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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta uma etnografia das relações homoeróticas nos espaços de 

sociabilidade entre homens conhecidos como “Banherão”, termo usado pelos interlocutores 

para caracterizar o uso do banheiro público para práticas de “pegação”. Parte então 

desvendar como as práticas de interação sexual ocorrem e, como estes indivíduos se 

reconhecem dentro do campo etnográfico empírico desenvolvido. Desta forma os banheiros 

públicos se tornam meu objeto de estudo de interesse por despertar uma rede de 

significados, símbolos e categorias que constroem o espaço de uso público e seus conflitos.  

Palavra chave: Etnografia. Masculinidades. Espaço Público.  

 

 

 

 
  



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The current work presents an ethnography of the homoerotic relationships at places of 

sociability between men known as “Banherão” term used by the interlocutors to 

characterize the use of the public bathrooms for practices of “making out”. Aims to unveil 

how the practices of sexual interaction occur and how those individuals recognize 

themselves inside the empirical ethnographic field developed. Therefore, the public 

bathrooms become my study object of interest by awakening a network of meanings, 

symbols, and categories that assemble a space of public use and their conflicts. 

 

Keywords: Ethnography. Masculinities. Public Space. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa busca entender a relação de práticas sexuais  denominadas “pegação” 

presente nos banheiros da cidade de Campos dos Goytacazes, descrevo como estas relações 

ocorrem a partir de uma etnografia, usando a observação participante como método 

investigativo Malinowski (1984). 
1
 Uso como campo de Observação duas rodoviárias da 

cidade de campos dos Goytacazes, Rodoviária Shopping Estrada e Rodoviária do Centro, 

ambas com características físicas e sociais distintas que irei abordar durante o trabalho. 

Não é um trabalho de campo “tradicional” e, desta forma foi preciso desenvolver 

leituras metodológicas recomendadas com temas correlacionados para desenvolver o 

cuidado “ético”, tal como é recomendado na pesquisa antropológica, com a produção de 

dados e com a descrição dos envolvidos. O que busquei entender foram os fenômenos 

antropológicos reconhecidos no campo como as “Práticas de Pegação”. 

Levo em consideração, a partir de uma bibliográfica levantada ao longo dos três 

anos de campo, o uso de autores bases como Victor Hugo Barreto ( Eduff. 2017 ), Verlan 

Valle Gaspar Neto ( Eduff.2013) e Néstor Osvaldo Perlongher (1987), autores principais 

para se pensar a construção das práticas homoeróticas em locais públicos e privados. Além 

disso, alço como paramento que meu campo de estudo se passa em âmbito de espaços 

públicos, faz uma breve austeridade de como a relação de domínio público se estabelecerão 

através das relações com funcionários, praticantes e as intimidades físicas e sociais do 

espaço. Para isso utilizo como ponto inicial a discussão levantada por Roberto Kant de Lima 

(2001) sobre a administração de conflitos em espaços públicos da cidade.  

Ao longo da pesquisa relato como a “pegação”, “banherão”, “pista” são termos já 

abordados em outros trabalhos, mas o que trago como perspectiva são como os participantes 

localizados na cidade de Campos dos Goytacazes, constroem novas formas para essas 

nomenclaturas de uso. Após esta breve apresentação retrato o espaço físico dos banheiros e 

presencio dentro das etnografias o seu funcionamento dentro das práticas denominadas 

como banherão. 

                                                             
1
  A observação participante como método me proporcionou vivenciar o campo com a interação necessária. 
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Ao mesmo tempo, práticas estas que são “silenciosas” para um público mais 

amplo, talvez em virtude do processo de construção sócio histórico que marca a existência 

homossexualidade. Não à toa, portanto, o banheiro masculino tenha se transformado em um 

“esconderijo” para as práticas entres homens. O lugar de conforto, de relativo anonimato, 

de um “silêncio” proposital, mas ao mesmo tempo, um lugar no qual existem regras e 

etiquetas compartilhadas por aqueles que lá frequentam.  

A pesquisa tem evidenciado que masculinidade ali construída não se configura em 

uma aliança afetiva, mas sim na “broderagem” 
2
 entre homens, em sua maioria possuem 

modelos de relacionamento socialmente reconhecidos como heterossexuais, que atualizam 

nos encontros do “banherão” seus desejos e fantasias provavelmente irrealizáveis em outros 

espaços ou mesmo na vida cotidiana que levam.  

 O trabalho demonstra relevância para o debate sobre a construção das 

masculinidades e das formas de interação em âmbitos diversos, demarcando através do 

trabalho etnográfico temas complexos e diversos dentro da sociedade brasileira. 

Início minha pesquisa no final do ano de 2017, com a minha entrada no Núcleo de 

Estudos Antropológicos do Norte Fluminense Luiz Castro Faria (NEANF). Instigado em 

entender metodologicamente coma a sexualidade se apresentava perante práticas sexuais 

em âmbito público. 

 

A temática se manifesta no percurso da descoberta da sexualidade dentro das 

minhas experiências com os locais de “pegação”, meu primeiro trabalho de campo se inicia 

na coleta de dados marcada através de conversas informais com colegas que faziam a 

prática de pegação em locais já estabelecidos na cidade. 

 

Entenda essa coleta de dados como um processo qualitativo de analise das 

possibilidades do trabalho empírico, de como e de qual maneira era possível à inserção 

dentro do campo, fazendo parte então do oficio do pesquisador analisar tanto em sua 

aproximação como no afastamento. 

 

 Foram nestes levantamentos que algumas perceptíveis me chamaram atenção as 

                                                             
2
  Praticas de relação entre dois homens, que podem ser sexual ou de flertes, mas que fogem da nomenclatura 

usual utilizada pela homossexualidade, pode ser categorizado como temporário homossocial.   
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ralações por parte de “falas” de alguns colegas universitários que buscavam a pegação pela 

cidade. Uma destas abordagens apresentava que a cidade era “conservadora” muito 

marcada por um processo escravista tardio, características religiosas marcadas em cima de 

condutas “morais” e um processo colonial enraizado nas práticas sociais. 

 

A cidade, mesmo sendo ”conservadora”, possuía diversos locais em que a 

sociabilidade masculina entre homens ocorria diariamente. Entretanto os participantes de 

antemão tinham conhecimento sobre lugares onde havia maior probabilidade de encontrar 

uma “pegação”.  Esta percepção ocorria entre “boatos, entre participantes” e através de 

“sites”  e “aplicativos” onde faziam a divulgação de onde a “pegação”  estava estabelecida. 

 

Busquei descrever como as relações eram entendidas nesse meio, principalmente 

quando se tratava de homens que se relacionavam com outros homens (HSH), e que 

essencialmente não se entendem como homossexuais. A homossexualidade soava quase 

como um insulto para os praticantes, que raramente se reconheciam como gays ou outra 

denominação. Eles se definiam como “homens” e que as características sociais denotadas a 

os homossexuais não os cabiam, já que não possuíam os estereótipos dos sujeitos que 

usualmente são caracterizados como “desviantes”.  

Nestas discussões notei a marginalização do termo, e por isso a prática 

homoerótica
3
 se tornou um classificador para esses sujeitos, pois as derivações presentes na 

sexualidade não cabiam a eles, os estereótipos do “ser gay” se fantasiavam em feminilidade 

e o que estes muitas vezes buscavam nos banheiros era o local de encontro entre “homens”.  

O termo homoerotismo é preferível neste caso, pois a “homossexualidade” é 

acarretada de preconceitos acentuados por discursos de um senso comum, por uma 

ideologia fortemente psiquiátrica ou de um moralismo religioso. Segundo Jurandir Freire 

Costa, a homossexualidade se apresenta como um “termo pobre”, “fora isso 

homossexualismo tem desvantagens por ser uma noção teoricamente frouxa e clinicamente 

pobre” (COSTA, 2002,p.76) , o mesmo autor ainda afirma que o homoerotismo é um termo 

que nos faz pensar em outras praticas além da homossexual  “o homoerotismo, ao contrário, 

                                                             
3
  Homoerotismo se apresenta como as relações orientadas por pessoas do mesmo sexo, impulsionadas por um 

movimento que repensa as praticas da “homossexualidade” através da arte ou de movimentos sociais. Foi 

pensando em contextos de marginalização ou de um classificação mais apropriada para os participantes que 

me coloco a repensar a homossexualidade usando como base Jurandir Freire costa, para determinar as 

abordagens homoeróticas. 
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obriga-nos a rever o modo como pensamos no fenômeno da atração pelo mesmo sexo” 

(COSTA,  2002. p, 76)  

Mesmo que nas situações descritas neste trabalho, a pegação ocorre em locais 

públicos, eram apresentadas delimitações entre o espaço físico e social (GASPAR, Neto, 

2015). A afetividade era negada as relações se demonstravam frias, os olhares e toques 

estavam direcionados para o desejo concebido em descobrir o tamanho da genitália ou no 

fetichismo presente nas trocas sexuais imaginarias do que poderia ocorrer no local.  

Por vezes as relações entre dominante (ativo) e dominado (passivo) se 

representavam no campo, quem tinha o maior pênis tinha a submissão do outro a sua volta 

ou quem somente penetrava também era tido como ativo ou dominador.        

Os dominados se submetiam a fazer as relações para que o outro goze desta forma 

percebo que o “prazer de gozar” estava com o ativo enquanto o passivo garantia o prazer do 

dominador. .  Não pretendo de forma nenhuma naturalizar essas práticas, no entanto elas  

aparecem no campo, assim como Peter Fry (1982)  vai abordar que as “performances” 

categorizam as relações entre ativo e passivo (dominante e dominado).  

Essa postura se acentua quando outros corpos de apresentam dentro do banheiro, as 

travestis e transexuais nestes locais sofriam a repulsa; e ao adentrarem no banheiro 

causavam um rápido esvaziamento do espaço. Isso torna evidente que somente a imagem 

“masculina hegemônica” (CONNELL, 2002.) era aceita naquele espaço e naquelas 

relações, qualquer aparência que fuja da “heterossexualidade” causava medo, o que era 

justificado pela questão da “discrição”.  Entenda como “discrição” dentro do banheiro o 

indivíduo que consegue chamar a atenção dos praticantes de “pegação” sem aparentar ser 

um “homossexual”, a lógica é que somente os homens praticantes entendem sua presença. 

Desta forma no primeiro capitulo levanto as categorias que se apresentam dentro 

do campo dês pesquisa como a “pegação” e a “pista” que são termos que os interlocutores 

usaram para caracterizar tanto a prática de interação dentro do banheiro como o fluxo de 

passagem em determinados locais.  

No segundo capitulo apresento a estrutura física dos banheiros e sua localidade, 

demonstrado como os participantes interagem como o lugar, através do uso do espaço. 

Metodologicamente emprego a etnografia para descrever os processos de interação e de 
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descoberta de novos locais. Também abordo no mesmo capítulo a “barganha sexual” que 

esta interligada aos processos entre trocas financeiras e que por vezes acabam na pegação. 

 No terceiro e último capítulo reúne a experiência entre o espaço público em 

relação a os praticantes do “Banherão” como, os funcionários, prefeitura e a própria gestão 

se colocam frente às práticas em âmbito público. Como as categorias de vigilância ocorrem 

principalmente voltadas para uma marginalização das práticas homoeróticas masculinas.  

 

1. O CAMPO : E  SUAS CATEGORIAS  

 

1.1  “PEGAÇÃO” 

A “pegação” é um termo muito amplo dentro do campo homoerótico, pois ela 

pode caracterizar múltiplas formas de práticas eróticas e sexuais, podendo ocorrer dentro 

dos banheiros ou fora deles. Thiago de Lima Oliveira (2004, p.24), apresenta uma das 

definições que se faz compatível com a pesquisa dando significação à categoria de uso da 

pegação.  

“Pegação é um termo polissêmico. Pode 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 desconhecidos, como também se pode chamar 

assim o local em que essas relações acontecem.  (OLIVEIRA, T. L. OLIVEIRA, 

THIAGO LIMA 2015, p 46)” 

 

Dentro do trabalho etnográfico a pegação se encaixaria nas diversas formas como 

os indivíduos constroem a relação, campo e espaço, e determinam através destas redes de 

significados os códigos que delimitam o entendido, lugar e a prática. O “banherão” 
4
 só 

surge com a pegação ocorrendo dentro dele, logo ele se define pelas práticas dos seus 

participantes.  

A pegação tem a potencialidade de transformar. “São lugares utilizados para o 

encontro e intercursos sexuais entre homens” (BARRETO, 2017, p.56).4. “Pode-se chamar 

de pegação qualquer relação de flerte, paquera e namoro entre desconhecidos” 

                                                             
4  Uso o “Banherão” e não “Banheirão” pela construção da fonética, pelo o que foi ouvido em campo, desta 

forma entendo que valoriza a obra quando colocado no formato em na qual meus interlocutores Pronunciam. 
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(OLIVEIRA, 2015, p.46), nestas duas dimensões podemos abarcar que a pegação está na 

prática das relações entre homens e que esta define o lugar e espaço e ainda caracteriza 

como os códigos de participação destes indivíduos serão entendidos. 

 

      1.3 O BANHERÃO 

 “Todo mundo sabe o que acontece aqui, todos os dias acontece. Os 

funcionários muitas vezes fingem que não vê a gente se pegando no banherão e 

fazendo “sacanagem gostosa”. Ninguém aqui é “viado”, 5todo mundo é macho e 

gosta de se divertir. Se não for aqui vai ser outro lugar” (Marcello, 2018)”.. 

 

Marcello
6
  aparecia com recorrência dentro do banheiro da rodoviária da região 

central tinha cabelos brancos, olhos castanhos, 1,70 de altura, aparentava ter por volta de 

seus cinquenta anos de idade. Chegava à rodoviária com sua bicicleta de cor verde, e sem 

camiseta e com um short cor mostarda e um chinelo de dedo marrom. 

Possuía algumas questões que denotavam uma diferenciação, Marcello não fazia 

uma rotatividade que é comum dentro do banheiro, quando um participante fica mito tempo 

dentro do banheiro acaba “chamando a atenção” por isso os participantes fazem um 

esquema de rotatividade. Porem Marcello entrava no banheiro e permanecia durante um 

longo período, por vezes saia para conversas com alguns participantes ou funcionários. 

Existia também certa liberdade, pois Marcello era um frequentador, e mesmo que 

buscasse o “sigilo”, não havia esforços para esconder o que vinha fazer dentro do banheiro. 

Neste contexto tive a oportunidade de receber “flertes” de Marcello que dizia se sentir 

atraído por mim. Foi nestes momentos que consegui conversar sobre sua vida, perguntar se 

ele era casado ou como se reconhecia na orientação sexual. 

Sempre com um sorriso fechado e tentando intensificar a conversa e o contato 

corporal, me respondia às perguntas. Dizia que não era casado e que já fazia a pegação em 

espaços públicos há muitos anos,  tanto na rodoviária quanto na “Beira Rio”. Afirmava que 

                                                             
5
  O termo “viado” é recorrente no campo para se referir a homens afeminados e assumidamente 

homossexuais. 
6
 Todos os participantes e interlocutores presentes neste trabalho tiveram seus nomes preservados em sigilo 

e por isso foi criado pseudônimo para garantir a discrição dos participantes desta pesquisa seguindo o rigor 
necessário na etnográfica de campo. 
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em Campos dos Goytacazes, não havia espaço para a relação discreta em ambientes 

fechados e por isso a rua se tornava um lugar de fácil acesso. 

A fala de Marcello representa dentro do campo etnográfico de pesquisa empírica a 

qual desenvolvo o porquê do meu interesse em estudar os banheiros públicos da cidade de 

Campos dos Goytacazes. Existe um processo de construção da sexualidade presente dentro 

do uso do espaço público através de agentes que usam e transformam o local e constroem 

modalidades de performance da masculinidade. 

 Neste primeiro capítulo uso como base a fala deste interlocutor para poder definir 

“o banherão”, reafirmando que todas as minhas perspectivas e análises são compreendidas 

pelo trabalho de campo e pelos interlocutores. Pontuando a observação participante como 

ponto inevitável para o desenvolvimento das relações dentro do campo. 

Em 2017 quando inicio a pesquisa o banherão se demonstrava somente um lugar a 

onde a “sacanagem” entre homens poderia ou não acontecer, o que me trouxe a diversas 

leituras para tentar definir este lugar, que em sua maioria se mistura entra a casualidade, 

hora pode representar um espaço para necessidades fisiológicas outro para que ocorra uma 

interação sexual ou não entre homens.  

Meu conflito inicial que coloco como ponto para entender o que seria o banherão é 

como os indivíduos determinam certos locais de uso público para que ocorressem essas 

praticam homoeróticas. 

O banheiro sendo um lugar público assim como outros espaços, tem uma 

abordagem delimitada pelo território, mesmo estando em uma rodoviária. O que causa 

estranhamento quando apresento que dentro dele relações de práticas homoeróticas.  

Em minhas visitas ao campo percebo que o “erotismo” está presente nos códigos 

de conduta dentro do local, como Marcello aponta o “homem” se destaca se diferencia o 

quanto mais “macho” seus estereótipos e desempenho de masculinidade (CONNELL, 2002) 

representam. Seja uma determinada ação como uma pegada ou coçar a genitália ou 

permanecerem paradas no mictório segurando a pênis, todas estas condutas demonstram 

posturas sexuais “ditas masculinas” que resignificam o lugar em análise. 

“O conceito de masculinidade é criticado por ter sido enquadrado no 

seio de uma concepção heteronormativa de gênero que essencializa a diferença 
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macho–fêmea e ignorar a diferença e a exclusão dentro das categorias de gênero. 

Ao conceito de masculinidade é atribuído o fato de esse permanecer logicamente 

numa dictomização do sexo (biológico) versus gênero (cultural), dessa forma 

marginalizando ou naturalizando o corpo.  (CONNELL, 2002. p10)” 

Com isso podemos descrever regras e etiquetas que por vezes são compartilhadas 

pelos usuários, dentro e fora dos banheiros públicos e em páginas na internet onde 

membros se propõem a fazer encontros onde ocorrem os locais de “pegação”. O uso de 

aplicativos como 
7
¹Grind também ocorre com frequência, através de usuários que criam 

perfis para marcarem pontos de encontros ou determinados locais aonde já ocorrem 

“pegação”. Em muitos casos estes perfis também podem delimitar quais tipos de “homens” 

frequentam os espaços. 

“Trata-se de fazer, no campo, duas questões básicas: de quem é o 

espaço e o que é possível fazer com ele? Penso que se esforçam o mínimo que 

seja para respondê-las de maneira crítica, logo notamos que cada um deles 

pressupõe não apenas uma resposta, mas várias (NETO, 2013, p.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Reportagem “usuário do Grindr cria perfil para indicar o melhor dia, horário e local 

para pegação em locais públicos. (Disponível em http://pheeno.com.br/2016/12/usuario-

                                                             
7
  Grind é um aplicativo para celular com aplicabilidade de encontros entre homens, sem sua descrição o 

APP se reconhece como o maior aplicativo de “encontros” entre bis, gays, trans e queer’s. 

http://pheeno.com.br/2016/12/usuario-do-grindr-cria-perfil-para-indicar-o-melhor-dia-horario-e-local-para-pegacao-em-locais-publicos/
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do-grindr-cria-perfil-para-indicar-o-melhor-dia-horario-e-local-para-pegacao-em-locais-

publicos/ 

 

 

Fonte 1:  http://pheeno.com.br/2016/12/usuario-do-grindr-cria-perfil-para-indicar-o-melhor-dia-horario-e-

local-para-pegacao-em-locais-publicos/ ( as 10: 40 a.m . 21/08/2019) 

 

 O banherão tem seu significado em cada ambiente no qual faço o campo 

etnográfico, mesmo que os participantes por vezes se revezem entre um local e outro, uma 

definição pura e palpável do termo me parece impossível. O espaço físico se transforma 

através dos indivíduos a qual adentram o banheiro, o que torna esse lugar significante para 

os agentes que dentro dele constroem significações. Se durante o dia não ocorre a 

“pegação” e durante parte da noite ocorre com frequência neste local, o banheiro então se 

torna um lugar de potencialidades para as relações de práticas homoeróticas.  

http://pheeno.com.br/2016/12/usuario-do-grindr-cria-perfil-para-indicar-o-melhor-dia-horario-e-local-para-pegacao-em-locais-publicos/
http://pheeno.com.br/2016/12/usuario-do-grindr-cria-perfil-para-indicar-o-melhor-dia-horario-e-local-para-pegacao-em-locais-publicos/
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 Porém, vale indagar, se um banheiro que é conhecido como um local propício 

para a “pegação” passa por um processo de vigilância impedindo de ocorrer às relações 

dentro dele, então este deixa de ser o "banherão"?  

“Por se tratar de um espaço de uso coletivo, com o acréscimo de, em sua grande 

maioria, os pontos procurados para pegação, também serem espaços de acesso 

público gratuito, era fato que não se poderia falar de um “dono” dos mesmos. 

Dessa forma, eu jamais poderia enquadrar os frequentadores dos pontos de 

pegação em um único tipo social. (GASPAR, Neto, 2013, p.36)” 

 

O que delimita se este espaço é usado para prática sexual são seus participantes, 

desta forma, a etnografia urbana sobre estes locais de sociabilidade masculina se torna 

fundamental para entender, não suas classificações, mas o conjunto de práticas e 

significados que os indivíduos dentro de um espaço podem exercer a partir das práticas 

sexuais. Logo o banherão é um local que pode significar muito para os indivíduos que o 

procuram, mas também pode deixar de possuir sentidos caso deixe de ser um ponto de 

encontros masculinos. “O inesperado e o desconhecido faziam parte da própria constituição 

dos blocos espaço- temporais de pegação” (NETO, 2013). 

 

1.4  DA PISTA A PEGAÇÃO  

 A “pista” é um código assim como a pegação que se apresenta dentro de diversas 

experiências a quais tive dentro do campo, lembro que em maio de 2018 estava por voltas 

das 21 horas no banheiro da área central de campos, “o banheiro do centro”, quando sento 

ao lado dos guichês de uma empresa de ônibus. 

 Fico esperando alguma movimentação, do meu lado havia dois bancos livres, 

aonde após algum tempo, chega dois senhores um negro que aparentava seus cinquenta 

anos e outro também negro só que de pele mais clara, calvo que aparentava ser mais velho. 

Ambos estavam conversando olhando o movimento observando em conjunto se alguém iria 

entrar no banheiro. 
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  Passando quase uma hora chega “Negrona” uma “gay” é assim que se referem a 

ela, importante enfatizar que poucas vezes o adjetivo feminino é usado para caracterizar 

homens dentro do meu campo. Desta forma  

No entanto “Negrona é uma Gay conhecida da pista”, ela é alta, gorda, negra, tem 

o cabelo raspado dos lados e normalmente está com “moicano loiro, liso”, nesse dia ela 

chegou indo diretamente para o banheiro gritando e perguntando, “cadê as bichas“ todo 

mundo, ficou meio assustados e alguns homens que estavam no banheiro saem falando que 

“havia pessoas que gostavam de chamar a atenção”. “Cadê as bichas, a pista ta molhada hoje e 

se ficar aqui vai rodar todo mundo” (Negrona, 2018  caderno de campo) 

          Eu nunca tinha passado por essa situação, pois a presença de Negrona dentro do 

campo demonstrava que as práticas “ocultadas” em meio a um discurso sobre a “descrição” 

pode ser desestruturado a qualquer momento. Principalmente, pois o fato de Negrona falar 

de códigos e apontar praticantes que estão fora do banheiro quebram a lógica de uma 

administração da sexualidade, neste momento os espaços começam a se misturar o uso para 

práticas homoeróticas sai do local único que é o banheiro para ganhar um novo cenário. 

        Pouco entendia o que Negrona estava falando com os homens que ela conhecia na 

Rodoviária, frisando que uma questão que se torna notória é, quem fica em volta de 

Negrona são participantes, que com a presença dela começam a se desprender de posturas 

normativas para começarem a apresentar “normas desviantes” , posturas como “ falar alto, 

dar risada, apontar para outros participantes”, se forma um grupo que homens que minutos 

antes de Negrona aparecer estavam no campo da “descrição”. 

          Então Negrona chega aos dois senhores do meu lado e com uma voz expansiva, grita 

no meio da rodoviária e diz “mariconas safadas, tudo querendo mamar, "vampironas
8
“. O 

que mais uma vez me chama a atenção é que mesmo que ambos os senhores ficam 

desconfortável com a atitude de Negrona, porem começam a rir como se já se conhecessem 

brevemente.  

          Além dos participantes a Rodoviária como um todo percebia a presença de Negrona e 

sua aparecia causava um misto entre o estranhamento e risadas de sua forma de se portar, 

quando Negrona se encosta perto de um quiosque e começa a conversar com alguns 

                                                             
8 “Vampironas” termo usado para jovens e homens mais velhos para praticantes de sexo oral 
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homens que fazem a pegação, eram em média uns cinco homens, as risadas e comentários 

podiam ser ouvidos por boa parte de quem estava em volta.  

              No entanto a presença de Negrona, não parecia ser uma mera “visita ao Banheiro” 

ela esta comentando sobre o que tinha acontecido com as travestis na rua próxima da 

rodoviária, então ela começa a falar que a situação logo iria se complicar, pois a “pista “ 

estava molhada; 

             Quando duas “Travestis”, negras uma mais baixa com cabelo curto e camiseta 

vermelha e shorts jeans e outra alta como um vestido preto curto e cabelo longos 

encaracolados, ambas estavam arrastando um homem forte que aparentava seus trinta anos 

de idade, cabelos curto e camiseta vermelha, a mais alta que parecia controlar a situação 

estava com uma chave, que fomos entender que era da moto do homem que tinha ido, fazer 

um programa com as duas, no entanto não queria pagar.  

          Então elas pegam a chave dele e obriga a ir com elas até a rodoviária, para tirar o 

dinheiro no caixa eletrônico, no entanto uma nova cena estava acontecendo, pela primeira 

vez o âmbito da “discrição” tinha acabado o homem que estava sendo arrastado foi exposto 

para todos verem, os motoristas de ônibus, faxineiros, pessoas que passavam ou estavam 

esperando o ônibus, todos viram o homem sendo revelado. 

             A travesti mais alta, falava para ele “tirar, mais, tira”, fazia com que a outra pegasse 

o dinheiro e desse para ela. O cara estava desesperado, porém falava baixo enquanto as 

duas rindo da cara dele, pediam para ele tirar mais dinheiro “ tira mais, cem, vai, mais cem 

“, eu  percebo que o motivo dela não pegar o dinheiro é que em uma mão  estava segurando 

a chave a outra estava debaixo da camiseta dele, com alguma coisa sendo segurada. 

Enquanto a travesti mais baixa pegava o dinheiro e guardava dentro da bolsa da mais alta. 

 Enquanto toda essa cenária acontecia, a “Negrona” gritava rindo e debochando, 

ela aparentemente conhecia as travestis e estava esperando que isso acontecesse, a "pista 

ficou molhada" foi um termo utilizado para caracterizar o clima de tensão que estava 

cocorrendo. “Negrona” narrava a situação que estava ocorrendo com as travesti. 

 “As bonecas, estão limpando, o bofe, limpa, tira o AQUÈ  AQUÈ do bofe “, 

Negrona gritava, e as travestis , insinuavam que iriam tirar tudo , “ Eu não tenho, 

mas nada “ , o homem falou para as travestis, então elas pedem que ele tire o 

extrato, “Por favor, não faz isso comigo, devolve minha moto” ( homem falando), 
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a travesti pega o extrato da conta bancária , pego cartão dele e joga o cartão e a 

chave da moto, o homem sai  enquanto as travestis vão conversar  com 

“Negrona”.(Negrona, Caderno de campo 2018) 

 Elas saem juntas, vão para esquina da rodoviária, o pessoal em volta comentando 

sobre o caso, mas logo voltam a o curso normal. Os praticantes do banherão junto com a 

Negrona ficaram de plateia do que estava acontecendo, alguns sorrindo outros apenas 

debochando, o que me fez repensar a questão da "pista".  

Pista na questão do banherão é quando os locais de pegação estão fluindo sem 

nenhuma interferência seja por fiscalização que reprimem as práticas de pegação nestes 

locais ou algum caso de violência que deixe este lugar evidenciado. No caso de campos dos 

Goytacazes, os quiosques antigos da “beira rio” que eram usados como “motel a céu 

aberto”, principalmente para os Michês, Travestis ou quem fazia pegação, passaram por 

uma reforma fazendo com que o aumento do numero de fiscais por parte da prefeitura 

aumentasse.  

 O primeiro ponto foi que o fluxo de pessoas em busca de pegação na “beira rio” 

diminuiu muito, o ponto que em 2017 era um dos mais conhecidos, historicamente pela 

cidade, seja pelos entendidos da pegação ou pela busca de trocas sexuais através de 

dinheiro, foi devastado pela nova organização da prefeitura de Campos dos Goytacazes. 

 A retirada dos antigos quiosques já dificultava os participantes encontrarem um 

local “discreto” para que pudessem acontecer às práticas sexuais, em conjunto da retirada 

tem uma fiscalização por parte da polícia civil muito maior, o que um dos meus 

interlocutores abordam é que “a polícia não está ali... para proteger os quiosques, mas para 

bater em viado e travesti” esta frase foi dita por Carlos que além de praticante de pegação, 

também troca serviços sexuais por dinheiro. 

Do outro lado, estes indivíduos na verdade não deixam de existir e por isso 

acabam migrando para outros locais, mas que por vezes se tornar mais repressivos, as 

travestis que estavam na “beira rio” vão para o centro da cidade, onde em alguns pontos já 

se misturam entres travestis e “garotas de programa (mulheres cisgênero)”, em alguns 

pontos elas (as travestis) foram expulsas ou ganhavam menos, então elas adentram ainda 

mais para o centro e estão ficando próxima a rodoviária central, em ruas que cruzam ao 

redor.  
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Existe um ponto para concluir esta questão que são os boatos que surgem dentro 

deste processo, quando as relações da pegação, podem causar um conflito ainda maior. Em 

uma mesa do bar, na orla da beira rio, dois amigos, que fazem a pegação estavam 

conversando sobre estas práticas e a construção de pesquisas sobre a temática, quando 

“Silvano”, uns cabeleireiros conhecidos por fazer programa nas noites campista, para na 

mesa do bar e afirma. 

“A pista está molhada hoje em bichas, não fica dando mole na rua hoje não, a gay 

foi fazer pegação ontem e foi jogada Lá na Cambaíba, eu vi a bicha aqui ontem, 

esta notícia circulou por toda a cidade principalmente porque o homem que 

matou o menino morreu de infarto horas depois de ter o matado. ( caderno de 

campo,2018) “ 

 Se nas notícias de jornais saiu que o menino tinha um relacionamento com o 

homem que o matou, os participantes que estavam ao redor contam a história de um modo 

distinto, demonstrando que a pegação apresenta característica e sinônimos, a pista se torna 

o lugar de intercessão entre uma pegação ou uma “pista molhada” que pode acabar tendo 

uma relação violenta, tanto por parte dos agentes de segurança pública da cidade como para 

os participantes das relações homoeróticas. 

 

 

2. OS BANHEIROS 

 

 2.1  SHOPPING ESTRADA 

  A Rodoviária shopping estrada possui uma dinâmica de divisão do espaço bem 

distinta dos modelos tradicionais, principalmente por ser uma rodoviária interestadual e 

municipal, e também funciona um comércio extenso em sua totalidade a margem da 

rodoviária e rodovia. 

Deste modo, observei que a rodoviária também possui um importante significado 

durante a manhã e tarde com a frequência de passageiros, comerciantes, além de possuir um 

“DETRAN” (departamento estadual de trânsito) e um centro de triagem de veículos, um 

posto de gasolina, restaurantes e comércios de diversos utensílios. 
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  O funcionamento dos comércios e atividades, fez com houvesse banheiros 

espalhados por vários locais, no primeiro momento só conhecia o banheiro que irei chamar 

de “banheiro dos caixas eletrônicos”, este tem aspectos centrais, pois a maior parte das 

interações ocorre neste banheiro. Outro ponto é que este banheiro e o mais frequentado  

possuem letras grandes e chamativas dizendo “Sanitário Masculino” e “Sanitário Feminino 

“ do lado da entrada do banheiro masculino com uma distância de um metro, tem o único 

bebedouro da rodoviária o que outra vez coloca este banheiro como central, alem de possuir 

dois caixas eletrônicos que ficam em frente do banheiro. 

 O segundo banheiro, quem me alertou sobre a existência foi meu orientador, de 

início só havia encontrado o “banheiro dos caixas eletrônicos”, por ser a central, mas logo 

percebia a extensão em quanta ocupação de território que a rodoviária tinha, era além dos 

pontos principais, guichês, embarque e desembarque.  

O segundo banheiro se encontrava perto dos comércios bem escondido, quase 

apagado, diferente do “banheiro dos caixas eletrônicos”, como não havia quase sinalização 

para avisar que havia um banheiro perto dos comércios e de frente para o estacionamento 

de veículos do DETRAN, o que faz mais uma vez ficar quase invisível, pois a falta de uma 

iluminação adequada durante o período da noite deixava este banheiro imperceptível. 

 A placa de sinalização que orientava a existência deste banheiro ficava perto da 

entrada do embarque de uma empresa de ônibus, no entanto a sinalização estava tampada 

por folhas de árvores, e um dos comércios perto desta placa, possui um toldo que dificulta a 

visualização da orientação, outro ponto importante é que no estacionamento em frente a 

este banheiro possui carros, ônibus e caminhões estacionados, é uma parte extremamente 

escura e sem vigilância, muitos participantes usavam esse banheiro para realizar coito
9
 

sexual, ou por vezes iniciavam a pegação no banheiro e acabavam saindo de lá para ir ao 

estacionamento, 

  Existem mais dois banheiros um se encontra no posto de gasolina e os outros no 

pronto do DETRAN, ambos não possuem a relação de “pegação” frequente ou que 

classifique este lugar como ponto de encontro para relações de práticas homoeróticas. O 

banheiro do posto possui uma alta fiscalização por conta dos funcionários e por ser na BR, 

o posto tem uma circulação de carros frequente, o que ocorre é a parada de caminhoneiros e 

                                                             
9  O coito aqui é usado no sentido de efetuar a penetração sexual. 
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viajantes, mas muitos ficam no estacionamento do DETRAN. O Banheiro do DETRAN, 

tem uma funcionalidade das 9 horas da manhã às 22 horas, e normalmente tem uma 

fiscalização dos funcionários o que atrapalha:  “rolar uma pegação”.  

  No seguinte capítulo, irei descrever os dois banheiros com maior frequência de 

“pegação” na Rodoviária Shopping Estrada, sendo estes o “Banheiro dos Caixas 

Eletrônicos” e o “Banheiro Pequeno”, farei essa breve apresentação das estruturas física. 

 

2.2  “OS BANHEIROS DOS CAIXAS ELETRÔNICOS”  

  “O banheiro do caixa eletrônico”, funciona durante 24 horas, só parando para a limpeza 

feita pelos funcionários, como a rodoviária também é intermunicipal durante a madrugada 

seu funcionamento é continua, fazendo com que o número de pessoas passando por ela seja 

extenso e diverso. Por isso que escolho os banheiros da rodoviária como lugar inicial do 

meu campo de pesquisa. 

“No banheiro da rodoviária do shopping estrada rola a noite toda, às vezes até 

com os motoristas, estava uma vez, quando um motorista entra no banheiro e fica 

me olhando, ele era da 1001, cheguei nele eu pensei bem que ele ira me comer, 

mas o “passivão” queria mesmo me chupar.” – (Vagner. Caderno de 

campos2017) “ 

 Esse banheiro possui uma divisão interna que constitui na entrada com a uma 

extensa pia de mármore e um espelho e outra entrada interna no mesmo local, onde esta as 

cabines, sendo duas com chuveiro e seis apenas com vaso sanitário e um mictório de 

cantoneira.   

De 2017 a final de 2018 o banheiro possuía uma cabine para portadores de 

necessidades especiais e um banco de mármore, no entanto no final de 2018 o banheiro 

passou por uma reforma, retirando estes compartimentos e deixando somente as cabines, a 

pia com o espelho e o mictório. 

  O banheiro é bem conservado e limpo o espelho é extenso e cobre da entrada até 

a outra parede ocupando uma parte por completo. As pias são de mármore, as torneiras 

brancas, algumas não estão funcionando por baixo da pia, ficam alguns baldes usados pelos 
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faxineiros. As paredes são brancas com a maior parte dos detalhes de mármore, o chão e 

cinza e a iluminação e automática. 

 Passando por esse corredor, tem outra entrada que dá de frente para uma parede 

média de mármore, que deve ter entre 1,80 a 1,90, que na verdade era a parede do banheiro 

para cadeirantes, passando por essa parede tinha um banco a esquerda e outra parede cobria 

para não dar visão entre o banco e o mictório, o mictório é em formato de “L pegando a 

cantoneira de uma das paredes, e está de frente para um corredor onde se localizava as 

cabines”. 

 Todas as cabines possuem portas de tamanho médio de cor preta, onde é possível 

ver quem esta passando entre as cabines, se posiciona uma de frente para a outra, sendo 

duas com chuveiro, estas além da porta possui grades que não permitem a entrada de uma 

pessoa, sem antes pegar a chave para poder tomar banho. 

 No fundo deste corredor a onde fica as cabines á uma janela pequena que dá 

vazão para a entrada e em cima do mictório tem outra janela, estas janelas são pontos 

estratégicos, pois normalmente são através delas que é possível ver se alguém está usando 

ou não o banheiro e os fiscais usam delas para vigiar o local. 

 O Mictório fica na frente destas janelas, mesmo estando distante é possível ver as 

movimentações, do mesmo jeito que as luzes se acendem automaticamente, ajudam os 

participantes a perceber se alguém está entrando ou saindo de dentro do banheiro.  

  

 2.3 O TAXISTA  

Logo quando chego perto da rodoviária noto que o fluxo de carros é intenso, os 

táxis também ficam parados do lado do embarque e desembarque e na minha chegada 

percebo que o contingente de pessoas que estão entrando e saindo dos ônibus e circulando 

dentro da rodoviária.  

Olho para o relógio e estava marcando 20h15 horas da noite então entro no 

banheiro, que possui uma entrada lateral amarela com uma janela do lado esquerdo da porta 

que é usado para ventilar dentro do banheiro.  
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   No banheiro tem um espelho extenso que compreende toda a parte da pia de 

mármore onde tem aproximadamente cinco torneiras ao lado dessa pia possui outra entrada 

para onde se localiza os mictórios e os Box de banho e as cabines dos sanitários. O 

banheiro estava vazio na minha primeira entrada havia passados alguns homens, mas foram 

usar o banheiro para fins fisiológicos ou escovar os dentes, passar perfume. Quando saio 

novamente fico perto do ponto de táxi e acendo um cigarro e percebo que um dos 

motoristas estava olhando diretamente para mim.   

  Direciono-me em sua direção, ambos trocam olhares simultâneos, como se 

estivéssemos “flertando” por alguns segundo. O Taxista se levanta do carro, e fecha a porta, 

fica por um tempo parado como se estivesse me analisando por completo, então ele passa a 

mão em sua da sua genitália. O modo em que ele segura com movimentos que aparenta 

estar coçando, alisando em uma relação “entre” o disfarce e chamar minha atenção.  

  Fico parado esperando alguma reação além do toque em suas genitálias, então ele 

vem andando ate mim, faz um movimento com a cabeça direcionando para o banheiro. Em 

muitos casos isso ocorre não só movimentando a cabeça, mas com o próprio olhar. Não 

havia nenhuma forma de diálogo oral, todas as expressões foram físicas, regras de condutas 

para se demarcar as intenções, isso acarreta a relação que o banheiro tem com o “silencio”, 

por vezes no campo encontrei diversos praticantes que não dialogavam entre si, mas que 

construíam as práticas com movimentos simbólicos com o corpo. 

  Então ele parte para dentro do banheiro, como já me considerava um “entendido” 

sabia que a minha relação seria segui-lo, então fui atrás dele no banheiro quando entro, ela 

estava me esperando em frente ao espelho, então e vai em direção ao mictório. As relações 

entre participantes e espelho são recorrentes, pois os “flertes” também ocorrem através do 

uso do espelho. Pode ser olhar o indivíduo que você quer chamar usando o espelho para 

não aparentar que se conhecem e também pra não ter um dialogo oral, ou ficar se olhando 

no espelho tocando a genitália para poder chamar a atenção de algum participante. 

 Ficamos os dois parados, ele se masturbava intensamente, como já abordei as 

relações de passivo e ativo se apresentam dentro das relações da pegação, ele então passa a 

mão em minha bunda e segura o meu braço, pede para que eu o deixe passar a mão sobre a 

minha bunda. Em certos momentos parava quando ouvia algum barulho, parava 
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rapidamente e deixava de fazer o movimento da masturbação para fingir estar “urinando”. 

Então em uma destas paradas por ouvirmos e ver a luz se ascender um novo participante. 

 Aparentava seus 23 anos de idade e irei chama-lo de Matheus, pois já tinha visto 

ele outras vezes no banheiro fazendo a pegação, chegou nos olhando e logo se posicionou 

em um dos cantos do banheiro, o taxista volta a se masturbar olhando para minha bunda e 

passando a mão sobre ela. Matheus sai do lado a onde ele estava e fica nos olhando se 

masturbando se formava ali uma “roda de pegação”, esta estrutura ocorre quando os 

homens em sua volta se reúnem para se masturbar, ficam se olhando ou tocam na genitália 

do outro fazendo a estimulação sexual para que a “gozada ocorra”. 

 Por vezes não é esperado todos gozarem na realidade pode acontecer de um gozar 

então e sair da roda, o que ocorreu com o taxista que gozando primeiro, sai da roda como se 

não houvesse acontecido nada. Fica somente Matheus e eu, ele então começa a se 

masturbar mais rápido, quando ouvimos junto o barulho do faxineiro chegando. 

 Os faxineiros param com um “bombano” (um barril) azul onde ficam os sacos de 

lixo, que é carregado por um carrinho de mão, em sua maior parte das vezes são 

acompanhados por cachorros que ficam esperando eles na porta de entrada do banheiro, 

latindo para quem entre e sai do local. Outro ponto é que antes de entrar no espaço, eles 

assoviam para ver se tem alguém usando, e quando percebem que são praticantes da 

pegação normalmente ficam encarando friamente. 

 Quando o faxineiro entra, bate a mão na porta e da um assovio, então Matheus 

rapidamente guarda seu pênis dentro da calça e vai para fora do banheiro, não saio logo em 

seguida para não aparentar que estávamos juntos. Saindo passo pelo faxineiro que me 

encara diretamente, me esperando na porta. Os cachorros começam a latir em minha 

direção fico constrangido, pois nesse momento todos que estavam perto de mim começam a 

me olhar. 

Tenho a sensação que o ambiente em volta do banheiro, esta sempre em um 

contexto de cerceamento das práticas. O faxineiro sabe o que ocorre dentro do banheiro, 

pois espera que os indivíduos se retirem quando demonstra os códigos que seria o; bater na 

porta, assoviar ou bater com o bombano na entrada. 
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 Fernando um participante recorrente do banheiro, que em nossos diálogos 

afirmava ter vinte e oito anos, conta que os faxineiros são “fofoqueiros” e que todas as 

vezes que você não sai do banheiro ou fica “enrolando” para sair, pois às vezes o sujeito 

esta quase na hora de “gozar” os faxineiros acionam os fiscais. Notoriamente percebo que 

os processos de repressão correm também através desses funcionários, que ficam 

“visitando” o banheiro com frequência. 

“A todo o momento ele passa aqui, fica entrando e saindo. As vezes para fazer 

nada sabe ele mesmo gosta é de fazer “fofoca”. (Fernando – 2018). 

           

 2.4 O BANHEIRO PEQUENO  

.O banheiro localizado também na rodoviária fica em uma parte com menor 

movimento e mais escondido o que facilita ainda mais o surgimento de homens que vão à 

busca dos encontros sexuais dentro deste espaço. O banheiro é estreito tem um espelho 

pequeno duas pias e um mictórios reto, pequeno, são quatro cabines uma de frente para a 

outro com portas pretas do mesmo trabalho do “banheiro dos caixas eletrônicos”, sua 

entrada fica de frente para o espelho e mictória que é protegido do olhar externo por uma 

parede de mármore, que também não cobre por inteiro, tem por média 1,70 de altura. 

 Suas luzes acendem automaticamente e possui duas janelas uma em cima das 

cabines, virados para o estacionamento e o outro em cima do mictório, este banheiro tinha 

uma característica por ser usado com mais frequência para sexo com penetração ou por 

estar perto do estacionamento, de ser o início de como as situações físicas e homoeróticas 

poderiam acontecer.  

 

 2.5 CAIO ME LEVOU PARA O ESCURINHO  

 Era uma sexta feira de abril de 2018 quando encontra o Caio no “banheiro 

pequeno”, ele estava se masturbando em um dos mictórios, neste banheiro é possível olhar 

pelo espelho quem esta entrando, pois o reflexo do espelho se direciona para a porta. 

 Caio tinha vinte e seis anos de idade, branco, com cabelo preto curto, magro, 

vestia uma camiseta branca e shorts preto. Quando entro no banheiro ele finge que esta 
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urinando, um modo de tirar as conclusões iniciais sobre o novo integrante dentro do 

banheiro.   

 Chego e vou para uma das cabines que ficam ao lado, percebo que ele fica 

esperando e então o reconheço como um participante do banherão. Saio de dentro da cabine 

e fico olhando para ele do fundo do banheiro, ele se vira e vem em direção a mim, quando 

um homem entra no banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas. 

Eu volto rapidamente para dentro da cabine o homem não percebe o que esta 

acontecendo dentro do banheiro, fico dentro da cabine ate o homem se retirar, então quando 

me retiro para fora Caio estava perto da porta me esperando. 

Tento conversar com Caio, ele então ríspido e não olhando para mim começa a 

interagir, pergunto seu nome ele responde baixo, e logo depois me faz uma pergunta;  

“Vamos para lá, aqui tem muita gente olhando. Você curte o que, vem comigo no 
estacionamento? eu vou à frente aí você me segue, mas não deixa ninguém te ver, 

ali no escuro vai ser melhor” (Caio. Caderno de campos 2018).  

 Fomos para o estacionamento, nunca tinha ido para esta parte da rodoviária com 

alguém do campo, mesmo o seguindo acabo me perdendo por conta da falta de iluminação 

do local fica difícil enxergar, possuem muitos carros, ônibus, caminhões parados no local, 

alem de uma externa parte arborizada que esconde algumas construções paradas. Olho para 

os lados e não o encontro, então descido voltar para o banheiro então ele chama minha 

atenção com um sussurro.  

 Ele estava sentado entre um carro e a traseira do ônibus, parecia escondido 

quando chego perto, ele outra vez rispidamente fala comigo “você estava indo para onde, to 

perdidão em!” começamos a conversar sobre o quanto a rodoviária estava cheia no dia e 

que a entrada de carro poderia atrapalhar acontecer alguma coisa dentro do campo. 

              “Esta um entra e sai de carro aqui hoje”, só vai rolar se formos mais 

para o fundo onde tem as arvores, porque lá mesmo que um carro chegue com o 

farol ligado não vai dar para ver nos dois se pegando. (Caio. Caderno de Campo 

2018)”. 

 O local a onde ele estava se referindo era uma construção a onde tinha muitas 

arvores e folhas secas espalhadas pelo chão, comoas obras aparentavam estar paradas, o 

lugar não recebia vigilância nem reparação há muito tempo, demonstrava certo isolamento, 
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o que demonstrava era que ele tinha um conhecimento maior do território, pois sabia 

exatamente a onde estava me levando. 

 Quando chegamos ele ascende à lanterna do celular havia no chão alguns pacotes 

de preservativos abertos e alguns restos de cigarro no chão, o que deixou claro que existia 

um fluxo destas pessoas em usar esse espaço ate mesmo para as práticas de penetração, ou 

de pagação que não poderiam ser feitas dentro do banheiro. Posso abordar que alguns 

participantes usavam os espaços ao redor da rodoviária para fazer penetração sexual, seja 

nos carros em ruas sem saída e com pouco movimento ou em motos. 

 Presenciei em certa vez indo para a rodoviária dois jovens em um terreno baldio 

que fica do lado da rodoviária shopping estrada, a moto estava parada no inicio do terreno, 

como o movimento de pessoas próximo e pouco recorrendo, eles estavam a trás de uma 

arvore que dava para ver se alguém passasse andando, mas o interesse deles era pelo que 

parecia o de se esconder dos carros e principalmente do carro da policia rodoviária e militar 

que por vezes fica rondando a rodoviária. 

 O processo de usar os espaços públicos como espaços de interação homoeróticos 

tem sido práticas notórias nos estudos de masculinidade e de relações entre os homens que 

se reconhecem ou não como homossexuais. O termo “Guto” (COSTA, Freire 2002) me 

parece aceitável quando falamos destes locais a céu aberto e lugares públicos de uso 

comum, pois mesmo que as práticas efetivas como a penetração ou modalidades como a 

pegação, os locais de marginalização acontecem e envolve inúmeros agentes. 

 Como abordado, os funcionários, fiscais e os próprios participantes encontram em 

diversas situações um desconforto, pois os modelos de repressão por vezes são 

extremamente repressivos, seja o faxineiro que quando nota que os participantes estão na 

pegação e faz um denuncia sobre eles ou quando os próprios agentes de segurança local 

expõem e agridem os homens que fazem práticas sexual.  

               

2.6  O BANHEIRO DA “REGIÃO CENTRAL”  

  O banheiro da região central está localizado em uma das áreas com maior 

movimentação de pessoas da cidade, o fluxo de trabalhadores e morados é intensificado 

entre os horários de “rush” que seriam do meio dia a catorzes horas da tarde entre as 
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dezesseis horas e vinte horas da noite. Nesta rodoviária as práticas de pegação ocorrem 

durante o dia inteiro podendo encontrar participantes de diversas classes sociais. 

 Em certa vez passando pela rodoviária no período da manha, entro dentro 

banheiro, havia dois homens se masturbando em frente a os mictórios, o fluxo estava 

intenso com fila para se usar as cabines com portas. Percebo que em certas situações a uma 

naturalização das práticas, ou porque os indivíduos pouco se importam com o que esta 

ocorrendo dentro do banheiro, mas em sua maioria acabam ignorando o fato das relações 

homoeróticas. Mas é bom deixar claro que isso é uma casualidade o “ser ignorado”, as 

práticas passam em sua maior frequência por um cerceamento da vigilância e da 

moralidade de agentes sociais dentro e fora do campo. 

Pontuo ainda que ao lado da rodoviária possui uma praça conhecida como Parque 

da republica, a onde se concentra diversos moradores em situação de rua, e nas terças e 

sexta possui uma feira que inicia sua montagem durante o período da madrugada e finaliza 

às catorze horas. Apresento este ponto como relevantes, pois dentro desta praça ocorrem 

dois movimentos durante de interação, primeiro o uso de entorpecentes dentro deste espaço 

é recorrente, por isso a fiscalização diária o outro e que algumas relações homoeróticas 

ocorrem dentro da praça. 

Alguns pontos dentro dela são escuros tampados por arvores que acompanham 

parte das instalações a onde tem muros, alguns homens se escondem atrás destas árvores 

para receber sexo oral. As relações iniciais dentro do banheiro com a masturbação ou os 

flertes no olhar e podem acabar indo para esta praça. Alem disso durante a madrugada 

alguns michês ficam em volta dessa praça buscando a troca financeira por sexo, os dias a 

qual o movimento dos garotos de programa e menor é quando a feira vai ser montada, pois 

durante a madrugada os trabalhadores vão para montar suas barracas. 

 Do lado direito a rodoviária se encontra a rua barão do amazonas conhecida por 

ser um grande centro de comercio durante o dia e durante a noite a rua toma uma nova 

roupagem e se torna um grande centro de encontro homoerótico, alguns hotéis, motéis e 

quartos são disponibilizados para trabalho da prostituição que é intenso na madrugada. Essa 

rua possui uma grande extensão, pois se inicia perto da rodoviária passa pelo centro de 

campos e vai acabar dando saída para a beira ria outro local de encontros homoeróticos. 
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 Pretendo então abordar situações onde estas categorias se apresentam descrever a 

partir da etnografia das práticas homoeróticas de sociabilidade masculinas não remuneradas 

dentro dos banheiros. O que mesmo assim, não deixarei de abordar que em certas ocasiões, 

a troca sexual por remuneração acontece neste espaço e em minhas idas ao campo 

apareceram.  

 O termo michês empregado pelo Victor Hugo Barreto em seu livro “vamos fazer 

uma sacanagem gostosa”, (BARRETO, 2017) se torna conveniente para ser usado, mas irei 

demonstrar além do âmbito profissional como o discurso emocional também é usado para 

as trocas e “barganhas sexuais”. 

 

2.7 O BANHEIRO DO CENTRO 

  No banheiro do centro a estrutura física possui uma maior precarização do 

espaço, na entrada do banheiro há uma porta desgastada pela umidade, a tranca é passada 

por uma corrente, pois o trinco já foi arrancado. Ao entrar no banheiro é perceptível a falta 

de reparação desde os últimos três anos, ao qual estou dentro da pesquisa, o chão possui um 

piso branco sempre molhado e com marcas de sapatos, que se ocasionam pelas inúmeras 

infiltrações que ficam escorrendo tanto da pia quanto dos sanitários. Logo na entrada é 

possível ter uma visão geral do banheiro, sua estrutura física menor permite isso.  

Em 2017 existia uma cabine sanitária para portadores de necessidade especial, 

onde existia uma porta “recém-colocada”, mas no mesmo ano a porta caiu, ficando uma 

passagem livre. O vaso sanitário desta cabine foi arrancado e colocado outro em seu lugar, 

mas hoje se encontra interditado por estar entupido, por isso em sua volta há vários 

papelões colocados para a água de dentro do sanitário não escorrer por todo o banheiro. 

 Ao lado esquerdo da entrada da porta existe uma pequena pia, nela o encanamento 

fica exposto, e ainda não possui um cano que interligue a pia ao esgoto, para a saída em que 

escorre a água possui um balde. No local existe também um espelho quebrado. Ainda, a pia 

é pequena e suja, geralmente cheia de papéis espalhados em cima dela. Existe ainda um 

banco de concreto, construído do mesmo lado, porém ele é usado pelos participantes para 

ficar conversando dentro do banheiro, ou usado pelos moradores em situação de rua que 

dormem ou guardam algumas coisas dentro dele. 
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      “Em certa ocasião entrei no banheiro, isto por volta das 18 horas, havia 

quatro homens conversando dentro do banheiro, dois estavam se masturbando no 

mictório e um sentado neste banco um homens entres seus trinta anos, branco que 

estava se masturbando sentado, aparentava estar com a perna machucada, 

olhando para um que estava encostado na pia segurando seu pênis.” (relatório de 

campo 2018). 

 O mictório é de tamanho médio, cabe por volta de cinco pessoas, e possui três 

cabines. A primeira cabine é a única que possui trinca interna e é usada normalmente para o 

uso fisiológico, mas já presenciei uma prática de “pegação” com penetração dentro dela, 

nesta o trinco foi usado como um “quarto prive” e podia ouvir os gemidos dos 

participantes. Ainda existem duas cabines, uma sem porta e a última é trancada por uma 

corrente, nessa somente os funcionários tem acesso para poder usar. 

É significativo pontuar minha sensação inicial ao entrar no banheiro, 

principalmente porque tive uma aproximação distinta dos banheiros da rodoviária Shopping 

Estrada. Em minha primeira ida ao campo, lembro-me da sensação de enjoo que tive em 

ficar dentro do banheiro, por causa do cheiro forte de urina e fezes que se sentia logo na 

entrada. Fora isso o lugar sujo e molhado, com papel espalhado por todas as partes, 

contribuiu para essa sensação. Aqui apresento minha primeira descrição feita em meu 

caderno de campo para que seja possível entender como foi minha primeira impressão. 

O cheiro do local me causava uma repulsa o chão sempre molhado 

com marcas de tênis no piso branco, as paredes com manchas e papéis higiênicos 

grudados por todas as partes. De dentro do banheiro se ouvia tudo que acontecia 

do lado de fora, parecia muitas vezes que a qualquer momento iria entrar alguém. 

Impressionava-me que algumas pessoas ficavam horas se masturbando ou 

esperando alguém chegar, para iniciar a pegação. (Caderno de campo 2017). 

  

Outro ponto que diferencia da Rodoviária shopping Estrada que por muitas vezes 

me sentia com receio somente dos fiscais do próprio lugar, na rodoviária central era 

rodeado de boatos sobre violências como assaltos, assassinatos e até mesmo de brigas 

dentro do banheiro, o que me causava constante sensação de medo. 

 Principalmente o de alguém entrar no banheiro, já que os barulhos ali dentro se 

confundiam com os externos, por isso não dava para saber se alguém iria ou não entrar. As 
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formas se misturavam entre uma discrição por partes dos participantes, paralelo a uma 

extrema exposição, já que os que participavam da pegação poucas vezes interagiam com 

quem não estava na prática da pegação. Por ser em área central, percebi que as relações que 

ali ocorreriam se misturava entre as ruas, população e cidade. 

 Para evidenciar tais fatos e situações irei apresentar dois relatos de campo que são 

pontos importantes para se entender o funcionamento deste banheiro, e as relações que 

ocorrem à sua volta. Isso como forma de abordar questões já apresentadas, através das 

relações entre a pegação e a troca financeira. 

           

2.8 A BARGANHA SEXUAL – “UMA TROCA” 

  

 Era um sábado do mês de agosto de 2018, por volta das 20 horas quando chego ao 

campo percebo que “pista está boa” de movimentações já que havia muitas pessoas na 

rodoviária. Fico parado ao lado de um quiosque em frente ao banheiro, este é um ponto 

estratégico para os participantes porque codifica que você tem algum interesse, 

principalmente se sinalizar por olhares e trocas como o toque nas genitálias. Enquanto 

estava parado um homem jovem, aparentando menos de vinte anos, negro, de bermuda e 

camiseta branca, pergunta qual é minha intenção. 

 “Você está afim do que?” ele me pergunta segurando sua genitália com uma mão 

enquanto na outra estava cigarro que ele fumava, respondo que estou “vendo o que rola” e 

ele dá uma risada e pergunta se eu não queria um programa. Estas situações não eram 

recorrentes, mas quando ocorriam por vezes estavam entrelaçados por algumas “barganhas 

emocionais”, quase que em uma negociação. Ele diz:  

“Olha, estou aqui para comprar fraldas para minhas filhas, são duas. 

Eu não curto muito esse negócio de homem, mas “eu como e deixo ser chupado”. 

Só estou aqui porque preciso. Se você não tiver faço por 10 reais. ”(Caderno de 

Campo, 2018). 

  De início me cobrou vinte reais para transar com ele, como falei que não tinha 

dinheiro, ele então olhou para minha mão e para meu bolso e pergunta “você não tem nada 

aí mesmo? Estou precisando muito desse dinheiro.” Reafirmo que não tinha nenhum 
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dinheiro comigo, ele suspira olha para mim e fala bem baixo, agora colocando a mão no 

meu pênis. 

“Você tem local? Porque vou dar uma circulada, ver se encontro alguém para 

levantar essa grana, mas gostei de você em. Vai ficar aqui, por mais tempo? 

(respondo que sim), então podemos sair depois e irmos para sua casa.” 

(interlocutor. Caderno de campo 2018). 

 A “barganha por dinheiro” também se mistura com a pegação, os territórios da 

prostituição masculina se misturam e se confundem muitas vezes com os territórios de 

pegação da cidade (BARRETO, 2017, p.56). Dentro do banheiro as relações se misturam, 

mesmo que a necessidade por dinheiro esteja presente na argumentação do interlocutor o 

“sustentar as filhas“, também pode se reverter na necessidade, interação com a pegação o 

“desejo pelo outro”. O campo também é rodeado de mentiras, os indivíduos podem ou não 

informar seu nome verdadeiro ou, por exemplo, a situação das filhas pode ou não ser 

verdade, o que por vezes acontece é que as realidades do território modifica a necessidade 

dos agentes dentro do campo. 

Por estar em uma região central, o número de moradores em situação de rua é 

preponderante, além dos usuários de entorpecentes que ficam na proximidade da rodoviária 

e da praça, e também parados nas calçadas ou dormindo no entorno. Usam do banheiro 

público para fazer suas necessidades fisiológicas, mas também fazem práticas de pegação 

dentro do banheiro. 

  Em sua maioria eram homens negros que me levaram a questionamentos dentro 

do campo sobre os corpos negros, pois eram considerados “cafuçú”, e por essa classificação 

se entende o homem de pele “retinta, com estereótipo de malandro”. Em outras obras que 

debatem a temática já notei diversas classificações sobre o que seria esse indivíduo, mas 

apresento dentro do campo como os interlocutores os projetavam. 

         A genitália possui um valor significante quando abordamos a questão da 

negritude, muito estruturada por uma lógica do “garanhão negro” ou a “hiper 

feminilidade" das travestis negras” (Perlongher 1987, p.47). 

Essas questões ficaram mais visíveis quando indo para o campo na rodoviária do 

centro encontrei o Negão junto com o Marcello ambos estavam fazendo a prática da 
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pegação, quando Marcelo me questiona; “você pareceu mais interessado nele, porque o pau 

dele é maior que o meu”, o Negão é um “cafuçu que mete bem”. 

        Estava passando pela rua aqui do centro, ali do lado da praça, de bicicleta 

e encontrei o Negão com um novinho [.] O garoto estava atrás do poste 

segurando firme, gemendo no “pintão do negão”. Eu sei que o pessoal gosta de 

‘‘pauzão de cafuçú com jeito de safado’’ comendo no meio da rua, ele estava 

metendo forte. - Fala do Marcello (Marcello, Caderno de Campo 2018). 

A rua a qual ele se refere é a “Rua Barão dos Amazonas”, muitos homens usam ela 

para fazer práticas sexuais ao ar livre, o “Negão” é um exemplo desta situação, mas 

Marcello também já usou os espaços públicos como rua, terrenos abandonados e jardins de 

estabelecimentos para fazer a pegação. Marcello me relatou que conhecia os espaços de 

pegação e que por vezes levava meninos mais jovens para estes locais. 

                             Conheci um novinho que veio no banheiro esses dias, 

não tinha visto ele por aqui, na verdade que ele era do rio ele me contou, era 

branquinho magrinho, bem do jeito que eu gosto. Começamos no banheiro, mas 

acabamos indo para o jardim do Trianon (o Trianon é um teatro) [,]. Estávamos lá 

parados no jardim em um lado escuro, estava metendo nele quando o segurança de 

dentro do teatro acendeu uma lanterna bem na minha cara e do garoto. (Marcello. 

Caderno de campo 2018). 

  

 Marcello ainda conta quando levou uma pessoa para o banheiro do mercado 

municipal, e que quando chegaram lá havia um segurança transando com um homem. 

                  Cheguei com um garoto que conheci vindo embora aqui do 

banheiro do centro, estávamos andando pela “Beira Valão”, quando encontro um 

menino que ficou me olhando, então voltei e comecei a conversar com ele, como já 

estava lá, mas próximo do mercadão fomos para o banheiro de lá, quando chego lá 

dentro o guardinha da ronda estava metendo em um homem, nem me incomodei 

fui para a cabine com o menino que tinha encontrado na rua. ( Marcello. Caderno 

de Campos, 2018) 

Durante a pesquisa notei um fascínio sobre os homens negros, “Esse fascínio 

provém de uma associação entre negritude e animalidade” BARRETO (2017 p76).  O que 

Marcello descreve é somente sobre a potência sexual de “Negão”, seu próprio apelido 

dentro do banheiro estava ligado a cor da sua pele, remetendo somente a potência sexual, 
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parte de se pensar que os homens negros neste contexto sempre são colocados como 

“objeto de desejo sexual”, poucas vezes dentro do campo, percebi olhares ou falas dos 

estereótipos de beleza como já tinha ouvido sobre homens brancos, quando remetiam a 

corpos negros estavam falando sempre sobre o “tamanho da genitália ou ao corpo sarado e 

jeito de malandro”. 

 

2.9  “ELE É CASADO, MAS FAZ  PEGAÇÃO”  

 A prática do banherão traz a tona á transformação do espaço de uso fisiológico 

durante a manha e tarde para um novo lugar ao anoitecer, que permite indivíduos usarem 

para as práticas mais diversas. O campo da sexualidade e neste contexto dos encontros 

homoeróticos nos permite entender como surgem lugares a onde uma lógica do “só para 

homens” se relaciona com o interesse do desejo por parte das masculinidades. 

O que quero abordar é que o estado de transformação nos possibilita pensar 

rearranjos de lógicas entre homens que socialmente mantém relações de “pegação” com 

homens dentro dos banheiros entendendo que por conta da “discrição” do espaço de ser um 

lugar, mesmo público que possui uma delimitação entre o âmbito privado do casamento e o 

que tudo pode acontecer dentro da pegação. 

  No campo essa relação se apresentou quando presenciei a “mulher” 

(companheira) esperar o marido do lado de fora do banheiro, em quanto ele fazia a 

pegação, ela aparentava não saber o que estava ocorrendo dentro do local, mas ele 

rapidamente usando que estava com “dor de barriga” entra no banheiro para fazer a 

pegação. 

 Estava no banheiro da rodoviária do centro por volta das 19 horas do dia 20 de 

agosto, o movimento estava intenso, era o horário de maior movimento desta rodoviária, 

por se localizar em uma região central o fluxo de moradores e trabalhadores se concentra 

neste horário. O banheiro estava lotado, a todo o momento entrava diversos homens com 

interesses múltiplos, os que iriam usar por necessidades fisiológicas e os que estavam em 

busca de uma pegação, todos os presentes no mesmo espaço. 

 Os que estavam parados no mictório se masturbando pouco se incomodavam com 

a entrada e ainda das pessoas de dentro do banheiro, os homens que estavam usando por 
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necessidades fisiológicas, esperavam as cabines serem desocupadas, muitos com a cabeça 

baixa ou fingindo que não estavam vendo o que estava ocorrendo dentro do banheiro. 

 Um homem com seus quarenta anos de boné vermelho e camiseta azul, outro com 

seus vinte anos de idade de camiseta branca e calça aparenta estar uniformizado e outro 

mais velho sentado no banco se masturbando, todos parados com uma interação no olhar. 

Quando entro no banheiro, já me recebem com o olhar de quem me conhecia ou que na 

verdade sabiam o meu interesse sobre a pegação o senhor levanta e vai para mictório se 

juntar com os outros todos se masturbavam e se olhavam ao mesmo tempo. 

 Quando entra um homem com seus trinta anos, com uma camisa de botão branca, 

calça e tênis, tinha nas mãos uma sacola, ele vai em direção a cabine e começa a se 

masturbar, seu penes logo vira a atração do banheiro pelo tamanho, ele então olha para mim 

e pede para eu participar da roda de masturbação que se formou em volta do mictório. 

 Ele aparentava estar com pressa ficava se escondendo dentro da cabine, quando 

uma voz de uma mulher gritou na porta “Leandro o que você esta fazendo ai dentro”, então 

ele responde “já estou indo, estou dentro da cabine”, todos os homens mesmo com a 

aparência de assustados, “fingem uma naturalidade”, para com a interação.  Saio do 

banheiro antes deles e encontro uma mulher com duas crenças uma de colo e outra pequena 

segurando suas mãos. 

 Leandro logo depois aparece como se nada tivesse acontecendo e começa a falar 

que estava na cabine e que seu estomago estava doendo, ela falava que estava com pressa, 

mas Leandro começa a puxar seu braço e dizer vamos embora, como se quisesse sair de 

perto do banheiro o mais rápido possível. Esta experiência em campo me trouxe a um 

campo de reflexão sobre qual âmbito o banheiro estava, pois o lugar era público o espaço 

delimitado para a entrada de homens, mas o campo entre os participantes era o privado. 

Pois no espaço reservado para homens, no caso do banheiro onde se encontra a pegação a 

relação poderiam acontecer e o papel do “homem casado” continuaria com ele saindo do 

banheiro. 

Os homens casados são recorrentes dentro do campo da pegação, eles se 

reconhecem como casados para se colocar em uma categoria de descrição máxima, o fato 

de terem relacionamentos heterossexuais fora do banheiro, os colocam por vezes como 
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dominantes e “másculos” os diferenciando de indivíduos que vão à busca da cassação e 

apresentam feminilidade.  

E bom destacar que dentro do campo, os homens casados não perdem a categoria 

de heterossexuais, na prática da pegação, o desempenho de masculinidade do homem viril 

faz com que os indivíduos não coloquem o participante como homossexual, mesmo que 

fora do banheiro possa haver formar de deboche como “aquele macho ali faz pegação”. 

Percebi que as categorias são afastadas dentro do banherão o que é definido é quem é 

entendido e quem não é. 

 

 3 – O ESPAÇO PÚBLICO  

  Um tema caro para os estudos sobre uma etnografia urbana é a apropriação dos 

espaços de uso comum para as “práticas não tradicionais de uso”. A apresentação dos 

banheiros públicos como locais de uso fisiológico já é conhecido, no entanto as práticas de 

“pegação” que ocorrem dentro dos banheiros acarretam códigos de conduta que definem 

uma microterritorialização (Costa 2010). 

 Os territórios de sociabilidade homoeróticos espalhados pela cidade de Campos 

dos Goytacazes demonstram semelhanças e adversidade, decorrentes de formas distintas do 

uso de espaços coletivos para fins de encontros entre iguais. Mesmo que os encontros entre 

homens sejam possíveis de ser encontrado andando pelas ruas da cidade principalmente nas 

noites presenciei categorias e performances distintas em locais amplos de participação 

homoeróticos. 

  Lembro que conversando com um interlocutor que fazia as práticas de “pegação” 

na beira rio, comentou que preferia ir para a beira do rio nos quiosques em dias que o Clube 

Regata do Rio Branco
10

 estava tendo eventos. Durante a noite, alguns homens bêbados ou 

doidão
11

 (o termo foi usado para se referir a homens que aparentemente tinha usado 

alucinógenos) saem da festa e passam de carro ou mota, beirando os quiosques a procura de 

uma pegação.   

                                                             
10  Clube esportivo da cidade de Campos dos Goytacazes que possui espaço para shows  
11

 Termo utilizado inúmeras vezes dentro do campo para caracterizar o estado físico dos participantes após 

saírem de bares ou festas com indícios de uso de alucinógenos. 
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                Eu estava passando andando normalmente era quatro horas da manha, 

quando um homem, barbuda “nossa bicha um homem mesmo sabe”, começou a ir 

a minha direção de primeira fiquei assustado porque a avenida é perigosa, mas 

logo já notei que ele estava caçando, ele estava saindo do clube do Regata do Rio 

Branco. Pegou-me ali na frente do Itau entre as arvores.  (Gláucio, início de 2019) 

 

As relações entre o território e os locais de pegação se misturam por vezes, os 

participantes dão características de uso para os espaços em volta da onde seria demarcado a 

pegação. Em dois mil e dezoito as reformas nos quiosques da Beira Rio começaram 

fazendo com que as estruturas antigas das pequenas cabanas, que era usado como “motel a 

céu aberto”, com as reformas no local acabou sendo impossibilitado o uso por conta de um 

aumento da fiscalização em cima dos participantes, 

Por outro lado, houve uma associação a locais próximos da beira rio como já 

abordados o centro da cidade acabou sendo tomados usados para ocorrer a pegação, os 

espaços escuros em volta da Beira Rio como praças, becos, pontos de ônibus, estavam 

agora sendo usado para ocorrer as práticas homoeróticas. Quando andando pela Beira Rio 

ou pelos Banheiros perguntava como estava a movimentação sobre as reformas que 

estavam ocorrendo na Beira Rio, os participantes me situavam sempre como o “fim da 

pegação” 

           “A pegação na beira rio morreu”, os fiscais ficam encima da gente o tempo 

todo, ninguém esta indo mais lá. Sempre dou uma passada em volta da Beira Rio, 

no entanto, não esta mais como antes. “De vez em quando ocorre de esbarrar em 

alguém, no entanto não esta com frequência.” ( Gláucio Final de 2018) 

A pegação regência uma relação entre o espaço público usual que tem por 

características, múltiplas e possíveis de alteração ao longo de que os agentes em sua volta 

vão e usam como local de pegação, mas pode ocorrer quando por uso de uma força 

repressiva e que por vezes detalhado em um campo de uma “região moral”  ¨(Perlongher 

1891) , demonstra como os modelos de controle social afetam a gestão entre a prática 

sexual em âmbito público. 

 O que é apresentado nos discursos  em sua maioria “moralista e conservadores” é 

que as práticas sexuais em âmbito público são  categorias de “prostituição, safadeza ou 

promiscuidade” , palavras estas que ouvi durante a minha pesquisa, tanto por parte dos 
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funcionários dos banheiros públicos, em discursos dentro da universidade e 

consequentemente através  de homens que fluíam entre fazer a prática homoerótica e ao 

mesmo tempo negavam e criminalizavam tanto a “ prática quanto os participantes”. 

Desta forma irei desenvolver como as relações sociais do espaço publicam de uso 

como o banheiro da Rodoviária Shopping Estrada e da Região Central se ocupam de fazer a 

manutenção sobre as práticas homoeróticas.  È preciso reafirmar como já dito que existem 

códigos e condutas e formas de sociabilidade dentro dos banheiros, a “ocupação de espaço 

de uso coletivo” (Gaspar, Neto 2013) permite repensar para o que foi feito o lugar e como 

os agentes presentes dentro do espaço do uso social o modificam. 

 

 3.1 OS FUNCIONÁRIOS  

Irei abordar as relações entre funcionários, vigilância e participantes, dando ênfase 

na relação “espaço de uso público”. Esse debate surgiu durante as intervenções que o 

campo foi sofrendo estruturalmente e por um processo de vigilância , dentro dos dois 

banheiros públicos e com a cidade de Campos dos Goytacazes tendo transformações 

denominadas “reformas necessárias” o cenário da “pista de pegação” foi se transformando, 

principalmente pelo o aumento da fiscalização e cerceamento sexual. 

 O que presenciei durante o trabalho empírico é que os funcionários tinham uma 

relação com os participantes, visto que o espaço físico se transformava com as práticas 

sociais que ocorrem dentro do banheiro o espaço público se entrelaçava como os 

participantes fazendo o uso do banheiro para as práticas homoeróticas. A rodoviária 

shopping estrada a relação entre os fiscais e os praticantes eram de um distanciamento, e 

que por muitas vezes se considerava um ato de “prostituição” as práticas de “pegação”. 

 Em uma das visitas ao campo, estava dentro do banheiro com um participante que 

aparentemente tinha entre seus vinte anos de idade, estávamos ambos parados no mictório 

fazendo a “pegação” quando um segurança entra no banheiro e começa a nos ameaçar 

dizendo que o que estávamos fazendo era prostituição. “vocês estão fazendo o que aqui ? 

não pode fazer essa prostituição” dentro do banheiro, sai os dois aqui de dentro, eu não 

quero ver vocês aqui”, essa tinha sido a minha primeira vez sendo “pego dentro do 

banheiro”. E que trouxe um processo de reflexão, primeiramente porque no banheiro  não 
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tinha nenhuma sinalização sobre a “lei de atentado ao pudor” e segundo o termo que o 

“prostituição” não cabia para a prática que era a masturbação coletiva, da interação entre os 

participantes. 

 Outro ponto foi que em uma das minhas idas tive a oportunidade de conhecer um 

dos seguranças, e tivemos um diálogo que me trouxe a entender que a interação dentro dos 

banheiros era reconhecida dentro do banheiro. Alberto fiscal que trabalhava dentro do 

banheiro sempre me cumprimentava por vezes que me encontrava andando pelo o espaço, 

seja entre um banheiro e outro ou parado esperando algum praticante. Estávamos perto do 

banheiro pequeno, quando ele me aborda e pergunta o que eu estava fazendo ali, respondo 

que estava fazendo uma pesquisa para a faculdade. E ele logo diz que já havia trabalho em 

uma das universidades públicas da cidade. 

 Então relato para ele que em certa vez estava dentro do banheiro quando um dos 

seguranças chegou e pediu para sair de dentro do banheiro porque eu estava fazendo 

práticas de prostituição dentro do banheiro, então o Alberto olha para mim dando risada e 

diz, “ esse segurança , negro alto é uma saco, sempre retira as pessoas de dentro do 

banheiro e até já chamou a polícia para alguns”, ele ainda pede para eu tomar cuidado 

porque muitas vezes as pessoas não entende o que acontece, então pergunto para ele se às 

relações de homens que vão para o banheiro eram recorrente e ele explicita que sim, que 

diariamente as pessoas vão para o banheiro fazer práticas sexuais. 

          “Eu nem me incomodo com quem vem aqui fazer essas coisas, só 

não ter reclamação, uma vez um pai veio reclamar comigo que tinha um homem 

com a bunda para fora, ai tive que intervir e entrar e mandar o cara sair de dentro 

do banheiro, mas eu conversei com ele, falei que poderia fazer só que mais 

disfarçado né? Poderia até ir para o estacionamento que é escuro, lá eu nem tenho 

que fiscalizar de noite. “(Alberto. Caderno de Campo  2018) 

 Ele ainda aponta que chegou a conhecer alguns participantes da pegação, “tem 

unzinho”, que vem aí me cumprimenta e “fala to indo lá”, e quando sai fala comigo, mas na 

maior parte dos casos ele sai acompanhado ai não fala nada. Essa questão me fez repensar 

que os funcionários dos locais conheciam as práticas, e interagiam mesmo que fosse para 

punir o praticante. 

 A rodoviária do centro apresenta esta lógica, onde por vezes os participantes 

conversavam com os faxineiros, motoristas de ônibus e trabalhadores em volta da 
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rodoviária sempre aparentavam certo conforto frente às questões de uso do espaço. Os 

funcionários por vezes me cumprimentaram, ou quando a minha presença era notada dentro 

do campo, ficavam me acompanhando com o olhar, como se já soubessem o que eu iria 

fazer dentro do banheiro. 

 Em certa ocasião quando chego à rodoviária central, encontro dois homens 

praticantes do banherão conversando com os faxineiros, que ficam parados em frente do 

INSS que se localizam dentro da rodoviária, eles estavam conversando quando notam que 

eu cheguei. Os dois homens começam a rir e comentam com os faxineiros. 

Murilo do IFF: Esse ai veio fazer sacanagem olha para ele, sempre que vem aqui 

fica com esse jeito enjoado não fica com ninguém e quando esta afim de alguém 

leva para fora da aqui. 

Ronaldo: Não acho ele nada de mais, com esse cara de bobo que ele tem, acha 

que ninguém percebe o que ele esta fazendo no banheiro  ( Dialogo, Caderno de 

Campo 2019) 

 Murilo do IFF tem a aparência de seus trinta anos de idade e vai de moto para o 

banheiro, já o presenciei em outros locais, como no instituto federal da cidade, ele algumas 

vezes aparecia dentro do banheiro com a camiseta da unidade federal escolar. Outro ponto é 

que sempre aparecia acompanhado de outro homem, por vezes diferente e que parecia ser 

conhecido de todos. 

Ronaldo não o conhecia alem de ver ele por vezes dentro do banheiro fazendo a 

pegação, também já presenciei ele dentro de um dialogo com os meninos mais novos, que 

por vezes usavam do banheiro para fazer diálogos com os homens mais velhos conhecidos 

dentro do campo como “mariconas”,  são homens de mais idade que vão em locais tanto de 

prostituição como de pegação na busca de sexo e que apresentam nestas negociações o 

desejo por homens mais másculos e ativos. 

 

3.2  A FISCALIZAÇÃO E CONFLITOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS  

 As relações entre os praticantes de pegação com a fiscalização esta vinculado com 

a associação entre a exposição de práticas sexuais dentro de âmbito público. Que tem como 

reformulação a “lei de atentado ao puder o artigo 233 da lei instaurada Decreto Lei nº 2.848 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/CP-Decreto-Lei-no-2848-de-07-de-Dezembro-de-1940#art-233
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de 07 de Dezembro de 1940”.
12

 As bases fundamentais é “prevenir” e controlar atos 

“libidinosos” em espaços públicos respaldado em uma pena de três meses a um ano. 

 

Figura 2 

Banheiro da Rodoviária Shopping Estrada Placa referente a Lei do atentado ao Pudor  

 

               

 Os fiscais se asseguram através de um processo moral que acarreta na 

“legalidade” de uma esfera jurídica, dando assim a eles “autoridade” para legitimar relações 

de poder dentro do espaço. Em muitos relatos a presença dos fiscais como a guarda civil 

coagem os participantes a saírem do banheiro através das ameaças. Os fiscais internos que 

são os contratados pela rodoviária fazem a exposição dos participantes, através dos gritos e 

os caracterizando como “imorais e prostitutos”. 

 Alguns fiscais da Rodoviária Shopping estrada variam durante os dias o Alberto, 

por exemplo, tem uma relação próxima com os participantes, no que se refere a ignorar 

quem vai a procura de sexo nos banheiros, no entanto já relatou que os fiscais por vezes são 

bem “violentos e arrogantes”. 

                                                             
12 Capítulo Vi do ultraje público ao pudor. Ato obsceno Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou 

aberto ou exposto ao público: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. (Referencia: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm  14/11/2019 – 12: 59 ) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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“ Tem o Negão da terça feira, esse fica encima do pessoal que vai dentro do 

banheiro, não pode ficar muito tempo que ele logo vai atrás.  Ele não deixa passar 

não, se ele encontrar você dentro do banheiro ele leva La para a guarda civil “ ( 

Alberto. Caderno de campo 2018) 

 Na rodoviária da região central, os casos de ações violentas relatados pelos 

participantes são ainda maiores visto que em sua maioria os fiscais se misturam com a 

guarda civil e policia civil. Pedro um dos interlocutores desta pesquisa descreve que por 

vezes os “fiscais” entram dento do banheiro e os ameaçam ate com arma de fogo. 

“Eles entram aqui e gritam com a gente e ficam segurando o cassetete e batendo 

na porta e na parede gritando com o pessoal aqui dentro, dos últimos tempos, só 

tem aumentando. Até a arma que eles levam na cintura, que não sabemos se é de 

verdade ou não usam para nos ameaçar” ( Pedro. Caderno de Campo 2019) 

 O relato de Pedro demonstra como a gestão municipal influenciou na questão da 

vigilância dos espaços a onde ocorrem a pegação em Campos dos Goytacazes, e que este 

relacionado não apenas a exercer de modo violento as “repressão das práticas sexuais”, mas 

também que um estado moral destras práticas.                

Os vigilantes e policias se certificam através de um processo legal, na qual a lei de 

atentado ao pudor e evidenciada para justificar a violência a qual estes participantes acabam 

sofrendo dentro do banheiro. O estado marginalização e moralidade da leia cabem somente 

a prática homoerótica que é evidenciada com as placas que notificam a lei, pregada 

somente no banheiro masculino. 

Podemos notificar assim como Roberto Kant de lima (2001) vai abordar sobre 

como o sistema brasileiro na construção das leis nos judiciário se asseguram em sua 

maioria em uma categoria de interesse individual e não compartilhado e que poucas vezes 

se pensa em uma categoria geral e democrática das pluralidade de pessoas mas das 

vontades morais. 

      

       “Nesta circunstancia não é difícil compreender que, ao não ser considerado 

como formula ideal a “aplicação de lei pelo povo”, valores legais, quando se 

aplicam, tendem a ser vistos como constrangimentos extremos ao comportamento 

dos indivíduos. Em consequência, o capital simbólico do campo do direito não 

reproduz ampliadamente seu valor porque expressa a “vontade do povo”, ou um 
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conjunto de prescrições morais partilhadas e internalizadas pelos cidadãos. “ 

(KANT. Roberto de Lima.. Administração de conflitos , espaço 

público e cidadania uma perspectiva comparada , 2001) 

 

 O banheiro da Rodoviária shopping Estrada no final de 2018 e inicio de 2019 

passa por uma transformação física do seu local o que acarretou um esvaziamento e maior 

controle por parte dos fiscais. Que usavam da lei de atentado ao pudor como forma de 

certificar a violência através da exposição destes participantes. 

 Em dezembro de 2018 se anuncia que o banheiro da Rodoviária Shopping Estrada 

passaria por um reforma e que levarias demasiadamente algumas semanas para que o 

processo termina-se principalmente porque mudaria a esfera física do local, perpetuando ate 

o inicio de 2019. Em junho de 2019 a Rodoviária passa novamente por uma reforma de 

acessibilidade o banheiro do caixa eletrônico que antes possuía um banheiro com 

adaptações para a acessibilidade e foi retirado. 

 Construíram em seu lugar uma parede branca que dificulta a entrada no banheiro e 

em conjunto com essa obre foi colado mais placas com a descrição sobre o atentado ao 

puder, o que diferencia é que a reforma foi dentro do banheiro masculino e que as placas 

também se concentram somente nos sanitários masculino. O que faz entender que as 

práticas são reconhecidas e punidas e se caracterizam no homoerotismo entre homens. 
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Figura 3 e 4  

Referente a placa localizada no banheiro masculino e a não existência da mesma no 

banheiro feminino. 

Banheiro Masculino da Rodoviaria Shopping Estrada  
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Banheiro Feminino da Rodoviária Shopping Estrada  

 

          

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O PROCESSO MIRATÓRIO E O 

ESVAZIAMENTO DOS BANHEIROS  

 

 Com as reformas que ocorreram no decorrer da pesquisa, que se dedicava a 

entender as lógicas de organização dos participantes do banherão nos espaços públicos de 

Campos; percebi que mesmo com o aumento do cerceamento das práticas homoeróticas no 

âmbito público, os praticantes não deixavam de encontras locais ou intensificar outros 

espaços já utilizados para a permanência da pegação.  

  A prefeitura, ao mesmo tempo em que construía novas estruturas físicas, tentava 

delimitar o espaço de uso e fortificar uma lógica de vigilância destes corpos (Foucault 

1987); que quando pegos em flagrante eram colocados em evidencia, para demonstrar a 

“correção sendo feita”. Esta representava como “prostituição”, da forma como os fiscais 
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usualmente classificavam participantes que eram pegos na prática de “pegação”, estava 

sendo “controlada” pelas forças de cerceamentos da prefeitura . A punição era a exposição 

e humilhação destes “homens” que cometiam atitudes desviantes da “consideradas naturais 

(heterossexuais)”. 

Pelos acontecimentos podemos tomar nota que a prefeitura de campos é 

responsável pela manutenção e gestão destes locais de uso social e que detém um interesse 

sobre o cerceamento dos participantes. Usam da lei de atentado ao pudor como modelo de 

promoção a justiça e segurança colocando como enfoque que as práticas é um problema dos 

praticantes e que deve ser contida para que o “bem estar comum ocorra”  

              Eu não ligo para o que eles fazem aqui, me importa na 

verdade se alguém denunciar, sabe ? Imagina uma criança vê o que 

esta acontecendo ai tem uma denuncia, não vai sobrar só para 

pessoa como para mim mesmo. Por isso eu sempre converso 

quando vejo, mas se ninguém reclama e não for um escândalo eu 

nem ligo. ( Alberto , caderno de campo) 

 A ordem jurídica de punição dos agentes, esta rodeado de questões morais, entre o 

punir um praticante do banherão, ou de ignorar a prática, os participantes sempre estão no 

local da marginalização, mesmo que seja interessante para eles o “não ser descoberto”. Mas 

em contra ponto temos que a prefeitura reconhece que os praticantes existem, seja pelas 

denuncias por parte da fiscalização seja por uma ordem estrutural. 

 Decorre daí que o Estado detém o monopólio das normas 

jurídicas. A norma pode não ser obedecida, mas essa desobediência não 

deve ser tolerada. Do contrário, não haveria sentido na existência da 

norma. Do que se depreende que o Estado exerce coerção sobre tudo o 

que está contido na ordem jurídica. Como a coerção é uma forma de 

violência (inclusive física, em muitos casos), o Estado detém 

consequentemente, o monopólio legítimo da violência. (UBALDO, 

José Ribeiro, 1998) 

 O processo de cerceamento sexual ocorre dentro da cidade, principalmente com a 

lógica punitiva por parte da fiscalização. No entanto, as lógicas de aplicabilidade da prática 

da pegação se reconstroem através da necessidade dos participantes em exercer seus 
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desejos sexuais. O banheiro da rodoviária central, no final de outubro de 2019, entra em 

reforma que ainda não possui data para ser finalizada (ate o momento da finalização deste 

trabalho de pesquisa). Porém, com as obras finalizadas no banheiro Shopping Estrada, isso 

acarreta que os participantes se direcionem novamente para este banheiro. 

 

Figura 4: Banheiro da Rodoviária do Centro de Campos. A porta mostra o banheiro fechado para reforma. 

 

A beira Rio retomou com os novos quiosques e banheiros, e mesmo com o 

aumento da polícia a sua volta, mantém ocorrendo as pegações. Assim afirma Pedro, 

interlocutor importantes para essa pesquisa, que me afirma com entusiasmado sobra a 

questão. 

                   “Estava em campos essa semana e encontrei quatro “viados” 

esperando para ver se rolava uma pegação na beira rio, me comentaram que o 

banheiro do centro estava fechado, mas estavam sedentas para ver se rolava 

alguma coisa perto dos quiosques. De pouco a pouco, vai voltar a pegação” 

(Pedro, 3 de novembro de 2019) 
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 A administração de conflitos em âmbitos públicos, neste caso, se apresenta 

inteiramente através da sociabilidade destes indivíduos. (GREEN, 2000) Por meio de um 

apagamento social dos locais marginalizados conhecidos como “becos de pegação” dão 

origem à formação de novas categorias de uso do espaço público, da Cidade de campos dos 

Goytacazes. (NETO, 2013)   

 È necessário reafirmar que as reformas dão novas formas de uso para o banheiro. 

Os participantes agora criam novas estratégias para escapar da fiscalização e reconstroem 

categorias e modelos de sociabilidade. O trabalho desenvolvido durante os três anos de 

pesquisa parece ter recomeçado, meu interesse é evidenciar em futuras analises como os 

indivíduos se reorganizaram a partir das reformas, e como as interações tem ocorrido nas 

áreas centrais, visto que o banheiro do centro se encontra em atual manutenção. 

 Torna-se perceptível que o trabalho possui grande relevância, mesmo que em 

inúmeros momentos fui questionado sobre o motivo dessa monografia e para o que a 

mesma servia. Visto que os temas sobre masculinidades e relações sexuais em ambitos 

públicos, não são de interesse do desenvolvimento regional, mas na verdade se torna 

explicito a importância deste trabalho, principalmente ao levantar debate sobre a realidade 

social brasileira.  

 Além disso, e em paralelo, a marginalização e condenação dos corpos, que por 

vezes tomei ciência das perdas que esses corpos sofriam, por conta das noites violentas que 

rodeiam as praticam de pegação. Cabe-nos continuar a desvendar e construir novas 

produções sobre a temática para que outros não sejam apagados pelo caminho. 
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