquera, abrigava-se o 

espaço dos bares e também festas temáticas que mobilizavam grupos e pessoas. 

 O padrão de cliente e prática de consumo que se estabelece nas saunas é distinto 

daquele observado nos cinemas pornôs. A distinção aqui diz respeito a um conjunto 

variado de aspectos: arquitetura e estética dos espaços, localização, a caracterização do 

público majoritário, atividades desenvolvidas, tempo dispendido no espaço, custos 

cobrados pelos serviços oferecidos, dinâmica de funcionamento e expectativas 

estabelecidas pelos frequentadores tanto em relação ao tipo de interação que pretendem 

ter quanto às pessoas que venham a conhecer. 

 

 

Figuras 15, 16, 17 e 18: Termas Solar do Poente, respectivamente entrada, pátio, 

banheiros e entrada para a sauna seca com vista para o bar. 

 

  

Fonte: Todas as imagens foram retiradas do site oficial. <www.termassolardopoente.com.br> 
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Figuras 19, 20, 21: Entrada da Thermas Solar do ponte, com vista para recepção, sala de 

descanso e bar. 

   

Figuras 22 e 23: Armários  e chuveiro coletivo na Thermas Parahyba. 

  

Figura 24:  Sauna seca 

 

Fonte: Todas as imagens foram retiradas do site oficial. <www.thpb.com.br> 
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Como se vê nas imagens, a arquitetura dos espaços é bastante diferenciada 

daquela dos espaços mais populares, a exemplo dos cinemas. Aqui, a ideia de conforto e 

descanso é vendida como um diferencial aos clientes, em geral pessoas com mais de 30 

anos, de ocupações predominante ocupações liberais - como advogados, médicos e 

pequenos e médios empresários e comerciantes. Alguns desses têm relacionamentos 

estáveis e duradouros com outros homens e mulheres, de modo que em alguns casos pude 

acompanhar casais que iam a sauna juntos. Também foi comum encontrar pessoas de 

outros estados (Pernambuco e Rio Grando do Norte, princiapalmente) e cidades mais 

afastadas da capital, como Patos, Cajazeiras e Sousa. 

 A dinâmica de funcionamento de ambos os espaços segue o ritual de interação 

comum a diversas saunas. Ao entrar, os frequentadores passam por uma pequena sala 

onde recebem uma chave de armário onde guaradão seus pertences e roupas, e também 

onde receberão os chinelos. Nos armários são disponibilizadas toalhas para que os 

clientes possam transitar pelo interior, havendo também aqueles que prefiram fazê-lo de 

sunga. Durante as diversas vezes que fui ao ambiente não encontrei clientes usando outro 

tipo de vestimenta que não esse conformado pelo código toalha-chinelos. 

 As saunas em seu conjunto oferecem um espectro amplo de atividades e 

estruturas. Assim como nos cinemas, é comum a presença de uma sala de vídeos que 

projeta, através de aparelhos televisores, filmes pornográficos, quase sempre com duplas 

ou grupos de homens; também é comum a presença de pequenas cabines equipadas com 

uma pequena cama e um colchonete. Além desses espaços, a Thermas Parahyba conta 

ainda como um dark room e uma área aberta onde acontecem sempre às sextas-feiras e 

datas festivas acontecem apresentação de música ao vivo, em geral shows de voz e violão 

de artistas variados. O dark room é pouco utilizado pelos clientes, exceto em situações 

festivas ou dias de grande concentração de clientes. Em ambos os estabelecimentos o bar 

é um espaço central e, assim como no espaço do cine Phoenix, é o ambiente onde são 

estabelecidos trocas de olhares, flertes e interações face a face que podem se desdobrar 

em outros formatos: paquera, fica, transa, convites para atividades fora do ambiente. Seja 

como um espaço de encontro anterior às transas, ou posterior, o bar reúne as pessoas para 

formas de interação que privilegiam a conversa; é no bar também onde acontecem as 

apresesentações artísticas de djs, go go boys e drag queens, além de ser ali onde é servida 

a feijoada nas tardes de domingo e onde é feito aos sábados, respectivamente na Thermas 

Parahyba e na Termas Solar do Poente.  
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 Ainda que a realização de festas com a distribuição de refeições seja comum em 

várias saunas do nordeste
21

, pude observar que a forma como os clientes se relacionam e 

interagem na cidade era um pouco distinta do que pude conhecer em outras contextos 

como Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. As saunas investigadas se notabilizavam pela 

constituição de uma espécie de ambiente comunitário, um espaço que reunia grupos que 

estabeleciam relações de amizade e interesse mútuo que, em grande medida iniciavam  

naquele ambiente e de lá foram expandiam-se para outros domínios da vida pessoal e 

profissional. Essa era a relação de Pedro que conheci durante o baile de Carnaval da 

Thermas Parahyba em 2015. Pedro tinha 42 anos, era  branco, morava em Manaíra e 

trabalhava como infermeiro. Era o que no sistema de classificação das saunas se chamava 

“urso”, era gordo, peludo, barbudo e usava esses atributos de maneira positiva na 

dinâmica das paqueras e encontros que desenvolvia. Sua frequência à sauna era 

constante, indo pelo menos uma vez por semana, ou mais, quando permitido. 

 Quando nos conhecemos, durante o baile de máscaras, Pedro estava 

acompanhando de outras seis pessoas que eram seus amigos de sauna. Em outras 

situações de campo pude observar também outras situações, a exemplo de um domingo 

onde, durante o bingo dois grupos de amigos, cada um com quatro a seis pessoas, 

trocavam piadas, cumprimentos entre si e com os funcionários, remetendo à situações, 

pessoas e “piadas internas” partilhadas entre os frequentadores habutuais do espaço. Isso 

era observado também, no caso da Thermas Parahyba, pelas diversas situações festivas 

que reuniam os clientes e funcionários,a  exemplo da troca de presentes no “amigo da 

onça” realizado nos natais, dos arraiais de São João no período junino, além de 

aniversários de clientes que aconteciam eventualmente lá, que ainda que não 

constituissem parte da programação oficial da casa, eram celebrados pelos presentes 

como se o fosse.   

 Além de conhecer eventuais parceiros, Pedro dizia que a sauna era um ambiente 

interessante em outros sentidos pois na sauna “encontro meus amigos, tomo uma cerveja, 

converso. Os meninos são legais e o atendimento é impecável. Sempre me divirto”, 

impressão compartilhada por Yebá, para quem “se você não consegue transar, mesmo 

assim vale a pena ter ido”. Yebá tem 29 anos, trabalha como professor na cidade de 

Mamanguape, a cerca de 45 minutos de João Pessoa e mora na cidade de Bayeux, região 

metropolitana. A sauna, junto com os banheiros da rodoviária, que constitui um dos 
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 Pude observar que o ritual da feijoada é comum, seja em um dia específico da semana ou do mês nas 

saunas de João Pessoa, Recife, Natal e Mossoró, por exemplo.  
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espaços cotidianos na sua relação com o espaço urbano de João Pessoa, são os lugares 

onde mais costuma ir. Enquanto conversávamos ele destava os aspectos positivos do 

ambiente da sauna, advertindo para as vantagens e possibilidades de um espaço onde se é 

“bem tratado”.  

 Nas saunas destaca-se também a presença de garotos de programa, michês ou 

“boys”, como são chamados com mais frequência. No cenário da sauna os boys 

mobilizam atenção e curiosidade daqueles menos familiarizados com a dinâmica do 

lugar. Essas “caras novas” são aquelas sobre as quais os boys costumavam investir mais 

esforços, aproximando-se, senduzindo, por vezes conversando e fazendo massagem de 

modo a oferecer e negociar a prestação dos seus serviços. Com a maioria dos clientes 

habituais, a relação era um pouco diferenciada, marcada por uma intimidade e maior 

nível de proximidade que se expressava  pela troca bebidas, brincadeiras, longas 

conversas e cumprimentos. 

 No contexto atual, as saunas aparecem como um espaço privilegiado para pessoas, 

em especial homens, que desejam encontros sexuais pagos. As relações entre 

prositituição masculina e pegação são intensas, como notou por exemplo Néstor 

Perlongher (2008) a partir do contexto paulistano. Assim, acredito que não seja possível 

estabelecer de maneira clara e nítida uma separação entre prostituição e pegação, como 

fizeram por exemplo Teixeira (2003; 2009) e Gaspar Neto (2013) ao definerem a pegação 

como uma modalidade de encontro entre pessoas potencialmente desconhecidas e sem a 

necessidade de envolvimentos afetivos prévios, ou expectativa de ganhos financeiro a 

posterori. A dificuldade em estabelecer limites diz respeito tanto a volatilidade da 

prostituição masculina entre homens em João Pessoa, quanto à forma como ambas as 

práticas se encontram e conectam. 

 A relação entre pegação e modalidades de sexo pago como a prostituição é ainda 

mais notável no caso da prostituição de rua, geralmente avaliada como um tipo de 

prostituição mais baixa dentro de um sistema de hierarquias mais amplo, envolvendo 

agentes, modalidades de relação e de ocupações do espaço variadas. No caso de João 

Pessoa, a última década registrou uma intensa redução da prostituição de rua entre 

homens; as razões são pouco claras, mas talvez seja possível identificar um vínculo 

paradoxal entre o abandono do centro antigo, onde se concentravam os principais pontos 

de prostituição entre homens na cidade, conciliada às políticas de valorização do 

patrimônio na região. O complexo formado, por exemplo, pela Praça 1817 e pelo Ponto 

de Cem Réis, identificado por Lima (2006) como um dos eixos da prostituição na região 
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do Centro, após sofrer as ações do estado por meio das políticas de revitalização 

patrimonial viu os michês e boys migrarem para outros espaços de trabalho e ocupação, 

como notava Jonas: “desde que eu era menino que via boy na Praça dos Três Poderes, ali 

no ponto de cem réis, onde tinha a pista de skate.. não era nada demais, mas pelo menos 

tinha”. 

 Possivelmente, a forma mais acurada para se pensar os processos de 

territorialização das atividades de prostituição entre homens em João Pessoa seja através 

da ideia de esvaecimento, não de desaparecimento. Ainda que os principais espaços 

públicos ocupados como “pontos de prostituição” na cidade tenham suas atividades 

reduzidas, a dinâmica de deriva, como notaram Perlongher (2008) e Lima (2006) são 

características da atividade. Nesse sentido, é possível sugerir uma deriva, um movimento 

de ir em direção não apenas para outros espaços públicos, mas também de assumir 

posições em espaços comerciais, como as saunas e cinemas pornôs, mas também com a 

popularização dos portais de acompanhantes e aplicativos de geolocazação onde também 

é possível encontrá-los. Assim como a dinâmica identificada por Nascimento (2014b)  ao 

analisar o caso de mulheres e travestis que se prostituiam no Litoral Norte, a mobilidade é 

uma característica da atividade dos homens que se prostituem na capital paraibana. É uma 

mobilidade que cruza não apenas cidades, estados e atravessa ocenanos, mas dadas a 

proporção e a forma como são constituídas trajetórias de alguns desses rapazes, se fazem 

nas fronteiras da própria cidade, cruzando bairros, estabelecimentos e modalidades de 

trabalho
22

. 

 Assim como nos cinemas, as relações estabelecidas entre clientes e garotos de 

programa, ainda que majoritariamente mediadas por pagamentos feitos diretamente aos 

rapazes, não é cumpulsoriamente definida pela cobrança, ainda que no caso das saunas 

essa seja a modalidade mais recorrente. Nesse sentido, os boys da sauna são apresentados 

e diferenciados como “mais profissionais”, tendo em vista que a negociação reforça e 

evidencia os arranjos de poder, responsabilidades e deveres esperados desse tipo de 

relação. Ao menos foi o que me informou Allan, quando o conheci em um aplicativo para 

smartphones no qual divulgava seus serviços como garoto de programa. Allan dizia 

morar no bairro de Tambaú, trabalhava na distribuidora local de energia elétrica e tinha 

uma filha, nascida de um namoro que teve quando adolescente. Quando eu o conheci, 

Allan descrevia-se da seguinte maneira: “branquinho, 182cm, 83kg, macho, pegada 
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 Élcio Nogueira dos Santos (2012) observou algo semelhante ao discutir as múltiplas jornadas e espaços 

de trabalho de michês na capital paulistana. 
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forte”, sua constituição corporal era atlética, ou como notaram alguns amigos certa vez, 

ao comentar sobre seu perfil, “sarado e rasgado”, ao referirem-se ao aspecto musculoso 

de sua aparência nas fotos e perfis nos sites em que divulgava seu trabalho. Entre as 

razões que apresentava para ter chegado à prostituição, ele mencionava um duplo 

interesse, que reunia excitação e necessidade: 

Não vou dizer que não gosto de foder. Aliás, gosto muito, mas não é só 

por isso. Não é uma vida fácil. Quando eu trabalhava na sauna tinha 

noite de não conseguir quase nada. A gente tem necessidades, né? Eu 

tenho as minhas, você tem as suas, todo mundo tem as suas. (...) acho 

que quando a gente chega em um determinado momento da vida a gente 

quer algumas coisas e tem que batalhar como pode pra conseguir. Eu 

gosto de me cuidar, gosto de dar uma coisa diferente pra minha filha, 

de sair (Diário de Campo, Allan, outubro de 2015). 

    

 Necessidade e tesão compunham assim uma relação de intensa proxomidade que 

compunham os percursos de Allan na prostituição, desdobrando-se para espaços e 

campos da vida além dela. Para ele, a prostituição implicava uma forma de agregar 

rendimentos para sua economia pessoal, mas também de sentir-se bem-quisto, desejado, 

atraente para outras pessoas, homens e mulheres. O dinheiro funcionava então, mais que 

uma necessidade, uma forma de ver esses atributos revertidos em ganho, mas também 

uma forma de demarcar os limites: “eu posso transar de graça se eu quiser, e eu faço 

assim também, mas aí não é mais trabalho, as regras são outras, as vantagens também”. 

Angustiado com tal colocação, perguntei então se sexo de graça não era trabalho, o que 

seria, ao que ele me respondeu: “não sei, vontade, pegação, curtição... as vezes até amor”.  

Na vida, Allan atendia quase que exclusivamente homens, em média dois ou três por 

semana, em determinados períodos do ano, mais, em outros menos. Na vida real, já não 

tinha namorado ou namorada desde que havia separado-se da mãe de sua filha, há cerca 

de sete anos. Dizia que assim as coisas eram mais simples. Tinha predileção pelo sexo 

anal, tanto com homens quanto com mulheres, e se “ativo” com os clientes e “mais ativo” 

com outros parceiros, remetendo assim à sua posição como penetrador nas relações que 

estabelecia. A sua predileção pelo sexo anal era também uma das razões pelas quais tinha 

constituído seu percurso na prostituição privilegiando clientes homens, além do fato de 

que “é o que mais aparece”. 

Aos 27 anos Allan já tinha uma filha e havia trabalhado por alguns meses em uma 

das saunas da cidade, além de ter ido também, a convite de amigos e clientes, a outras 

cidades como Natal em Recife, onde esporadicamente marcava encontros de trabalho. 

Todavia, suas atividades na ocasião eram mediadas por um site de acompanhantes onde 
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ele divulgava suas fotos e um contato por meio do qual os clientes contatavam-no. Esse 

método, segundo ele, tinha a vantagem de ser “mais confortável, além de não te expor 

como na sauna”. 

 Em uma outra situação, após quase dois meses de conversas quase diárias, pude 

encontrar Allan pessoalmente na sua casa durante um dia de folga de seu trabalho na 

distribuidora de energia. Na sua casa ele me contava as vantagens e aguras do trabalho na 

“vida”, como se referia à prostituição, comparando-a à “vida real”, compreendida pela 

rotina de cruzar a cidade até seu local de trabalho, as visitas à filha, além de suas 

atividades pessoais cotidianas que envolviam frequentar a academia de ginástica 

localizada a algumas quadras de sua casa, preparar comida e cuidar dos afazeres 

domésticos. A vantagem da sauna, para Allan, enquanto profissional era a segurança já 

que “é meio sinistro as vezes, você nem sempre conhece a pessoa, não sabe se ela é 

confiável”. Essa era a razão pela qual ele recusava-se a atender em sua própria casa e 

também rejeitava alguns trabalhos, fosse por identificar alguns clientes como “mau 

encarados”, fosse porque acreditava que pudessem comprometer sua vida real através de 

vínculos com conhecidos, amigos pessoais e familiares. Assim, sua vida na sauna foi 

resumida, curta, de modo a gerenciar não apenas as responsabilidades e obrigações com 

outras atividades, como também em função da exposição intensa que sofria ao estar lá. 

Se para Allan, as saunas apesar de serem um espaço de trabalho atrapalhavam no 

sentido de expor sua atividade profissional “sigilosa” para um público muito amplo, uma 

das vantagens apresentadas pelas pessoas com quem pude conversar nas saunas e sobre as 

saunas era justamente a discrição e o sigilo que compunham os espaços. 

 A ideia de conforto, discrição e bom atendimento, conciliada a essa intensa 

dinâmica de encontros foram apresentados por alguns interlocutores que conheci na sauna 

como aspectos que diferenciavam tal espaço dos demais comerciais disponíveis na cidade 

e que se popularizaram entre o público gay, a exemplo das boates e de bares segmentados 

ou não. Essas avaliações sobre as saunas também as diferenciava dos cinemas pornôs, 

conformando o que adverti a pouco como estilos de sociabilidade e públicos específicos, 

ainda que houvesse alguma mobilidade entre a clientela de um espaço e outro. 

 Ainda sobre o público, é preciso notar alguns mecanismos classificatórios 

operados em função da estratégia de segmentação que opera sobre ambas as modalidades 

de locais comerciais para encontros sexuais em atividade na cidade – as saunas e os 

cinemas pornôs. Essas distinções dizem respeito sobremaneira às caracterizações em 

torno de marcadores sociais da diferença como performance de gênero, raça, geração e 
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estrato social e reverberam de maneiras variadas, desde as dispositivos classificatórios 

acionados pelos sujeitos, à forma como se estabelecem as relações entre os clientes 

dentro dos espaços e suas avaliações sobre os clientes dos demais espaços. 

 

2.4 O macho e outros dispostivos classificatórios 

 No plano das práticas e do jogo de conquista, a masculinidade engendrada pelos 

sujeitos é central na economia performativa do gênero nos pontos da pegação, incluindo-

se aqui tanto espaços públicos, comerciais e virtuais. As masculinidades agenciam trocas, 

tornando possível ter maior ou menor sucesso nas interações. A “masculinidade” a que 

me refiro nesse caso é modelo em certo sentido “hegemônico” (CONNELL, 2002); trata-

se da (re)iteração de certos gestos, trejeitos, condutas, enfim “técnicas corporais” 

(MAUSS, 2003) que, no contexto local, veiculam uma imagem ampliada de um 

estereótipo “macho”.  

Ser macho pode ser apreendido desde várias perspectivas que se entrecruzam. Diz 

respeito a não dar pinta, não realizar uma performance afeminada. Também pode ser 

sinônimo de não assumir uma orientação sexual que se diga publicamente homossexual, 

operando assim um dissenso entre vida pública e privada, intimidade e exposição, entre 

desejo e a assunção de orientação sexual a partir dos sistemas de coerência que definem 

homossexualidades, bissexualidades e heterossexualidades. Na produção do macho nos 

espaços de pegação, o desejo é orientado para pessoas com a mesma constituição de 

sexo-gênero ao passo que a orientação sexual se faz a partir de uma relação de 

“desidentificação”, relembrando Teresa de Lauretis (1987) e Monique Wittig (2006). 

Assim, se para Wittig, as lésbicas não são mulheres, é possível expandir a reflexão e 

sugerir que na pegação, o macho não é (nem pode ser) gay. Essas relações evidenciam os 

argumentos já apresentados e discutidos por Gayle Rubin (1993), Michel Warner (1991), 

Judith Butler (2003) e Beatriz Preciado (2014) a respeito da heterossexualidade como um 

regime compulsório atuando na produção da normalidade do gênero. 

 Butler ao discutir a possibilidade de uma unidade de experiência a constituir os 

gêneros, por exemplo, afirma que: 

a coerência ou a unidade interna de qualquer dos gêneros, homem ou 

mulher, exige assim uma heterossexualidade estável e oposicional. (...) 

Essa concepção de gênero não só pressupõe uma relação casual entre 

sexo, gênero e desejo, mas sugere igualmente que o desejo reflete ou 

exprime o gênero, e que o gênero reflete ou exprime o desejo. Supõe-se 

que a unidade metafísica dos três seja verdadeiramente conhecida e 
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expressa num desejo diferenciador pelo gênero oposto – isto é, numa 

forma de heterossexualidade oposicional (BUTLER: 2003, p.45). 

 

Assim, conforme Butler, a suposição de uma naturalidade das masculinidades e 

feminilidades toma base uma matriz que produz padrões de coerência entre sexo-gênero-

desejo. Trata-se de algo próximo à noção de sexo como sistema de escritura, 

argumentado por Preciado (2014). Se o sistema sexo-gênero é um sistema de escritura, 

produzindo corpos naturais e não-naturais, vidas mais ou menos habitáveis, então como 

tecnologia biopolítica, para Preciado ele é também um sistema de dominação 

heterossocial, “um dispositivo social de produção de feminilidades e masculinidades que 

opera por segmentação e fragmentação do corpo” (PRECIADO: 2014, p. 25). São essas 

convenções que organizam as masculinidades a partir de um encadeamento lógico entre 

feição anatômica, identidade e performance de gênero, bem como fluxo do desejo e 

assunção de papéis nas relações sexuais que produzem o macho como heterossexual, 

viril, sempre disponível e penetrador. 

Uma avaliação mais próxima e profunda dessas performances que se distribuem 

não apenas nos cinemas pornôs, mas em diversos espaços de pegação oferece dois 

importantes pontos de tensão. O primeiro é que as masculinidades não podem ser 

pensadas de maneira isolada de outros marcadores sociais da diferença; o segundo ponto 

é que a noção de uma masculinidade hegemônica no contexto aqui avaliado é 

insuficiente. Ainda que seja cobiçada como um símbolo, ela não se verifica na economia 

performática do gênero que os agentes desenvolvem no curso de suas interações.  

Se como sugere Mariyn Strathern (2006) os significados atribuídos a homens e 

mulheres são produtos das relações que pessoas comuns estabelecem umas com as outras 

através de domínios mais amplos, como o parentesco e o trabalho, bem como concepções 

que envolvem cosmologias, valores, atitudes e expectativas, então a masculinidade não 

pode ser pensada também como um atributo per se. Ao contrário, ela é conformada no 

entrecruzamento com marcadores sociais da diferença como raça-cor, orientação sexual, 

geração, posição socioeconômica na dinâmica de produção, e ainda origem e religião. 

Essa noção fica evidente em uma avaliação do sistema de classificação que é manuseado 

pelas pessoas nos territórios de pegação. Categorias que servem para classificar e marcar 

os sujeitos externamente, como “machudo”, “pai de família”, “negão” e “cafuçu”, 

“barbie”, “viado”, “milico”, “novinho”, “tia”, “coroa”, sinalizam para as articulações de 

marcadores nas quais as pessoas são posicionadas e lidas. Assim, acompanhando Andrea 

Corwnall e Nancy Lindisfarne,  
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as formas hegemônicas nunca são totalmente compreensíveis, tampouco 

elas irão sempre controlar as subordinadas. Ou seja, sempre há algum 

espaço para versões subordinadas da masculinidade – como identidades 

alternativas generificadas que validam a autoestima e encorajam a 

resistência (CORNWALL; LINDISFARNE: 1993, p.5). 

 

 As masculinidades, como qualquer sistema de escritura e leitura da diferença 

remetem a uma materialidade corporal que todavia, não é inata, mas avaliada a partir de 

diversos sistemas de valoração; são contingentes, históricas e produzidas em meio a 

relações de poder que se estabelecem em meio a qualquer relação. Todavia, como 

relações de gênero constituem relações com implicações específicas, produzindo efeitos 

distintos na vida das pessoas (CORNWALL; LINDISFARNE, 1993). 

 Uma avaliação dos sistemas classificatórios pode ajudar a interpretar isso. Minha 

sugestão é que, nos contextos que pude avaliar, a partir das interações que acompanhei e 

que pude manter em espaços públicos, comerciais e virtuais, as masculinidades podem 

ser escritas e inscritas a partir da conjugação de quatro esferas, pelo menos: o gênero, a 

raça, geração e classe. Assim, os dispositivos como sistemas de classificação 

estabelecidos exteriormente, ou seja, por outros, são formas de escrever a presença do 

outro dentro de domínios de relação que produzem expectativas e suposições. 

 

Quadro 1: dispositivos classificatórios acionados nos pontos de pegação 

(positividade)                                                                                              (negatividade) 

 

 

 

Macho 

     Machudo   Pai de família 

                Hétero flexível 

                            Negão 

                            Cafuçu 

                                    Alemão 

 

 

 

Discreto 

Brother 

Gay 

Lek (moleque) 

Novinho 

Urso                         barbie 

 

 

Coroa 

Afeminada Bicha 

Ploc-ploc       

Mona 

Viado 

Maricona  

Travesti 

 

No universo das relações gays e homoeróticas as categorias são amplas e 

funcionam tanto como estruturas apelativas, quanto descritivas. “Bicha”, “mana”, 

“mona”, “viado”, “mulher”, “homem”, “macho”, “brother”, por exemplo, são formas 

pelas quais as pessoas podem cumprimentar e referirem-se umas às outras em situações 

cotidianas e corriqueiras. Por outro lado, enquanto sistema de estratificação indicam 

também posições relacionais ocupadas pelos sujeitos e, como sugere Osmundo Pinho 

(2004), constituem etiquetas e formas de organizar a experiência e as existências a partir 
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de traços e caracteres exteriores que são hierarquizados a partir de um sistema de 

referência. Esse sistema de referência não é inato, mas indica relações de desigualdade, 

subordinação, opressão e resistência inseridos e relacionados a conjunturas mais amplas. 

Na economia performática do gênero, a organização das categorias como 

dispositivos classificatórios ordenados desde um bloco que pressupõe uma positividade 

até uma negatividade é propositiva, baseada nas observações, conversas e situações que 

pude acompanhar nas diversas configurações de espaços que pesquisei. As 

masculinidades são produzidas e avaliadas no curso das interações, de modo que, a partir 

das estratégias que estão veiculadas à economia performática do gênero, se classifica e 

insere-se o outro dentro desse sistema de escritura. Os marcadores de classe, raça, 

geração estão imbricados às formas de marcar o gênero, produzindo arranjos complexos 

que são acionados de maneira mútua. Assim, quando se fala em negão, cafuçu, coroa ou 

bicha ploc-ploc está a se falar não somente de uma expressão de masculinidade (ou a 

suposição paradigmática de sua falta), mas também de ideias sobre um lugar ocupado 

dentro de relações de raça, classe e geração, pelo menos. As categorias são recursos 

acionadas tanto em leituras que se intersecionam quanto que se estabelecem a partir de 

aglomeração de posições subalternas não necessariamente avaliadas de forma conjunta.  

As categorias se proliferam e se reinventam nas interações que os agentes 

estabelecem. A categoria “macho”, por exemplo, da qual vários agentes se investem para 

avaliar e descrever a si mesmos e aos outros, é negociada e coligada a outros atributos. 

Assim, ser macho e passivo não constitui um problema em efetivo, tendo em vista o valor 

atribuído à ideia de pessoas discretas, fora do meio, que realizam suas práticas no sigilo. 

Em aplicativos de geolocalização com o Grindr, Scruff e Hornet, por exemplo, 

acompanhei a abundância de descrições sinalizadoras desse tipo de avaliação: “macho 

passivo”, “puto passivo e macho”, “só fale se for macho tanto quanto eu”, “fora 

afeminados e gordos”, “não sou nem curto afeminados”, “pra ficar com afeminado, 

prefiro ficar com mulher. Homem tem que ter jeito e atitude de homem. Discrição é o que 

mais prezo, brother”. Em outra situação que acompanhei, por exemplo, Rafael comenta 

que ao conhecer Yebá não tinha gostado dele por considerá-lo “gayzinha demais”, mas 

que isso tinha mudado, “isso foi no dia, agora não acho mais”. 

Se corpo, raça e geração são atributos importantes na constituição das relações, a 

noção de aparência também o é, de modo que ser feio, bonito, liso, peludo, magro, gordo 

ou musculoso também são elementos considerados nas economias performáticas de 

gênero. Nesse contexto a noção de “cuidado” é usada como sinônimo de relações entre 
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gênero, aparência e corporalidade: “macho, discreto e me cuido. Se você não fica com 

qualquer um, eu também não fico” dizia em dos interlocutores que conheci no Grindr. Se 

cuidar implica assumir uma dietética do corpo comprometida com a gestão das formas e 

medidas, em geral através da prática de atividades físicas e adoção de um estilo de vida 

que se presume como saudável, pessoas que “malham”, que seguem uma vida “fitness”, 

aqueles que mesmo que não tenham um corpo “sarado”, “rasgado”, ou “em forma”, 

estabelecem algum tipo de preocupação nesse sentido. 

De maneira mais recorrente nas interações que acompanhei e observei em lugares 

públicos como a praia e os banheiros, não ser negro é um critério de garantia de 

parceiros, daí as inúmeras denominações para os tons de pele que buscam fugir à 

afirmação de se ser negro. Em outros espaços a presença de pessoas negras é 

transformada em objeto de fetiche, basicamente em função da presunção de uma posição 

ativa e de genitálias grandes, alocadas aqui na figura do “negão”. É o que acontece, por 

exemplo, nas saunas, onde se espera que os boys negros sejam bem dotados, viris e com 

apetite sexual insaciável. Considerando o processo de sexualização e racialização como 

imbricados e resultantes de um embate colonial produzido historicamente Osmundo 

Pinho (2012, p.180) argumenta que essas representações sobre ser negro, branco, asiático 

ou indígena, por exemplo, estão vinculadas a determinadas representações de poder, 

saber e desejo. É possível indicar ainda que as categorias resultantes desse embate 

constituem um processos de valoração e de correlações entre raça, conduta e moral, além 

de modo que: 

a diferenciação dos corpos e sua hierarquização colonial demandaram a 

regulação de corpos sexuados e racializados, justamente por meio de 

dispositivos de racialização e sexualização; um modo para proceder-se a 

distinção entre selvagens (negros, índios e mestiços) e civilizados, 

“metáfora constitutiva do sistema colonial latino-americano” (Figari, 

2007). O homem branco heterossexual colonizador ocupou o lugar 

discursivo do macho penetrador e civilizador, ativo sexualmente e 

produtor de história e cultura, reservando para negros, índios, mulheres 

e “pervertidos” sexuais, o lugar passivo de objeto da dominação e do 

disciplinamento, e o lugar da sexualidade indomável, abjeta e perigosa 

(PINHO: 2012, p.180) 

 

Como forma de lidar com o estigma e as avaliações decorrentes da cor da pele e 

raça, se produz um espectro de cores que tem como efeito retórico recusar a posição de 

“negro” e os significados a ela associados. Esse alternativa pode ser correlacionada ao 

modelo de distinção racial e de violência racista produzido no Brasil onde as pessoas são 

identificadas como negras não em função de uma ascendência, mas a partir de traços 
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fenotípicos e caracteres corporais. Em grupos e redes sociais, por exemplo, algumas das 

pessoas negras que pude conhecer utilizavam como estratégia a adoção de avatares que 

ilustravam pessoas brancas, jovens e de corpos atléticos, como já ilustrado pelo caso de 

Rafael. Ao perguntar a razão da escola ele me disse que “o fake é todo contrário a mim”. 

Ricardo: O meu fake reflete minha essência 

Rafael: O fake é todo contrário a mim, ou não?  

Thiago: Não sei se fakes tem ser o contrário da pessoa. Tem gente que 

bota o tipo de cara que interessa a elas, tem gente que bota paisagem, 

tem gente que bota bicho e quem bote artistas. As vezes diz muito sobre 

algumas das suas preferências e gostos. 

Rafael: mas eu não queria ser branco não. Queria ser mais dourado 

Thiago: Dourado, como assim? 

Rafael: Bem douradinho, um marrom puxado pro dourado. Aí eu me 

metia um hidratante pra brilhar [risos] 

Thiago: E você se vê como hoje? 

Rafael: Hoje eu sou indeciso. Tem dia que preto, tem dia que marrom 

bombom [risos] 

Thiago: [risos] – Rafael então muda a imagem do seu perfil para a de 

um grafite de rua onde o cabelo da personagem é uma árvore, 

simulando algo como o black power que tem. – você não se vê como 

pessoa negra ou preta? Não gosta desses termos? 

Rafael: Sim, gosto. Eu na maioria das vezes digo ser preto, mas não 

acho necessário falar a todos algo que todos veem. 

(Diário de campo, Rafael, outubro de 2015) 

 

Assim como as formas de classificar as pessoas são diluídas e construídas nas 

interações, as ideias elaboradas sobre raça e cor de pele também são relacionais, ainda 

que constituídas a partir de marcadores tomados como se fossem naturais a partir das 

corporalidades de sujeitos e suas relações com outros marcadores sociais da diferença e 

suposições morais.  Estabelece-se assim, de modo retórico entre algumas pessoas, uma 

escala de cores desde o preto e negro, passando por moreno escuro, claro, latino, moreno 

jambo, bronzeado até diversas matizes de branco (branco, clarinho, alemão, americano, 

gringo, branquelo, amarelo, japa).  O fluxo ascendente nesta parábola que congrega cor e 

possibilidade de sucesso nas tentativas de estabelecer parcerias está no sentido do 

branqueamento. As pessoas brancas, loiras e de olhos claros constituíam um objeto 

referencial do desejo e, como tal, eram mais disputadas. Ainda assim, esse tipo é pouco 

comum. Recorrentes são os embustes desse tipo europeu que os nativos chamam de 

alemão ou americano.  

  Ainda sobre os negros, exige-se deles uma postura máscula, uma noção de 

masculinidade hiperbólica e em geral que seja bem dotado, ou seja, que tem a genitália 

avantajada e erétil. Os homossexuais negros afeminados ou com trejeitos são rechaçados 

e ridicularizados. São chamados de “viado podre”, “ploc-ploc” e outras nomenclaturas 
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que remetem a uma posição inferior e debochada. Essas categorias estabelecem relações  

com um certo ideário sobre as masculinidades negras que vinculam concepções sobre cor 

de pele e posição sexual. Assim, seguindo Maria Elvira Díaz-Benítez,  

Nos mundos homossexuais, essa imagem da masculinidade negra, quase 

obrigatória, leva a que os homens negros sejam definidos como ativos 

sexuais, o mais ativo entre os ativos. O mito do pênis grande recria 

muitas das fantasias eróticas. (...)  Espera-se que o homossexual negro 

seja ativo; quando sai desse padrão, rompe com um universo de valores 

construído historicamente. É como se o verdadeiro pecado do 

homossexual negro fosse dar pinta, mostrar passividade; aí o estigma 

da homossexualidade une-se ao da passividade e ao da raça (DÍAZ-

BENÍTEZ: 2006, p.6) 

 

   Se como sugere Diaz-Benítez, no caso dos homens negros, a presunção do 

pertenciamento a classes sociais mais abastadas pode diluir os efeitos da raça, é possível 

falar também em dinâmicas que envolvem a produção desejante e fetichista sobre os 

corpos dos homens pobres. É nesse sentido que, no universo de categorias disponíveis no 

espaço de pegação, o cafuçu aglutina ideias sobre classe, raça e estética. 

Em João Pessoa o termo cafuçu faz alusão ao tipo de personalidade normalmente 

exagerada, que tem sua representação máxima no bloco de pré-carnaval homônimo, onde 

a vaidade é reelaborada segundo as normas do excesso e do ridículo risível. Cabelos 

emaranhados, dentes sujos, perfumes baratos, celulares enormes, pentes e espelhos 

domésticos usados como portáteis, além da irreverência popularesca do falar alto, em um 

clima de conversa de porta entre vizinhas. Na gramática sexual, o cafuçu é representado 

em geral por homens pardos ou negros, frequentemente magros com certo desalinho no 

código das roupas. A beleza não é um atributo exigido, ao contrário da masculinidade que 

é em suma elaborada através de uma reiteração hiperbólica – relembrando as dinâmicas 

de masculinidade em clubes de sexo de que falava Camilo Braz (2013). Frequentemente 

o cafuçu é um trabalhador que tem a pegação como uma distração após as jornadas 

longas e cansativas. Nos banheiros da região do centro em geral são engraxates, 

flanelinhas, pedintes e outros sujeitos com ocupações intermitentes e que ganham a vida 

oferecendo seus serviços a usuários das pequenas lanchonetes que se distribuem pelo 

parque. 

 Observe-se assim que tais categorias dentro da economia performática do gênero 

são manuseadas como parte constitutiva do jogo das trocas que a pegação suscita. São 

categorias contextuais, relacionais, ainda que partam de marcas e jeitos que são inscritas 

nas corporalidades como imanentes e “naturais”, a depender de interesses, contextos e 

conjunturas.  
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 CAPÍTULO III 

O MUNDO DOS APLICATIVOS E AS ARTIMANHAS DA REDE 

 

  

O presente capítulo visa dar continuidade às discussões apresentadas até aqui a 

respeito das dinâmicas entre pessoas nos circuitos que conformam a rede da pegação em 

João Pessoa a partir da inserção de um elemento que há algumas décadas vem 

transformando a forma como as pessoas se relacionam, em especial em contextos de 

grandes aglomerações urbanas e ampla disseminação de meios de informação e 

comunicação, a exemplo de cidades capitais e metrópoles. Ainda que o efeito da internet 

e da disseminação das mídias digitais seja evidente nas socialidades desses contextos, ela 

não é ausente dos contextos de menor escala, onde pessoas podem estabelecer relações 

com outras além das fronteiras do lugar que habitam. 

Possivelmente, quando escreveu seu Manifesto Ciborgue, em meados dos anos 

1980, Donna Haraway não imaginasse que menos de três décadas depois, estaríamos 

conectados por cabos e fios visíveis e invisíveis, redes que se deslocam e recortam tempo 

e espaço, aproximando pessoas, lugares e experiências, possibilitando acessar 

informações de agentes e fontes diversos. Haraway talvez não imaginasse que hoje 

estaríamos presos às redes da Internet, reféns e apaixonados. Que informações 

compartilhadas através de vídeos, músicas e textos se disseminassem de maneira tão 

profícua, comprometendo e provocando a autoridade dos sujeitos colonizadores, de 

Estados, expondo constrangimentos, violências, intimidades, ou reafirmando a separação 

entre esses espaços da vida. Ainda não sabemos se somos modernos, mas possivelmente 

somos em alguma medida um pouco ciborgues.  

Termos como “comunidade”, “redes sociais”, “links”, há muito parte do repertório 

de conceitos e categorias manejadas por antropólogos e sociólogos para explicar a vida 

coletiva e contextos societários atualmente fazem parte do repertório de diversas pessoas, 

sendo apropriados e interpretados a partir dos contextos de uma “sociedade em rede”, 

como sugeriu Castells (1999). Arturo Escobar já advertia que a dimensão ocupada pela 

tecnologia na dinâmica da vida é uma a questão inescapável na configuração das relações 

contemporâneas (ESCOBAR, 2005), mas, como hipótese talvez seja possível inferir que 

esta seja uma dinâmica do próprio processo histórico, tanto em sociedades industriais 

como predominantemente agrícolas. Nesse processo, ainda que hajam diferenças nas 

estratégias adotadas, dos objetos produzidos e nos efeitos obtidos, as relações entre 
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técnica, tecnologia e a produção da cultura são históricas, não apenas uma especificidade 

da modernidade. As especificidades encontram-se assim nas formas como esses aspectos 

se configuram, de maneira mais evidente na vida urbana, como pretendo discutir. 

 Relembrando Rubin (2003), a dimensão material é indispensável a uma história 

do dispositivo da sexualidade. Seja em um baile em Santana dos Garrotes, interior da 

Paraíba, ou em uma festa de música eletrônica realizada no centro de João Pessoa, há 

uma dimensão técnica e vinculada ao capital que agencia e é agenciado pelo modo como 

as pessoas constituem suas experiências. A construção de estradas, motéis, a substituição 

de carroças por motocicletas ou a utilização de aplicativos e chats para encontro de 

parceiros, constituem aspectos da história da sexualidade que evidenciam e tensionam o 

modo como discursos e poderes são distribuídos e distribuem as pessoas. 

A internet e a portabilidade de mídias digitais têm efeitos particulares sobre a 

relação das pessoas com a tecnologia e com o meio social envolvente, isso se dá porque, 

acompanhando Deleuze em seu comentário sobre Foucault, “as máquinas são sociais 

antes de serem técnicas. Ou melhor, há uma tecnologia humana antes de haver uma 

tecnologia humana”, de modo que se as máquinas produzem agenciamentos, isso é 

porque “a tecnologia é tão social antes de ser técnica” (2005, p.49). 

A relação entre tecnologia e vida coletiva aponta para duas questões que se 

intersecionam: o arsenal de ferramentas técnico-científicas produzidas desde a segunda 

guerra mundial afetou de maneira significativa a forma como as pessoas se relacionam ao 

mesmo tempo em que essas transformações nas dinâmicas da socialidade e sociabilidade 

ocidentais ofereceram particular destaque para o lugar ocupado pelas tecnologias 

informacionais (HINE, 2004; PRECIADO, 2010;). Se como sugeriram Barth (2000) e 

Hannerz (1992), a cultura é um arsenal de informações, valores e ideias circulando em 

escala global, seria então possível argumentar que a dinamização dos trânsitos e a 

possibilidade de conexão e acesso a esses elementos dispôs e produziu transformações 

intensas na forma como as pessoas imaginam e organizam suas vidas.  Essas questões 

podem ser vislumbradas, por exemplo, na forma como a ‘inclusão digital’ foi incorporada 

às políticas de cidadania no Brasil
23

, no destaque que se confere à produção de perfis 

pessoais e empresariais em redes sociais virtualizadas ou no modo como enviar e receber 

                                                           
23

 Essa questão é particularmente evidente quando se contempla o Plano Nacional de Banda Larga, por 

exemplo, que institui a importância das tecnologias da informação e comunicação (TIC) para o exercício da 

cidadania (BRASIL, 2010). Assim, mais que um instrumento de lazer, a internet é inserida na agenda 

política como um direito a partir desse contexto que Castells (1999) chamava de “sociedade de 

informação”. 
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mensagens e e-mails se constitui atualmente como parte do cotidiano das pessoas mais 

comuns em diversas partes do globo. 

Fazendo convergir pessoas e objetos – e poderíamos acrescentar, lugares – a 

popularização da internet possibilitou a emergência de novas configurações relacionais, 

onde as fronteiras podem ser burladas em favor de mecanismos de escolha e seleção de 

afinidades, interesses e causas. Assim, através de recursos sociotécnicos, no cenário 

contemporâneo a possibilidade de estabelecer encontros amorosos e sexuais pode ser 

desenhada não apenas pelas interações face a face em espaços públicos e comerciais, 

como os apresentados até aqui, mas também através de um amplo arsenal de mídias 

digitais como aparelhos celulares, computadores e tablets. 

A forma como a internet se inseriu no cotidiano contemporâneo permite ainda 

pensar algumas transformações na forma como as pessoas se relacionam com sua 

intimidade, como organizam o espaço a partir de parâmetros como público e privado, 

como virtualizam suas experiências e corpos, e reconfiguram ideias sobre visibilidade a 

partir de aspectos vinculados à gestão de riscos. Essas relações, é preciso que se note, se 

estabelecem em contextos específicos e estão submetidas às dinâmicas de poder também 

específicas, ainda que em diálogo com contextos e conjunturas amplas. Assim, se 

confirmamos a sugestão de Christine Hine (2004, p 01) de que há um crescimento de 

novas formações sociais quando “pessoas se comunicam e organizam a si mesmas via e-

mail, web sites, telefones celulares e o resto de formas cada vez mais comuns de 

comunicação” é possível extrair daí também que estão emergindo ou se tornando visíveis 

outras formas de se relacionar afetivo e sexualmente. 

Os recursos disponibilizados por sites e aplicativos para encontros amorosos e 

sexuais possibilitam uma intensa segmentação por preferências corporais, orientação 

sexual, idade, raça, localização, enfim permitem a criação do que Larissa Pelúcio (2015) 

chamava de “redes relacionais seletivas”. Nesse sentido, concordo com a autora que esse 

nicho de sites e aplicativos está enredado na mesma lógica de produção de espaços 

diferenciados para pessoas diferenciadas que o mercado protagonizou a partir dos anos 

1970. Acredito que as relações produzidas e mediadas pelas mídias digitais sofisticaram 

as estratégias de segmentação visíveis na emergência do mercado GLS, gay friendly ou 

simpatizante
24

. Essas estratégias permitem expandir a noção de espaço para além da 

arquitetura material, evidenciando o aspecto de temporalidade e relacionalidade de que já 

                                                           
24

 Sobre o mercado e os sucessivos câmbios e distinções entre as categorias gay friedly, simpatizante e GLS 

ver França (2013) e Facchini (2005). 
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falava Doreen Massey (1992). Essa expansão se faz a partir de marcadores como a 

conectividade, seletividade e partilha de interesses, aspectos que confluem em uma 

dinâmica de relação entre pessoas, espaço e tempo marcada por investimentos intensos. 

Apropriando-me da noção de governamentalidade empregada por Foucault, é 

possível refletir sobre como essas mídis digitais permitem perceber formas de governar 

corpos e pessoas, aos outros e a si mesmos, o prazer e o risco a partir da espacialização de 

mecanismos disciplinatórios e de vigilância. Nesses termos, se como sugerido por Tim 

Dean (2009), a pegação (cruising) pode ser referida como um modo de vida, então é 

preciso destacar aí quais princípios, discursos e práticas regem e regulam as interações 

que se estabelecem nos diferentes espaços ocupados e produzidos, e quais linhas de força, 

lógicas e mecanismos permitem coligar o público, o comercial, o virtual e – por que não- 

o doméstico.  

Nas linhas a seguir proponho-me a discutir de que forma a difusão e profusão 

tanto da internet quanto de mídias digitais móveis tem produzido efeitos sobre a forma 

como as pessoas que conheci se relacionam e implementam suas atividades eróticas e 

afetivas, e de modo mais preciso, como novas relações com o espaço podem ser pensadas 

e estabelecidas a partir dessa configuração.  

 

3.1 O Mundo das Redes Sociais e Aplicativos 

 Durante um de nossos encontros em sua casa, enquanto conversávamos, Jonas 

invariavelmente conferia no aparelho celular mensagens que chegavam a todo instante. 

Mesmo quando não estava com o aparelho em mãos, encostado em uma pequena mesa ao 

lado do sofá, a luz de notificação de mensagens no canto superior do aparelho não parava 

de piscar: branca, verde, amarela, rosa, azulada. Entre um café e outro, indo à cozinha, 

entre uma pergunta e uma reposta Jonas revirava o celular mostrando-me fotos de 

pessoas, perfis e grupos em que estava, respondia mensagens. Pergunto a Jonas se ele 

usava algum “aplicativo de pegação”. A resposta é categórica e acompanhada de um riso 

farto: “eu não!”.  

Aquele era nosso terceiro encontro em sua casa, além da frequência semanal com 

que trocávamos mensagens por meio de WhatsApp e Facebook de modo que me senti um 

tanto mais confortável para perguntar o que havia de tão interessante que ele não parava 

de conferir no aparelho. Ele me chama para junto do lugar em que está sentado no sofá e 

mostra uma conversa que estava mantendo com um rapaz do bairro do Geisel, um homem 

que aparentava ter entre 30 e 35 anos, “moreno” conforme a descrição de Jonas. Haviam 
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trocado contatos através de um grupo também no WhatsApp no qual Jonas havia sido 

introduzido através  de um anúncio em um grupo do qual nós participávamos no 

Facebook. Ao me mostrar a conversa, Jonas fica um tanto intimidado com as perguntas 

que seu novo conhecido fazia e que eu estava presenciando: “curte o quê?, tem local? 

Manda nudes”. Percebendo seu acanhamento, dei uma risada e disse que não se 

preocupasse e que não havia razão para estar enrubescido, afinal, assim como ele eu 

também participava desse mundo e mostrei algumas das conversas que tinha com outros 

rapazes que conheci. 

Jonas era um homem maduro, era o interlocutor de mais idade entre as pessoas 

com quem estabeleci contato. Com base em conversas com alguns interlocutores como 

Rafael, Mário ou mesmo Jefferson, acredito que Jonas seria facilmente interpretado e 

classificado uma “bicha velha”, um “coroa”, e talvez até como “tia” ou “maricona”, ainda 

que dissesse ser “discreto” e que não dava “pinta” na rua.  Quando a internet se 

popularizou comercialmente no Brasil, por volta dos anos 1990, Jonas tinha 34 anos, não 

morava com os pais, já trabalhava como professor em duas escolas públicas e outra 

particular nos bairros do Geisel e Cristo. Jonas observou de longe a geração dos seus 

sobrinhos e vizinhos que cresceram com o sinal discado, até a internet 2.0. Viu a Internet 

ser experimentada em computadores de mesa, notebooks e agora nos aparelhos celulares. 

Na condição de audiência desse processo, só se converteu em usuário mais tarde. 

Aprendeu a manejar o computador com facilidade através de um programa de inclusão 

digital para professores apoiado pela secretaria municipal de educação no começo dos 

anos 2000.  

Para Jonas, o universo das mídias digitais, especialmente das mídias móveis, era 

uma descoberta relativamente recente e havia modificado a forma como se relacionava e 

podia manter encontros com outros homens e rapazes. Rotinas como checar e-mails, 

mandar mensagens, visualizar e responder pedidos de solicitação de amizades, baixar 

músicas, fazer fotos e compartilhar de maneira coletiva ou individualizada, tarefas tão 

habituais para outros, como Yebá, Ricardo, Rafael, Well e Marcos, eram executadas com 

empenho e em uma atmosfera de responsabilidade e novidade por Jonas e João. Essas 

rotinas, em alguns casos, eram rejeitadas, a exemplo de Jefferson que ainda que tivesse 

um smartphone tão atual e eficiente quanto os interlocutores mais jovens optava por não 

usar esses aplicativos pra “evitar problema”, afinal sua companheira era curiosa e 

ciumenta, “vai que eu dou um vacilo e ela pega alguma coisa, né não?”. 
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Aquela foi a primeira vez que vi uma foto de Jonas despido, um “nude”, como se 

costuma dizer. Reparando meu desconcerto, ele ri de canto de boca e diz “ah, vai... você 

mesmo que disse que não era pra eu ter vergonha”. E após um segundo, ainda retruca 

“vai dizer que tu não tem também?”. Esse foi o momento de disjunção que me fez 

perceber a forma como na configuração das relações contemporâneas a difusão da 

internet e de mídias digitais móveis como smartphones, notebooks e tablets havia 

produzido transformações na forma como diferentes gerações podiam encontrar 

parceiros, marcar encontros, constituir famílias, etc, mesmo que certamente houvesse 

diferenças de desempenho a partir do grau de competência que diferentes agentes tinham 

no uso dessas ferramentas. 

Assim como eu, Jonas e João faziam parte de grupos de discussão no Facebook
25

 

destinados à troca de informações sobre pontos de pegação, sobre agenda cultural da 

cidade, sobre oportunidades de emprego, também tinham grupos no WhatsApp
26

 

destinados a amigos, à família, ao trabalho, a notícias sobre o trânsito e blitz de trânsito. 

Estavam comprometidos em tirar fotos nus, mostrando partes do corpo que consideravam 

bonitas e interessantes para poder compartilhar com pessoas com as quais desejavam ter 

algum tipo de encontro, tinham seus paqueras. Alguns deles também estavam nos 

aplicativos que eu havia usado, a exemplo de Grindr e Scruff, ou mesmo o Tinder. 

Estávamos todos comprometidos com essa “nova economia do desejo” de que falava 

Miskolci, ou seja, “a forma como as relações entre afeto, sexo e amor passam a se dar em 

uma nova configuração econômica, de trabalho e de consumo, em que as relações sociais 

são mediadas digitalmente” (2014, p.273). 

Essa nova economia do desejo se conformava a partir de uma multiplicidade de 

estratégias entre as quais os interlocutores e pessoas que conheci se utilizavam: acessar 

sites de busca de parceiros, como o Manhunt e o Disponível, dois dos mais populares 

entre homens que se relacionam com outros homens, manter perfis em aplicativos como 

Grindr, Hornet, Scruff e Tinder, participar de grupos online no Facebook ou WhatsApp 

onde podiam trocar contatos, paquerar, conhecer pessoas. Essas plataformas são 
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 O facebook atualmente é a maior rede social em número de usuários,  com mais de um bilhão de usuários 

ativos em 2012. A página, criada pelo estadunidense Mark Zuckerberg em 2004 em parceria com três 

amigos (Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Huges) e está acessível em todos os países do mundo, 

segundo seu próprio portal. É uma das maiores e mais conhecidas empresas do ramo de tecnologia, 

empregando quase 7 mil funcionários e com receita de quase oito bilhões. 
26

 O WhatsApp é um aplicativo para smartphones que se popularizou a partir de 2012. Tendo sido criado 

em 2009, é possível a troca de mensagens através de texto, áudio, vídeo e imagens através de conexão com 

a internet. Em 2014 o aplicativo foi comprado pelo grupo Facebook e incorporado. Em janeiro de 2016 o 

aplicativo já tinha mais de 1 bilhão de usuários pelo globo. 
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marcadas por uma mobilidade e se transformam com intensa rapidez. Quando comecei a 

pesquisa em 2012, minhas interações no mundo online se estabeleceram quase que 

unicamente através de um grupo no Facebook chamado “Jampa Sex”, posteriormente 

extinto, além de salas de chat e dois sites específicos, os já mencionados Manhunt e 

Disponível. 

O Disponível é um portal direcionado a promover encontros entre homens, mas 

que abriga também casais hetero e homossexuais e travestis. Os usuários da página 

dividem-se em duas modalidades, uma de conta gratuita, que limita a possibilidade de 

acesso a todas as ferramentas da página, e outra de Usuário Gold, onde através do 

pagamento de valores mensais é possível ter acesso a maiores vantagens e ferramentas 

disponibilizadas pelo site. Lá é possível adicionar fotos, vídeos, bem como visualizar as 

fotos e vídeos de outros usuários cadastrados que os permita acessar.  

A outra página onde iniciei minhas interações foi o site de relacionamentos 

Manhunt, um dos maiores portais de relacionamento para homens do mundo. O site conta 

com milhões de usuários pelos cinco continentes, e semelhante ao Disponível, há a 

divisão entre usuários com conta comum, com acesso limitado aos recursos, e “usuários 

gold”, que pagam valores de associação para desfrutar das ferramentas integralmente. 

Além dos recursos de foto que podem ser públicas ou compartilhadas apenas entre 

pessoas escolhidas, o site oferece a possibilidade de conversas entre usuários via chat. A 

página também é bastante usada por turistas, que costumam anunciar suas viagens e 

buscar parceiros que residam em outros estados, municípios e países, integrando 

diferentes geografias. 

 Em ambos os portais, é necessário criar uma conta com informações como nome, 

senha e nickname, um apelido que dá acesso ao perfil na página, idade, altura, peso, 

preferência sexual (se ativo, passivo, ou versátil), tipos de interesses que tem (encontros 

furtivos do tipo “fast-foda”, sexo sem camisinha, brinquedos sexuais e acessórios, fetiche 

por couro, namoro e relações duradouras, fazer contatos, etc). Dada a velocidade com que 

as relações e espaços se transformam na internet, bem como a escassez de interlocutores 

dispostos a colaborar com a pesquisa, fui direcionado para grupos de discussão no 

Facebook.  

 No Facebook participei de diversos grupos que funcionavam de maneira 

semelhante às comunidades do extinto Orkut. Reuniam pessoas que partilhavam de 

interesse em comum que se reuniam para troca de informações, experiências e contatos. 

Entre 2013 e 2015 participei de algumas dezenas de grupos desse tipo: “Pegação João 
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Pessoa”, “Pegação UFPB”, “Jampa Sex”, “Pegação Seixas”, “Pegação Hotel Tambaú”, 

“Banheirão JP”, “Pegação Bancários”, “Cinemão João Pessoa”, “Sauna Thermas 

Parahyba”, “Pegação Bayeux Santa Rita”, “Encontros dos Desejos”, “HXH JP”, 

“Pegação Bessa”, “Novinhos que curtem Coroas” entre outras tantas.  

 Minha imersão nesse universo foi tão intensa que em alguns grupos foi promovido 

a administrador. Como administrador, a mim cabia gerenciar os grupos, sendo 

responsável pela aceitação dos pedidos de entrada, além da moderação de publicações 

que poderiam ser ofensivos às normas estabelecidas como regras pela pessoa que os havia 

criado. A posição de administrador também me ofereceu a possibilidade de ter acesso 

maior a informações sobre quais tipos de pessoas buscavam aceitação para entrar no 

grupo, bem como algum reconhecimento no contexto dos membros mais atuantes. Esses 

grupos, em sua maioria, reuniam as mesmas pessoas, e também tinham um curto tempo 

de duração em função de denúncias que irremediavelmente levavam à sua exclusão em 

função das políticas do Facebook de combate e controle a conteúdos considerados 

“pornográficos” e “ofensivos”. Nas condições que regem a criação de perfis entre 

usuários, o Facebook, por exemplo, estabelece como regra, no item Segurança que as 

pessoas que utilizam dos serviços oferecidos não publiquem “conteúdos que contenham 

discursos de ódio, sejam ameaçadores ou pornográficos, incitem violência; ou contenham 

nudez ou violência gratuita ou gráfica”.  

Tão logo eu me ambientava às particularidades da comunicação e das pessoas 

naquele espaço, iam aparecendo outros suportes e interfaces que substituíam as 

anteriores. Assim, passei do Manhunt e Disponível para os grupos no Facebook, grupos 

esses que logo se esvaziaram em função de grupos privados de troca de mensagem 

através do WhatsApp e em seguida os aplicativos. As relações que se iniciavam em um 

espaço rapidamente migravam para outro, e outro, produzindo trajetos e percursos 

enredados, que ora se repetiam, ora se apagavam. Essa situação me levou a ponderar duas 

coisas sobre as possibilidades de fazer uma pesquisa através da internet e na internet – e 

aqui acompanho as observações feitas por Zago e Santos (2011, p.41). A primeira dizia 

respeito a considerar a própria dinâmica de fazer e desfazer-se, de aparecer e sumir, 

enfim, a contingência e dinâmica que caracteriza as relações estabelecidas através de 

mídias digitais; a segunda, acompanhando a primeira, era que em última instância, eu 

deveria tornar-me meu próprio informante e colaborador, tendo em vista a tendência que 

se expressava de que as relações fossem estabelecidas cada vez mais a partir de arranjos 

“privados”, entre pares, e não mais em grupos onde poderia observar a participação de 
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diferentes agentes. Sendo assim, acredito como Larissa Pelúcio que: 

A dinâmica que rege as relações dos usuários com os espaços digitais está 

atravessada por singularidades socioculturais que provocam, muitas 

vezes, transformações significativas na maneira como as pessoas se 

apropriam dos espaços levando-as a abandonarem seus perfis on-lines 

e/ou migrarem para outras plataformas ou ainda, aderirem a novas 

possibilidades de comunicação medidas pelas tecnologias 

contemporâneas (PELÚCIO: 2015, p.84) 

 

Em poucos meses uma transformação radical transferiu os modos de organização 

da interação dos grupos amplos de discussão onde diferentes atores podiam participar e 

interagir, um modelo próximo ao dos fóruns de discussão, para relações mais 

particularizadas e individualizadas, por meio de perfis pessoais nos quais as pessoas 

mantinham múltiplas conversas, que, todavia, não se encontravam. Acompanhando a 

trilha deixada pelos interlocutores, a maior parte da pesquisa foi desenvolvida através 

desse contato interpessoal feito em duplas, feitas através da troca de mensagens através 

do WhatsApp e de aplicativos como o Grindr, que apresentarei em seguida. 

Os aplicativos são programas disponibilizados para aparelhos smartphones 

oferecendo utilidades diversas, de editores de foto a gerenciamento de informações 

bancárias, trocas de correspondência ou localização remota e espionagem. São 

disponibilizados em lojas virtuais de modo que se pode ter acesso a aplicativos gratuitos, 

pagos, ou ainda aplicativos gratuitos que cobram por algumas funcionalidades a exemplo 

da maior parte dos aplicativos de geolocalização utilizados para encontrar parcerias 

afetivas e sexuais. Nesse nicho específico, existem cerca de 16 aplicativos (PADILHA, 

2015), entre os quais os mais populares e com maior número de usuários são o Grindr, 

Tinder, Hornet e Scruff de abrangência mundial. Além desses aplicativos, existem outros 

que se notabilizaram por atender segmentos específicos, a exemplo do Growler, 

aplicativo pensado para atender homens que se identificam ou desejam se relacionar com 

outros homens “ursos”.  

Minhas incursões ao universo dos aplicativos envolveu a criação de perfis de 

pesquisador e pessoal em todos esses de grande circulação. Todavia, considerando que 

entre um perfil e outro as pessoas se repetiam, optei ao longo do trabalho por permanecer 

e concentrar as observações naquele que era o mais popular e com maior número de 

usuários, o Grindr. O Grindr é o aplicativo do gênero “chat e encontros gays” com mais 

usuários no mundo. Criado pelo israelense radicado nos Estados Unidos, Joel Simkhai, 

em 2009, Grindr é um aplicativo direcionado ao público masculino, em especial homens 
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gays, bissexuais e curiosos, reunindo mais de sete milhão de usuários em 192 países
27

. 

No começo da pesquisa, a estratégia adotada foi a criação de um perfil de 

pesquisador, no qual me apresentava como tal e informava as razões de estar ali. Essa 

estratégia em nada ajudou, e se por um lado o volume de pessoas que vinham me 

procurar era insignificante (cerca de 30 pessoas durante dois meses de utilização), por 

outro lado as pessoas que vinham me procurar não estavam cientes dos meus objetivos e 

insistiam em tentar marcar encontros e trocar informações de caráter mais pessoal. Optei 

então por criar um perfil pessoal e a partir do estabelecimento do contato, informar aos 

colaboradores meus propósitos, estratégia que surtiu bem mais efeito não apenas na 

quantidade de pessoas que pude acessar, como também nas interações. Assim como no 

primeiro caso, houveram recusas, todavia a partir de quase uma centena de pessoas com 

as quais mantive contato durante os dois meses utilizando o perfil nessa modalidade, 

alguma delas – Allan e Marcos - se tornaram colaboradores, de modo que mantivemos 

relações durante longos períodos, de semanas a meses, a exemplo de Allan, apresentado 

no capítulo anterior.  

As interfaces de utilização desses aplicativos são bastante semelhantes. Em linhas 

gerais, após ter baixado no aparelho smartphone, é necessário preencher um perfil onde 

se pede informações como altura, cor de pele, tipo corporal, peso, foto, idade, tipo de 

parceria que deseja estabelecer além de um pequeno texto informando sobre o usuário. 

Essas informações são avaliadas até serem autorizadas em função das regras que definem 

o padrão de conteúdo que pode ser compartilhado publicamente, o que em geral implica 

na negação de perfis com imagens apresentando genitálias explícita, seja figurativo ou 

não, bem como perfis exclusivamente comerciais – ainda que garotos de programa façam 

usam desses meios, como apresentado no caso de Allan. Com essas informações 

oferecidas, é possível descobrir os usuários do aplicativo localizados nas imediações. 

Através do acesso gratuito, em geral tem-se acesso aso 50 perfis mais próximos, ou ainda, 

no caso do Hornet, indicar um lugar específico e descobrir os perfis ativos naquela região 

mediante o pagamento de uma assinatura mensal. 
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 Dados retirados da página do aplicativo no App Store 
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Figura 25: Interface de utilização do Grindr 

 

Fonte: www.grindr.com/blog 

 

Figuras 26, 27 e 27: Interfaces de utilização do Hornet, Scruff e Tinder 

  

Fonte: Imagens ilustrativas retiradas da internet 

 

Manter um perfil nesses aplicativos significa também produzir para si um corpo 

sem órgãos. Um corpo com bits, vetorizado, que ainda que virtual é avaliado e cobrado a 

partir de referenciais tão explícitos e objetivos quanto fora deles a respeito das medidas, 

geometria e proporção entre as partes. Em contrapartida, observei que se produz uma 
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estratégia de uso metonímico do corpo, onde a partir da eleição de atributos corporais que 

se pensa como privilegiados se produz uma impressão do corpo como um todo. Além 

disso, há aqueles perfis não dotados de fotos públicas, sendo essas compartilhadas apenas 

em interações pessoais, dois a dois. É possível sugerir, acompanhando Sharif 

Mowlabocus (2015) que em alguma medida essa produção do corpo através das mídias 

digitais implica em um “reforço pornográfico do corpo do gay” (MOWLABOCUS: 2015, 

p.51), um dos tropos nos quais se sustenta o que o autor chama de cibercarnalidade  

(cybercarnality), o que pode ser resumido de maneira sintética na produção de um corpo 

virtualizado com efeitos de carne através de estratégias discursivas que reiteram no nível 

do conteúdo e da forma determinadas representações sobre ser homem e ser gay, de 

maneira mais específicas. Essas representações não são específicas da modernidade, mas 

tão somente sofisticadas com o advento e difusão de “tecnologias de autovigilância e 

autorregulação num esforço para que eles [os homens gays] pudessem se tornar mais 

saudáveis, mais adaptados, mais sensuais, mais desejáveis e – por último – ‘melhores’” 

(2015, p.53). 

Lembrando Larissa Pelúcio (2015), o uso de aplicativos desenvolve um jogo 

paradoxal. Rafael, por exemplo, ao apresentar as razões pelas quais utilizava os 

aplicativos argumentou que: “Uso por praticidade, preguiça, pra ter um poder de escolha 

mais amplo”. Ricardo em contrapartida diz:  

Eu uso o Grindr pra ver quem tá na área, o que tá rolando e rir um 

pouco com os perfis. Já levei uns foras bem  elaborados e conheci 

pessoas bem legais. Mas eu não tenho grandes experiências, Porque 

não uso muito esses apps. Só usei mesmo o grindr. Prefiro ir na 

pegação e ver o que tá rolando. Ali na hora. Pelo app, as vezes, dá 

preguiça de engatar o papo e o encontro. E não ando com muita 

paciência pra papo merda com pergunta merda, que é o que mais rola 

na maioria. (Diário de Campo, Ricardo, dezembro, 2015)  

 

Se por um lado uma das justificativas para seu utilidade é a comodidade e 

facilidade para encontrar pessoas, por outro a produção de um corpo virtualizado está 

envolvido com técnicas de administração de informações e de uma disposição para uso 

do tempo intensa através de atividades como responder mensagens, visualizar perfis, 

tentar marcar encontros, etc: 

Compor um perfil nesses aplicativos exige que cada pessoa que adere 

aos serviços opere a partir de uma gramática enxuta ortograficamente e 

rica iconograficamente, capaz de gerar uma expressão sintética de si a 

partir de elementos imagéticos que possam dar conta não só de 

expressões cuidadosamente moduladas de gênero, bem como de 

orientação sexual, e de forma menos evidente, dos desejos. Há nessa 
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composição objetiva toda uma pedagogia do mostrar-se, do olhar, da 

interação que deve ser apreendida e, desejavelmente colaborar para que 

cada pessoa se singularize nessa economia emocional da abundância 

(PELÚCIO: 2015, p.89) 

 

As perguntas merdas a que se refere Ricardo dizem respeito ao repertório comum 

de informações que fundamentam as conversas iniciais entre muitas pessoas. Inúmeras 

vezes ao ser abordado, mesmo com perfil de pesquisador o roteiro se repetia a tantos 

outros interlocutores que anunciavam estar no aplicativo para estabelecer algum tipo de 

troca afetiva ou sexual sigilosa: “Idade? Mora onde? Curte o quê? Afim de quê por aqui? 

Tem local? Tem foto?”. Essas perguntas constituem um repertório de informações 

básicas que, ainda que disponibilizadas pelos agentes nos seus perfis, são repetidas, tendo 

em vista que o hábito de ler as mensagens escritas com informações pessoais no Grindr é 

pouco frequente.  

Os constrangimentos e avaliações sobre a presença e performatividade do outro 

são tão recorrentes no Grindr e nos aplicativos de maneira geral quanto nas interações 

face a face. Assim, Yebá informa das razões pelas quais não utilizava mais o aplicativo: 

 
Desativei meu Grindr antes de o mesmo começar a bombar (...) Peguei 

uma briga com três. O primeiro disse que eu parecia ser pobre, o 

segundo que tinha nojo de viadinho, e o terceiro perguntou se eu tinha 

feito suruba, disse que sim e ele falou que por precaução ia me chupar 

com duas camisinhas, não queria pegar essas doença de viado. Pois 

pronto desativei.  (Diário de Campo, Yebá - conversa por WhatsApp, 

dezembro, 2015) 

 

Nas interações online, os estereótipos e elementos que produzem a inteligibilidade 

das performances alheias e que são postos em avaliação através da economia 

performática do gênero estabelecem efeitos tão perversos quanto os das interações face a 

face. Em algum sentido, a possibilidade de ignorar respostas, bloquear ou mesmo utilizar-

se de informações falsas para produzir avaliações e convocar interessados, estratégias 

bastante comuns, a exemplo de um perfil onde o usuário denuncia que “só mesmo aqui na 

Paraíba que as pessoas usam fotos fakes em seus perfis”.  

A possibilidade de compartilhar informações de caráter privado, como fotos 

pelado, vídeos ou encontrar parceiros próximos para encontros sigilosos se pensados 

como vantagens dos aplicativos, conforme sugeriu Miskolci (2015) por outro lado 

apontam para o que é também sua maior fragilidade: a possibilidade de criar para si um 

corpo virtualizado que não estabelece uma relação de coerência com o corpo em carne, o 
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que invariavelmente compromete o objetivo principal do aplicativo e da maior parte 

daqueles que fazem uso dele: promover encontros. Ainda que esses encontros tenham 

finalidades diversas, desde a construção de relações de amizade, passando por encontros 

sexuais fortuitos e sem maiores pretensões, o que usualmente se chama de “fast-foda”
28

, 

até relacionamentos sérios e duradouros, o espectro de possibilidades presume a 

disposição dos sujeitos para algum tipo de envolvimento, mesmo que seja unicamente 

virtual através da construção de laços de amizade e companheirismo.  

O universo dos aplicativos é assim um meio constituído por formas polimorfas, 

congregando projetos e expectativas diversas e por vezes divergentes. Na vitrine dos 

desejos, anúncios se multiplicam e disputam espaços através de uma equação entre 

iconografia e ortografia: “só macho e discreto”, “sexo no sigilo”, “só gordos”, “nada 

contra, mas não curto nem gordo nem afeminado, prefiro os magros e definidos”, 

“discrição é fundamental”, “seja educado, saiba falar”, “seja objetivo, estou aqui pelo 

mesmo motivo que você”, “já chega mandando foto, se curtir retribuo”. “foto de rosto, só 

retribuo”, “se você não fica com qualquer um, também não fico”. “só sarados e que se 

cuidam”, “casal para aventuras a três e novas experiências”.  

Esses projetos tensionam a possibilidade de pensar em um meio homogêneo e 

estável. Antes, são produzidas o que Castells (2011) chamava de “comunidades de 

seleção”, o que nos termos desse trabalho pode ser explicado como a produção de 

socialidades a partir de atributos e expectativas partilhadas, podendo ser arranjadas e 

rearranjadas de maneiras variadas no curso das interações.  

Uma última observação pode ser feita ainda sobre a eficiência e eficácia desses 

meios. Assim, em um dos grupos que acompanhei durante a investigação, um interlocutor 

perguntava: “A pergunta que não quer calar: você já ficou com alguém do grupo? Esses 

grupos funcionam mesmo ou só é fetiche? Respondam...” Entre as respostas: 

- Nunca fiquei 

- Eu já conheci, porém infelizmente as pessoas em sua grande maioria 

não são o que realmente elas dizer ser através do virtual. 

- Eu já fiquei com quatro caras passivos. Muito massa! 

- Não passa de conversa sem fundamento. 

- Nunca fiquei... fica só no papo A maioria põe dificuldades. Estou nos 

grupos apenas pra saber onde está rolando pegação de boa. Curto um 

banheirão. 

-Tem boy que conversa demais. Eu pergunto logo se vai transar ou não, 

se não, encerro a conversa. Muito desses boy não sabe nem conversar 

coisas de conteúdo. 

                                                           
28

 Fast foda é como se chama, no mundo virtual, os encontros rápidos, com finalidades primariamente 

sexuais, marcados via aplicativos. 
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- Já fiquei com dois do grupo 

- Não funciona porra nenhuma, só fuleragem. 

- Não sei, entrei recentemente. A pergunta que eu me faço sempre é 

“será que vai rolar ou é apenas enrolação?”  Mas vi nos comentários 

em algumas postagens “agradecendo” pelo encontro e tals... Parece 

que funciona sim. 

(Diário de Campo, Facebook, abril de 2014) 

 

 Em resposta à questão, Ricardo ponderou: 

- Eu creio que sim, já fiquei, mas a o perfil que a pessoa usa é fake aí 

não tenho certeza. Minha intenção mesmo é saber o que tá rolando nos 

locais de pegação e ir lá conferir. As vezes os caras dizem que vão na 

pegação numa certa hora, aí vou lá conferir e não sei se encontrei 

mesmo ou não. Mas as veze sé legal ficar sem saber qual perfil fake 

corresponde a determinada pessoa, vira tipo um jogo de adivinha. 

(Diário de Campo, Facebook/Ricardo, abril de 2014) 

 

 Para muitos dos interlocutores, ao aceitar ou se comprometer em participar de 

grupos de discussão ou criar perfis em aplicativos parece haver uma expectativa de 

multiplicação intensiva de encontros e parcerias, o que obviamente não corresponde à 

realidade. Em alguma medida as facilidades de troca de informações e maior acesso a 

parceiros parece conduzir também a uma maior seletividade. É o que disse Fábio em uma 

de nossas conversas sobre a questão, “é como se o próximo sempre fosse mais 

interessante, mas aí nem é”.  

 Frustrações com o funcionamento dos grupos nas redes sociais podem estar 

vinculados também ao modo como as pessoas lidam com separações entre suas 

experiências. Apesar do grande volume de pessoas nos grupos, a participação é tímida e 

em geral estabelecida entre poucos, como pude observar na maior parte dos grupos que 

acompanhei. Com a popularização de meios que particularizaram a troca de informações, 

a exemplo do WhatasApp ou dos aplicativos de geolocalização, esse fenômeno se tornou 

ainda mais intenso. Os grupos no facebook, por exemplo, se tornaram amontoados de 

anúncios de grupos no WhatsApp ou páginas onde se compartilha fotos pessoas para 

comunicação em privado.   

 

3.2 Pegação e as políticas do risco 

Se nos espaços virtuais se (re)produzem estereótipos e preconceitos contra grupos 

subalternizados, a exemplo das experiências narradas por Yebá ao utilizar o Grindr, o 

mesmo se repete também com práticas de risco e a associação da homossexualidade à 

aids, todavia reformulados aqui sobre o contexto da emergência, ou pelo menos a maior 

visibilidade de categorias como “barebacking”. 
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Como notou Michael Clatts (1994), bem como Jane Galvão (2000), a associação 

da homossexualidade com a disseminação do hiv e da aids é parte de um processo 

histórico que pode ser ancorado nos discurso que correlacionam as homossexualidades a 

regimes de desejo e práticas desenfreadas, irrestritas e irresponsáveis, repetindo assim 

uma associação também entre perversão e perigo. Nesse contexto, é possível sugerir que 

os mundos homossexuais, em especial a homossexualidade masculina, entendida como 

experiência não-normativa, teve introduzida no seu repertório social os símbolos da 

promiscuidade e da irresponsabilidade dentro de uma paradoxal política de 

individualização das responsabilidades e criação de grupos de risco (ainda que se tratasse 

de grupos em risco). Tomada como forma de gestão da vida, essa correlação se constituiu 

como uma biopolítica e foi incorporada até mesmo dentro dos espaços de socialização 

constituídos por pessoas homossexuais. 

Lembrando Douglas Crimp (1987), a promiscuidade no contexto das socialidades 

e sociabilidades gays deve ser entendida como uma categoria marcada pela ambivalência. 

Se por um lado parte da associação entre homossexualidade e aids é tributária de uma 

concepção de que os homossexuais são “naturalmente” promíscuos, por outro, segundo o 

autor, é essa mesma possibilidade de experimentação corporal que permitia a produção de 

um outro tipo de conhecimento sobre o corpo e a própria sexualidade.  

No contexto das tecnologias informacionais e da disseminação da comunicação 

através de mídias digitais, o pânico moral produzido pelo hiv e pela aids é reinventado a 

partir da sofisticação de mecanismos acusatórios convencionais, a exemplo da fofoca. Em 

uma dos grupos de discussão online no Facebook, por exemplo, um dos participantes 

notificava seus colegas com o seguinte aviso: “ei galera, se liga. Tem um carinha que fica 

rondando ali pelo Hotel a fim de curtir. É moreno, magro, rosto bonito e curte ser ativo. 

Fiquei sabendo que ele tem aids, então se verem alguém assim, cuidado”.  

Nas redes sociais que etnografei, postagens compartilhando esse tipo de aviso, 

misto de sinal de alerta, fofoca e mecanismo acusatório se tornou uma prática comum por 

parte de alguns usuários, e usualmente replicado em diversos grupos dos quais esses 

sujeitos formavam parte. Esses avisos podem ser interpretados tanto como estratégias 

comunicacionais de advertência, no sentido de informar os demais integrantes sobre 

eventos e atitudes suspeitas, quanto podem ser pensados como formas de introduzir no 

espaço virtual associações entre determinadas performatividades, aparências e condutas 

com pessoas que realizariam práticas de risco e que poderiam oferecer algum tipo de 

dano. Em ambos os casos, tal como pude observar, as relações que levam à produção de 
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tais suspeitas, são estabelecidas com base em associações e deduções construídas com 

base em experiências anteriores, redes de boato e informações prévias, como se percebe 

nos comentários da postagem referida há pouco: 

- Sério? Putz, que tenso. Tá cada dia mais arriscado ir nesses lugares. 

- Por isso que sempre uso camisinha e evito esses lugares 

- Onde você descobriu isso? 

[resposta] um amigo meu já ficou com ele e ele disse que não curtia 

com camisinha, e tempos depois viu ele no hospital fazendo exame. Um 

cara que ficou com ele nesse dia disse que ele só queria fazer sem 

camisinha, daí ele pinou fora.  

 (Diário de campo, Facebook, março de 2014) 

  

Enquanto formas de governamentalidade, os aplicativos e sites destinados à 

construção de parcerias afetivas e sexuais, como os descrito há pouco, oferecem 

informações sobre a forma como os sujeitos gerem os riscos implicados na produção dos 

seus corpos virtuais. Ainda que nesse contexto as noções de ricos e perigo estejam 

majoritariamente associadas à saúde e à segurança física, ela se percebe também na forma 

como os sujeitos constroem para si corpos virtualizados através da combinação de 

atributos. Os perfis nos aplicativos e sites especializados, entendido como textos, são 

elaborados assim numa lógica de gestão de riscos: mostrar o rosto ou não mostrar, 

apresentar fotos ou apenas retribuí-las, utilizar fotos que pertencem a outras pessoas e não 

a si mesmo. A economia do texto é produzida assim numa relação desproporcional entre 

pouca informação verbal e uma riqueza iconográfica. Aqui, parece haver a afirmação do 

dito popular segundo o qual uma imagem fala mais que mil palavras.  

O mercado, conforme apresentado no capítulo anterior, desempenhou um papel 

primordial através da produção de espaços segmentados que através de estratégias e com 

efeitos diversos ajudaram a produzir estilos e sociabilidades gays. Algo semelhante pode 

ser dito sobre as mídias digitais, seja através das revistas pornográficas gays, seja através 

da imprensa oficial, da teledramaturgia ou da propaganda, questões que fogem ao escopo 

imediato desse trabalho. Com o popularização da internet comercial, nos anos 90, 

observou-se nos meios gays a possibilidade de produção de novos espaços de encontro, 

estratégias de procura por parceiros que poderiam ser segmentadas segundo gostos e 

particularidades, como argumentou Richard Miskolci (2013; 2015). Ainda a respeito 

especificamente dos tipos corporais que se reproduzem e são tomados como modelo 

normativo de estética no contexto de aplicativos e redes sociais, Miskolci também nota 

que: 
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A recusa do meio gay data do auge da epidemia de aids, no final da 

década de 1980 e começo da de 1990, quando buscar parceiros fora do 

circuito das boates e bares voltadas para homossexuais equivalia a 

buscar homens com menor probabilidade de estarem contaminados com 

o vírus hiv (Miskolci, 2013:55). Vale recordar que, então, não havia 

tratamento efetivo e a aids era considerada uma doença mortal. Ser 

diagnosticado como hiv positivo era receber uma sentença de morte. 

Assim, não é de se estranhar que ao surgir a internet comercial, em 

meados dos anos noventa, os homossexuais a tenham usado como meio 

de busca de parceiros “fora do meio” (MISKOLCI: 2015, p.81) 

 

Assim, para o autor, a Internet propiciou a criação de um ambiente seguro para 

homens que pretendiam o estabelecimento de parcerias afetivas e sexuais sigilosas, sem 

exporem suas identidades pela frequência aos meios gays convencionais, como bares, 

boates, saunas, clubes de sexo.  

 A preocupação com o lugar do hiv e da aids na produção da sexualidade gay, em 

especial masculina, pode ser vislumbrada no caso das mídias digitais, através da inserção 

da opção por apresentar a condição sorológica presente em aplicativos como Hornet e 

Scruff, por exemplo. Ainda assim, é possível vislumbrar também a produção de 

socialidades alternativas, que desafiam as políticas de higiene e saúde produzidas 

historicamente no sentido de controlar o avanço da epidemia. Trata-se de pessoas que 

organizam seus desejos a partir de um amplo leque de práticas de gestão de riscos, como 

as apresentadas por Marcos. 

Quando o conheci, Marcos tinha 38 anos, era branco, tinha boa aparência e 

trabalha como professor. Encontramo-nos quando eu fazia trabalho de campo online no 

Grindr. Nossas conversas começaram em virtude de um interesse partilhado em comum: 

a série de filmes Star Wars. Seu apelido no aplicativo, “Kenobi”, fazia referência a um 

dos personagens principais da trama. Ao longo do tempo que trocamos mensagens 

construímos uma amizade de modo que me tornei amigo dele e do seu companheiro, 

compartilhando momentos em família, viagens, trocas de presentes e companhia diversas 

vezes. Seu apelido no aplicativo, “Kenobi”, fazia referência a um dos personagens 

principais da trama. Apesar desse interesse descoberto como que ao acaso, começamos a 

nos aproximar no decorrer das semanas seguintes em virtudes de outras questões de 

ordem pessoal.  

Na ocasião, eu mantinha um relacionamento poliamoroso com dois rapazes já há 

mais ou menos um ano; em contrapartida, Marcos havia tentado também desenvolver 

uma relação desse tipo com seu parceiro, tentativa que havia fracassado segundo ele, por 

divergência de temperamentos e opiniões. Marcos era casado com Lucas já há 16 anos, e 
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simultaneamente namorava Pedro há um ano e meio, ainda que sem aprovação do 

companheiro. Por essa razão, uma parte significativa dos encontros e conversas do casal 

era feita em segredo, às escondidas. O segredo era instituído não apenas pelo casal de 

namorados, mas também por Pedro, casado há quase 10 anos com outro parceiro, que 

desconhece a existência e o lugar que Marcos ocupa na vida de Pedro.  

Ainda que ambos os casais mantivessem uma relação conjugal aberta de modo 

que encontros e experiências com outros parceiros eram comuns, o envolvimento afetivo 

de Marcos e Pedro foi silenciado após a tentativa frustrada de construção de uma relação 

a três. Marcos contou que nos primeiros dois encontros a convivência era mais ou menos 

harmoniosa, mas com o adensamento da relação, Lucas foi se mostrando ciumento do 

comprometimento de seu companheiro com o novo incluído, bem como foram tornando-

se comuns os desentendimentos entre Lucas e Pedro, sem muita habilidade por parte de 

Marcos para mediação. 

Marcos: Thiago, quando ele veio aqui e conheceu o Lucas foi incrível! 

Transamos os três. Mas o tempo todo o Marcos me perguntava, “está 

tudo bem?”, porque eu já tinha dito pra ele que não queria transar com 

ninguém mais junto conosco. Ele queria fazer a três, mas só fez depois 

que eu consenti.  

Thiago: você está sentindo falta dele, né? Do sentimento de proteção... 

Marcos: Sim... sinto muita falta disso. Quando eu estou com ele sinto 

que ele realmente se preocupa comigo. E me protege... bah! Como isso 

me deixa desarmado, Pelo tamanho dele, e pela proteção... 

(Diário de Campo, Marcos, conversa pelo Grindr, junho de 2015). 

 

Ainda como um elemento complicador da relação, Pedro morava com seu 

companheiro em São Paulo, enquanto Marcos e Lucas, apesar de serem de outros estados, 

residiam em João Pessoa. Marcos resumia sua relação da seguinte maneira: “Eu amo dois 

caras, e daí? Só lamento que nunca terei os dois juntos”.  

Desde o período em que nos conhecemos até o presente, fui construindo uma 

relação de amizade não apenas com Marcos, mas também com Lucas. O casal se tornou 

próximo a mim e a meus parceiros de modo que desde nosso primeiro encontro até o 

presente compartilhamos experiências de viagens, jantares, passeios e amigos. Marcos, 

assim como Lucas, estavam inseridos dentro de um contexto de produção de relações 

bastante específico dentro dos interlocutores que pude acessar. Suas relações eram 

construídas basicamente através de um pequeno grupo de amigos que costumam realizar 

festas privadas onde frequentemente as pessoas transam entre si. Ainda que essas festas 
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fossem a modalidade de encontro que mais mencionam, a maior parte das parcerias que 

estabeleciam era construída a partir de dois lugares: os aplicativos, em especial o Grindr e 

o Hornet, e as saunas na cidade de Recife. Essas interações eram caracterizadas ainda 

pela disposição e interesse na manutenção de parcerias sexuais sem uso de camisinha, 

como Marcos me revelou em uma de nossas conversas.  

 

Marcos: Posso fazer uma pergunta íntima, mas que me interessa por 

causa das minhas experiências? 

Thiago: Faça, mas só se me prometer não perguntar se pode de novo. 

Apenas faça! 

Marcos: Usam preservativo? Todos vocês? 

Thiago: Sim, sempre! Vocês fazem bare? 

Marcos: Sempre. 

Thiago: Sempre bare, ou sempre encapado? 

Marcos: Tanto eu e o Lucas, quanto eu e Pedro sempre bare. 

Thiago: Mas já fizeram exames de hiv? 

Marcos: Já sim, mas o Pedro tem o marido dele em São Paulo, né? 

Então, na realidade, são quatro pessoas na roda... 

Thiago: Quando você começou com o Lucas a pressão sobre o 

preservativo não era tão dura, né? Como foi isso? 

Marcos: Acho que usamos pouco no início, de lá pra cá não mais. Com 

o Marcos desde a primeira vez foi sem. 

Thiago: Algum de vocês é soropositivo? 

Marcos: Não, e vocês? 

Thiago: Já que estamos sendo sinceros, vou ser sincero com você: Sim. 

Essa é uma das razões pelas quais sempre usamos [preservativo]. 

Marcos: humm, entendi! 

Thiago: [sobre o não uso do preservativo] Mas isso foi conversado ou 

foi acontecendo? 

Marcos: Aconteceu...  

Thiago: E com outros parceiros, como fazem com a roda de fora? 

Marcos: Não sou noiado com isso. Me preocupo mais por causa dos 

meus parceiros. As vezes acontece sem com outras pessoas. Adoro sexo 

bare, não vou ser hipócrita. E não sou neurótico. 

(Diário de Campo, Marcos, conversa pelo Grindr, junho de 2015) 

 

 “Bare” ou “bb”  são reduções do termo inglês “barebacking” e é como 

eventualmente as pessoas que têm preferência por sexo sem preservativo referem-se à 

modalidade de sexo que praticam. Outras categorias utilizadas são “sem capa”, “sem 

borracha” e “na pele”, e ainda que essas sejam formas gerais de categorização, podendo 

se aplicar a relações hetero e homoeróticas, são significativas no contexto das relações 

entre homens que transam com outros homens.  

 Dando continuidade à sua narrativa, ele me conta como sua história com Lucas e 

Pedro foi se construindo junto à descoberta do vírus: 
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Marcos: Fui divergente do Lucas por quase oito anos. Daí conheci o 

Pedro e transamos. E no nosso terceiro encontro ele me disse que era 

positivo, mas que não transmitia mais. Até então eu só transava com o 

Lucas de preservativo, daí fui fazer o exame porque o Pedro me pediu e 

descobri ano passado [2014]. Daí abandonei de vez a camisinha com o 

Lucas e com o Pedro. E hoje, não me preocupo tanto com isso.  

Thiago: Você sentiu quando soube o resultado? 

Marcos: Não fiquei muito assustado. Eu não era muito responsável, 

tenho consciência disso. Quando só se usa preservativo, transas sem 

vira fetiche. E gradualmente sexo com preservativo foi ficando 

desinteressante... aos poucos passei a transar sem. (...) Era muito 

empolgante. No verão de 2013 eu fui pra casa dos meus pais em Porto 

Alegre. [Es]tava tomando bomba e meus níveis hormonais estavam 

absurdos! Passeio o rodo. 

Thiago: [risos] Quantos? 

Marcos: Em 45 dias transei com 32 caras! E fui passivo pela primeira 

vez. Não usei preservativo com ninguém; lá no sul ninguém usa, daí... 

fodeu! Então a camisinha me broxa, só o cheiro do látex me dá 

náuseas... já saiba, se a gente, algum dia...  

Thiago: Nessa época você ainda não sabia, né? 

Marcos: Não sabia... 

(Diário de Campo, Marcos, conversa pelo Grindr, junho de 2015). 

 

A posição que o vírus na sua trajetória de vida, ainda que transformadora, não é 

central. Se transformações na gestão da vida se fizeram necessárias, seja através da 

ingestão cotidiana de medicamentos, seja através da responsabilização pelo cuidado e 

com a intimidade, por outro lado a sorologia que ele e seus parceiros têm não os define, 

apenas circunscreve uma entre outras tantas características: as expectativas de uma vida 

afetiva estável com seus parceiros, as terapias anabolizantes com hormônio, a 

preocupação com o trabalho e sua vida profissional, além das agitações e amenidades da 

vida doméstica. A descoberta da situação sorológica, longe de uma ruptura do self, no 

caso narrado, teve como efeito maior uma afirmação das preocupações e cuidados de 

Pedro para com Marcos – valores por ele tomados como distintivos na comparação com 

Lucas, que é avaliado como “mais sexual e impositivo”.  

 Ainda que não seja uma categoria nativa do discurso biomédico, mas uma 

apropriação por parte das comunidades homossexuais masculinas de contexto anglófono, 

a noção de barebacking tem sido usualmente entendida no plano das políticas de saúde 

como sinônimo para sexo sem camisinha. Se por um lado essa definição explica o aspecto 

fundamental do bare, por outro ela não permite entrever outras nuances da prática. O 

sexo “sem capa”, ou “sem borracha” mais que uma aversão ao látex, tal como tenho 

entendido, diz respeito a uma economia erótica na qual os fluídos desempenha um papel 
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fundamental. Para Marcos, ainda que rápido, o principal do sexo é a ejaculação. Na sua 

avaliação, quando um parceiro não ejacula é frustrante. 

 Em diversas sociedades e ao longo do tempo, os fluídos corporais ocupa(ra)m 

posições importante nos processos sociais de produção de pessoas e relações. Assim, na 

etnografia melanésia, os Sambia etnografados por Gilbert Herdt (1993), até o último 

quarto do século XX tinham como um dos rituais mais importantes nos cultos masculinos 

a ingestão de esperma de homens mais velhos pelos noviços submetidos ao processo de 

amadurecimento e passagem à vida adulta e à atividade como caçador. O esperma atuava 

como componente material e simbólico importante naquilo que Herdt prenunciava como 

uma homossexualidade ritualizada responsável por preparar os moços para uma vida 

heterossexual e as responsabilidades daí decorrentes.  

O estabelecimento de corporações de cultos secretos masculinos desempenhava 

também uma posição fundamental na constituição das dinâmicas de gênero, tendo em 

vista que, conforme Marilyn Strathern (2006) comenta a respeito das terras altas da Nova 

Guiné, tal contexto é caracterizado pela noção de uma finitude na quantidade de energia 

vital que pode ser despendida. De tal modo, trocar e consumir são atividades 

fundamentais pelas quais as pessoas restituem suas forças. Essa dinâmica é parte 

indissociável da própria noção nativa de corpo e pessoa: “a separação convencional entre 

trocas internas e externas é equivalente à personificação do próprio corpo. Pois a imagem 

melanésia do corpo como composto de relações é o efeito de sua objetificação como uma 

pessoa” (STRATHERN: 2006, p. 311). 

Mesmo preferindo ocupar o papel de penetrador (ou ativo) nas relações de sexo 

penetrativo, Marcos comenta que um dos principais motivos de se deixar penetrar é a 

possibilidade de guardar em si uma parte dos parceiros com os quais transava.  

 

Thiago: A primeira vez que alguém gozou em você foi naquela visita à 

casa dos teus pais? 

Marcos: Sim, dentro do carro do meu pai. [risos]. Era um italianinho 

lindo! 

Thiago: E o que tu mais gosta/sente quando alguém goza em você? 

Marcos: Saber que tem um pouco do cara dentro de mim. 

Thiago: Tá, mas e aí quando tu coloca pra fora...? 

Marcos: Ah! Mas daí toda aquela excitação já passou. Acho muito 

sensual gozar dentro e ser gozado.  

Thiago: E quando tu goza em alguém? 

Marcos: É aquele sentimento de dominação ao máximo. Não só meter, 

subjugou como também deixou lá parte de si... 

(Diário de Campo, Marcos, conversa pelo Grindr, agosto de 2015) 
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 Como dito, mais que uma prática que dispensa o uso do preservativo, o sexo sem 

capa, é uma modalidade de economia erótica na qual as trocas são constituídas tendo os 

fluídos como princípio comunicador. Ainda que não fosse parte dos desejos de Marcos, 

em algumas das situações por ele vivenciadas obtive narrativas que envolviam a troca de 

substâncias corporais diversas: banhos de urina, ou mesmo sua ingestão, o fetiche em 

torno dos pelos pubianos, do suor e do sebo que se aglutina na região da glande por 

algum período. Todos esses artifícios, quiçá, possam ser avaliados também através de 

uma positividade da força e da dominação que são instituídos na fantasia e no fetiche (cf. 

DEAN, 2009, p 52). O sêmen é tomado na narrativa de Marcos como uma potência de 

vida e ao mesmo tempo uma espécie de versão em miniatura dos seus parceiros, podendo 

ser captada, engolida, incorporada e posteriormente, rejeitada.   

Importante também é perceber o modo como a ejaculação comunica certa 

informação sobre as masculinidades dos homens envolvidos em tais contextos. Dessa 

forma, ao dizer que o sentimento de gozar dentro de alguém tem relações com a 

possibilidade de dominar, de deixar uma parte de si em alguém, fala-se também do que se 

espera de um homem: força, virilidade, abundância. A masculinidade aqui não tem tanto 

a ver com a posição assumida na atividade sexual, mas antes com as transações 

estabelecidas. Como lembra Luís Augusto Vasconcelos da Silva:  

Ainda que muitos homens (machos ou másculos) não queiram interagir 

sexualmente com outros homens considerados afetados, afeminados, 

bichas ou viados, e estejam orientados por imagens corporais 

específicas, principalmente pelo tamanho do pênis, isso não significa 

que organizem suas práticas e desejos sexuais de forma rígida, em torno 

da dicotomia atividade-passividade, masculinidade-feminilidade. (...) 

Nesses novos arranjos interativos, as posições eróticas apresentam-se 

mais flexíveis, transgressivas e versáteis, no que diz respeito a ser ativo 

ou passivo, receber ou dar a porra (ou mijo) (VASCONCELOS DA 

SILVA, 2009, p.682 –grifos do autor) 

  

 Assim, os fluídos trocados dizem respeito a uma partilha da masculinidade, um 

processo de fazer-se no corpo que é contínuo e que se desenvolve nas relações que cada 

sujeito pode estabelecer. Trata-se de uma economia que tangencia simultaneamente 

predação, produção e canibalismo; pessoas são particionadas, transportadas, de modo que 

ter em si o sêmen de alguém por vezes é referido como um acúmulo de forças, um ânimo 

de masculinidade, afeto e afecção.  

Thiago: Teve alguma vez que você guardou por muito tempo [o esperma 

de alguém]? 

Marcos: Sim, do Pedro. Não queria ir ao banheiro [risos]. Acho que 

fiquei umas 24horas, talvez mais... e não engravidei! [risos] 
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Thiago: Tem que tentar mais então, quem sabe um dia engravida 

[risos]. Mas então, isso foi última transa, despedida? 

Marcos: não, não. Mas já estava apaixonado por ele. 

Thiago: Sempre que transam é assim? Quanto dele já tem dentro de 

você? 

Marcos: Nem sempre transamos quando nos encontramos. Inicialmente 

ele evitada gozar em mim, porque ele sabia que era positivo, mas não 

sabia do meu status. Depois que fui diagnosticado a coisa foi mudando. 

(Diário de Campo, Marcos, conversa pelo Grindr, agosto de 2015) 

 

 Conforme pude perceber, o contexto das interações barebacking ultrapassa a 

conceituação como sexo sem preservativo. Se por um lado ela diz respeito a uma 

economia dos fluídos, por outro é preciso reconhecer os valores que são transacionados 

junto. Mais que esparsas, a percepção de uma relação mais próxima, mais quente, “na 

pele” como referida por Marcos e outros interlocutores que não estão no campo dessa 

reflexão conduzem a avaliação dos intricados mecanismos de negociação com as políticas 

de saúde e de gestão de riscos. No caso dos sujeitos aqui mencionados, os efeitos do vírus 

hiv, bem como da medicação não são desconhecidos. Ao contrário, na condição de 

pessoas estudadas e minimamente esclarecidas com acesso à informação e a um serviço 

de saúde qualificado, o acompanhamento da síndrome é contínuo. As negociações 

travadas, contudo, não são estabelecidas na perspectiva da “obediência”, mas das 

concessões. Prazeres e responsabilidades incutidas pela medicina são assim tensionados e 

produzem contorções em ambos os campos, tanto dos desejos, quanto dos cuidados de si. 

 Como dispositivos biopolíticos, o hiv e a aids estabelecem relações históricas com 

as homossexualidades, e estão ainda mais presente no contexto de práticas que Gayle 

Rubin (1984)  localizava na região do “mau sexo”, ou seja, as práticas sexuais percebidas 

como perversas, perigosas, submetidas a avaliações moralmente depreciativas. Desde 

uma perspectiva produzida pela interseção entre dispositivos biopolíticos e de 

governamentalidade, acredito assim como Ramírez que, a aids e o hiv, mais que 

enfermidades e espaços de produção de sujeitos, conformam também “um dispositivo que 

controla corpos, espaços e sexualidades, que produzem certos saberes, verdades e 

excedem o próprio campo de ação da doença para constituir os sujeitos que os contraiu” 

(RAMÍREZ: 2014, p.105). 

No contexto da pegação, o sexo em público, em lugares fora do espaço doméstico 

(o quarto), ou aquele descomprometido com as normas do sexo seguro pactuado pela 

associação entre Estado, sociedade, militância e ativismo, se equiparam às formas 

potencialmente perigosas, merecendo ser vigiadas, controladas e punidas, relembrando 
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Foucault (2007). Essas estratégias de controle inserem dentro de uma lógica de produção 

de espaço, não apenas os meios acionados, como também os sujeitos e as estratégias 

utilizadas para viabilizar encontros e associações. O objetivo é intensificar a produção de 

tecnologias de controle e vigilância. Práticas como aquelas nas quais estão engajadas 

pessoas como Marcos estabelecem estreitas relações com modos relacionais de produção 

do espaço e que, no seio das tecnologias sociais e materiais que as viabiliza, são 

facilitadas pela criação de redes relacionais seletivas amplamente difundidas e acessíveis 

através de espaços virtuais como os aplicativos e os sites especializados em parcerias 

afetivas ou sexuais entre homens.  

A questão última a ser contemplada não é que o aparato tecnológico facilitou ou  

instituiu a possibilidade desses encontros. Trabalhos como o de Crimp (1987), Clatts 

(1994), Galvão (2000), García (2009) e Deam (2009) evidenciam o aspecto histórico nos 

quais estão envolvidos tanto o barebacking e sexo sem camisinha quanto o hiv na 

produção das subjetividades e identidades homossexuais no Ocidente. Talvez seja mais 

assertivo enunciar o modo como as estratégias de produção do espaço a partir de uma 

lógica de segmentação colaboraram com a desses nichos especializados dentro de um 

quadro histórico de marginalização, desqualificação social, vigilância e estigmatização.   

 

3.3 Amplitude e arquiteturas de gênero 

 Assim como apresentado para o caso dos aplicativos e da produção de 

corporalidades virtualizadas e da reformulação de redes relacionais seletivas para o caso 

do sexo barebacking, a internet possibilita a expansão de algumas ideias sobre o modo 

como o gênero e a produção dos espaços estão articulados através de táticas, dispositivos 

e mecanismos de produção de espaço. Se como afirmava Massey (1992), o espaço é uma 

unidade social marcada pela relacionalidade, então é preciso apontar os modos como o 

advento da internet e os efeitos que ela produz sobre a vida se efetuam nas formas de 

experimentar e perceber o espaço. 

 Ao problematizar o modo como o gênero se articula com o espaço, geógrafas 

feministas como Linda McDowell (1997; 1996) e Doreen Massey (1992; 2000; 2002) 

tem insistido em apontar para a dimensão social que constitui o espaço. O espaço não 

pode ser avaliado desde uma perspectiva essencialista e naturalizada, já que estando as 

relações sociais construídas em um determinado espaço, o próprio espaço e o tempo são 

também produtos e processos correlatos às relações que se desencadeiam a partir deles: 
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“as relações entre objetos ocorrem no espaço e no tempo; é essa própria relação que cria e 

define o tempo/espaço” (MASSEY: 1992, p.79). 

 Se o espaço é produzido na relação, que tipo de informação as dinâmicas de 

gênero e sexualidade podem oferecer então para a compreensão do modo como o espaço 

é produzido? Essa é a questão que autores como David Bell e Gill Valentine (1994), 

Duncan (1996), Jhonston e Longhurst (2010) e França (2013) vem tentando desenvolver 

a partir de um esforço analítico que busca evidenciar as relações de produção mútua 

estabelecidas entre espaços e sexualidades. Se conforme McDowell (1997), a produção 

do espaço é uma relação de diferenciação, de modo que a forma como homens e 

mulheres, por exemplo, se apropriam dos espaços materiais e simbólicos está imbricada 

às hierarquias de gênero e convenções que cada sociedade produz, então é preciso levar 

em consideração como a topografia social é cooptada e colonizada – não apenas pelo 

gênero, mas por arranjos diversos de marcadores sociais da diferença. 

As questões que gostaria de discutir se lançam sobre três campos: a forma como a 

arquitetura dos espaços aborda maneiras de perceber e gerir relações entre gêneros e 

sexualidades; as dicotomias produzidas na forma de organizar o espaço, de forma mais 

notória, entre público e privado; e por fim, como a introdução de tecnologias midiáticas 

permite também pensar sobre novas dinâmicas espaciais. 

Seguindo Preciado (2015; 2010; s;d) e Rubin (2003), o modo como determinados 

espaços são projetados podem informar sobre aspectos das relações entre corpo, gênero, 

raça, classe e espaço na forma como são acionadas e produzidas distinções, na forma de 

circular e produzir trajetos. Ilustrativo desses processos é, por exemplo, a arquitetura do 

banheiro apresentada no primeiro capítulo deste trabalho. O banheiro pode ser percebido 

e avaliado como uma modalidade das tecnologias de gênero a que se referia Teresa de 

Lauretis (1987). Acompanhando a reflexão de Lauretis, Beatriz Preciado (s/d) sugere que, 

o uso dos banheiros não está relacionado às funções digestivas do corpo, mas antes ao 

gênero. O banheiro assume assim por dispositivos diversos representatividade análoga à 

percepção do sexo como lugar do privado, do indizível familiar. Essas relações dialógicas 

materializam-se através de biopolíticas de controle e produção o gênero, espécie de 

patrulhamento que questiona qualquer possível ameaça, qualquer registro de expressão 

instável ou duvidosa de gênero (PRECIADO, s/d, p.3). A construção arquitetônica do 

espaço sinaliza bem para a natureza das relações que podem ser ali estabelecidas, bem 

como o que pode ser mostrado, o que deve ser reservado. 
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 A estrutura convencional do banheiro masculino é compartimentada em três 

setores: pia, mictório e reservados. O processo de educação do corpo e suas reações, bem 

como do espaço e seus usos, são processos inseridos e mediados pelas regras culturais e 

práticas sociais dos grupos humanos (ELIAS, 2005; FOUCAULT, 2013a). Tais processos 

são construídos e reencenados como se fossem naturais por meio de instituições e 

dispositivos como a família, escola, relações de trabalho, mídia, etc. Na arquitetura do 

banheiro cada espaço relaciona-se um uso e um elemento corporal que deve ser 

evidenciado ou ocultado. Assim, segundo Preciado (s/d) concebe-se o pênis como um 

“órgão público” na dinâmica das relações estabelecidas ali; homens podem olhar – ainda 

que não o devessem – os genitais alheios enquanto se posicionam em uma fileira de 

mictórios organizados geralmente ao fim do ambiente. Já bunda e ânus pertencem à 

esfera do privado, não porque o ato de defecar implique a necessidade de recolhimento, 

mas porque seu produto, os excrementos, está em outro domínio que não o da civilização. 

 Como relembra Jorge Leite Júnior (2009), o processo de construção do meio 

social é um processo de construção corporal historicamente situado e perpassado por 

transformações: 

Os manuais de civilidade, que se espalharam por todas as cortes 

europeias durante o Renascimento, vão treinando a sensibilidade no 

sentido de aumentar o nojo e a vergonha para com tudo que lembre a 

“animalidade” do corpo humano e, por isso, contribua para a perda de 

status ou respeito ao tornar a pessoa mais próxima dos “rústicos” 

camponeses e outros desqualificados sociais. (...) Desta forma, em nossa 

cultura, pode-se afirmar que os excrementos são algo que deve ficar 

escondido, secreto, pois não pertence mais à dita civilização. Por isso 

vão para o esgoto, lugar afastado, foco de doenças e morte, local do 

“impuro” (LEITE JÚNIOR, 2009, p. 518). 

  

 Além dos aspectos envolvidos na invenção das tradições, é preciso reconhecer 

ainda que há nesse processo de interdição da bunda e do ânus um expressivo apelo ao 

gênero. Assim, o ânus é o reduto secreto da masculinidade. Dentro de um regime 

heteronormativo, para os homens, o ânus deve ser apenas uma válvula de excreção; 

exceto por isso, não deve sequer ser considerado um órgão. Todo esse processo de 

segmentação e hierarquização das partes e funções corporais sustenta uma mitologia que 

Preciado (2000) chama de “castração anal”, processo que concebe o ânus como sujo, 

privativo e menor.  

Tiveram que substituir o dano com uma ideologia de superioridade de 

modo que só se recordam de seu ânus ao defecar: como fantoches 

acreditam que são melhores, mais importantes, mais fortes. 

Esqueceram-se que sua hegemonia está assentada sobre sua castração 

anal. Com a castração do ânus surgiu, ao enfiar o dólar nas tripas 
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úmidas de bebês, o pênis como significante despótico. O falo apareceu 

como mega-$-pornô-fetiche-acessível da nova Disney-heterossexua-

lândia (PRECIADO, 2000, p.137). 

   

 O processo de castração anal remete a um intenso investimento para destituição 

do ânus e suas relações com qualquer possibilidade de prazer. O ânus converte-se num 

espaço que afirma e valoriza a masculinidade pelo artifício da inviolabilidade. Se, por sua 

vez, a algumas partes do corpo corresponde um espaço que é privado ou sigiloso para 

certos grupos, o sexo (como anatomia e como prática) também ocupa um lugar que é 

socialmente construído como devendo ser privativo e doméstico; sobre essa percepção 

adiciona-se ainda o parâmetro da normalidade e da regularidade como se esse tipo de 

relação fosse natural e dada. Mais uma vez, esse tipo de construção de variação sexual 

como sendo algo maligna corrobora para a criação de estigmas eróticos (RUBIN, 1984) 

que relevam a posição vulnerável que certas práticas sexuais e seus agentes ocupam 

dentro do sistema de estratificação sexual. 

 Associada à clandestinidade e aspecto improvisado dos encontros, as trocas 

estabelecidas na dinâmica da pegação são tomadas como passíveis de contaminação em 

um sistema moral fortemente comprometido com o disciplinamento dos corpos; soma-se 

a isso ainda na capital paraibana a grande influência que os espaços e poderes religiosos 

exercem sobre a sociedade civil de forma geral. O sexo é convencionalmente localizado 

em um lugar que não o público, mas o privado, doméstico, confinado à esfera do quarto 

do casal, longe das crianças e dos espaços de socialização coletivos. 

 Relembrando Leap (1995), público e privado não correspondem a propriedades 

inerentes a qualquer lugar, mas são modalidades de relação que se configuram nas 

interpretações comuns pelas quais se vincula o público àquilo que pode ser facilmente 

acessado, ao que está aberto, e o privado ao captado pelo interesse de um indivíduo ou 

grupo sob a rubrica de propriedade ou pertencimento (LEAP: 1995, p. 9). Nesses termos, 

como categorias organizacionais, tanto o público quanto o privado referem-se a 

modalidades oposicionais e relativas, o que pode conduzir à enganosa suposição de que 

qualquer coisa que não é pública é privada e vice-versa. Além disso, a distinção entre 

público e privado, como sugere a geógrafa Nancy Duncan, traz consigo determinadas 

concepções sobre o corpo desde uma perspectiva social. Assim, segundo ela, a apreensão 

produzida pelo senso comum é do público como domínio do político e, portanto, uma 

dimensão descorporificada, ao passo que o privado é o domínio do doméstico e é 

corporificado: 
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Tanto o espaço privado quanto o público são heterogêneos e nem todo 

espaço é claramente público ou privado. O espaço é matéria de vários 

processos de territorialização e desterritorialização pelos quais o 

controle local é fixado, reclamado, desafiado, fortificado e privatizado 

(DUNCAN: 1996, p:129 – tradução minha). 

 

   Essas questões trazem implicações sobre a própria correlação entre espaço público 

e sexo em público ao qual a pegação está usualmente vinculada, tanto no meio 

acadêmico
29

 quanto por parte de alguns interlocutores que conceituam a pegação como o 

domínio de experiências descomprometidas de interesse afetivo ou financeiro e que se 

estabelece de maneira mais evidente em espaços como banheiros, parques, a praia, 

espaços que usualmente podem ser lidos como abertos, de controle frouxo, mas que 

também revelam tecnologias sofisticadas de observação e vigilância. Nesse ínterim, 

observei ser reiterado e repetido em diversas falas, comentários, registros e anúncios 

produzidos tanto em relações interpessoais face a face quanto em espaços virtuais uma 

retórica que correlaciona o sexo e o afeto ao domínio do doméstico e do privado, 

enquanto que o sexo ‘impessoal’, sem comprometimento afetivo imediato -uma dimensão 

valorativa por vezes menor, organizada a partir do marcador do perigo e da adrenalina - 

como possível de sempre desfrutado no espaço público e em público. Ao conversar com 

um interlocutor na praia, por exemplo, ele me afirmava que “trepar a gente trepa em 

qualquer lugar, mas fazer amor de verdade, assim, com quem a gente gosta tem que ser 

em casa”. A oscilação no léxico e a forma como são distinguidas as práticas se 

aproximam das estratégias de diferenciação entre sexo e programa, ou entre “fazer amor” 

e “fazer programa”, acionada por garotas de programa e boys a que adverti anteriormente 

a partir dos relatos de Allan. 

 Conforme Linda McDowell (1997) acredito ser preciso refinar o instrumental que 

se correlaciona às relações estabelecidas entre pessoas e lugares, o que nos  contextos de 

trocas sexuais implica buscar aproximar-se da dimensão de porosidade e dinamismo que 

configuram fronteiras. A fronteira deve ser pensada e avaliada não como uma condição 

imanente, mas como uma relação. Consoante Horácio Sívori, nesse contexto de intensas 

negociações e disputa classificatória entre o que pertence e o que deve ser alocado no 

público ou no privado, “a qualificação de ‘privado’ não é senão uma leitura – entre outras 

                                                           
29

 Refiro-me aqui aos trabalhos que de algum modo abordaram tal questão, a exemplo de Gaspar Neto 

(2013), Teixeira (2003; 2009). Esses autores buscam alternativas para fugir ao paradoxo apresentado por 

uma separação estática entre público e privado, o primeiro, a partir da proposição de blocos espaço-

temporais, e o segundo a partir da estratificação do espaço em público, semi-público e privado.  



151 
 

– de uma situação, a eficácia dela sendo sempre mediada por questões de status e 

privilégio” (2002, p.:203 – grifos do autor) 

 A distinção entre público e privado, enquanto mecanismo de governo sobre 

corpos, pessoas e populações pode ser localizadas também na arquitetura do espaço 

urbano. No contexto da globalização e do efeito massivo que as mídias digitais e 

tecnologias informacionais, essa distinção passa também por uma conceituação de como 

essas separações e relações se inserem no contexto das interações virtualizadas, como as 

descritas a seguir.   

Eu fui lá [no Seixas] hoje e só tinha velho. Me desculpe dizer, porém os 

novinhos que tinha lá só procurava os caras mais do tipo modelo, 

entende? Porém, vamos dizer uma coisa: fiquei com 4 caras de uma 

vez, mas não deu tempo de gozar pois o cara não queria, fica cheio de 

resenha.. aí eu saí de perto, Fui atrás, não foi dessa vez. Está um saco 

lá, até um carinha falou que lá deveria ser agência de modelo. Não 

entendi porque, mas tá de boa. Bom domingo a todos. 

(Diário de Campo, Facebook, dezembro de 2013). 

 

Macho, afim de real no sigilo com outro cara discreto e de boa. Com 

local.  

(Diário de Campo, Grindr, novembro de 2015) 

  

Os relatos e fragmentos apresentados acima, como tantos anúncios publicados em 

grupos de discussão e em aplicativos de trocas de mensagem que conheci ao longo do 

período de pesquisa buscam uma forma de especializar no domínio virtual elementos que 

estão inscritos materialmente na paisagem. A questão, aparentemente trivial e, de algum 

modo, banal no conjunto de informações que são trocas diariamente através dessas mídias 

digitais, contudo, pode oferecer alguns elementos para se pensar a forma e os discursos 

que constroem determinados espaços utilizados como pontos de pegação. 

Na confluência formada por diversas respostas, é possível perceber ainda a 

profusão de ideias e representações sobre esses espaços, de maneira inclusive antagônica: 

“se quer curtir, vem aqui em casa”, “por que você quer ir lá? É perigoso, tem muito 

assalto”, ‘só tem barbie, não curto”, “nesse cinema só dá maricona”, “pra quem gosta, 

tem de tudo”, “vai, mas não leva nada de valor”, “o melhor lugar pra foder é atrás dos 

montinhos de areia, onde é mais privado e de boa”. 

Com o advento da internet a relação com o espaço materialmente inscrito na 

paisagem é distendida, sofisticada e dilatada. O espaço, e aqui incluo também o corpo, 

são interceptados por redes informacionais compostas por elementos iconográficos, 
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informacionais, além da fala sobre que o desmaterializa, virtualiza e rematerializa através 

de intensos processos de reconfiguração da própria relação que os sujeitos estabelecem 

com o espaço. A essa relação chamo aqui de “amplitude”, ou seja, a possibilidade de 

expansão dos limites da topografia social além da inscrição material sobre a paisagem. A 

produção de perfis virtuais, de localizadores e mecanismos de check-in em redes sociais e 

sistemas de localização disponíveis em escala global, os comentários sobre lugares os 

quais os sujeitos “não estão, mas estão”. Essas relações de ambivalência inserem uma 

outra dimensão, reconfiguram o lugar, de modo que a realidade é conformada agora 

também pela virtualidade que pessoas e lugares podem ter. 

Os pontos de pegação espalhados entre o espaço público, o comercial, virtual e 

também o modo como penetra de maneira incisiva até mesmo a esfera doméstica, 

dialogam com os “espaços outros” de que falava Foucault em sua heterotopia (2015), 

comunicando uma relação espaço-temporal que é tanto provisória quanto acumulativa. 

Todavia se em sua argumentação Foucault sugere que as heterotopias funciona através de 

uma cartografia marcada por dispositivos de abertura e fechamento, de modo que ao 

entrar, o que está dentro permanece fechado para o que está fora, acredito que de maneira 

mais precisa o que se esboça nos espaços de pegação é antes uma intensa relação de troca 

que se estabelece tanto dentro quanto fora. Uma dialética entre interior e exterior que se 

verifica através das estratégias e táticas de vigilância que se verificam nos olhares, na 

economia performática do gênero, nas redes de fofoca, nos mecanismos acusatórios e seu 

comprometimento com moralidades e valores normativos, na distinção entre espaços de 

família, de trabalho, de prazer, entre público e privado.   

Em seu conjunto, os espaços de pegação configurados em sua multiplicidade 

aproximam-se da noção de pornotopia apresentada por Preciado (2010), ou seja, eles 

enquanto dimensões onde se inscrevem de maneira relacional tempo e espaço têm uma 

“capacidade de estabelecer relações singulares ente espaço, sexualidade, prazer e 

tecnologia (audiovisual, bioquímica), alterando as convenções sexuais sobre gênero e 

produzindo a subjetividade sexual acomo um derivado de suas operações espaciais” 

(2010, p.120).  

Os pontos de pegação arrolam a partir da concepção de amplitude uma 

modalidade de espaço pornotópico no qual a estabilidade física é intemporrompida de 

modo a favorecer as conexões, redes, comentários, os processos de virtualização da 

informação através do acesso a imagens, fotos, condução via geolocalizador, vídeos, 

comentários e avaliações, produção de rankings, difusão através de propagandas, enfim.  
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Nessa amplituade, coabitam diferentes temporalidades e formas de se relacionar com o 

espaço. Tomando como exemplo a praia, ali habitam o tempo dos jovens que escolhem o 

local para namorar, dos homens que saem à procura dos seus encontros sexuais, os 

comerciantes, os trabalhadores e trabalhadoras do sexo, turistas. No cinema pornô o ritmo 

da caminhada, a forma de olhar, o desejo é disputado e confrontado entre classes, 

gerações, raças, entre expectativas de encontrar um namorado ou sexo rápido, entre o 

trabalho e a volta para a casa e a família.  

Enquanto heterotopias e pornotopias, esses espaços alteram a noção de uso formal 

a que se lhes atribui. Para que serve um banheiro, um cinema, a praia, uma sauna? Mais 

do que zonas de tolerância, de investimento corporal e afetivo, de produção de relações, 

esses espaços desmontam e remontam a norma e a convenção em favor de jogos entre 

desejo, visibilidade, fala, silêncio. Simultaneamente tentam produzir linhas de fuga, 

estratégias de se desvencilhar do peso do nome, da lei enquanto que para isso acabar por 

enredar-se em tecnologias cada vez mais sofisticadas que evidenciam o olhar, a 

disciplina, o cuidado e a higiene, técnicas de governamentalidade e de vigilância que 

confluem em complexos arranjos entre saber, diferenças, espaço, poder, desejo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Concluir uma etnografia é um exercício tão difícil e complexo quanto escolher por 

onde começar. As experiências e histórias não se esgotam com o último ponto final, isso 

já é certo. Esse último ponto final sugere apenas o momento crucial de devolver o que foi 

escrito ao leitor, de oferecer as fatias de experiência aos olhos curiosos de outras pessoas. 

Concluir, em certo sentido, pouco diz sobre como acaba um texto, e quase nada sobre as 

experiências a partir das quais ele foi escrito e pensado. Lembro-me, por exemplo, do 

meu vício como leitor de, ao escolher um romance, bisbilhotar a primeira e a última 

palavra ou frase e, ao terminar, repetir esse ritual na tentativa de confirmar minhas 

impressões ou expectativas, revidá-las ou apenas verificar a eficácia e eficiência do meu 

ritual. Isso também pouco informa sobre a experiência de leitura, mas é uma isca. O que 

pensará então o leitor dessas páginas sobre mim, sobre Fábio, Jonas, Ricardo, Rafael, 

Jefferson, sobre os emaranhados e desencontros, sobre a lógica prática, o medo, a moral 

diluída, sobre as tentativas de escapar ao poder dos nomes ou de usar dos nomes para 

produzir algum efeito para si em seus encontros? 

 Sem nenhuma pretensão imediata de pós-modernismo em antropologia entendo 

que, entre tantas coisas, a etnografia é um texto, e como texto está nessa zona de 

transição, de fronteira e de contestação que separa determinada percepção de ciência de 

qualquer outra coisa como ficção ou literatura. Ficção não como falsidade, já dizia Geertz 

a respeito da noção de cultura como texto, mas como artifício. Ficção como invenção, 

como se fosse verdade, tal qual falava Wagner a respeito da cultura também. Assim, a 

etnografia é um texto no limiar entre campos de saberes, o resultado de uma experiência 

de conhecimento, de se deixar aprender. É um texto produzido através dos rigores e 

padrões de uma expertise científica. Se Claudia Fonseca (2004, p. 271) estiver certa, e eu 

torço para que sim, a etnografia é também uma história. Uma história que, diferente de 

outras ciências, não tem como objetivo primeiro e único a representatividade estatística 

sobre os eventos que narra, as pessoas que descreve, ou os contextos que discute e ajuda 

problematizar, inserindo-os em um espaço de reflexão legitimado: a academia.  

[...] a força da etnografia está na sua capacidade de contar histórias. As 

histórias escolhidas, apesar de nunca serem ‘típicas’, são – quando 

exploradas em toda sua especificidade – sempre reveladoras. Ainda 

mais, contar histórias é uma forma de transmitir algo do clima da 

relação entre pesquisador e pesquisados, clima esse que é parte 

integrante dos ‘dados’ (FONSECA: 2004, p. 271). 
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 Se as histórias são “típicas” ou não é algo que se desdobrará nas particularidades 

de cada investigação e na interação que antropólogos e antropólogas desenvolvem com as 

pessoas e grupos com quem estudam. Todavia permanece a ideia de que a etnografia é 

uma história que pretende ampliar o estoque de narrativas disponíveis sobre a vida, 

pretende questionar separações e barreiras, práticas de violência e medos, expor desejos e 

percursos. A etnografia é um contar histórias com a possibilidade, por vezes distante, mas 

nem por isso desimportante, de sugerir outras formas de invenção e interpretação dos 

mundos sociais, das formas como pessoas vivem e se relacionam em meio a paixões, 

conflitos, vontades, sofrimentos, fragilidades. A partir das habilidades e do instrumental 

técnico-conceitual que disponho como antropólogo, meu esforço é fazer o melhor para 

recontar essas histórias atento aos contextos a partir dos quais são produzidas, dos 

conflitos que margeiam a possibilidade de narrar ou experimentar, das linhas de fuga e 

táticas manejadas para se desvencilhar das amarras e armadilhas da ordem, da norma, da 

regra.  

 Como antropólogo meu dever é estar atento às violências que posso vir a cometer 

ao produzir silêncios e omissões, mesmo que de maneira despropositada. Não há receita 

para isso, como não há em qualquer etnografia. Contra medida, apenas o exercício de 

sinceridade e ética de posicionar-se frente aos constrangimentos, facilidades e 

dificuldades que vêm junto ao convite oferecido pelos interlocutores de pesquisar com 

eles. Isso porque a pesquisa qualitativa não se faz sozinho, mas com outros agentes que 

ainda que não se exponham de maneira tão imperativa no texto quanto aquele que o 

escreve, ainda assim estão lá produzindo ruídos, tensões, torcendo as dobras e entrelinhas 

do texto com suas vidas e palavras – felizmente! 

 Meu interesse ao fim deste trabalho é retomar alguns argumentos e histórias 

apresentadas no sentido de realçar algumas das questões que acredito terem sido 

fundamentais no curso da investigação e que se encontram diluídas entre as páginas que 

antecederam. 

A pegação constitui um espaço de relações que coexiste com outras tantas 

modalidades de encontros com finalidades eróticas e sexuais. Assim, não é possível 

estabelecer uma distância muito rígida em relação à prostituição, menos ainda a formas 

de engajamento que se pretendem afetivas. Tanto nos espaços públicos, quanto nos 

comerciais e virtuais é recorrente tanto a presença de pessoas que estabelecem 

modalidades de encontros sexuais com a expectativa de algum retorno – ainda que não 

necessariamente monetário – quanto pessoas que procuram parcerias baseadas em alguma 



156 
 

concepção de amor, e enquanto não encontram a pessoa certa se “divertem com as 

erradas”, ou apenas “aproveitam”.  

 No que se refere aos espaços com arquiteturas que se inserem materialmente sobre 

a paisagem
30

, é possível verificar ainda a produção de territórios de prostituição e 

manchas que aglomeram diversas atividades e estabelecimentos vinculados ao sexo: 

bares e cabarés, boates de streap tease, pousadas e pequenos motéis de rua. Se essa 

configuração é particularmente evidente no caso dos cinemas pornôs do centro, para as 

saunas localizadas na parte alta do centro e no bairro de Manaíra ela também é presente, 

ainda que de maneira bastante volátil, com dinâmicas de prostituição de mulheres trans e 

cisgêneras, particularmente.   

 As transações que visam desenvolver alguma modalidade de encontro sexual, 

erótico ou eventualmente converter esses momentos em algum vínculo afetivo, podem ser 

pensadas sob a insígnia do processo que nomeei de economia performática do gênero, 

isto é, as diversas operações executadas pelos agentes na avaliação dos seus parceiros 

com finalidades de produzir algum tipo de engajamento em duplas ou grupos. A 

economia performática é um processo que se efetiva através do jogo de sedução e da 

troca de olhares. Esses olhares não são neutros ou descomprometidos, mas leitores que 

buscam inscrever os agentes em determinadas posições dentro de hierarquias de 

afinidades. 

 Como processo de avaliação, a economia performática de gênero produzida na 

dinâmica da pegação atinge a todos, investigados e investigadores. Na condição de 

sujeitos dotados de corpo, gênero e desejos, as relações que produzem a investigação em 

níveis diversos constituem também jogos de sedução, afinal se tratam de arranjos 

interpessoais. Seduzir é uma estratégia com fins variados: sexo, carinho, companhia, 

realizar uma entrevista. Se no jogo de sedução a estratégia geral inicia-se com os olhares 

ou toques, no uso de roupas que valorizem ou exponham determinados atributos 

corporais e por fim, quando possível e desejável, uma conversa, o jogo de sedução do 

qual o pesquisador se apropria não é diferente. É constituído tendo base na concatenação 

entre olhar, escutar e falar de modo a captar a atenção e interesse dos agentes para que 

possam se tornar colaboradores. Nesse ponto o corpo desempenha um papel importante.  

Em um ambiente onde as pessoas são constantemente marcadas e avaliadas em função de 

raça, performance, aparência não posso negar que ser lido como branco, alto, um corpo 

                                                           
30

 Uso aqui a expressão “inscrever materialmente na paisagem” como forma de fugir de formas 

oposicionais e essencialistas de distinção entre lugares e espaços físicos e não-físicos, ou virtuais e reais. 
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aceitável dentro de limites de nem “magro demais” nem “gordo” e não ter uma 

performance afeminada me possibilitou algumas aberturas e facilidades que se revelaram 

nos contatos que pude estabelecer, ainda que uma parte significativa deles não tenha se 

convertido em colaboradores. Mesmo assim, essas situações puderam informar sobre a 

forma como minha presença é notada, avaliada e desejada em função de outras tantas nos 

espaços públicos, comerciais e virtuais. 

Na dinâmica da paquera a fala desempenhava um papel típico que pode guiar para 

duas possibilidades de vínculo. Quando é possível se estabelecer algum tipo de conversa, 

apresenta-se a possibilidade de conversão da relação em outras modalidades de vínculo, o 

que geralmente não acontece em situações onde a transação não é mediada pela fala. 

Nessa segunda, terminada a troca, a situação se desfaz e as partes se dispersam. Já a 

possibilidade de fala, quando existente e desejável, pode remodelar aquela primeira 

modalidade de relação em outros tantos formatos: parceria para outros encontros, 

engajamentos afetivos, amizades, relações de cumplicidade em encontros futuros com 

outras pessoas.  

 A conceituação da pegação como fenômeno em rede teve como propósito atentar 

para as dinâmicas de mobilidade, arranjo e rearranjo que as pessoas produzem em seus 

trajetos pela cidade. Nesse trajeto a cidade é produzida a partir das experiências, 

provocando assim os limites e as possibilidades de uma concepção vertical sobre o 

espaço, sobre a urbanidade e sobre o que seja cidade. A hipótese apresentada e que 

organiza as discussões realizadas ao longo do texto é que categorias como espaço e lugar 

não podem ser tomados de forma estanque, dadas. O espaço não é vazio de relação, 

tampouco o lugar fixo e delimitado pelas fronteiras de uma subjetividade. 

 Lugar e espaço são instâncias de relação. São aspectos que constituem a forma 

pela qual as pessoas se relacionam, de modo que só existem enquanto uma relação 

também. A relação dos rapazes que frequentam a praia é uma relação de produção intensa 

que configura tal espaço em sua dinamicidade, bem como a possibilidade de profusão de 

lugares. A praia da família da periferia que no fim de semana cruza a cidade para o banho 

de mar, a praia daqueles que praticam atividade física ao fim da tarde, a praia dos 

surfistas, daqueles que se valem do escuro e do volume reduzido de pessoas para seus 

encontros e esquemas. Esses lugares não são fechados em si, não constituem fronteiras 

rígidas e acabadas, mas são conectados através da porosidade estabelecida nos trajetos, 

percursos, nas múltiplas relações e interações que pessoas concretas em contextos 

marcados por disputas por poder e prestígio produzem. Esses elementos estão presentes 
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na sensação de adrenalina que Well e Ricardo mencionam ao escolher os banheiros como 

seus espaços de interação preferidos, ou na recusa de João em frequentar espaços onde 

não se sente confortável, elegendo o cinema pornô como seu lugar. 

 Se o espaço, e por consequência, os lugares, são processos relacionais e marcados 

por fronteiras porosas, isso nos leva a duas implicações: a primeira é evidentemente a 

conectividade estabelecida a partir da forma como as pessoas se movem, nos seus trajetos 

e percursos no tempo e no espaço; a segunda é a produção de espaços diferenciados para 

pessoas diferenciadas.  

 A primeira constatação nos leva a observar a forma como ao longo dos seus cursos 

e percursos de vida as pessoas conceituam e reformulam suas experiências dos lugares. 

Ainda a partir disso pode-se refletir sobre o processo de produção do espaço a partir de 

escalas relacionais mais amplas, a exemplo da forma como a chegada de migrantes de 

diversos municípios à cidade a partir da década de 1950 transformou João Pessoa. 

Conectou-a ao litoral, antes um distrito; ampliou a densidade e extensão territorial; 

introduziu mudanças significativas nos modos de vida a partir do encontro entre 

diferenças. A história de Jonas é exemplar da forma como esses processos estão 

coligados: vindo junto com a família da cidade de Picuí, no interior do estado, foi na 

capital que Jonas teve contato com diversas instâncias que corroboraram para a produção 

dos significados que atribuía à sua vida. A formação secundária, os encontros com outros 

rapazes no cinema, a universidade e o contato com o “movimento homossexual”,  a 

primeira relação sexual, as tardes de lazer na praia de Tambaú, a chegada das primeiras 

boates e bares segmentados para o público homossexual. Essas experiências conduziram 

à conformação de gostos e estilos de entretenimento, de maneira mais expressa, sua 

predileção por determinados espaços em relação a outros. 

Considerando o contexto brasileiro, acredito que não seja possível falar de uma 

comunidade homossexual homogênea, se é que é possível falar de comunidade como 

sinônimo de homogeneidade. Ao contrário, coexistem vários mundos onde significados, 

prioridades, moralidades, comprometimentos, projetos de vida são distribuídos de 

maneira diversificada e por vezes, contraditória. 

 Ainda sobre a noção de predileção, não é possível ignorar o modo como 

marcadores sociais relativos à classe, raça e idades compõem uma forma de restringir ou 

facilitar o acesso a determinadas pessoas e espaços - como saunas, boates e bares. As 

socialidades e sociabilidades nas quais as pessoas que conheci estão engajadas são 

orientadas fundamentalmente pelos percursos de vida que estabeleceram, por moralidades 
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que fundamentam sua forma de agir no mundo, pelos interesses e expectativas que 

organizam seus momentos de divertimento, mas também pelas facilidades e 

constrangimentos que são impostos a ser negro, branco, marrom, moreno claro ou escuro, 

rico, pobre, trabalhador, desempregado, jovem, adulto, velho, afetado, afeminado, 

discreto, magro, gordo, musculoso, feio ou bonito, peludo ou liso, morar em Manaíra ou 

na comunidade São Rafael, ter carro, moto ou depender do transporte público.  

Esses elementos, ora se intersecionam, ora se sobrepõe de maneira mais ou menos 

casual, ora são hierarquizados na forma como as pessoas vivem seus desejos, os lugares e 

atribuem sentidos a isso, conscientemente ou não. As categorias funcionam como 

marcadoras de posição e revelam etiquetas e prescrições sobre como interagir, leituras 

sobre a forma como a presença do outro é sentida e avaliada a partir de atributos 

disponíveis ou presumidos, a exemplo do status de classe e se compõe algum arranjo 

conjugal. Esses elementos articulados produzem categorias como macho, pai de família, 

negão, cafuçu, travestis, coroas, novinhos, barbies, ursos, leks, enfim, categorias que se 

estabelecem a partir de atributos hierarquizados na economia performática do gênero de 

modo a produzir a partir de certas convenções uma avaliação sobre sua positividade ou 

negatividade, sobre a maior ou menos chance de sucesso nos encontros estabelecidos nos 

espaços de pegação em sua variedade. 

Se a masculinidade é um atributo importante, funcionando como vetor da 

economia performática do gênero, ela não é única e unidimensional, mas constituída de 

maneira contextual e contingencial durante as relações e interações que os sujeitos 

estabelecem. Nesse sentido, é possível sinalizar para as tensões que algumas 

performances estabelecem, em especial quando rompem com expectativas a respeito das 

convenções que organizam hierarquias. A partir de retóricas diversas, os agentes buscam 

produzir corporalidades, performances e categorias que os posicione de maneira mais 

positiva e satisfatória na tentativa de garantir sucesso nos seus encontros. Obviamente, 

essa estratégia não é garantida, tendo em vista que o caráter relacional das transações 

sempre possibilita que as formas como os sujeitos se pensam sejam questionadas ou 

refutadas. É no espaço virtual que essas situações são mais sensíveis tendo em vista que a 

leitura da performance é feita com base em um estoque mínimo de informações 

selecionadas pelos próprios sujeitos objetos de interesse. Assim, dados sobre estrutura 

corporal, fotos, informações sobre comprometimento em outras relações podem ser 

inseridas, retiradas, alteradas ou omitidas. Perguntas como “você é discreto mesmo?”, 

indicam não apenas o espaço que a discrição ocupa nas interações, como também a 
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possibilidade de uma resposta “sim” ou “não” ser questionada em um encontro ou a partir 

da leitura de outros sinais, a exemplo de ligações ou arquivos de áudio, do acesso a outras 

redes sociais ou de fofocas. 

Se dizer macho e discreto, por exemplo, diz pouco sobre as posições que os 

sujeitos possam assumir dentro das relações que estabelecem, um aspecto importante das 

interações que se desenvolve na pegação.  Há contextos ainda que a discrição, o sigilo e a 

não partilha de espaços que são entendidos como símbolos referenciais da 

homossexualidade se constituem quase que como um padrão, uma expectativa. Nos 

aplicativos reverberam anúncios do tipo “fora afeminados”, “macho para macho”, “curtir 

no sigilo”, “cara macho no sigilo”, “discreto e sem frescura”, “nada contra os gays e 

afetados, mas só curto macho”.  

Espera-se que os parceiros sejam discretos, ou seja que na medida em que 

procuram relações sigilosas com outros parceiros, não desenvolvam uma vida pública 

marcada por estereótipos vinculados à homossexualidade, como a afetação e trejeitos 

femininos. Se possível, que sua orientação seja um segredo, reservada ao plano da 

intimidade e compartilhada apenas entre os parceiros, não pública. Para isso, as táticas 

são diversas, desde a confecção de um corpo virtual fracionado, mostrando apenas partes 

ou atributos que não permitam a identificação, ou mesmo a ausência de um corpo virtual 

de vitrine, sendo isso reservado para interações que se mostrem de interesse recíproco. A 

produção de avatares fakes, de corpos que simulam aspectos outros (interesses temáticos, 

ambientes, questões sociopolíticas) também são formas de produção e negociação da 

exposição. 

A produção de um corpo virtualizado é também uma forma de gerir riscos. As 

informações a serem oferecidas de maneira pública, fotos e o redirecionamento para 

outras redes sociais podem enunciar aspectos sobre a forma como as pessoas vivem suas 

sexualidades, se assumem uma orientação sexual publicamente ou ainda sobre aspectos 

gerais da vida cotidiana, como lugares que costumam frequentar, envolvimentos pessoais, 

causas políticas e sociais que defendem. Em outro aspecto, a gestão dos riscos fala 

também sobre dois aspectos que dizem respeito à história das socialidades e 

sociabilidades gays enquanto regimes dissidentes e às vezes perigosos.  

Gerir riscos implica estratégias de cuidado de si, modos de avaliar se parcerias 

podem produzir algum tipo de dano material, psíquico ou corporal. Essa estratégia é 

ilustrada pela situação apresentada por Ricardo quando em seu passeio ao Seixas resolveu 

voltar atrás ao perceber que quatro jovens “com jeito de marginal” se encaminhavam para 
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a entrada da mata. Risco se associa à noção de perigo, compondo um modelo de 

racionalidade próximo ao científico e que está vinculado à identificação de determinados 

comportamentos ou padrões que podem comprometer os agentes de algum modo. Na 

situação apresentada por Ricardo, risco e perigo têm um vínculo com estereótipos de 

classe, raça e eventualmente com a presunção desses traços com algum tipo de atitude 

criminosa. 

Os riscos dizem respeito ainda à associação histórica entre a homossexualidade e 

a epidemia da aids. Se as práticas e lugares de pegação consistiram em espaços 

privilegiados de ação na gestão da epidemia entre o final dos anos 1980 e o estímulo ao 

uso de preservativo entre o público homossexual foi avaliado como um ganho e avanço 

da ‘comunidade’, por outro lado produziu-se uma espécie de associação perversa entre 

aqueles que não se sentem bem ou não querem usar preservativo, de modo que essa 

predileção é por vezes disfarçada de descuido, esquecimento. Questões como essa tem 

reverberado na última década, anunciada por alguns especialistas, em especial 

epidemiologistas, como a última década da aids e são tencionadas pela forma como, em 

contexto nacional, a percepção da aids como uma síndrome com implicações fisiológicas 

e morais é reiterada através dos debates sobre o sexo sem camisinha, o que se 

popularizou como “clube do carimbo”
31

, a possibilidade de criminalização de pessoas que 

infectaram outras com hiv, as campanhas de testagem, as estratégias de medicalização e 

as tecnologias de Profilaxia Pré e Pós-exposição (PEP e PrEP, respectivamente), como 

apresentadas na situação do caso de Marcos. 

No que se refere a relação entre pessoas e espaços é preciso que se reitere a forma 

como a história do dispositivo da sexualidade na contemporaneidade é também uma 

história dos artefatos e materiais que veiculam a produção de experiências e espaços 

eróticos. Motéis, zonas de tolerância, estradas, boates, clubes de sexo ou saunas, cinemas 

pornôs, sex shops, revistas, smartphones e aplicativos exercem um papel tão expressivo 

sobre a configuração das sexualidades quanto os discursos que se distribuem 

                                                           
31

 Clube do Carimbo é como ficou conhecida em rede nacional associações de pessoas portadoras do vírus 

hiv que de maneira deliberada buscavam infectar outras, ou “carimbá-las” fossem com ou sem seu 

consentimento. A questão foi explorada de maneira aberta e ampla por emissoras como a rede Globo que, 

em reportagem de 15 de março de 2015, no programa Fantástico, exibiu uma matéria de ampla repercussão 

como funcionariam tais clubes. A pauta foi expandida ainda para jornais e revistas, a exemplo da Veja São 

Paulo e Estadão, no mesmo período. A difusão de tal informação foi avaliada por ativistas e especialistas 

como irresponsável e danosa ao intenso trabalho de difusão das tecnologias de prevenção, como a 

camisinha e a PEP e PrEP. Em nota pública, de 17 de março de 2015, a Associação Brasileira 

Interdisciplinar em Aids, ABIA, repudiou a atitude e o conteúdo das reportagens. 
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capilarmente desde instâncias biomédicas e judiciárias. Na verdade, em certo sentido 

esses espaços e recursos podem ainda reafirmar ou se opor a esses lugares discursivos. 

Em um aspecto que nos interessa de maneira mais particular, é preciso ressaltar 

também as formas pelas quais a arquitetura e a materialidade dos espaços expressam 

convenções sobre corpos, corporalidades, gêneros e separações entre público e 

privacidade, intimidade e publicidade. Essa relação é evidente sobremaneira na forma 

como se apresentam os banheiros, por exemplo. Se no espaço doméstico eles estão quase 

sempre cercados e apartados dos espaços de convício coletivo, junto com o quarto, nos 

espaços de grande circulação de pessoas eles sugerem também formas de fragmentação 

do corpo. No caso dos homens, a localização dos mictórios na área aberta, onde todos 

podem se ver sugere tanto um vigilância sobre o pênis quanto seu aspecto público, ao 

passo que a bunda e o ânus são reservados ao privado, simbolicamente expresso na 

imagem da cabine a que se deve fechar a porta após entrar. 

Pude observar ainda a dilatação dos sentidos e limites dos espaços que têm uma 

materialidade inscrita na paisagem a partir da produção de uma virtualidade através de 

aplicativos e redes sociais. Assim, se as socialidades online possibilitam a produção de 

uma “comunidade de escolha”, como fala Castells (2011), por outro lado elas também 

têm a possibilidade de dilatar as dimensões do espaço material através da ativação de 

redes de interesse que conectam pessoas. Essas redes podem ser estabelecidas a partir de 

pessoas que se encontram territorialmente próximas, como no caso dos aplicativos de 

geolocalização usados para promoção de encontros, a exemplo do Grindr Scruff e Hornet, 

apresentados no último capítulo, quanto através de páginas, grupos e comunidades em 

redes sociais e de troca de mensagens como Facebook e WhatsApp que reúnem pessoas 

que partilham interesse em frequentar determinados lugares. Essa relação é o que chamei 

de amplitude, tendo em vista que a partir de relações sociotécnicas os sujeitos em 

interação através das mídias digitais podem sinalizar estar em determinado lugar, falar 

dele, convocar a participação e presença de outros e deslocá-lo para outros domínios. 

As relações que pude desenvolver em campo podem ser contabilizadas de diversas 

maneiras: pelas casas que visitei, pelos cafés que tomei com diversos interlocutores, pelas 

confissões e segredos, pelos namoros que foram construídos e rompidos, pela forma 

como foram confiadas a mim a confiança para partilhar histórias de vida, intimidades, 

vontades, projetos. Com o mais profundo sentimento de responsabilidade, espero ter 

cumprido com esses votos e agradecer o que me foi entregue de mais valioso: a amizade.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PERFIL DOS INTERLOCUTORES 

 

Allan tinha 27 anos quando o conheci. Branco, corpo musculoso e atitude “discreta”, 

trabalhava formalmente na concessionária de energia elétrica do estado. Também 

trabalhava como garoto de programa, atendendo majoritariamente homens. Não se 

atribuiu nenhuma orientação sexual específica, ainda que mantivesse relações com 

homens e mulheres, tanto por razões afetivas quanto por trabalho. Morava em Tambaú e 

tinha uma filha de um relacionamento anterior.  

 

Everton morava na comunidade São Rafael, localizada no bairro do Castelo Branco. 

Filho de feirantes, Everton tinha 24 anos, estudava o ensino médio na escola noturna, 

próxima ao bairro, trabalhando eventualmente ajudando os pais. Era branco e dizia 

“gostar de homens”. 

 

Elias se apresentava como moreno, nome pelo qual algumas pessoas também o 

chamavam. Morava no bairro do Castelo Branco, tinha 33 anos e trabalhava como 

enfermeiro. Dada a proximidade do bairro em que residia, suas incursões na pegação 

eram quase sempre aos banheiros da Universidade, quando dispunha de tempo devido às 

jornadas de trabalho irregulares. 

 

Fábio morava no bairro do Baralho, município de Bayeux e região metropolitana de João 

Pessoa. Fabio apresentava-se como “moreno claro” e tinha 20 anos quando o conheci; 

estudava e trabalhava em João Pessoa, razão pela qual suas incursões em busca de 

parceiros se estabeleciam sempre em João Pessoa, na região do centro. Dizia ser gay, mas 

“não assumido” em relação à família e colegas de trabalho, também nunca havia 

namorado ou tido relações afetivas duradouras, nem com homens nem com mulheres. 

 

João mora em uma pequena casa no bairro do Cristo, próximo de algumas irmãs. Tinha 

“quase 50” anos quando o conheci, era negro e trabalhava como inspetor de alunos. Tinha 

um ar sereno, sempre falando baixo e de maneira pausada. Em seus encontros costumava 

frequentar os cinemas pornôs quase que semanalmente, ainda que houvesse frequentado 

outros tipos de ambientes, comerciais e públicos, mas não gostado, por sentir-se 

desconfortável e “sem paciência” pro “carão” dos mais jovens. 
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Jonas era professor da rede pública de ensino, tinha 56 anos e morava no bairro do 

Valentina. Era da cidade de Picuí, no sertão do estado, e migrou para João Pessoa junto 

com a família em 1975, quando tinha 15 anos. Aqui estudou o ensino médio, fez 

universidade, formou-se e também intensificou suas relações afetivas com outros 

homens. Era branco e tinha olhos claros, não tinha muitos amigos “assumidos”, a maior 

parte parceiros de encontros que foram sendo agregados e se tornaram amigos. 

 

Jefferson foi um dos primeiros interlocutores que conheci, ainda em 2013. Tinha 36 

anos, morava no bairro de Mangabeira e trabalhava no centro, como comerciante. 

Quando o conheci em 2013, Jefferson era um dentre outros tantos homens casados, 

trabalhando na região do centro e que frequentava os banheiros da região para fazer 

pegação. Quando o reencontrei, em 2015, quase dois anos depois, havia se tornando pai 

recentemente, após sucessivos rompimentos, retomadas com a esposa, dez anos mais 

jovens, e uma tentativa de estabelecer um namoro com outro rapaz. Se dizia branco. 

 

Luís dizia estudar direito, ainda que estivesse com o curso interrompido por problemas 

pessoais e financeiros. Tinha 27 anos e era branco. Quando o conheci fazia programa em 

um dos cinemas pornôs da cidade, onde era conhecido pelo tamanho e volume do pênis. 

Recentemente havia mudado para o bairro de Manaíra, onde vivia com uma travesti. 

Tinha dois filhos, resultados de relações que teve ainda na adolescência em uma cidade 

do interior do estado. Em um passado recente havia ganho dinheiro agenciando travestis 

na prostituição, mas com os avessos da vida, quando o conheci estava em um momento 

não tão bom. Sua história afetiva era marcado por envolvimentos amorosos com travestis 

e mulheres trans. Dizia que se relacionava com homens mais por trabalho, mas que 

gostava mesmo era de travestis. 

 

Marcos tinha 38 anos, trabalhava como professor universitário e morava no bairro de 

Miramar desde que chegou à cidade para trabalhar. Casado há 16 anos, mantinha uma 

relação aberta com seu parceiro, também professor. Suas interações se estabeleciam 

majoritariamente através de aplicativos. Era branco e musculoso. 

 

Mário nasceu em Santa Rita e mora em João Pessoa, onde trabalha como jornalista. 

Nossas interações ao longo da pesquisa foram estabelecidas sempre via Facebook.  

Apresentava-se como “negro (pardo)”, era casado em uma relação heterossexual, de 

modo que não teve nenhum envolvimento afetivo com homens, apenas sexuais. 
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Felipe ou Pipe, como gosta de ser chamado é comerciante, tem 31 anos e foi um dos 

interlocutores que chegou a mim, assim como Rafael, após ter publicado um anúncio em 

um grupo no Facebook dedicado à pegação. Era branco, morava sozinho no Treze de 

Maio, o que, conciliado à sua atitude extrovertida fez com que nos aproximássemos, já 

que morávamos em bairros vizinhos. 

 

Rafael havia nascido em Alhandra, município a 90 minutos de João Pessoa, e mudou-se 

para a capital para cursar o ensino médio. Quando o conheci morava em João Pessoa, 

onde morava no bairro da Penha. Tinha 21 anos, era magro, estatura mediana e se 

afirmava “preto”, ainda que quisesse ser “mais dourado”. Tinha pouca experiência no 

universo da pegação, restringindo-se a encontros corriqueiros na universidade, através de 

amigos ou de aplicativos como o Grindr. Era estudante. 

 

Ricardo era estudante de química e intérprete de braile. Nasceu na cidade de Itabaiana 

tendo migrado no final da adolescência junto com as irmãs para cursar o ensino superior. 

Era branco, magro, de personalidade acanhada ainda que gostasse de conversar. Havia 

frequentado diversos espaços públicos, a exemplo da praia na região do Hotel Tambaú, 

Seixas, Peixe Elétrico e Manaíra. Leitor compulsivo, era tão apaixonado pela ficção 

fantástica quanto pela adrenalina dos encontros que estabelecia. Tinha 23 anos, se 

considerava gay e já havia morado nos bairros de Valentina e Castelo Branco e Cristo, 

onde estava ao final da pesquisa. 

 

Yebá, junto com Ricardo e Jefferson foram meus interlocutores mais antigos. Assim 

como os demais, o conheci ainda em 2013. Trabalhava no município de Mamanguape, a 

70 km de João Pessoa e morava na cidade de Bayeux, vindo a João Pessoa com 

frequência para atividades diversas. Se dizia negro e “viado/gay”. 

 

Well morava com a família na cidade de Bayeux, tinha 22 anos e não era assumido. 

Passava os dias em João Pessoa, onde estudava e trabalhava em um call center no bairro 

de Mangabeira, realizando seus encontros quase sempre no período das aulas na 

universidade. Seus lugares preferidos para encontros eram os banheiros, onde se dizia 

excitado pela adrenalina e possibilidade de conhecer pessoas ou mesmo a iminência de 

ser surpreendido durante esses encontros.  
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ANEXO 2 

 QUESTIONÁRIO APLICADO VIRTUALMENTE 

 

 

1 – Qual sua idade? 

 

2 – Onde você mora? (caso more em João Pessoa, informar região ou bairro) 

 

3 – Descreva sua sexualidade em uma palavra 

 

4 – Você costuma frequentar lugares de pegação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5 - Dos lugares abaixo qual você já frequentou? 

( ) Banheiros de shopping 

(  ) Banheiro do Hiperbompreço 

( ) Lugares diversos pela UFPB 

( ) Praia do Seixas 

( ) Praia de Tambaú 

( ) Praia do Bessa (Mag e Peixe Elétrico) 

( ) Rodoviária 

( ) Saunas 

(  ) Outros Qual?_____________ 

 

6  - Na sua opinião, qual o melhor ponto de pegação em João Pessoa? Por quê? 

 

7 – Que tipo de práticas sexuais você costuma ou gostaria de fazer nos pontos de 

pegação? 

 

8 – Qual a pior coisa nos pontos de pegação que você frequenta? 

 

9 – Qual sua opinião sobre esse tipo de pesquisa envolvendo sexualidades e práticas 

sexuais? 
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ANEXO 3 

 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

 

Informações sobre a entrevista 

- Local de realização da entrevista 

- Data 

- Entrevistador 

 

Parte 1 – Informações sociodemográficas básicas 

- Qual seu nome? 

- Idade? 

- Como você se identifica em termos de identidade de gênero? 

- Como explicaria sua sexualidade? 

 - Você se define em termos de alguma orientação sexual? Qual? 

- Onde nasceu e onde reside atualmente? 

- Com quem reside? 

- Qual sua formação/escolaridade? 

- Qual sua ocupação nesse momento da sua vida? 

 

Parte 2 – Caracterização Estética 

- Se eu pedisse para você descrever a si mesmo, como se descreveria em termos físicos e 

comportamentais? 

- Como você se vê em termos de corpo? 

- Você se considera uma pessoa bonita? Por quê? 

- Em sua opinião, que característica sua mais atrai as pessoas? 

 

Parte 3 – Trajetória sexual e afetiva 

- Qual seu estuda de relacionamento atualmente? 

- Como você conheceu seu/sua parceirx? 

- Sempre/Já teve relações com pessoas do mesmo sexo? 

- Fale um pouco sobre as suas primeiras amorosas/afetivas/sexuais.  

- Sobre sua primeira relação sexual: com quem foi? Quantos anos tinha? Foi com pessoa 

mais nova, mais velha, da sua idade? Onde se conheceram? Era do mesmo sexo? Como 

foi? 

- Após essa primeira experiência, o que aconteceu? 

- Como você definiria sua sexualidade? 

 

Parte 4 – Família e Relações Familiares 

- Como é a sua relação com seus familiares? 

- Já houve alguma situação de conflito entre você e seus familiares em função de seus 

desejos/orientação sexual/identidade de gênero? 

 

Parte 5 – Lazer e Socia(bi)lidade Erótica 
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- A que lugar você costuma ir pra se divertir? 

- Que meios você utiliza para encontrar outras pessoas quando quer um 

encontro/procurando sexo? 

- O que é ‘pegação’ em sua opinião? 

- E um ‘ponto de pegação’? 

- Você frequenta pontos de pegação em João Pessoa?  

- Quais seus lugares preferidos? Por quê? 

- Dos lugares que você já visitou ou conhece, qual não gosta de ir ou não recomendaria 

ninguém a ir? 

 - Qual seu principal objetivo quando vai a um ponto de pegação? 

- Já encontrou algum conhecido frequentando esses lugares? Como reagiu/reagiria? 

- Você circula por outros pontos de pegação, ou geralmente frequenta os mesmos 

lugares? 

- Que coisa mais te irrita nos pontos de pegação? 

 

Parte 6 – Pegação e Preferências Sexuais 

- Na sua opinião, o que é sexo? 

- Que tipo de coisas/prática você mais costuma fazer quando vai a um ponto de pegação? 

- Qual sua expectativa ao ir em busca de alguém em um ponto de pegação? 

- Que coisa você costuma fazer na pegação e ainda não realizou? 

- Já ficou com pessoas de outros tipos corporais que não o seu preferido/desejado? 

- Qual sua posição sexual? 

- Tem alguma fantasia sexual? Qual? 

- Qual o evento mais incrível que você já presenciou na pegação? 

- Há alguma experiência na pegação que marcou sua vida? Por quê? 

- Já teve algum relacionamento ou relação afetiva resultante de encontros em pegação? 

Como foi? 

- Em sua opinião, há lugar para afeto nos encontros de pegação? 

- Que lugar você recomendaria para alguém que nunca foi a um ‘ponto de pegação’? 

 

Parte 7 – Práticas de ‘risco’ 

- Tem algo que você considere perigoso no mundo da pegação? 

- Em sua opinião, você já se expôs à alguma forma de risco frequentando pontos de 

pegação? Caso sim, pode relatar a situação? 

- Sempre usa preservativo em seus encontros? 

- O que diria caso alguém se recusasse a usar o preservativo? 

 

Parte 8 – Percepção sobre a pesquisa 

- Qual sua opinião sobre esse tipo de pesquisa? 

- Há alguma pergunta que gostaria de incluir e que considera importante para ser pensada 

com relação a esse tema? 

- Se tivesse que usar um nome fictício para proteger sua identidade, qual nome gostaria 

que fosse usado? 

 


