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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho investiga as identidades de gênero em um lugar de sociabilidade homoerótica e 

afetiva na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ e a materialização dessa identidade através 

da performance desses atores. Para ajudar a responder ao objetivo geral, esta pesquisa parte da 

perspectiva dos estudos de gênero e sexualidade, atrelada a antropologia interpretativa dos 

símbolos de Geertz (1978), em que a cultura é codificada em uma teia de significados 

produzidos na inter-relação dos sujeitos. Tais contribuições são relevantes para entender como 

essas práticas ocorrem e separam os atores dos não atores desta pesquisa. Por sua vez, Mauss 

(1934) contribui com o conceito de técnicas corporais apreendidas culturalmente para se 

pensar as dinâmicas do campo. Além da revisão da literatura sobre a temática, que ajuda a 

trazer à tona uma reflexão sobre o assunto e a fundamentar os dados coletados, também é 

utilizado, como instrumento de coleta de dados, a observação participante e a entrevista. Para 

levar o leitor à imersão no campo empírico da pesquisa é feita uma descrição detalhada do 

local, que recebe o nome fictício de “Canto da Sereia”, lugar de sociabilidade homoafetiva 

onde acontecem as práticas de “pegação” e o encontro dos atores que frequentam o local com 

esse objetivo. A análise dos dados analisados evidenciam, a partir de um conjunto de códigos 

e estratégias polissêmicas, que o ato performativo nesse local é permeado por contradições e 

ambivalências, coexistem diferentes trajetórias, identidades e subjetivações que codificam os 

sentidos dos símbolos ligados aos papeis sociais de gênero que se dão na interação, e 

constituem parte da identidade desses sujeitos. 

 

 

Palavras-chave: Sociabilidade. Homoafetividade. Sexualidade. Gênero. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work investigates the identity constructions of the "queers" in a place of homoerotic and 

affective sociability in the city of Campos dos Goytacazes / RJ and the materialization of this 

identity through the performance of these actors. To help answer the general objective, this 

research starts from the perspective of studies of gender and sexuality, as well as the 

interpretative anthropology of symbols of Geertz (1978), in which culture is encoded in a web 

of meanings produced in the interrelationship of subjects. Such contributions are relevant to 

understand how these practices occur and separate actors from non-actors in this research. In 

turn, Mauss (1934) contributes with the concept of culturally apprehended body techniques to 

think about the dynamics of the field. In addition to reviewing the literature on the subject, 

which helps to bring up a reflection on the subject and to substantiate the data collected, 

participant observation and interview are also used as a data collection instrument. To take the 

reader to immersion in the empirical field of research is made a detailed description of the 

place, which is called the fictitious name "Mermaid Song", place of homoaffective sociability 

where the practice of "catching" and meeting the actors who attend the place for that purpose. 

The analysis of the data analyzed shows, from a set of codes and polysemic strategies, that the 

performative act in this place is permeated by contradictions and ambivalences, there are 

different trajectories, identities and subjectivations that encode the meanings that occur in the 

interaction, constituting the gender of these subjects. 

 

Keywords: Sociability. Homoaffectivity. Sexuality. Genre. 
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INTRODUÇÃO 

 

Meu interesse sobre o tema sexualidade e gênero, de forma mais engajada, nasce no 

meu segundo período do curso de Ciências Sociais, da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) Campos, mais especificamente no primeiro semestre de 2016, quando começo a atuar 

como membro do Coletivo LGBTQI+1 Gaytacazes. O coletivo, com atuação na cidade desde 

o fim de 2014, tinha como intuito principal pensar e intervir, quando possível, nas crescentes 

demandas da cidade sobre casos de LGBTQI+ fobias. Nele pude conhecer militantes 

engajados em diversas pautas como Thais Lisboa, mulher lésbica e fundadora do coletivo, 

Lucas Tavares, homem gay que futuramente se tornaria pesquisador na área de 

masculinidades e Luís Amon que trouxe e fortaleceu o debate sobre estigma e descriminação 

de pessoas soropositivas. No ano de 2016 éramos um coletivo de aproximadamente 20 

pessoas, e nossa atuação pelo coletivo se espalhava por diversos eventos na cidade e fora dela 

criando uma rede de contatos com órgão públicos municipais, outros coletivos no estado, 

ONGs, entre outros.  

Através dessas parcerias conseguimos levar não só os membros do coletivo mas, 

também, outros LGBTQI+ da cidade para eventos como: o II encontro LGBT da UNE, na 

cidade de São Paulo, o I encontro intercampi em parceria com o Laboratório de Psicanálise 

Política Cultura e Estudo de Gênero, em Nova Friburgo e o III encontro LGBT da UNE, em 

Salvador. Essa atuação como membro de um coletivo foi de fundamental importância nos 

rumos que me trouxeram a esta pesquisa, assim como minha entrada em 2017 no Laboratório 

de Psicanálise Política Cultura e Estudo de Gênero. Graças ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) 2  eu, como muitos outros 

jovens na universidade hoje, passei por um processo de migração da minha cidade de origem, 

São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para a cidade de Campos dos Goytacazes, onde 

se localiza o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, UFF Campos. 

 
1 LGBTQI+ é uma sigla que abrange pessoas que são Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, 

e mais. Disponível em: <https://orientando.org/o-que-significa-lgbtqiap/>. 

2 O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 e é uma das ações que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior.As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação 

da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que 

têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. Disponível em: <http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-

reuni>. 
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Um fator comum em algumas destas cidades citadas até aqui é o que me levou ao meu 

campo, que chamarei nesta pesquisa como “Canto da Sereia”3. Tanto a represa municipal de 

São José do Rio Preto, lugar onde frequentei durante minha adolescência e ainda visito 

quando estou pela cidade, quanto o parque do Ibirapuera, na cidade São Paulo, o parque 

Garota de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro e a praia do Farol, em Salvador, são lugares 

conhecidos por homens gays como pontos de “pegação” (BARRETO, 2017). Por intermédio 

de dois amigos, que também compunham o Coletivo LGBTQI+ Gaytacazes na época, que 

conheci o “Canto da Sereia, íamos ali fumar, conversar, contar histórias e observar a 

“pegação”. Não foi difícil ver as semelhanças daquele lugar com o que havia vivenciado na 

Represa de minha cidade natal. Muitos códigos e estratégias da “pegação” que ali aconteciam 

já eram conhecidos por mim. Acho importante salientar essa trajetória e quais os incômodos 

me trouxeram na análise das performances de gênero.   

O “Canto da Sereia” está localizado em um perímetro de aproximadamente 1km, em 

uma região de grande movimentação, no centro comercial de Campos dos Goytacazes, no 

interior do Estado do Rio de Janeiro, situado no norte Fluminense. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), a cidade tem uma área territorial de 

4.031,989 km² e uma população estimada de 507.548 pessoas. Nota-se que o horário de maior 

fluxo de pessoas é das 5 horas até às 22 horas, devido à sua localização. Aliado a isso, de 

segunda à sexta feira este local é mais movimentado pelo fluxo de trabalhadores e clientes do 

comércio local, assim como estudantes e outros usuários do terminal de transporte público. 

Aos finais de semana a movimentação do local varia de acordo com os eventos que 

acontecem próximos à região. Entre os eventos que acontecem ali está o Slam das POCS, 

coordenado por mim e outros membros do projeto de extensão e coletivo POCS (Pensar, 

Ouvir, Criar e Sentir), vinculado a Universidade federal Fluminense, que debate questões 

sobre gênero e sexualidade aliado a outras transversalidades sociais. 

  Dentro do perímetro delimitado no mapeamento encontramos duas igrejas católicas, 

duas igrejas evangélicas, alguns bares, comércios, uma escola, bancos, o terminal de 

transporte público, uma área militar e um clube de festas. Observa-se que estes lugares são 

fundamentais para intensificar a movimentação na região. Na área também acontecem 

práticas de esporte, como: caminhada e atividades de pesca. Além disto, o “Canto da Sereia” é 

um lugar de sociabilidade homoafetiva, onde acontecem as práticas de “pegação” e o encontro 

desses atores. Apesar de não ter um horário tão bem definido, como os de trânsito de ônibus 

 
3 Nome fictício do local, no intuito de preservar os atores e as práticas de “pegação”. 
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na região, esses encontros e a paquera no local costumam acontecer a partir do entardecer, na 

noite e se estende pela madrugada. Desta forma, esta pesquisa parte da perspectiva dos 

estudos de gênero e sexualidade, bem como da antropologia interpretativa dos símbolos de 

Geertz (1978), em que a cultura é codificada em uma teia de significados produzidos na inter-

relação dos sujeitos. Tais contribuições são relevantes para entender como essas práticas 

ocorrem e separam os atores dos não atores desta pesquisa. Por sua vez, Mauss (1934) 

contribui com o conceito de técnicas corporais apreendidas culturalmente para se pensar as 

dinâmicas do campo. 

O uso de variações destas técnicas me auxiliou no entendimento não só destes códigos 

para “pegação” mas, também, na análise sobre as performances de gênero de alguns dos 

atores. Algumas perguntas foram norteadoras desta pesquisa, como: O que é o gênero e como 

ele se estabelece no processo de identidade do sujeito? Como essa identificação é 

materializada pelos mesmos? O objetivo esta é pesquisa é entender as construções identitárias 

das bichas em um espaço de sociabilidade homoerótica e afetiva na cidade de Campos dos 

Goytazcazes e a materialização dessa identidade através da performance desses atores.  Para 

alcançar tal objetivo, foi utilizado o método etnográfico, que incluiu uma densa leitura sobre 

gênero e sexualidade, observações participantes no campo e conversas informais com pessoas 

iniciadas nas práticas de “pegação”. Outro método de coleta de dados utilizado foi a entrevista 

semiestruturada, para entender como esses atores materializam através da linguagem suas 

identidades. 

Este trabalho pode contribuir, ainda que de forma singela, com o debate atual sobre 

gênero e sexualidade. A discussão desse tema é importante, pois, contribuiu para refletir sobre 

a necessidade de desnaturalização de papeis assimétricos dentro da sociedade capitalista, que 

se mantém sobre um alicerce de um sistema hierárquico e opressor. Foi de fundamental 

importância no processo etnográfico que eu, enquanto pesquisador, me afastasse de pré 

noções básicas sobre gênero e sexualidade e olhasse como essas noções se articulavam no 

“Canto da Sereia” entre os atores. O debate atual sobre sexo e gênero conta com inúmeras 

vertentes e perspectivas sobre o assunto, dentre os utilizados como lupa teórica para essa 

pesquisa destaco a teoria Queer, de Richard Miskolci e Judth Butler. Para esta pesquisa foi de 

suma importância entender como a construção do debate de gênero vem se modificando ao 

longo da história, a partir de disputas no campo teórico, para isso utilizo de autores como 

Sigmund Freud, Joan Scott, Michel Foucault e Gayle Rubin.  Além destes, debruço-me na 

obra de autores da antropologia brasileira sobre gênero e sexualidade, como: Paulo Rogers 

Ferreira e Peter Fry. Por último, recorro à obra do historiador campista Rafael França, que 
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traz dados sobre gênero e sexualidade ao decorrer do tempo na cidade de Campos dos 

Goytacazes. 

Este trabalho está dividido em duas partes, a primeira se debruça a entender essa 

abstração complexa chamada gênero, que se ramifica por toda a nossa estrutura social através 

do debate teórico. Apresenta, ainda, quais as ligações entre os contextos históricos e políticos 

com este conceito, e como se relacionam o “Outro social”, a identidade subjetiva e a 

materialização deste gênero nas ações através da performance destes sujeitos. Neste sentido, 

faz-se necessário pensar o gênero como um processo de construção que acompanha o sujeito 

até a sua morte, aberto a intervenções e ressignificações. O debate teórico feito nesta pesquisa 

aponta para a retirada do caráter fixo imposto sobre o gênero, pois estes acompanham as 

mudanças culturais e históricas da sociedade. Este processo educacional das técnicas por uma 

construção cultural tem múltiplas facetas para a sua materialização física. Com isto, pretende-

se melhor compreender como transitam os sujeitos através da fala, dos gestos, da postura 

corporal e quais os momentos e motivações que levam a estas mudanças. 

Na segunda parte desta pesquisa é apresentada a análise dos dados etnográficos, de 

modo a sistematizar como os símbolos ligados aos papeis estereotipados de homem e mulher 

são acionados pelos atores do “Canto da Sereia”. Quais os desarranjos feitos por estes 

sujeitos, na matriz reguladora de gêneros inteligíveis, que pré supõem uma coerência 

construída através da moral civilizada entre gênero, sexo, desejo e prática sexual. Por último, 

destaca-se que a análise feita através dos métodos antropológicos também visou entender as 

incoerências entre o discurso dos sujeitos e a materialização de seus desejos e ações. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“Ser corpo estranho é ser cidadão, na sociedade normativa acadêmica branca 

colonizada cisgênero heterossexual consumista. 

Ser corpo estranho é ter tomado consciência da importância de existir, 

quando desde criança viver no mundo era seguir padrões em detrimento de 

sua própria natureza, detrimento do bem estar de ser quem quiser, da 

liberdade de poder habitar. Eu habito o meu corpo para buscar habitar corpos 

e espaços nunca conhecidos, utilizo de poesia como forma de sobrevivência 

sobre a pulsão de ser verdadeiro e estar o tempo inteiro se afirmando. Ser só 

se tornou possível através do contato com corpos estranhos, corpos que 

habitam sua próprias subjetividades e vivem também na cidade.  

corpos estranhos em contato provocam descobrimentos e proporcionam o 

entendimento de outras realidades, o estranhamento não deve ser motivo para 

tornar negativo os julgamentos. 

o estranhamento precisa ser entendido como o contato com o outro. 

o diferente,  diferente em corpo que se fez em trajetórias individuais. 

Indivíduos  vivendo em solos de controle e manipulação,  sendo colocados 

como sociedade e por isso obrigados ao contato. Corpos se tornam obrigados 

a servir a moeda,  a utilizar da prata para atingir ao progresso, que mais uma 

vez vai em detrimento dos recursos naturais e livres, nome, coisa, animal, 

objeto (adedanha) 

órgãos de um sistema  

em funcionamento pleno 

massacre permanente.@theusinha 

em estado de graça.” (PASSARELLI, 2018)4 

 

 

Com o intuito de contribuir com questões para o objetivo geral e os específicos desta 

pesquisa, que investiga as construções identitárias das “bichas” em um lugar de sociabilidade 

homoerótica e afetiva na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ e a materialização dessa 

identidade através da performance desses atores, faz-se necessário trazer um levantamento 

teórico sobre a temática, com o propósito de subsidiar e fundamentar as discussões e análises 

que são apresentadas neste trabalho. 

O intuito deste primeiro capítulo é situar o leitor sobre a construção crítica de um 

debate de gênero e a sua relação com a identidade do sujeito. A partir da recuperação de um 

debate teórico que possibilite manter a ação do sujeito visível nesse processo de construção. 

Para tal feito, é importante entender como as identidades do sujeito passam por um processo 

de internalização da cultura vigente em cada contexto, criando uma relação psíquica de “eu” 

diretamente ligada a um “outro” social. Com isto, faz-se necessário entender alguns passos do 

debate de gênero na sociedade até a atualidade, a partir das contribuições de autores que 

 
4Título da Obra: Corpo estranho e outros. Disponível em: <https://sxpolitics.org/ptbr/corpo-estranho-por-

matheusa-passareli/8349>. 



19 
 

ajudam a entender e a problematizar as construções identitárias socialmente construídas e 

ajudará, ainda, a fundamentar os dados do campo empírico definido para esta pesquisa. 

 

1.1 GÊNERO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE: LEVANTAMENTO TEÓRICO 

SOBRE A PERFORMATIVIDADE DOS SUJEITOS. 

 

Na sociedade ocidental desenvolveu-se uma ciência sexual (scientia sexualis) atrelada 

ao saber médico na intenção de produzir discursos referentes às sexualidades. Entretanto, 

como atesta Foucault apud Mendes (2016, p. 12) para a compreensão de construções como as 

de gênero e sexualidade é necessário atentar-se para como elas são moldadas e utilizadas 

através do discurso em cada contexto histórico.  

 aborda de que modo o processo civilizatório era a causa do adoecimento psíquico de 

suas pacientes. Ao ouvir repetidas queixas de diferentes pacientes sobre as exigências do 

papel social e as ramificações deste papel ligado a gênero, o autor entende a ligação direta do 

adoecimento de suas pacientes com o contexto cultural onde as mesmas eram inseridas, essa 

construção social tem um fator político de divisão de papéis e hierarquia que legitima e 

assegura uma assimetria de papéis de gênero. Os processos educadores, neste caso, servem a 

uma lógica binária estabelecida ao sujeito mesmo antes de seu nascimento, que permeados 

pela noção de sexo (órgão sexual) diferenciaram as formas de tratamento e comportamento, 

destinadas a cada indivíduo. 

Podemos ver exemplos claros disto nas brincadeiras, nas roupas e nos nomes dados às 

crianças na sociedade ocidental. É necessário ressaltar que, como aponta Freud (1908), 

inicialmente o sujeito é passivo a todas essas pré-determinações que lhes são atribuídas, 

inserido assim em uma sociedade que é estruturada pela binariedade e oposição entre os 

sexos, posicionada em face dessa estrutura. A construção do gênero, a partir dessa divisão 

binária, é caracterizada por uma função social, que envolve modos de ser, agir e estar, onde o 

lugar do feminino é visto não apenas como oposto ao masculino, mas inferior. A partir disso, 

constroem-se padrões de estar na sociedade, ligados à feminilidade ou masculinidade.  

Diante de todo esse processo de normatização para se viver ajustado na sociedade, 

podemos observar a construção de subjetividade do sujeito dentro de uma ideologia de 

gênero heteronormativa. A fim de fazer com que as identificações sejam feitas a partir de uma 

limitada possibilidade sexual ligada ao campo simbólico oferecido a determinado sujeito, 

dentro de um contexto de diferenciação que envolve classe, raça e gênero como fundantes 
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nesse processo. Sendo assim, como aponta Freud (1908), em alguns momentos o sujeito vê-se 

obrigado a abrir mão do desejo para estar inserido na sociedade, o que pode levar a um gasto 

libidinal excessivo levando ao adoecimento nervoso. Em vista disto, esta pesquisa trata de 

identidades existentes na sociedade, que não se prendem a um caráter fixo no que tange os 

padrões de masculinidades e feminilidade.  Trata-se aqui, de saídas identitárias que operam na 

margem da sociedade, utilizando de ajustes e combinações de diferentes características dos 

papéis de homem e mulher observados no lugar que chamaremos nesta pesquisa de Canto da 

Sereia.  

Inegavelmente a obra de Freud é um marco que começa a romper a ligação direta entre 

sexo biológico e gênero enquanto construção social, no entanto as associações do autor com a 

biologia aliado ao seu lugar social e seu contexto histórico são fatores que o limitam ao 

entender não só o feminino, mas o gênero em si. É valido lembrar que o autor era medico e o 

foco de suas investigações não era o gênero e sim as doenças nervosas, entretanto o debate 

levantado pelo autor se torna extremamente relevante nos estudos de gênero e sexualidade. 

Como podemos ver a partir desta citação sobre a saída da menina do Complexo de Édipo e 

sua castração,o autor apresenta um limite do entendimento sobre a construção identitaria da 

menina: 

 

Não nos é difícil chegar a esse resultado no caso do menino. A mãe foi seu primeiro 

objeto de amor; continua a sê-lo, e, com a intensificação dos impulsos amorosos do 

menino e sua maior compreensão dos laços entre o pai e a mãe, o pai tem de se 

tornar seu rival. É diferente com a menina. Seu primeiro objeto foi também a mãe, 

certamente. Mas como acha ela o caminho até o pai? Como, quando e por que ela se 

desprende da mãe? Há algum tempo vimos que o desenvolvimento da sexualidade 

feminina é complicado pela tarefa de abandonar a zona genital originalmente 

dominante, o clitóris, por uma nova, a vagina (FREUD, 1931, p. 203). 

 

 Posteriormente, as teóricas feministas fazem o uso do conceito gênero atrelado a um 

caráter social, referindo-se a organização social e a relação entre os sexos, ou seja, um gênero 

existe em relação de oposição ao outro, buscando um afastamento do sentido determinista 

biológico como aponta Scott (1989). Além disso, a análise dessa relação precisa estar situada 

nas variações das interpretações de gênero no tempo e no espaço em determinado contexto. A 

autora nos traz o exemplo do significado de gênero pela gramática, como um meio de 

classificar fenômenos, um sistema de distinções acordadas socialmente. Este sistema 

apontado por Scott assemelha-se ao que Freud chama de moral civilizada que, por meio da 

sua tentativa de classificação e enquadramento, gera como saídas, possíveis identificações 

ligadas ao campo simbólico oferecido.  
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 É importante destacar três abordagens teóricas feministas que foram fundamentais 

para a problematização do gênero ligado à história da sociedade como nos aponta Scott 

(1989). A primeira que dava centralidade ao patriarcado e pautava-se na dominação do macho 

sobre a fêmea numa tentativa de controle sobre a reprodução, entretanto este método de 

análise relacionava as desigualdades às diferenças físicas, logo fundamentadas em uma visão 

ainda biológica. A segunda abordagem pautava-se em uma análise marxista, essa vertente 

utilizava de um viés histórico e fazia uma rejeição ao essencialismo. Entendia a reprodução 

biológica como desígnio da divisão sexual do trabalho, sendo equiparada aos modos de 

produção assim como apontavam os sistemas econômicos determinantes aos diretos das 

relações de gênero. Segundo Scott essa abordagem ganha uma ampliação conceitual quando 

Joan Kelly propõe pensar sistemas econômicos e de gênero de maneiras independentes, porem 

complementares entre si produzindo experiências socioeconômicas e históricas (SCOTT, 

1989, p. 8-9). 

 A terceira abordagem refere-se às análises pós-estruturalistas francesas e anglo-

americanas das relações de objeto e tem forte influência da psicanálise.  Interessam-se pelo 

processo de construção da identidade do sujeito e também se centram nas primeiras etapas do 

estágio do desenvolvimento da criança, a fim de encontrar indícios sobre a formação da 

identidade de gênero. Dessa maneira, as teorias feministas junto aos historiadores da área de 

gênero e outros pesquisadores das áreas de humanas são fundamentais no processo de 

constituir gênero como uma categoria de construção de análise. Entretanto, como Scott 

afirma, os estudos de gêneros contemporâneos precisam explicar as relações sociais de 

maneira mais abrangente, evidenciando a relação de subjetividade do sujeito com a 

organização social bem localizada em seu tempo. Procurando compreender os sujeitos nas 

complexas relações modernas e suas influências nas construções de identidade de gênero de 

maneira que não se pautem apenas no binarismo.  

 

Precisamos rejeitar o caráter fixo e permanente da oposição binária, precisamos de 

uma historicização e de uma desconstrução autêntica dos termos da diferença sexual. 

Temos que ficar mais atentas às distinções entre nosso vocabulário de análise e o 

material que queremos analisar. Temos que encontrar os meios (mesmo imperfeitos) 

de submeter, sem parar, as nossas categorias à crítica, nossas análises à autocrítica 

(SCOTT, 1989, p.18). 

 

O que é essa abstração complexa chamada gênero, que se ramifica por toda nossa 

estrutura social? Quais as ligações entre os contextos históricos e políticos com o gênero? O 

debate sobre gênero tem sido uma disputa que se atualiza conforme o contexto histórico e as 
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novas perspectivas de debate. Esta interpretação de Scott sobre a rejeição ao caráter fixo dos 

papéis esteriotipados de mulher ou homem aliado a algo que pleiteie a fuga do debate 

exclusivamente binário é de fundamental importância para a proposta de entendimento do 

conceito de gênero usado nesta pesquisa.  

Outra autora importante para contribuir com a maneira como a questão de gênero está 

sendo tratada nesta pesquisa é Judith Butler (2003), que também se dispõe a romper com o 

binarismo de gênero. Segundo esta autora, o conceito de gênero inteligível em uma sociedade 

normatizadora pressupõe uma coerência entre sexo, gênero, desejo sexual e prática sexual, 

criando uma margem onde são produzidas e propagadas novas experiências fora dessa matriz 

reguladora de gênero (BUTLER, 2003, p. 38). Na obra “Problemas de gênero” Butler mostra 

que o poder está além de uma permuta entre gêneros, ele opera como próprio produtor dessa 

estrutura binária na qual se pensa o conceito (BUTLER, 2003, p. 8). 

 Com isto, pretende-se evidenciar quais os desarranjos criados nesta margem e como 

os sujeitos se apropriam dessa lógica de coerência imposta socialmente ao gênero dando luz a 

novas formulações entre, arranjos do sexo, gênero, desejo e prática sexual que não sigam a 

lógica da heterossexualidade compulsória vigente na sociedade; ou que baseados nesta lógica 

se utilizem dela em suas novas reconfigurações. Alguns destes desarranjos encontrados 

durante a observação participante desta pesquisa, estão relacionados à sua materialização 

através da linguagem, nos gestos e nas ações dos atores no campo. Segundo Butler (2003) 

este conjunto de ações características são delimitam campos do que é estereotipado pela 

sociedade, como papel de gênero masculino e feminino resultando em sua performance. 

 

Como estratégia para descaracterizar e dar novo significado às categorias corporais, 

descrevo e proponho uma série de práticas parodísticas baseadas numa teoria 

performativa de atos de gênero que rompem as categorias de corpo, sexo, gênero e 

sexualidade, ocasionando sua re-significação subversiva e sua proliferação além da 

estrutura binária (BUTLER, 2003. p. 11). 

 

Neste sentido, faz-se necessário pensar o gênero como um processo de construção que 

acompanha o sujeito até a sua morte, aberto a intervenções e ressignificações. O que se busca 

evidenciar é a completude do ato performativo de um mesmo corpo que flutua entre as 

características do ser, para além de uma identidade fixa de gênero. Com o método de 

observação participante, utilizado no lugar que chamei de “Canto da Sereia”, tive a 

oportunidade de analisar o ato performativo em diversas circunstancias pelos atores 

encontrados ali, estes utilizavam em suas expressões de gênero símbolos que, na lógica 

heteronormativa (estrutura de poder que cria e molda o gênero), não conversam na mesma 
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performance. Alguns dos atores desta pesquisa, que será tratado mais diretamente no próximo 

capítulo, não só acionam esses atributos no campo do emocional, mas também, nos gestos, 

nas posturas e nos comportamentos.  

Um dos momentos claros vividos em campo, que é trazido para elucidar o caminho 

que está sendo feito para o entendimento do ato performativo, foi narrado por Kris que “as 

bichas”, ele, Absolem e Paolla, estavam conversando nos quiosques como de costume, 

quando Absolem mexe com um rapaz, que está passando de bicicleta, “inhai”5, este para de 

frente aos três, saca uma arma da cintura e aponta em direção a eles perguntando quem havia 

mexido com ele; segundo Kris, imediatamente Absolem responde em um tom de voz grosso: 

“ninguém mexeu com você aqui não mano”. Kris, em seu relato, complementa que “a bicha 

virou homem na hora”. Em campo observou-se outras cenas em que acontece essa mudança 

brusca de comportamento.  

O que Kris chama de “virar homem” não está ligado apenas ao tom de voz ou ao jeito 

de falar de Absolem, está ligado a uma variância dos símbolos daquele ato performativo. Cuja 

postura corporal, os gestos produzidos e a forma de se colocar no lugar são diferentes. Tendo 

isto como fundamento, pode-se entender que Absolem aciona símbolos do estereótipo ligado 

à masculinidade, mobilizando o ato performativo, neste caso, como uma equiparação de 

papéis sociais. Vale ressaltar que está ação não é entendida nessa pesquisa como uma atuação 

que imita algo, mas símbolos que fazem parte do mesmo individuo. Tanto os símbolos ligados 

ao estereótipo feminino acionados por Absolem quando está em uma conversa mais intima 

entre as bichas, quanto os símbolos acionados pelo mesmo ao enfrentar o agressor são partes 

de uma mesma performance que se atualiza conforme o lugar do sujeito. Os símbolos 

mobilizados estão associados à assimetria de gênero construída em uma cultura patriarcal, em 

que o estereótipo de masculinidade é diretamente ligado a um dispositivo histórico de poder 

(FOUCAULT, 1980).  

Esta cena é utilizada por se tratar de um recorte de tempo muito curto em que os 

símbolos acionados para performance mudam de forma tão brusca que evidenciam técnicas 

corporais inconscientes dos atores. O gênero neste sentido, como aponta Scott, é um meio de 

decodificar sentido, compreendendo assim as relações complexas e variadas das formas de 

interação humana (SCOTT, 1989, p. 23). Outro ponto interessante no campo de análise das 

incoerências do gênero está na materialidade linguística, na maioria das vezes, as formas de 

 
5Esse termo é muito usado entre as “bichas” como cumprimento e brincadeira, geralmente a pronúncia do termo é 

longa e em tom efeminado. 
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tratamento utilizadas pelos atores foram “as bichas” ou “a bicha”, além desta observou-se 

inúmeras outras formas de tratamento do campo de linguagem, que se tem como sendo do 

feminino. Entretanto, todas elas dependem do lugar em que estão se dando as relações, 

geralmente nas relações observadas no “Canto da Sereia” usa-se termos de linguagem 

entendidos como sendo do campo feminino, quando a relação está pautada em amizade sem 

possíveis interesses de “pegação”. Neste sentido, da agência do indivíduo sobre seus corpos 

Butler disserta: 

 

Mas o ‘corpo’ é em si mesmo uma construção, assim como é a miríade de ‘corpos’ 

que constitui o domínio dos sujeitos com marcas de gênero. Não se pode dizer que 

os corpos tenham uma existência significável anterior à marca do seu gênero; e 

emerge então a questão: em que medida pode o corpo vir a existir na(s) marca(s) do 

gênero e por meio delas? Como conceber novamente o corpo, não mais como um 

meio ou instrumento passivo à espera da capacidade vivificadora de uma vontade 

caracteristicamente imaterial (BUTLER, 2003, p. 27). 

 

Com a materialidade desse ato performativo através do corpo, constatou-se a 

necessidade de entender mais sobre a construção corporal dessas performances. Para isso 

temos as contribuições de Marcel Mauss (1934) sobre as técnicas corporais. O autor aponta 

que elas são socialmente construídas, ligadas à cultura e ao conjunto com o tempo e lugar, 

essas técnicas são aprendidas lentamente e repassadas aos envolvidos deste contexto. Para tal 

apreensão destes mecanismos é necessária a combinação entre educação, imitação e 

aprovação social advinda da noção de prestígio e autorização. Mauss (1934) retrata que o 

primeiro instrumento que aprendemos a utilizar é o corpo, nesse sentido o corpo da “bicha” na 

sociedade brasileira apreende através de um processo arbitrário de educação e repressão de 

como seu corpo deve se portar: “como homem”.  Faz-se necessário salientar que o termo 

bicha dentro da sociedade brasileira aciona um perfil caracterizado e estereotipado no 

imaginário social, esse perfil por inúmeras vezes foi reforçado através de personagens em 

novelas, filmes e séries como o personagem Vera Verão interpretado pelo ator Jorge Lafond  

e tantos outros. 

Em campo foi possível analisar relações que legitimavam ou não o termo bicha que 

não estava diretamente ligado ao estereótipo social do termo, mas ao nível de proximidade e a 

diferença de interesses entre as relações. Como Butler aponta em “Problemas de Gênero” as 

próprias tentativas de fazer o gênero legível (os que instituem e mantém relações de coerência 

e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo sexual) que são concebidas as 

práticas de incoerência e descontinuidade, gerando saídas possíveis às margens sociais 
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(BUTLER, 2003. p. 38). Podemos identificar, assim, como a construção social da “bicha” 

nesse contexto assimila diferentes símbolos que lhes são ofertados e os codifica para que 

sejam acionados nas inter-relações sociais vividas. Sobre os domínios desta montagem Mauss 

disserta: 

 

O que ressalta com clareza destas, é que estamos em toda parte em presença de 

montagens Fisio-psico-sociologicas de várias séries e atos. Esses atos são mais ou 

menos habituais e mais ou menos antigos na vida do indivíduo e na história da 

sociedade (MAUSS, 1934. p. 231). 

 

 Neste sentido, o método aqui proposto, é o da antropologia interpretativa dos símbolos 

de Geertz (1978), pautada no trabalho de investigação do conjunto de códigos compartilhados 

por determinados grupos, bem como suas dinâmicas, flutuações e também seu caráter 

polissêmico. Desta maneira, o foco é a visibilidade do ato performativo dos sujeitos desta 

pesquisa, destacando o olhar para o campo, para além das pré-definições do senso comum, 

que muitas vezes foram reforçados por algumas teorias com enquadramentos fixos sobre 

masculino ou feminino. Aliado a isto, nas análises antropológicas sobre gênero e sexualidade 

no contexto brasileiro, alguns autores já levantaram um debate sobre a fluidez dos papéis 

estereotipados femininos e masculinos. Peter Fry (1982) em seu desenvolvimento sobre os 

ideais identitários abstratos e sua materialização através da linguagem, nos traz o conceito do 

“entendido”, termo nascido no fim da década de 1970 entre a classe média carioca e paulista. 

O entendido no contexto nacional da época se referia a algumas características que 

permeavam a flutuação dos papéis de gênero masculino e feminino e, também, no 

comportamento sexual entre ativo e passivo (FRY, 1982. p. 93).  

O autor argumenta uma simetria da relação entre parceiros neste caso, gerada pela 

quebra do sistema de hierarquia advindo da heterossexualidade compulsória, o que mantinha 

uma reprodução nas relações homossexuais e afetivas. Esse conceito de entendido do autor é 

o que mais se assemelha as bichas encontradas no Canto da sereia, utilizo os pronomes 

femininos ao referenciar-me “as bichas” em respeito às praticas do campo. Entretanto bichas 

no contexto do Canto das sereias destoa do mesmo termo encontrado por Fry (1982), o termo 

no contexto do autor referia-se a figura sexualmente passiva, que procurava para relação 

sexual a figura do macho ativo, e ocupava um lugar de submissão. 

 Em completude aos pensamentos de Butler (2003) e Scott (1989), o autor, Fry (1982), 

também traz à tona a ideia de constante transformação do entendimento sobre gênero, 

salientando sua ligação com o contexto histórico. Ele critica a aceitação errônea de 
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masculinidade e feminilidade como pontos fixos. Ainda no fim da década de 1970, Fry 

confabula sobre a ressignificação do termo “bicha” pelos grupos homossexuais organizados. 

Estes, além dos enfrentamentos externos ao movimento, tinham que lidar com fatores internos 

como machismo, misoginia e discriminação. O autor, ao estudar as categorias dentro dos 

movimentos homossexuais no Brasil, salienta uma diferenciação de categorias como: bicha, 

entendido e gay. É necessário salientar que existem características que diferenciam os 

conceitos, como observado no “Canto da Sereia”, não são todos os atores que são entendidos 

como “bicha”, existem categorias nativas, como: “mavambo”, “boy” e “maricona”.  

Fry (1982) mostra, também, como a localidade pode influenciar na leitura destas 

categorias, ele nos traz exemplos de cidades de pequeno porte no interior do país onde, por 

exemplo, o homem (entendido neste caso como o homem cis heterossexual) não perde ou 

muda seu status por se relacionar como ativo em uma relação com uma “bicha”. Esse tipo de 

leitura sobre essas categorias também são encontrados nos estudos de Ferreira (2008) sobre os 

afetos mal ditos; nos estudos do autor sobre as sociedades camponesas ele encontra o mesmo 

tipo de categorização entre homens e “bichas”. A leitura feita pelo autor sobre as categorias 

também é deslocada da tradicional heteronormatividade binária, ele usa o conceito da ética 

dos afetos, que está em relação ao encontro de ideias como um encontro entre almas, que com 

ela compõem e geram sentimentos de alegria e, ao contrário disto, se decompõem ao 

encontrar ideias que ameaçam a própria coerência dos atores, gerando sentimento de tristeza. 

Neste sentido da lógica dos afetos, os conceitos de bem e mal operam de forma diferente em 

relação com a moral estabelecida socialmente, dando vazão a intensidades e paixões que 

geram pela agência linhas de fuga e acontecimento (FERREIRA, 2008, p. 93). 

 Para Ferreira (2008) é fundamental a pulsão que em contextos diferentes acionam 

agências diferentes nos sujeitos. Em sua análise, essas flutuações, que segundo ele acontecem 

agenciadas por um desejo, fazem um acoplamento entre o que é ser “macho”, “bicha” ou 

“viado”. Desta maneira, diz que nos encontros indizíveis existem toda uma afirmação, uma 

atuação de outra maneira de falar, de ver, de se comportar, em que tais elementos de 

singularidade molecular podem coexistir e estar explicitados em níveis totalmente 

heterogêneos (FERREIRA, 2008, p. 216). Assim como em Butler, o autor mostra uma 

performatividade dos sujeitos, como podemos ver os diferentes símbolos de gênero são 

acionados em relação direta com o contexto vivenciado pelo sujeito.    

 Feita esta trajetória do debate sobre gênero, que passa pelo percurso da distinção de 

construção social e natureza biológica, que as problematizações de algumas vertentes das 

teorias feministas, como das autoras Butler e Scott, para entender a fluidez entre os atos 
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performativos até a construção da antropologia brasileira sobre uma identidade sexual no 

contexto nacional. Possui fundamental importância, também, as contribuições de Richard 

Miskolci em “Teoria Queer: Um Aprendizado pela diferença”, no sentido de entender como 

essa teoria foi aplicada pelo autor no contexto brasileiro. Nesta obra Miskolci centra sua 

análise para a instituição educacional como braço atuante do Estado e reprodutor de normas 

de enquadramento. O autor inicia a obra com uma análise do ambiente escolar nos anos da 

ditadura. O governo militar utilizava-se desta instituição como um meio de reproduzir sua 

ideologia repressora e autoritária na formação dos alunos.  

 Em contrapartida, o autor mostra como a abertura política pós ditadura impacta 

diretamente na vida da população, tanto aos que se alinham à norma quanto aos que destoam 

dela.  

Sobreviventes das tecnologias sociais que buscam enquadrar cada um em uma 

identidade, adequar cada corpo a um único gênero, sabem como a educação auxilia a 

fazer da infância e adolescência fases dirigidas para a construção de homens e 

mulheres ideias; leia-se: pessoas ‘normais’, ‘corretas’, como nossa sociedade nos faz 

crer que devemos ser. Sabem também que entre o ideal e a realidade jaz uma história 

invisível de violências às quais alguns sucumbem (MISKOLCI, 2016, p.12). 

 

Mesmo Miskolci focando na instituição educacional, no sentido escolar, sua teoria dá 

margem para a aplicação em outros contextos sociais. Os moldes da educação são parte de um 

recorte de práticas de violência que se repetem em toda a estrutura social, o objetivo do autor 

é explicitar os laços profundos entre essa “educação” e a normatização social. A partir disto, o 

autor propõe outros tipos de abordagens educacionais que façam dialogo pensando o estranho 

ou diferente, como forma de acolher pessoas fora da norma, e evitando enquadramentos 

identitários. “Evitar esse tipo de abordagem classificatória é uma forma de realmente 

transformar a experiência educacional” (Miskolci, 2016, p.18). 

 Na perspectiva queer, abordada por Miskolci, identidades socialmente prescritas estão 

inscritas em uma maneira de disciplinação, controle e normatização dos sujeitos, o autor 

retifica a não fixação identitária de gênero, pois os sujeitos mudam ao longo de suas vidas 

(MISKOLCI, 2016, p. 18). Neste sentido, o autor defende que os planos de políticas públicas 

sejam pensados de forma emancipacionista. A própria ideia do queer surge da negligenciação 

do Estado a corpos estranhos frente a norma social. A teoria se solidifica com a epidemia de 

AIDS nos EUA na metade da década de 1980, durante o governo de Ronald Reagan, surge 

um pânico sexual frente a uma recusa Estatal de reconhecer como emergência de saúde 

pública a epidemia. Diferente do Brasil que passava por um momento de redemocratização 

que aproximou Estado e movimento social, pensando a epidemia como caso de saúde pública. 
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O estereótipo da AIDS nos EUA é relacionado como um castigo frente a um início de 

“revolução sexual” vivida pouco antes da resposta conservadora que elege Reagan. O conflito 

tornou o debate mais radical: 

 

A ideia por trás do Queer Nation era a de que parte da nação foi rejeitada, foi 

humilhada, considerada abjeta, motivo de desprezo e nojo, medo de contaminação. 

É assim que surge o queer, como reação e resistência a um novo momento 

biopolitico instaurado pela AIDS (MISKOLCI, 2016, p. 24). 

 

O queer nasce como espaço destinado aos que são uma ameaça ao bom 

funcionamento, à ordem política e social. Neste ponto existe uma divisão entre alguns 

movimentos sociais. Uma das rupturas é entre a ideia de aceitação e enquadramento à norma 

pregada pelo movimento gay e lésbico, que haviam se fortalecido em 1960, e o movimento 

queer que retificava a diferença e a ideia que todos os movimentos sociais em algum 

momento seriam tornados abjetos (MISKOLCI, 2016, p. 24). O movimento queer emerge da 

crítica às exigências sociais de padronização aos valores e às convenções culturais como 

forças autoritárias e preconceituosas. É importante salientar que juntaram-se ao movimento 

queer não só alguns movimentos gays e lésbicos mas, também, movimentos de mulheres e 

movimentos negros. 
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2. ANÁLISE DOS DADOS ETNOGRÁFICOS. 

 

 Atualmente, quem passa na região central do “Canto da Sereia”, além da linda 

paisagem turística com vista para o Rio Paraíba, encontrará uma divisão entre os quiosques 

situados ali. Metade deles passou por uma obra de reconstrução feita pela prefeitura 

municipal, esta parte está nova, bem iluminada e tem vigilância 24horas. Os quiosques da 

outra metade estão com marcas de depredação, lixo, roupas, forte cheiro de urina e toda a 

fiação foi supostamente roubada. Esta paisagem se camufla em meio às sombras das grandes 

árvores que o rodeiam. No meio fica uma praça que parece ser o ponto de conexão perfeito do 

local pois, apesar de não ter feito parte da reforma, ela está bem mais conservada que os 

quiosques não reformados e é composta por um misto de iluminação pública e sombra dos 

banheiros e das árvores que ali habitam. Para os atores desta pesquisa estes quiosques são 

construídos não só de tijolos, cimento e outros materiais físicos, eles guardam memórias, 

afetos e vivências, fundamentais em suas trajetórias.  

 Para as análises desta pesquisa houve uma necessidade de explicitar contradições 

fundamentais entre o que foi falado e o que foi observado, atrelado à diferença entre 

identificação e identidade. Com isto, a compreensão da interação dos sujeitos com aquela 

região foi crucial no entendimento do campo, assim fundamentado no conceito de lugar de 

Ingold (2015), entendemos que as experiências não estão sendo vividas nos lugares, mas 

através e no entorno deles. Ao contrário da construção ocidental capitalista, que transforma a 

lógica espacial em pontos de conexões onde as pessoas se deslocam de um ponto a outro. O 

conceito de lugar do autor traz o sentido de peregrinação da existência humana, onde ao longo 

do caminho acontecem experiências vividas, e não em pontos de conexão. Os lugares neste 

sentido são pontos ou nós onde diversas vivências se cruzam e tornam mais densos os pontos 

dessas trajetórias; “os lugares, em suma, são delineados pelo movimento, e não pelos limites 

exteriores ao movimento” (INGOLD, 2015, p 220). 

Neste sentido, o “Canto da Sereia” é um lugar da cidade onde várias destas vivências 

se encontram criando vínculos entre as trajetórias que se cruzam naquele nó. No campo foi 

encontrado diferentes momentos de densidade deste nó, aproximadamente à partir das cinco 

horas se intensifica o trânsito de automóveis, a circulação de bicicletas e de pedestres, grande 

parte da circulação de pessoas está atrelada aos usuários do terminal de transporte público. 

Entre eles foi possível identificar pessoas que trabalham na região central ou necessitam de 

algum serviço prestado, estudantes e pessoas a passeio. Ao longo da manhã o movimento 
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diminui, mas com uma circulação variável de estudantes; no entardecer alguns pontos de 

venda de bebida começam a concentrar algumas pessoas, também se intensifica o número de 

pessoas fazendo caminhada, corrida, pescando e pessoas que param para fumar e olhar a vista. 

Nos grupos da parte do entardecer a presença é majoritariamente de figuras ligadas ao 

estereótipo de masculino.  

Na parte da noite e madruga são os momentos de menor fluxo de pessoas, com 

exceção dos dias de baile em um clube próximo, que aos sábados e domingos é voltado para 

um público mais velho e tem a temática do forró com referências do tecnobrega. Às sextas-

feiras o público é mais jovem e a temática é votada para o funk 150PBM. Este baile, diferente 

dos voltados aos públicos mais velhos, movimentam não só o clube mas, também, a avenida 

que cruza o lugar, a calçada, os quiosques e a parte baixa que durante o dia é feita de 

estacionamento. Entre as práticas que compõem o lugar a partir do entardecer também estão a 

pegação, onde são difundidas as trocas homoafetivas e eróticas, lugares semelhantes onde 

acontecem estas praticas podem ser encontrados em outros lugares da cidade, como em alguns 

banheiros públicos e em alguns bares. O uso tecnológico de aplicativos tem realocado muitas 

destas trocas, gerando um continuo da pegação on-line e off-line. “Vivemos a consolidação de 

transformações tecnológicas e sociais articuladas e que não podem mais serem compreendidas 

em separado, assim como suas consequências econômicas e políticas.” (MISKOLCI, 2016, p. 

277) 

 Um dos grandes interlocutores desta pesquisa, que me insere e me apresenta o campo, 

foi Kris6, em algumas de nossas conversas ele falava de outros lugares do território nacional 

caracterizados e conhecidos pela atividade de pegação, como uma praia em Salvador/BA, um 

parque na região central de Brasília e um outro parque na cidade do Rio de Janeiro. Isto 

confirmava um dos meus interesses iniciais, pois na minha cidade de origem também conheci 

um lugar com as mesmas práticas, além disto, obras como as de Ferreira (2006) e a de Barreto 

(2017) comprovam a múltipla existência desses nós, assim como a reprodução de códigos e 

estratégias que permitem aos iniciados se reconhecer, mesmo que não no seu lugar de origem. 

Com isso, surgiu a questão de como estes lugares se tornam referência de pegação entre os 

atores. Para entender a relação de pertencimento entre eles com o “Canto da Sereia” foi 

imprescindível a obra historiográfica de França (2018), que ao tratar dos lugares de 

 
6 Kris é um nome fictício utilizado neste trabalho para a preservação da imagem do interlocutor. Foi um dos 

informantes mais assíduos do campo, talvez pode até ser considerado um “DOC”, como mostra Foote Whyte 

(1943), em Sociedade de Esquina. Ele morava na cidade a 3 anos quando nos conhecemos, mas já passou por 

várias outras cidades brasileiras. 
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homossociabilidade na cidade de Campos dos Goytacazes mostra que, ao contrário da fama 

conservadora, a cidade é centro de grandes momentos e ações que contrariam esta reputação 

(FRANÇA, 2018, p. 53-54). Em muitos dos relatos obtidos de conversas em campo, assim 

como em outros lugares, recontava-se a história de um quiosque voltado ao público das 

diversidades sexuais que existiu naquele espaço. Muitos dos atores entrevistados o 

frequentavam desde a inauguração. Na obra de França encontra-se dados históricos sobre a 

reforma da orla que dá origem à genealogia desse lugar: 

 

Capitaneado pelo Grupo Esperança, a existência do movimento LGBT organizado 

estava diretamente relacionada à existência do GayOsque, pois foi nesse espaço 

onde “começou a surgir um movimento”, uma concentração de gays e lésbicas que 

estariam dispostos a se engajarem na luta pelos direitos homossexuais (...) Este 

local, assim como outros bares da cidade, passou a ser local de concentração de gays 

e lésbicas, e algumas travestis. Era o início dos anos 2000 e a existência de lugares 

como o GayOsque potencializava a criação de vínculos de amizade, como os aqueles 

que foram vividos por Wanessa e Michely, que conheceram muitos de seus amigos 

neste local (FRANÇA, 2018, p. 102-103). 

 

Devido a sua localidade margeada pelo Rio Paraíba sempre teve grande importância 

para a manutenção da cidade, entretanto, essa primeira reforma que dá origem ao GayOsque é 

um marco do imaginário campista sobre a relação de pertencimento do território com estes 

corpos que fogem à normatividade. Em inúmeras conversas do campo eram remontadas 

histórias orais vividas ou ouvidas sobre o antigo GayOsque. A dimensão da importância de 

lugares como esses para estes corpos que fogem a normatividade passam por inúmeros fatores 

subjetivos dos sujeitos. Mas, a partir de algumas reflexões básicas, pode-se começar a nortear 

hipóteses dessa relação. A opressão advinda da moral civilizada que estrutura relações e 

ideologias institucionais como a família é um dos fatores que precisa ser analisado, em muitos 

casos as violências físicas e simbólicas são sofridas pelos sujeitos com mais frequência dentro 

de casa, como mostra o relato de um dos entrevistados: 

 

Hoje eu não tenho mais essa lógica de disfarçar ou mudar alguma coisa pra ir em 

qualquer, absolutamente qualquer lugar. Eu vou do jeito que eu vou, que às vezes é 

de um jeito às vezes é de outro, mas eu vou como eu sou. O único local que ainda 

hoje 2019 que eu tento criar alguns mecanismos de defesa até, e ae é com roupa, é 

com acessório, é com cabelo, é na casa dos meus pais, mas não por um medo ou por 

um receio meu, porque eu sempre bati na tecla de que sou, e sou e sou, e por isso 

sofri tantas violências (Cadu, 06/11/2019). 
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Assim como na entrevista de Cadu (trabalhador autônomo de 25 anos, estudante, não 

binário e pansexual) quando Paolla (estudante de 24 anos, homem cis e homossexual), outro 

entrevistado, é questionado sobre uma possível mudança de comportamento e postura, um dos 

locais destacados por ele, onde é necessária uma postura mais introspectiva e que necessita ser 

menos espontânea e melhor pensada, foi a casa dos pais. A partir disso, observa-se que para 

estes corpos existe uma liberdade maior quando frequentam lugares como o “Canto da 

Sereia”. O poema de Passarelli (2018), que abre o primeiro capitulo, nos traz pistas sobre a 

importância política desses lugares na cidade, “corpos estranhos em contato provocam 

descobrimentos e proporcionam o entendimento de outras realidades” (PASSARELLI, 2018). 

Estes corpos estranhos em contato permitem o que Butler chama de re-significação subversiva 

do gênero (BUTLER, 2003, p. 11), estes lugares são essenciais para a existência e percepção 

social desses sujeitos. As vivências, as referências e as afetividades que em outros nós são 

rechaçadas e negadas, ali ganham corpo e dão novos horizontes ao campo simbólico desses 

atores. 

 Durante as noites e madrugadas do “Canto da Sereia”, pescadores, pessoas em 

situação de rua, atletas, trabalhadores, jovens rapazes, bichas e travestis, ricos e pobres trocam 

experiências, afetos, e pulsões eróticas, em um entrecruzamento de narrativas. Esse tipo de 

interação é própria daquele lugar, o encontro dos mesmos corpos em outro ponto ou horário, 

por exemplo, possivelmente se limitaria ao olhar. Alguns dos homens observados naquele 

local, faziam uma performance muito fiel do estereótipo de “macho” construído socialmente. 

Um deles é Ariel, que faz o estereótipo de um mavambo7, o conheci como primo de Yara, 

uma travesti que oferece trabalhos sexuais ali. Inicialmente, ele parecia só um acompanhante 

de Yara, ficava na parte de trás dos quiosques enquanto ela se exibia na calçada a procura de 

um cliente. Em um segundo contato ele me ofereceu trabalhos sexuais que eram 

administrados (valor e tempo) por ela. 

 Inicialmente conheci Yara, uma mulher alta de cabelos cacheados longos e escuros, 

um olhar confiante e que me passava certa experiência de vida. Me abordou durante um dia 

no campo oferecendo-me seus trabalhos, o ponto onde ela costuma parar é na calçada dos 

quiosques antigos debaixo das sombras das árvores. Ela me pediu um cigarro (estratégia 

comum de contato no campo) e iniciamos assim nosso primeiro diálogo, no primeiro 

momento senti medo com a presença dela por alguns fatores, um deles é porque foi a primeira 

 
7 A palavra tem múltiplos significados na cultura brasileira, sua etimologia está ligada a um guardião cultuado 

nos candomblés de Angola e congo. No pájuba, dialeto comum entre LGBT+, mavambo está relacionado ao 

estereótipo de bandido ou badboy. 
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vez que vi uma travesti trabalhando ali, geralmente o lugar delimitado ao trabalho sexual 

delas é em uma avenida próxima e o de mulheres cis é em outra rua, também próxima. Outro 

ponto é o estigma social que acompanha o corpo da travesti no Brasil e, certamente, 

atravessou-me durante o primeiro contato e, por fim, os relatos de um dos frequentadores, dias 

antes, de um assalto feito por algumas travestis em uma região próxima.  

Este primeiro contato com Yara foi fundamental para minha reflexão sobre os 

estigmas e preconceitos que me atravessam e certamente atravessariam esta pesquisa, a 

travesti naquele momento caracterizava o abjeto ou corpo renegado que Miskolci (2016) 

aponta no surgimento da teoria queer. Aquele corpo que representa uma ameaça à ordem 

político e social de um lugar. Como o autor aponta, o queer nation foi composto por diversos 

corpos marginalizados pelas políticas do governo Regan que incluíam diversos movimentos 

sociais, como o movimento negro e o feminista (MISKOLCI, 2016, p. 25-26). Outro 

momento que ratifica a ideia da marginalização desses corpos, foi na única “batida” policial 

que presenciei no campo, que ocorreu em um dia de baile funk. Eu estava chegando no Canto 

da Sereia neste dia quando vi cinco jovens com as mãos na parede ao lado do clube, uma 

atitude clara da polícia de diminuir ou acabar com o movimento do baile. Os cinco eram 

negros, usavam bermudas largas e correntes, aquela cena elucidava uma lógica estrutural 

racista que perpassa a formação militar e se materializa nas diversas ações da policia, que 

cotidianamente se torna noticia por matar e encarcerar jovens negros no país. Alguns desses 

casos como o Assassinato de Marielle Franco e Anderson, ou da chacina de Costa Barros que 

matou cinco jovens negros dentro de um carro com 111 tiros, ganham certa atenção da mídia 

e de alguns movimentos sociais. 

A ronda de carros de polícia na região é frequente, entretanto, entre os frequentadores 

é comentado, até de forma irônica, que as “bichas” podem estar sendo assaltadas na frente de 

um carro de polícia que eles não param para ajudar. Em um convite que fui fazer a um dos 

meus companheiros de curso Allan, para estar presente no Slam das Pocs8, ele respondeu que 

não frequentava o lugar porque era muito perigoso, esse imaginário de periculosidade sobre o 

“Canto da Sereia” propaga-se também no imaginário social da cidade. Em aproximadamente 

dois anos frequentando o local, e vendo outras festas acontecendo no clube, aquela foi a única 

batida policial que vi, talvez pelo estigma social racista que acompanha o baile funk, como no 

 
8 Se resume em um momento de fala e escuta entre os participantes inscritos durante o evento, na maioria das 

vezes o participante usa seu tempo de fala para recitar um poema autoral ou não, o evento acontece uma vez por 

mês na praça entre os quiosques. 
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famoso refrão: “É som de preto, de favelado mas quando toca ninguém fica parado.” ( Som de 

preto, Amilcka, Chocolate, 2013)  

O movimento do baile funk inibe as práticas de pegação assim como o trabalho de 

Yara e Ariel. Em contraposição, nos dias do baile voltado para o público mais velho foi 

possível identificar um fluxo maior de flerte e pegação, também foi identificado a presença de 

outra travesti que em alguns bailes ficava sentada na calçada em frente ao clube. Durante o 

baile com a temática de forró esporadicamente pude constatar o uso dos quiosques novos para 

trocas sexuais entre casais hetero cis. 

Em um destes dias de baile conheci Léo, ele aparenta ter em torno de uns 45 anos de 

idade, usava boné, uma camisa larga e uma bermuda de tactel. A performance corporal 

acionada por ele era extremamente ligada ao imaginário do masculino, a primeira forma de 

tentativa de contato entre nós foi um breve olhar, depois disto ele para alguns poucos metros 

de mim, supostamente para urinar. Este momento aconteceu na sombra da praça que fica no 

meio dos quiosques, apesar das sombras das árvores percebo que ele balança e exibe seu pênis 

de forma claramente insinuativa para mim. Quando termina de “urinar”, o sujeito vai para a 

parte extrema do mirante de onde é possível observar o rio e, um pouco mais próximo de onde 

estou, ele fica um tempo parado ali olhando para mim e às vezes olhando ao redor para ver 

quem passava. Depois de uns minutos assim, o convido para chegar mais perto, ele se 

aproxima e encosta na mureta ao meu lado e começamos a conversar. 

Durante a conversa que tivemos ali, a masculinidade e seu lugar como “macho” era o 

tempo todo reforçada com falas do tipo “quer me mamar?”, ou gestos como levar a mão e 

segurar a calça evidenciando o volume de seu pênis, com frequência ele reforça a importância 

da descrição e do sigilo. O uso e arranjo desses códigos e símbolos são acionados pelo sujeito 

como uma constante tentativa de construção de identidade da performance masculina. Em 

outro momento da conversa, na parte de baixo do “Canto da Sereia”, onde a visibilidade de 

outras pessoas era mais difícil, percebo que Léo começa a se insinuar de outra forma. Percebo 

que ele quer dizer alguma coisa, mas por algum motivo tem dificuldade, fala baixo e não 

explica muito bem, neste momento estou sentado em uma pedra e ele um pouco a frente. Ali 

Léo vira de costas, inicialmente achei que estivesse olhando se tinha mais alguém próximo, 

mas ouço-o murmurar algo em tom baixo ao abaixar a bermuda deixando a mostra a sua 

bunda.  

Neste momento ele deixa claro que sua intenção era ser penetrado, digo que eu só 

tinha interesse na conversa e ele me pede pra que então eu coloque a mão na bunda dele 

enquanto ele se masturba. Após a ejaculação, que não demora mais que dois minutos, Léo 
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começa a fechar sua bermuda novamente, ele reforçou o pedido de sigilo e pediu que se eu o 

visse em outro espaço era para agir como se aquilo nunca houvesse acontecido. A partir das 

contribuições de Butler (2003), podemos analisar que existe uma relação da performance de 

gênero de Léo diretamente relacionada a um ideal normativo de identidade, advindo das 

práticas reguladoras de formação e divisão do gênero. Em conjunção a isto, o sujeito não 

atende a coerência ou continuidade de um gênero inteligível socialmente, pois no desejo e 

prática sexual emerge uma ruptura do que se espera desse ideal de gênero. O perceptível 

desconforto e a exigência de sigilo que o autor reivindica pode ser considerado fruto da 

proibição de gêneros incoerentes à matriz produtora (BUTLER, 2003, p. 38). Sobre as 

expectativas inalcançáveis de gênero inteligível, a autora disserta: 

 

Gêneros “inteligíveis” são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm 

relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, pratica sexual e desejo. Em 

outras palavras, os espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios só 

concebíveis em relação a normas existentes de continuidade e coerência, são 

constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam estabelecer 

linhas causais ou expressivas de ligação entre sexo biológico, o gênero 

culturalmente constituído e a “expressão” ou “efeito” de ambos na manifestação do 

desejo sexual por meio da pratica sexual (BUTLER. 2003, p. 38). 

 

 Ainda sobre a cena, importa destacar que só foi possível tal interação por meio de uma 

compreensão, de ambas as partes, dos códigos de pegação tecidos pelos atores do campo. É 

valido lembrar que, como destacado anteriormente, um diferencial importante do meu papel 

enquanto pesquisador foi que tinha internalizado em mim códigos referentes às práticas de 

“pegação”, que trazia da minha socialização de um lugar semelhante em minha cidade de 

origem. Como explica Geertz (1978), a interpretação desses símbolos são possíveis através da 

descrição densa do compartilhamento de sentido por determinados indivíduos de um grupo. 

Visto que os símbolos tem caráter polissêmico, ou seja, uma multiplicidade de significados 

atribuídos a um objeto simbólico. A partir da análise do código de “parar para urinar” 

acionado por Léo, como estratégia de mostrar estar disponível e interessado em uma 

“pegação” com o pesquisador, é possível compreender a polissemia do símbolo. Uma vez que 

para os iniciados da “pegação” o código pode ser lido como um convite, já para uma pessoa 

não iniciada a interpretação pode ter o sentido de mera necessidade fisiológica.  Desta forma, 

vale salientar o conceito de cultura defendido por Geertz (1978): 

 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 

demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo 
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a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado (GEERTZ, 1978, p. 4). 

 

 Diferente do caso dos Goiabeirenses de Ferreira (2008), onde o papel sexual da bicha 

é delimitado à passividade e do “macho” o da atividade, ou como nos casos dos homens e 

bichas de Fry (1982), no caso do “Canto da Sereia” não existe uma delimitação clara de quem 

faz o papel do ativo e quem faz o papel do passivo na relação sexual, isto se atesta também 

nos relatos de Yara, quanto ao tipo de trabalho sexual que alguns de seus clientes procuravam. 

É válido ressaltar que na maioria desses casos também não poderíamos enquadrar esses 

sujeitos no conceito de entendido de Fry, pois no conceito do autor o entendido deixa de se 

identificar com o status e papel social de homem, adquirindo uma maior liberdade dos papeis 

sexuais e de gênero (FRY, 1982, p. 94).  

 Na primeira parte deste trabalho foi exposto um dos momentos, em que acontece uma 

variação brusca dos símbolos da performance com a intenção de acionar uma equiparação dos 

papeis sociais com relação a poder. Absolem aciona símbolos de masculinidade para a defesa 

do grupo, no caso citado, a rapidez em que a cena acontece dá a noção de símbolos e códigos 

armazenados no inconsciente e acionados conforme o contexto. Outra cena em que os 

símbolos são acionados de maneira semelhante acontece em um dia em que estamos eu, 

Absolem e Cris, atrás dos quiosques novos (na época eles ainda não haviam passado pela 

reforma), por volta de 23 horas, quando já estávamos conversando há algum tempo ali, muitos 

dos gestos, falas e formas de tratamento, que até então circulavam entre nós, fazem parte do 

que no campo simbólico está ligado ao feminino na sociedade ocidental. Em um determinado 

momento da conversa, o celular de Absolem toca, ele olha quem está ligando e rindo pede 

silêncio, em seguida atende a ligação no viva- voz. 

 A partir desse momento a postura do ator muda, ele fala em tom sério e com um tipo 

de voz grossa e rouca, além da voz as técnicas corporais utilizadas por ele também são outras, 

como o peito estufado para frente, as mãos que antes conversavam junto com a fala estão 

estáticas e o semblante de seu rosto fica fechado como se estivesse bravo. Ele está 

conversando com uma maricona9 que é sua cliente sexual fixa, as gírias utilizadas também são 

outras. Ele diz para o cliente que está terminando de colocar seu filho para dormir e que logo 

irá para o seu encontro, o cliente do outro lado tem uma voz mais aguda e usa gírias como 

“meu nego” para se referir a Absolem. Ferreira (2008) analisa estas flutuações como 

 
9 Homossexual mais velho. 
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agenciadas por um desejo que produz uma junção entre o que é ser macho, fêmea ou bicha. 

Desta maneira, o autor diz que nos encontros indizíveis existem todo uma afirmação, uma 

“atuação” de outra maneira de falar, de ver, de se comportar, em que tais elementos de 

singularidade molecular podem coexistir e estar explicitados em níveis totalmente 

heterogêneos (FERREIRA, 2008, p. 216). 

 Em outros momentos da conversa com o pesquisador e Cris, Absolem, ao falar sobre 

sua “postura” masculina no trabalho diurno como almoxarife em um hospital, diz que “isso 

impõe respeito no local de trabalho”. Essas flutuações coadunam com a teoria do ato 

performativo de Butler (2003) e, também, com o conceito de gênero como decodificador de 

sentido que se apresenta no ato das interações humanas (SCOTT, 1989, p. 23). O que se 

evidencia aqui é que as interpretações dos simbolos de gênero, que formam a identidade de 

cada sujeito, não são fixas, e que os sujeitos analisados possuem símbolos múltiplos que são 

acionados conforme a situação. A atuação no sentido da performance não é uma falsa 

imitação de um estereótipo, mas sim a codificação de símbolos presentes nessa teia cultural 

materializada no ato das interações. Outro ponto fundamental que surge através dessa 

performance de Absolem é sobre as construções do desejo; em nossas conversas ele relata que 

alguns clientes não sabem da sua identidade enquanto homossexual, outros sim, pois a 

maioria quer um “macho”. Paolla, ao ser questionado na entrevista sobre quem ele procura 

para suas relações eróticas, ele diz “homens, é (pausa) homens, bom então, é homens né, eu 

não ligo de pegar afeminado (...) eu só me relaciono com homem cis”.  

Além do relato de Paolla, duas das falas que ouvi também se fazem importantes neste 

momento, a primeira é a de Iudi em uma casa de festas da cidade, no evento ele usava dois 

brincos compridos e, em determinado momento da conversa sobre o corpo da bicha, ele diz: 

“colocar dois brincões antes de sair de casa, por exemplo, é ter certeza que eu não vou beijar 

ninguém”. A outra cena se refere a uma reunião do coletivo POCS, citado anteriormente, 

durante uma pausa da reunião surge Allan, que conhecia nosso trabalho. No decorrer da 

conversa ele conta que conheceu com um rapaz em uma boate em Belo Horizonte e, depois de 

alguns beijos, quando ele passa a mão sobre a região sexual, se dá conta de que era um 

homem transexual, neste momento ele diz “quando eu coloquei a mão lá” se referindo a parte 

genital, “tinha uma vagina, eu brochei na hora”. Esses fatores nos fazem refletir sobre o 

quanto a misoginia esta entrelaçada na construção do gênero de forma geral mas, também, na 

percepção do prazer especificamente.  

 As interações do desejo nesta cena, estão entrelaçadas a uma cultura falocêntrica que 

atravessa esses corpos, não se deseja só a performance estereotipada de um homem. Mas, 
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através de uma matriz reguladora normativa que prevê uma continuidade entre sexo biológico 

e gênero, espera-se que este homem seja possuidor deste grande falo constantemente ereto e 

disposto a satisfazer o prazer alheio. Podemos observar isto na entrevista de Cadu, sobre ele e 

a “paquera” no Canto da Sereia: 

 

Meu corpo é um corpo estranho como uma pessoa não binária, (...) eu sempre fui ali 

fumar um, mas ficar atento pra vê se não rolava nada, mas nunca rolo nada 

infelizmente (...) disfarçar o que no meu corpo é estranho pro outro, por exemplo, 

meu corpo é um corpo com buceta (Cadu, 06/11/2019). 

 

 

Esses fatores estão em junção com os códigos do lugar, por exemplo, quando um sujeito 

começa a segurar e insinuar o volume que o pênis faz sob sua roupa, como se o que essa 

pessoa carrega nas calças fosse a chave que abrirá portas para aquela troca erótica. 

 Contudo, a análise dos dados apresentados aqui evidenciam, a partir de um conjunto 

de códigos e estratégias polissêmicos, que o ato performativo é permeado por contradições e 

ambivalências. No caso da performance de gênero no trabalho, por exemplo, quando Absolem 

afirma precisar adotar aquela performance para impor respeito, nos leva a entender as 

configurações estratégicas dos símbolos de gênero, ligados a um conjunto de fatores que 

formulam tal conceito. Podemos entender de melhor maneira as formulações específicas do 

ato performativo dos sujeitos, relacionados aos sentidos compartilhados sobre a pegação no 

“Canto da Sereia”, mas que também são difusos em outros lugares onde tais práticas são 

habituais como mostrado anteriormente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ora, eu estava justamente no lugar do nativo, agitada pelas “sensações, percepções e 

pelos pensamentos” de quem ocupa um lugar no sistema da feitiçaria. Se afirmo que 

é preciso aceitar ocupá-lo, em vez de imaginar-se lá, é pela simples razão de que o 

que ali se passa é literalmente inimaginável, sobretudo para um etnógrafo, habituado 

a trabalhar com representações: quando se está em um tal lugar, é-se bombardeado 

por intensidades específicas (chamemo-las de afetos), que geralmente não são 

significáveis (FAVRET-SAADA, 2005, p. 159). 

 

 

 Considero uma parte importante, não só para esta mas para a pesquisa antropológica 

de maneira geral, as maneiras pelas quais somos afetados na construção de uma pesquisa, 

assim como, as formas pelas quais optamos lidar com esses atravessamentos gerados por esse 

processo. Na relação com o campo eu sentia a necessidade, todos os dias, de pensar como a 

forma que eu estava vestido afetaria minha interação direta com meus interlocutores, tendo 

em vista que a vestimenta é fundamental nas aproximações com os iniciados do “Canto da 

Sereia”. Apesar da fama de violência, desde assaltos a possíveis “desovas” de corpos, armas e 

objetos, sobre o “Canto da Sereia” não presenciei ou nunca percebi nenhuma violência física 

ou simbólica neste sentido. Esta fama contribui muito para delimitar quais as pessoas que 

frequentam o local durante a noite e a madrugada. Acredito que o fato de ser um jovem negro 

e periférico (logo munido de símbolos marginais), foi importante para minha segurança no 

campo. Muitas vezes, pelo caminho até ao campo ou em outros momentos, eu senti certo 

receio por parte de algumas pessoas com medo que eu fosse um agente de violência ou 

assaltos; algumas vezes, ao cruzar com alguém na rua, via a pessoa logo guardar o celular no 

bolso ou segurar a bolsa com mais atenção até que eu tivesse me afastado. No campo, durante 

esse “jogo” de pegação, sinto muito mais uma objetificação sexual que, muitas vezes, acabou 

por ser porta de entrada para as interações com alguns dos praticantes.  

 Como comecei a frequentar um lugar semelhante na minha cidade, logo na 

adolescência, eu era muito familiarizado com algumas das regras da “pegação”, entretanto, as 

especificidades de cada local vão sendo internalizadas de forma muito orgânica durante os 

encontros e relações. Atrelado a isto, diferente do que eu pressupunha, foi um imenso desafio 

sistematizar e produzir essa etnografia, entender cada código, variação e gesto 

cientificamente. A base teórica foi fundamental, a cada entrave na análise eu voltava a uma 

releitura do autor que poderia me auxiliar até conseguir entender o que o campo estava me 

dizendo sobre tal fato. Fiquei atordoado com a importância e a responsabilidade da produção 

científica no atual contexto histórico, que investe fortemente em um conservadorismo moral 
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contra esses corpos desviantes. Assim como quais eram as atualizações e mínimas 

contribuições ao efervescente debate sobre gênero que estava sendo feita. Tal trajetória, assim 

como os engajamentos coletivos e políticos, influenciaram-me a escolher qual perspectiva eu 

evidenciaria nesta pesquisa, mantendo a ética da produção científica, as causas do meu recorte 

assemelham-se às de França: 

 

Como nunca é possível escrever tudo, um caminho precisou ser escolhido e assim o 

fiz. Optei pelo enfoque que privilegiasse aquelas que historicamente foram 

abandonados pela história; marginalizados, excluídos ou silenciados, foram sujeitos 

cujas vidas pouco mereceram atenção e por isso quase nunca aparecem nas 

pesquisas historiográficas. Foi neste domínio que elegi as interlocutoras da pesquisa 

– as travestis e transexuais, que como já explicado serão indicadas como trans 

(FRANÇA, 2018, p. 53). 

 

 

 Pretendi, a partir desta pesquisa, mostrar como esses lugares são fundamentais para as 

trajetórias e a existência desses atores, visto que existe uma proibição e limitação destes 

corpos em diversos lugares, tanto no público quanto no privado. As diferentes facetas do lugar 

se apresentam de inúmeras formas, como da diferença de público e densidade do dia e da 

noite, por exemplo. Outro ponto fundamental é a ideia desse corpo estranho que não se limita 

aos corpos das bichas, como mostrado por Miskolci (2017), através da ideia do queer nation 

nasceram algumas pontuações sobre a aceitação e o status social da igualdade. Esse 

movimento reivindicava a diferença e mostrava que em determinados momentos históricos, 

mesmo os respeitáveis encobertos de normatividade, seriam tornados abjetos (MISKOLCI, 

2017, p. 25). 

No “Canto da Sereia” diferentes trajetórias, identidades e subjetivações codificam os 

sentidos que se dão na interação constituindo o gênero desses sujeitos. A continuidade e 

coerência esperada para o alcance da inteligibilidade desse gênero fixo, alinhado às 

expectativas do Outro não foram encontradas no campo e, talvez, não sejam em nenhum lugar 

da sociedade. 

 Alguns dos atores desta pesquisa, como Cadu e Absolem, têm uma variação maior 

entre os simbolos que compõem o ato performativo ligado aos papeis de gênero, seja essa 

flutuação estratégica ou não, consciente ou inconsciente, transitam com mais frequência entre 

esses papeis. Em outros casos, como no de Yara ou de Léo, existe um reforço do ato 

performativo estereotipado de feminilidade e masculinidade. O discurso e a identificação são 

fundamentais neste processo que se ratifica até na auto afirmação desses sujeitos, entretanto, a 

identidade abarca fatores mais abrangentes em relação como o Outro social. Os lugares e as 

trajetórias que se cruzam nos mesmos são fundamentais para a materialização do ato 
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performativo destes sujeitos. Neste contexto, muitas das vezes, eles se veem obrigados por 

uma moral civilizatória acionar símbolos diferentes em cada nó, como a escola, o trabalho, a 

família ou entre amigos. 

 Devido ao tempo para realizar este trabalho e ao tipo de pesquisa não foi possível 

trabalhar com mais afinco tudo o que o campo me apresentou, alguns desses pontos deixo 

aqui para que possam ser trabalhados em pesquisas futuras. Um dos pontos, que me parece 

requerer maior atenção, é a expressão do desejo em torno dessas práticas, a necessidade do 

pênis mesmo em trocas onde ele não tem um uso. Outro ponto é a preocupação dos meus 

interlocutores com a inauguração dos quiosques reformados e a má utilização do lugar, 

apresentou-se um duplo sentimento que perpassa o medo de que a reabertura dos quiosques 

acabe com o movimento para as práticas de pegação, por outro lado, os usuários se 

mostravam felizes com a reforma pois, segundo os mesmos, isto gerou uma redução da 

violência que permeava o lugar. 

Este ponto, aliado a outras pesquisas monográficas em Campos dos Goytacazes, como 

a de Bruno Henrique (2019) sobre a pegação nos banheirões da cidade, e a de Lucas Tavares 

(2018), sobre códigos de masculinidades que perpassam online e off-line, nos intrigam sobre a 

configuração do espaço urbano em conflitos com as práticas homoeróticas da cidade. Sobre 

essa configuração espacial, vale retomar os apontamentos de Foucault (1980) sobre a 

instauração do quarto dos pais como uma norma correta e lugar reservado ao sexo reprodutor 

(FOUCALT, 1980, p. 10) frente aos lugares públicos onde habitam estas práticas de pegação. 

Por último, a batalha de poesia que acontece uma vez por mês, denominado Slam das 

POCS, que conta com inúmeros corpos fora da normatividade instituída, os agentes que 

produzem e ali se expressam recorrentemente relatam questões sobre as experiências quanto 

aos seus gêneros e suas sexualidades. Entre as referências trazidas ali e entre os poemas e 

músicas recitados estão as letras de artistas e poetas LGBTQI+, que formam um conjunto de 

artistas que estão levando o debate sobre a opressão sexual e de gênero para outra esfera 

cultural, acredito que tem reverberado e tensionado diretamente essa moral civilizatória.  
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