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Os presos fogem do presídio  
Imagens na televisão  

Mais uma briga de torcidas,  
Acaba tudo em confusão  

A multidão enfurecida,  
Queimou os carros da polícia  
Os preços fogem do controle, 

Mas que loucura está nação 
Não é tentar o suicídio  

Querer andar na contramão  
 

Quem quer manter a ordem?  
Quem quer criar desordem?  

 
Não sei se existe mais justiça,  

Nem quando é pelas próprias mãos  
População enlouquecida, começa então o linchamento 

Não sei se tudo vai arder  
Como algum líquido inflamável,  

O que mais pode acontecer  
Num país pobre e miserável  

E ainda pode se encontrar  
Quem acredite no futuro 

 
Quem quer manter a ordem?  
Quem quer criar desordem?  

 
É seu dever manter a ordem,  

É seu dever de cidadão,  
Mas o que é criar desordem,  

Quem é que diz o que é ou não?  
São sempre os mesmos governantes,  

Os mesmos que lucraram antes, 
Os sindicatos fazem greve 

Porque ninguém é consultado  
Pois tudo tem que virar óleo  

Pra por na máquina do estado. 
 

Quem quer manter a ordem?  
Quem quer criar desordem? 

 
Titãs – Jesus não tem dentes no país dos banguelas, 1987. 
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RESUMO 

 

Almeida Jr. WN. Palavras dissidentes: a exposição ao HIV/aids no discurso de 

um blog de Barebacking Sex direcionado a homens que tem sexo com outros 

homens. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2017. 

 

O termo barebacking é utilizado pela comunidade gay internacional para 

nomear o sexo anal desprotegido intencional entre homens que tem sexo com 

outros homens (HSH). Dado transitar na contramão das políticas de prevenção 

ao HIV/aids e, mesmo da ideia de cuidados de si tão comum à sociedade atual, 

pode-se enquadrar o barebacking no que Bourdieu (2010) vai chamar de 

estilos de vida, ou seja, um conjunto de ações e comportamentos que afrontam 

o habitus instituído. Nesse sentido, frente ao cenário atual da epidemia de aids, 

o estudo do barebacking se faz urgente, especialmente através da economia 

linguística dispensada por seus adeptos. É na internet, através de sites e blogs 

de pornografia, seguido da própria indústria pornográfica, que o barebacking 

encontra seu maior meio de expressão, ao passo que ambos os veículos 

constituem espaços profícuos de pesquisa. Assim, partindo da compreensão 

do barebacking como um estilo de vida (Bourdieu, 2010) o presente trabalho 

teve por objetivo investigar os sentidos da exposição ao HIV/aids na 

perspectiva da prática. Compôs o material de análise os registros escritos 

efetuados por seguidores de um blog de barebacking sex direcionado a HSH, 

imagens e símbolos comuns à prática. Os dados foram analisados a partir da 

economia das trocas linguísticas conforme proposto por Bourdieu (2000) e 

discutidos sob o olhar de diferentes autores. Os resultados apontam a internet 

como um importante disseminador das falas que confrontam os discursos 

instituídos sobre o HIV/aids, a junção entre risco, prazer e perigo na 

constituição das identidades e do erotismo, a exposição ao HIV/aids como 

inerente/consciente à prática do barebacking, bem como aspecto importante 

nos jogos de poder das masculinidades envolvidas na prática, e a importância 

da pornografia na expressividade do barebacking seja como meio onde temos 



 
 

acesso à maneira como a prática se organiza, seja no jogo entre fetiche e 

identidade. Conclui-se que, em sua maneira mais singular, o barebacking 

constitui um estilo de vida que impõe as políticas voltadas ao HIV/aids grandes 

desafios, sobretudo quando deixam de considerar em suas formulações que o 

erótico e a sexualidade constituem-se com base em aspectos que fogem a uma 

regra mais geral de comportamentos esperados e/ou instituídos. 

 

Palavras-Chave: Exposição ao HIV/aids, Barebacking sex, Risco, Identidade, 

Pesquisa pela internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Almeida Jr. WN. DISSIDENT WORDS: Exposure to HIV / AIDS in the speech of 

a Barebacking Sex blog aimed at men who have sex with other men. 

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 

São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2017. 

 

The term Barebacking is used by the international gay community to 

name intentional unprotected anal sex among men who have sex with 

men (MSM). A practice which goes against HIV / AIDS prevention 

policies and even the idea of self-awareness, so common in today's 

society. Barebacking can be categorized into what Bourdieu (2010) 

refers to as Lifestyles, that is, a set of actions and behavior that go 

against the institutionalized habitus. In this sense, facing the current 

situation of the AIDS epidemic, the study of Barebacking is urgent, 

especially through the linguistic economy dismissed by its adherents. It is 

on the Internet, through pornography websites and blogs followed by the 

pornographic industry itself, that Barebacking finds its greatest means of 

expression, with both vehicles being a lucrative source of research. Thus, 

based on the understanding of Barebacking as a lifestyle (BOURDIEU, 

2010), the present work aims to investigate the meaning of exposure to 

HIV / AIDS from a practice perspective. The material for analysis was 

composed of written records by followers of a Barebacking Sex blog 

aimed at MSM, as well as images and symbols common to the practice. 

The data were analyzed based on the economics of linguistic exchanges 

as proposed by Bourdieu (2000) and discussed by different authors. The 

results point to: the Internet as an important linguistic market in the 

expression that confronts the institutionalized discourse on HIV / AIDS; 

the junction between risk, pleasure and danger in the constitution of 

identities and eroticism; exposure to HIV / AIDS as inherent / conscious 

to the practice of Barebacking, as well as an important aspect of the 

masculinity power games involved in the practice; and the importance of 



 
 

pornography in the expression of Barebacking, as a means where we 

have access to the way the practice is organized, or in the relationship 

between fetish and identity.  In conclusion, we note that in its most 

singular way,  Barebacking constitutes a lifestyle that imposes great 

challenges to the HIV / AIDS  prevention policies, especially when 

eroticism and sexuality are not taken into account and are based on 

aspects that go against a more general rule of expected and / or 

institutionalized behaviors. 

 
Key words: Exposure to HIV / AIDS, Barebacking Sex, Risk, Identity, Internet 
search. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A aids marcou uma época e a vida das pessoas em diferentes aspectos 

e de distintas maneiras. Sendo homossexual e, tendo nascido nos anos 1980 

fui muito influenciado pelo discurso da aids enquanto uma doença mortal. 

Nesse sentido, a vigilância e o medo limitaram a vivência da minha 

sexualidade, de maneira que posso dizer que minhas experiências sexuais 

nunca foram totalmente satisfatórias. Ainda garoto, via aquelas imagens com 

corpos cadavéricos tão utilizadas nos anos iniciais para se falar da síndrome e 

pensava; tenho de me cuidar, não posso ter aids, encargo que me levou bem 

cedo a acumular informações sobre a aids e as formas de prevenção. Somado 

ao medo e toda vigilância, perdi alguns amigos nos anos mais pesados da 

epidemia. Entre os meus amigos gays, sempre falávamos da aids a boca 

pequena e era comum que sempre houvesse um amigo mais “descuidado”. 

Lembro que a gente já falava antes e depois de qualquer envolvimento sexual; 

Tu não esquece da camisinha hein! Tu transou com fulano de camisinha né? 

Tu usaste camisinha né? Bicha, tu sabes que não podes fazer oral e deixar 

gozar na boca né? Tu viste fulana? Está magra né? Será que é a tia1? Enfim, 

muita vigilância e medo o tempo todo. Acredito que no meu caso e no de 

muitos outros homens homossexuais, a previsão de Gayle Rubin em Thinking 

Sex faz todo o sentido: A aids marcará a vida dos gays para sempre. Por este 

motivo fiquei atônito quando em meados de 2008 vi o meu primeiro filme pornô 

barebacking. Não conseguia imaginar como uma produtora pornô poderia rodar 

um filme sem preservativo em tempos de aids. Que fetiche poderia ser aquele? 

Por que a comunidade gay não boicotava aquilo? E os profissionais da saúde?  

Como psicólogo e tendo sempre trabalhado com as questões da saúde 

não conseguia imaginar o que responder a mim mesmo e minha inquietação 

me levou a internet. Logo descobri visitando sites, blogs e fóruns que o 

                                                           
1 Gíria utilizada entre os gays para falar da aids. 



 
 

Barebacking era real, que existiam pessoas que queriam contrair o HIV, que 

existiam festas de conversão, roleta russa e tudo mais. Ou seja, nem todas as 

pessoas tinham tanto medo da aids como eu, pensamento que se transformou 

no gatilho para querer entender o que estava acontecendo com a aids e com 

as sexualidades gays. Algo havia mudado? Como?  Por quê? Logo fui buscar 

referências acadêmicas e me deparei com trabalhos que muito me ajudaram a 

começar a entender o barebacking, seus termos e configurações.  Destaco 

neste período os trabalhos de Luís Henrique Sacchi dos Santos, Sergio 

Rodrigues de Paula, Luiz Felipe Zago, Michael Shernoff, Carballo-Diéguez e 

Tim Dean.  

Acompanhando sites e blogs e mais a frente aplicativos de 

comunicação, aprendi os termos utilizados para referenciar o bare2, os locais e 

os códigos das festas sexuais além de ter acesso a links de sites internacionais 

que sempre visitava. 

Essa experiência me marcou de diferentes formas, mas acredito que o 

mais significativo é que pude ver, que os homens que fazem sexo com outros 

homens, ainda estão á margem de muitos dos seus direitos em saúde, que a 

homossexualidade ainda é um problema para muitos e acima de tudo que, 

poucos organismos que atuam no combate e prevenção do HIV/aids, têm 

realmente noção do que é a exposição ao HIV, o que também é verdadeiro 

para muitos homens. A experiência da internet e do barebacking me incitou a 

tentar entender melhor como funcionava a erótica gay após tantos anos de 

epidemia, me motivando para este trabalho.   

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Contração da palavra barebacking também utilizada no contexto investigado. No texto 

utilizo ambas as formas de escrita com intuito de evitar que o teto torne-se repetitivo. 



 
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O termo barebacking3 é utilizado nos rodeios norte-americanos para 

designar a montaria de cavalos sem apetrechos de segurança tais como a cela 

e, desde o final dos anos 1990, tem sido utilizado pela comunidade gay 

internacional para nomear o sexo anal desprotegido deliberadamente entre 

homens que tem sexo com outros homens (HSH). Dado o jogo entre perigo e 

prazer que constitui as novas identidades e sexualidades, pode-se dizer, que o 

barebacking se enquadra nos chamados limites da sexualidade (Gregori, 

2012), uma tênue linha entre perigo e prazer ao mesmo tempo em que 

demonstra importantes transformações na maneira como a aids4 e o erotismo 

tem sido percebidos passados praticamente quarenta anos do inicio da 

epidemia. Entretanto, os estilos de vida “perigosos” constituem uma maneira 

pela qual os grupos atualizam as relações de forças simbólicas estabelecidas 

no campo social (Bourdieu, 2010) o que torna o estudo do barebacking 

urgente, principalmente dado o atual cenário da aids, no qual, embora os 

diversos avanços no tratamento seguido do sucesso das ações de prevenção, 

ainda são altos os números de novos casos de HIV. Assim, a análise de uma 

prática que confronta um sistema discursivo centrado na prevenção e nos 

cuidados de si, pode revelar caminhos que auxiliem nas estratégias de 

prevenção e promoção de saúde em HIV/aids.  Especialmente em se tratando 

                                                           
3 O termo bareback também é utilizado com o mesmo fim. No texto utilizaremos o termo 

barebacking justamente dado à terminação em ing na língua inglesa referir à ação/realização 

de alguma atividade.  

4 Utilizo neste trabalho a palavra aids grafada em letras minúsculas em concordância 

com Castilho (1997) para quem nomes de doenças são substantivos comuns. Ainda em 

concordância com o autor, a grafia da palavra em letras minúsculas deve ser entendida como 

uma crítica ao pânico sexual suscitado com o surgimento da AIDS. 
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dos homens que tem sexo com outros homens, desde os primeiros casos, 

estes permanecem sendo os maiores acometidos pelo HIV/aids, e como nos 

mostra a literatura, diversos são os motivos da maior exposição entre este 

grupo, de maneira que investigações que partam principalmente da análise da 

economia linguística (Bourdieu, 2000) dispensada pelos adeptos do 

barebacking podem contribuir no entendimento da exposição ao HIV/aids na 

perspectiva dos homens que têm sexo com outros homens, o que reforça e 

justifica a produção deste trabalho. 

 

1.1. Barebacking sex 

O primeiro registro da prática do barebacking data do final dos anos 

1990 no texto “Riding Bareback” de Stepen Gendim (1997), um ativista 

soropositivo na Poz Magazine5. No texto, Gendim relatava a experiência de 

liberdade ao manter relações sexuais com outro homem, também soropositivo, 

sem o uso do preservativo. Ao relatar sua experiência, Gendim na verdade 

estava querendo dizer acerca da vantagem e da sensação de liberdade de ter 

sexo com outro homem soropositivo no sentido de não ter de se preocupar com 

a aids, já que ambos teriam sorologia concordante. No mesmo período, 

pequenos grupos de homens gays americanos e também alguns atores pornô 

como Tony Valenzuela e Scott O`Hara, tornam público que já não utilizam o 

preservativo em suas relações sexuais devido a uma série de fatores, dentre 

eles as mudanças nos rumos da aids a partir da terapia antirretroviral (TARV) 

que surge em 1996. Coincidentemente neste período, muitas eram as críticas 

da comunidade gay americana acerca dos parcos avanços na busca de uma 

cura para a aids passados já dezoito anos do início da epidemia naquele 

momento, bem como uma fadiga das campanhas de prevenção (Scare,1999). 

A fadiga observada nas ações de prevenção e combate ao HIV/aids vai 

reforçar e tornar público o barebacking como prática majoritária em certos 

contextos (Terto Jr., 2015), de maneira que o barebacking rapidamente deixa a 

reserva das festas particulares de sexo e passa a figurar como fetiche e/ou 

                                                           
5 Revista americana dirigida às pessoas soropositivas 
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prática com maior ênfase em sites de pornografia e blogs6 entre 1995 e 1997 

(Scare,1999).    

A internet, desde seus primórdios tem servido de meio autorizado para 

expressão das sexualidades, principalmente daquelas entendidas como 

dissidentes conforme o emprego do termo por Figari e Diaz-Benítez (2009), ou 

seja, toda prática sexual que opera no limite entre erótico e erógeno, abjeto e 

convencional, rompendo assim com rígidos padrões impostos à sexualidade.  

Nesse sentido então, o Barebacking sempre existiu, pois sempre se 

soube que muitos homens com práticas sexuais com outros homens – mas não 

somente - não aderiam às ações de prevenção do HIV/aids mesmo nos 

momentos mais pesados da epidemia (Parker e Terto Jr., 1998). A diferença é 

que antes da internet essas informações computavam os dados das pesquisas 

e de certa forma não tinham grande expressão, ao passo de que Dean (2010) 

vai dizer que o barebacking foi inventado a partir do final dos anos 1990. 

Embora os sites da internet caracterizem locais de concentração de 

perfis de adeptos, é na pornografia7 que ocorre a maior parte da materialização 

do barebacking ao passo que, após o “surgimento” do barebacking, pode-se 

dizer que ao menos a pornografia gay ganhou novos rumos. 

Surgindo em um momento no qual ocorrem fortes mudanças nos rumos 

do tratamento da aids, o barebacking vai chamar a atenção por dois motivos ao 

menos: por macular os esforços e o sucesso do movimento gay nos anos 1980 

na difusão do sexo seguro e por confrontar a ideia de ser saudável e de ter 

saúde iniciada nos anos 80 e 90. Nesta perspectiva, a ideia de 

irresponsabilidade e mesmo de loucura vai dar o contorno do barebacking na 

                                                           
6 Contração das palavras inglesas Web e log, (diário da rede). O blog é uma espécie de 

site onde o registro de textos e fotos é bastante rápido. Os blogs se organizam como diários 

virtuais e por isso seguem uma ordem cronológica.  Os blogs diferem dos sites por centrarem 

em temas específicos com a possibilidade das pessoas efetuarem registros os chamados 

posts. Os blogs são um desdobramento das comunidades virtuais tão comuns nos primórdios 

da internet (LÉVI, 1999). 

7 Embora a pornografia seja a maior referência na materialização do barebacking, 

outras produções também se ocuparam de pensar a prática. Destaco o thriller Chaser de Sal 

Bardo, o filme-documentário de Todd Verow, Bottom e o documentário de Louis Hogart. 
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grande mídia que vai falar da prática como o sexo desprotegido entre homens 

com o objetivo de contrair e/ou disseminar o HIV, entretanto como mostra 

Scare (1999), nem todo sexo desprotegido pode ser chamado de barebacking, 

pois este caracteriza a renúncia e a erotização do sexo anal desprotegido e 

não necessariamente tem a ver com a exposição voluntária ao HIV/aids.  

É importante lembrar que para esse autor as relações sexuais que 

ocorrem desprotegidas em um contexto de soroconcordância8 ou discordância9 

não podem ser consideradas como Barebacking, pois a renúncia ao 

preservativo não prevê o sexo a partir da sorologia nem positiva nem negativa 

ao HIV/aids.  Nessa perspectiva então, pessoas em PREP10 e/ou PEP11 não 

estariam em um engajamento barebacking.  

Assim para Scare (1999), o barebacking se refere a uma subcultura que 

ganha força a partir da terapia antirretroviral. Já para Dean (2010), todo sexo 

desprotegido intencional é barebacking, que por sua vez representa uma 

subcultura gay que confronta a postura dos gays norte-americanos 

principalmente em dois pontos: o casamento igualitário e a ideia de constituição 

de família. Dean (2010) argumenta que o barebacking contrapõe a ideia de um 

gay mais “tradicional”, e dessa forma a prática tentaria resgatar o caráter 

transgressivo da homossexualidade.  

A literatura mostra que diferentes são os motivos envolvidos na 

exposição ao HIV/aids (Paulilo, 1999, Fernandes, 2013), o que não é diferente 

na prática do barebacking. Nesse sentido, a pesquisa de Silva (2009) mostra 

que a prática do barebacking revela uma maneira de equacionar o conceito de 

risco na modernidade. Já Gary et al (2008) observaram uma forma de 

masculinidade presente na prática o que concorda com os resultados de 

                                                           
8 Sorologia igual: ambos os parceiros são soropositivos. 

9 Sorologia diferente: um dos parceiros é soropositivo e o outro não. 

10 Profilaxia de Pré-exposição: Combinação de medicamentos utilizados antes do sexo 

desprotegido. 

11 Profilaxia de pós-exposição: Combinação de medicamentos utilizados após o sexo 

desprotegido. 

*Prep e Pep constituem as mais novas maneiras de prevenção ao HIV/aids. 
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Halkitis et.al (2005).  Por sua vez Houston et al. (2012) avaliaram a incidência 

de sintomas depressivos em homens adeptos do bare, o que concorda com os 

resultados do trabalho de Nunam (2010), que descreve a presença de 

preconceito internalizado em homens que tem práticas sexuais desprotegidas. 

Outros autores consideram posicionamentos entre um discurso pautado no 

prazer (Garcia, 2009) e na resistência aos imperativos da saúde (Santos, 

2000). Para além de uma prática que agrega aspectos subjetivos e 

comportamentais frente à exposição ao HIV/aids e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs), o barebacking traz à baila aspectos, tais como: a 

maneira como a aids tem sido percebida, o alcance das ações de prevenção, a 

forma como as pessoas elaboram o erótico e o lugar atribuído ao risco na 

sociedade moderna, o que reforça a necessidade de sua compreensão, 

sobretudo através da análise da economia linguística (Bourdieu, 2000) 

dispensada por seus adeptos. 

 

1.2. A oposição como um estilo de vida (Barebacking e os imperativos da 

saúde) 

Dado o apelo e o apreço à saúde e aos cuidados de si que marcam a 

sociedade atual, bem como as críticas direcionadas aos que se rebelam a tal 

sistema (Ortega, 2003), pode-se dizer que ter saúde ou negar seus preceitos, 

constituem ambos um estilo de vida. Para Bourdieu (2010) os estilos de vida 

correspondem a posicionamentos, costumes, maneiras e modos percebidos 

como importantes, melhores, refinados, educados ou em contrapartida como 

vulgares ou ruins a partir do reforço constante de uma dialética que atribui 

maior capital simbólico a determinados comportamentos. Tais comportamentos 

são oriundos de um habitus reforçado, almejado e valorizado que pode mudar 

de acordo com a época e com os objetivos de certa sociedade e que, em última 

instância, constitui matéria prima das diferentes classes sociais. Bourdieu 

(2010) nos mostra que: 

Estrutura estruturante que organiza as práticas e a percepção das 
práticas, o habitus é também estrutura estruturada: o princípio de 
divisão em classes lógicas que organiza a percepção de mundo 
social é, por sua vez, o produto da incorporação da divisão em 
classes sociais. Cada condição é definida, inseparavelmente, por 
suas propriedades intrínsecas e pelas propriedades relacionais 
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inerentes a sua posição no sistema das condições que é também um 
sistema de diferenças, de posições diferenciais, ou seja, por tudo o 
que a distingue de tudo o que ela não é e, em particular, de tudo o 
que lhe é oposto: a identidade social define-se e afirma-se na 
diferença (Bourdieu, 2010. P. 164). 

 

Os estilos de vida então correspondem a sistemas de desvio com vistas 

a reforçar os diferenciais simbólicos que constituem as existências, 

expressando-se por práticas infinitamente diversas que, embora únicas, são 

uma resposta aos limites e condições determinadas pelas práticas das classes 

dominantes. Alocando este esquema ao surgimento da aids, vemos a 

introdução de um duplo habitus aos corpos através da linguagem da prevenção  

e do cuidado com o próprio corpo e também com determinados corpos, 

gerando ao mesmo tempo em que expunha, corpos saudáveis e não 

saudáveis, estes últimos traduzidos na ideia de grupos de risco.  

Essa formulação vai aumentar o preconceito (descrédito) com os 

primeiros pacientes e com os grupos que eram tratadores como os maiores 

vetores da doença (estilos de vida = grupos de risco) e reforçar a ideia da 

prevenção e do cuidado como mais importante. Todavia, embora haja o 

reconhecimento e sucesso da incorporação de novos habitus, os grupos se 

investem inteiramente, com tudo o que os opõem aos outros grupos, nas palavras comuns 

onde se exprime sua identidade, quer dizer sua diferença Ortiz (1983, p.5). Assim, no 

campo social, o que por vezes pode ser entendido como errado, também pode 

ser valorizado, em outras palavras, dado vivermos em uma sociedade onde a 

saúde nos seus diferentes contextos é imperativa e constitui um estilo de vida, 

a exposição voluntária a fenômenos que podem trazer danos a saúde tem o 

mesmo papel, funcionando não somente como uma resposta/confrontação, 

mas também constituindo um estilo de vida centrado no desvio as normas 

(Lupton, 2000).  

 

1.3. Fundamentação Teórica – A economia das trocas linguísticas 

Partindo da concepção de que toda comunicação constitui uma troca 

simbólica de poder, elegemos a economia das trocas linguísticas para nortear a 

compreensão do objeto investigado.  A economia das trocas linguísticas é uma 

crítica de Pierre Bourdieu a Linguística de Saussure e também a Sociologia. 
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Para Bourdieu, a Sociologia ao não se preocupar com a linguagem, concedeu 

a Linguística o essencial, ou seja, o fato de que a língua é feita para comunicar 

e, dessa forma deve ser compreendida, decifrada e, sobretudo analisada por 

meio das trocas simbólicas que estruturam a ação social, ato de comunicação 

por excelência e não somente uma estrutura lógica centrada na adaptação e 

decifração dos signos conforme proposto pelos linguistas.  

Assim, Bourdieu propõe a análise dos principais conceitos da 

Linguística: gramaticalidade, adaptação e competência linguística, a partir dos 

conceitos de aceitabilidade, competência linguística, língua legitima e capital 

linguístico. Em seguida, o mesmo ocorre com as relações de comunicação e/ou 

interações simbólicas, que são discutidos sob o olhar do valor e poder de um 

discurso (mercado linguístico e antecipação dos lucros). Por fim, Bourdieu 

analisa o conceito de discurso pelo de Habitus Linguístico e capital simbólico, 

itens inseparáveis e estruturantes do processo de comunicação.  

Ao deslocar o conceito de competência linguística para o capital 

linguístico, Bourdieu mostra que os atos de fala não partem de aspectos 

genéticos e/ou estruturantes de uma sociedade, antes são produtos das forças 

conferidas ao valor que as palavras e os discursos têm nesta mesma 

sociedade, ou seja, a aceitabilidade. A aceitabilidade vai moldar o que as 

pessoas falam ou deixam de falar em determinadas situações, ao mesmo 

tempo em que define quem pode e quem não pode falar, seja por si ou pelos 

outros.   

A aceitabilidade demonstra a força do habitus e do capital linguístico.  O 

capital linguístico é o prestigio e o poder atribuído às palavras, é a matéria 

prima do Habitus linguístico e do mercado linguístico, sendo responsável pelo 

preço atribuído a um discurso ao mesmo tempo, em que legitima a língua.  

O capital linguístico circula nos mercados linguísticos, ou seja, em toda 

produção de discurso com destinatários específicos ou não, distinguindo-se em 

mercados concretos, como a escola, órgãos oficiais de informação, ciência ou 

Estado. É constituído pela variação de preços e pelas relações de forças 

linguísticas.  



27 
 

Transportando esta ideia ao objeto pesquisado, podemos dizer que 

vários são os mercados linguísticos de circulação do barebacking, bem como 

os preços atribuídos.  Alguns tais como a pornografia - que por sua vez é parte 

de um mercado muito maior (mercado do sexo) - confere determinado valor a 

prática. Outros, como os setores da saúde e mesmo a academia, atribuem a 

prática outro valor, e assim é em todos os mercados de circulação. Vemos 

então que os diferentes mercados competem entre si, de maneira que os 

preços ou lucros atribuídos são oriundos de complexas relações de força que 

se estruturam pelo habitus linguístico empregado. 

O preço ou a antecipação de lucro atribuído a um discurso reforçam o 

fato de que uma competência linguística constitui-se não somente de um 

discurso coerente, coeso e de acordo com as normas gramaticais, mas, 

também, agregado de valor (capital linguístico) o que vai determinar a 

existência, a perpetuação e o valor do mercado linguístico em que opera, 

certificando que uma competência linguística apenas existe se existir um 

mercado com receptores bem condicionados.   

Para ter sucesso, os discursos que estes mercados produzem, devem, 

além das habilidades citadas acima, fazer com que os seus receptores sejam 

capazes de avaliá-los, dar-lhes crédito e um preço, o que somente é possível 

dado à força do capital linguístico desses discursos que depende da coesão 

dos receptores a partir do habitus linguístico. 

Deve-se diferenciar habito de habitus, pois o primeiro indica algo 

repetitivo, mecânico ou automático e que pode ser mudado, enquanto o habitus 

é produto de uma relação com pouco ou nenhum espaço para mudanças. O 

habitus como nos mostra Bourdieu (2010), é uma estrutura estruturante e como  

tal se adequa a complexos sistemas visando seu objetivo final. O habitus 

linguístico então é produto de um mercado linguístico fortemente imbuído de 

capital linguístico, que é encarnado e incorporado e que por sua vez, modela 

os comportamentos e respostas que foram efetivadas a partir de complexos 

aspectos históricos e sociais na própria história individual, compostos ao 

mesmo tempo por fatores conscientes, mas também, pelo reconhecimento e 

legitimidade de uma língua.  
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Ou seja, uma língua ou um determinado discurso, somente tem maior ou 

menor valor em decorrência do capital linguístico atribuído socialmente, por 

exemplo, a difusão do inglês como língua padrão e necessária em alguns 

contextos ao invés do francês ou qualquer outra língua.  Assim é que a língua 

tem o poder de dominação e apenas quando se adota uma postura de 

condescendência é possível negar/romper com a força de um discurso. 

Para que haja condescendência, é necessário que haja distância 
objectiva: a condescêndia é a utilização demagógica de uma relação 
de força objectiva uma vez que aquele que condescende se serve da 
hierarquia para negar; no próprio momento em que a nega, explora-a 
(como aquele de quem se diz que é “simples”). Eis casos em que 
uma relação de interação num pequeno grupo deixa transparecer 
bruscamente relações de forma transcendentes. (Bourdieu, 1996. P. 
132). 

 

Nesse sentido, então, partimos do entendimento de que as falas do 

barebacking negam/afrontam um habitus linguístico já instaurado acerca da 

aids e dos cuidados de si, haja vista que os habitus linguísticos reproduzem a 

lógica objetiva dos condicionamentos da nossa própria produção. O habitus 

linguístico, então, não somente compete ao que respondemos, mas também a 

forma como nosso corpo se comporta, e mesmo de como falamos do nosso 

corpo, de maneira que as respostas que emitimos, por exemplo, em uma 

entrevista, ou a forma como falamos de sexo ou de nossas escolhas e não 

escolhas são influenciadas pelo habitus linguístico da sociedade a que 

pertencemos.  Dado o poder de alcance dos discursos produzidos por e para a 

internet, sem contar a importância da rede nos discursos dissidentes, pode-se 

dizer que a internet configura um meio de condescendência, principalmente por 

possibilitar a expressão de discursos que fogem as regras discursivas acerca 

de diferentes temas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral: Investigar a exposição ao HIV/aids no contexto do 

barebacking. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

✓ Investigar os sentidos entre risco e exposição ao HIV/aids no contexto 

do barebacking. 

✓ Apreender aspectos da masculinidade no contexto da exposição ao 

HIV/aids. 

✓ Identificar se as mudanças no capital linguístico da aids nos últimos 

quase quarenta anos implicam na exposição ao HIV/aids. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A partir da descoberta do barebacking pela pornografia, ainda em 2008/09, 

iniciei a pesquisa do tema na internet. Inicialmente busquei no Google a 

palavra barebacking e tive acesso a muitos sites. Destes, alguns tratavam de 

notícias a respeito do bare enquanto outros concentravam apenas pornografia. 

Os sites de notícias tratavam no geral das polêmicas associadas ao 

barebacking, sempre ligados à ideia de sexo com a intenção de contrair ou 

disseminar o HIV. Embora não se faça necessário saber de tudo para se 

entender algo (Geertz, 2008), o material desses sites foi lido para melhor 

entender do que se tratava, entretanto, o foco para a compreensão da questão 

se deu por intermédio da pornografia, principalmente pela abundância de 

material e pelo exotismo despertado no pesquisador.  

Assim, passei a acessar alguns sites e a salvar o endereço dos que mais 

interessavam. Nesta fase, o interesse girava em torno dos detalhes dos filmes. 

Foi utilizado um arquivo de edição de texto para arquivar os endereços dos 

sites. Dentre os sites acessados no período destaco: Pornhub, 

Barebacking.com, xvideos/gay, tube8 e xhaster. Estes sites figuram na internet 

como os mais acessados na busca de pornografia independente do gênero. 

Uma facilidade que os sites de pornografia proporcionam é que, é possível 

buscar na ferramenta de pesquisa do próprio site pelo nome do filme, gênero 

ou nome do ator. A maioria dos sites de pornografia tem abas que sinalizam os 

gêneros de filmes. Ao buscar por barebacking na ferramenta de busca, 

percebeu-se que muitos filmes não eram denominados pela palavra 

barebacking, mas pelas palavras Condom Free12 e Raw13. Como discutido 

                                                           
12 Sem camisinha/preservativo. 

13 Adj: Cru, em estado bruto, em carne viva (Longman, 2004). No caso dos filmes de 

barebacking, a palavra alude ao sexo natural, pele com pele ou na carne viva. 
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mais a frente, essas denominações são importantes para caracterizar os tipos 

de performances vistas nos filmes e, como sugiro, tendem a atender aspectos 

mercadológicos. 

Depois da observação acerca da mudança na maneira de classificar os 

filmes de barebacking, passei então a pesquisar com os três descritores: 

Barebacking, Raw e Condom Free nos sites já citados e tive acesso a muitos 

outros filmes, os quais eu assistia e registrava no arquivo de textos os links da 

página, bem como o que era comum e o que se repetia.  

Os filmes com as imagens mais explicitas no geral eram os escolhidos, 

embora ocorresse o revezamento entre assistir filmes mais hards e outros mais 

softs. Assistindo aos filmes observei que aparentemente a pornografia 

barebacking se organizava pela ênfase em algumas performances comumente 

vistas na maioria dos filmes, com a diferença que certos elementos eram mais 

exaltados, tais qual o destino dado ao esperma e à virilidade o que concorda 

com as observações de Baudrillard (2000; 2004), para quem a pornografia a 

partir da ênfase na obscenidade cria a ideia de visibilidade total das coisas, das 

performances e do corpo. Assistir aos filmes objetivava identificar o que havia 

de diferente na pornografia barebacking já que a minha ideia inicial de 

pornografia barebacking era somente sexo sem camisinha, de maneira que 

assistir aos filmes me aproximou de muitos outros aspectos tais como conhecer 

as principais produtoras, atores, clubes de sexo e comunidades virtuais de 

sexo barebacking, boates e festas, no Brasil e no exterior, que organizam 

festas de bare, grupos em aplicativos de troca de mensagens instantâneas e a 

linguagem e signos comuns à prática.  

Ainda assistindo aos filmes, pude perceber que algumas produções 

utilizavam elementos de outras práticas sexuais enquanto outros menos 

organizados pareciam filmes do seguimento Gonzo14. Outros filmes ainda 

apresentavam apelos estéticos comuns aos filmes pornográficos gays com o 

diferencial do sexo acontecer sem proteção.  

                                                           
14 Filmes gays ou heterossexuais produzidos com baixos orçamentos e com atores 

desconhecidos do grande público. Os filmes Gonzo, no geral, não seguem um roteiro e 

lembram produções amadoras. 



32 
 

Paralelo a assistir aos filmes, as buscas na internet continuaram com 

descritores que objetivavam captar produções nacionais. Assim, passei a 

pesquisar com os seguintes termos: Barebacking Brasil, Barebacking São 

Paulo, e Sexo sem preservativo entre homens. Passei a utilizar tais descritores 

visando encontrar produções nacionais com objetivo de verificar como se 

organizava o barebaking no Brasil, mesmo porque todo o material visto até este 

momento consistia em pornografia norte-americana e europeia. A pesquisa era 

efetuada com os descritores separadamente e o que interessava era salvo na 

planilha de links e posteriormente acessado novamente para um exame mais 

completo. Nesse período, pude perceber que os blogs concentravam também 

muitas páginas de barebacking, o que chamou atenção por dois motivos: 

primeiro, porque concentravam além de vídeos e fotos alguns relatos, segundo, 

porque alguns blogs eram produzidos por brasileiros e escritos em português, o 

que facilitava a leitura e compreensão dos termos.  

A grande maioria dos blogs de pornografia tem poucos escritos, importando 

apenas filmes e/ou fotos eróticas. Todavia, alguns blogs seguem uma linha 

mais em concordância com a ideia geral de um blog, ou seja, de um diário 

virtual. Os blogs que concentravam seu material apenas em fotos ou vídeos 

eram descartados e os que se diferenciavam por terem mais conteúdo escrito 

eram salvos e posteriormente examinados.  

Percebeu-se que os blogs tinham a junção do conteúdo escrito com 

imagens e filmes e a partir daí as buscas passaram a conter descritores: 

Barebacking Blog, Sexo Barebacking blog, gay Barebacking blog e 

Barebacking Brasil blog, com objetivo de verificar a existência de tais materiais. 

Com esses descritores obtive acesso a muitos blogs, mas no geral a grande 

maioria dos blogs reproduzia os mesmos achados já vistos anteriormente. Os 

blogs embora tenham o sentido de um diário virtual, concentram pessoas que 

partilham das mesmas preferências ou gostam do mesmo assunto, os 

chamados seguidores.  

Os seguidores têm seus perfis divulgados nos blogs em uma aba 

especifica. Nesses perfis, as pessoas informam suas preferências e o nome de 

outros blogs que seguem. Sabendo como funcionavam os perfis, dado que já 
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havia entrado em alguns perfis aleatoriamente e, sendo estes públicos, passei 

a acessar os perfis de seguidores dos blogs que eu já havia salvado e a 

verificar os blogs que os seguidores tinham como preferidos.  

Muitos dos blogs preferidos dos seguidores já eram conhecidos, outros não. 

Destes, muitos tinham apenas material pornográfico e eram descartados após 

exame. Os blogs que interessavam eram salvos no arquivo de links e 

posteriormente passavam por exame mais detalhado.  

Visitando os perfis dos seguidores, encontrei o blog que aqui vou chamar de 

Barebacker como um dos preferidos de um seguidor. O blog Barebacker foi 

escolhido porque além do material pornográfico, também possui textos, 

reportagens e enquetes. Dentre todos os blogs visitados, a página foi a que 

mais se diferenciou.  Após salvar o endereço do blog, procedeu-se o exame do 

material com mais calma e atenção. Logo em seguida, dado a relevância do 

material, confirmou-se a escolha do conteúdo do blog como material de 

pesquisa.  

De 2008/09 até 2015 quando eu iniciei o mestrado acessava o blog apenas 

como observador. Em 2015, já sendo aluno do mestrado, tendo sido a 

pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo 

sob o número CAAE: 49815715.7.0000.5505 (ANEXO 1) e, em acordo com a 

minha orientadora, iniciou-se a pesquisa propriamente dita.  

 

3.1. A internet enquanto meio de pesquisa 

Originalmente a internet foi parte de projetos de comunicação e 

informação desenvolvidos por militares ingleses iniciados em 1945. O exército 

já se ocupava do desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas ao 

melhoramento e desenvolvimento de sistemas de comunicação e informação 

com objetivos militares desde o final do século XIX. A partir da década de 1960, 

boa parte da tecnologia desenvolvida até aquele momento começou a ser 

adaptada em produtos e sistemas para o uso de todos. As calculadoras digitais 

e os gravadores de voz, exemplos de produtos originários desses projetos, 

começaram a ser comercializados em larga escala nas décadas de 1970 e 

1980 (Leví, 1999). A partir de 1990, os meios de comunicação e de informação 
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sofreram um grande impacto com o advento da internet, um sofisticado 

aprimoramento de toda a tecnologia de informação que já vinha sendo 

desenvolvida.  

É importante frisar que, quando falamos em aprimoramento, queremos 

dizer, que a partir dos primeiros sistemas de internet muito outros foram sendo 

desenvolvidos, criados, melhorados e/ou substituídos de acordo com a 

expansão da comunicação via internet, mas também, visando atender a uma 

nova ordem capitalista que surge nos anos 1990 e que tem na globalização da 

informação um de seus métodos de conquista de mercado (Castells, 2003). 

Assim é que no texto chamaremos de produtos da internet os diferentes 

sistemas e programas que se utilizam da rede, principalmente visto que um 

blog atende determinado público, assim como uma rede social ou um programa 

de mensagens instantâneas são desenvolvidos com o mesmo objetivo, de 

maneira que temos um reforço da observação acima citada.  

A expansão ou a virtualização da comunicação em um espaço aberto 

pela interligação de computadores, o acesso às redes de informação 

simultaneamente, a virtualização e o arquivo de documentos trocados entre 

computadores e, o aceso a materiais antes de domínio de poucos vão compor 

o que Lévi (1999) vai chamar de Ciberespaço. Já em 1999, Pierre Lévy, um 

dos primeiros teóricos a refletir sobre a internet, previa, dada a dimensão 

esperada com a expansão da comunicação via internet (Ciberespaço), que três 

fenômenos seriam observados: a interconexão, a criação de comunidades 

virtuais e a inteligência coletiva.  

A interconexão diz respeito ao aumento no número de pessoas 

acessando os diferentes conteúdos da rede. O acesso sem igual de pessoas 

vai possibilitar a expansão de diferentes meios de comunicação, a criação de 

novas plataformas educacionais, o acesso a conteúdos antes restritos a 

poucos e a interligação e aproximação com outras culturas. Ainda, o aumento 

do número de usuários, consequentemente unirá pessoas com os mesmos 

interesses, de maneira que logo se construirão comunidades virtuais que são 

caracterizadas como meio onde as pessoas podem falar de um tema de 

interesse comum, mas não somente. Confirmadas as previsões, cada vez mais 



35 
 

se acentuou o caráter expansivo da comunicação via internet e muitos 

sistemas foram desenvolvidos. Dessa expansão, as comunidades virtuais vão 

se destacar, pois reforçam os contatos humanos para muito além do ambiente 

virtual. Tamanha foi a expansão dos contatos externos à rede oriundos das 

comunidades virtuais que Lévi (1999) considera que ao invés de comunidade 

virtual tais interações deveriam ser chamadas de comunidade atual. A 

relevância das comunidades virtuais se dá pela atualização e exploração do 

conceito de “opinião pública”, pois, dado que os principais veículos de 

comunicação, como rádio e televisão, tendem a “mascarar” as opiniões da 

maioria, as comunidades virtuais possibilitariam uma maior liberdade de 

expressão, já que se organizam em torno de um tema pode unir opiniões 

contrárias, semelhantes ou iguais (Lévi, 1999). O fato de se organizarem no 

ambiente virtual, não significa que as comunidades virtuais não sigam claras 

regras éticas que ordenam as postagens dos membros como, por exemplo, a 

exclusão de membros, comentários, fotos ou vídeos que firam a ideia mais 

geral da comunidade.  Nesse sentido, os blogs funcionam não somente como 

diários virtuais, mas também como comunidades virtuais, seja pelo foco em 

compartilhar um tema de interesse comum a muitos ou não. 

A junção de aspectos sociais presentes nas comunidades virtuais e a 

larga expansão e dependência da rede de computadores na vida das pessoas, 

origina o que Lévi (1999) vai chamar de Cibercultura. A cibercultura é a 

construção de um laço social que não seria possível fora do ambiente virtual, 

pois configura a junção de centros de interesse comuns, sobre tema, 

habilidade, postura, enfim, qualquer tema que una os seres humanos através 

de computadores. Se mais importante ou mais ordinário, o fato é que “o apetite 

para as comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana desterritorializada, 

transversal, livre (Lévy,1999, p. 132-33)”. 

Embora tenha em vista o caráter libertador das comunidades virtuais e 

da cibercultura, Lévi (1999) considera que alguns problemas podem ser 

entendidos como efeitos colaterais da expansão da comunicação. Tais 

problemas originam a chamada inteligência coletiva.  A inteligência coletiva 

será entendida como um problema, uma vez que as pessoas tenderiam a 

compartilhar as mesmas opiniões e posicionamentos adotados pela maioria 
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dos membros de uma comunidade virtual, por exemplo, mas também por 

notícias vinculadas, por um site, um blog, etc. Assim, o que se fala e o que se 

escreve na internet, tem o poder de influenciar as opiniões e posturas de 

pessoas que não fazem parte de uma determinada comunidade ou partilham 

de opinião contrária sobre diferentes temas. 

O surgimento das comunidades virtuais logo deu espaço para que as 

redes sociais se materializassem, sem contar os chats, bate-papos e, claro, os 

jogos de realidade virtual. Dada à expansão e alcance da internet, logo 

pesquisadores acadêmicos passaram a efetuar pesquisas na rede. Nesse 

período algumas terminologias foram utilizadas para caracterizar tais 

pesquisas. Assim, nos primórdios ou atualmente, vemos pesquisas que podem 

ser caracterizadas como Etnografia digital ou estudos de inspiração 

etnográfica, Webnografia e Ciberantropologia.  

Em linhas gerais, a Etnografia digital explora as redes digitais e tem por 

material de análise os discursos produzidos nos diferentes produtos da internet. 

Já a Webnografia se ocupa do relacionamento, métricas e audiência do 

Marketing que se utiliza da internet para sua expansão. A Webnografia agrega 

diferentes técnicas para coleta e obtenção de seus dados. A Ciberantropologia 

por sua vez, vai tratar das relações humanas mediadas em ambientes 

conectados e suas implicações na construção e reconstrução tecnológica do 

homem.  

A utilização de diferentes terminologias ocasionou diversas discussões 

entre os pesquisadores adeptos das pesquisas pela rede, principalmente pela 

ideia de deslocamento e readaptação da técnica antropológica para o ambiente 

virtual (Amaral, 2010), embora as pesquisas realizadas a partir da internet não 

estejam isentas de seguir rígidos preceitos éticos e metodológicos tais qual 

desenvolver um caderno de campo e seguir certa regularidade nas 

observações e registros efetuados. 

Christine Hine (2000), expoente das pesquisas pela internet, por sua 

vez, propõe a partir dos anos 2000 o termo Etnografia Virtual. A proposta de 

Hine (2000) objetiva não apenas estabelecer a Etnografia Virtual como um 

método de pesquisa válido, mas também como resposta a inúmeras críticas 
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acerca da quantidade de terminologias utilizadas para caracterizar a técnica. 

Segundo a autora, dada a complexa dependência das pessoas com o 

ciberespaço, não se é mais possível separar online e offine de maneira que a 

internet deve ser compreendida de duas formas: a internet enquanto cultura e a 

internet como artefato cultural. Quando pensada como cultura, os trabalhos 

desenvolvidos nesta perspectiva devem focar nos fenômenos que acontecem 

nas comunidades virtuais bem como na investigação de como se constrói a 

identidade em diferentes produtos da internet. Quando da perspectiva da 

internet enquanto artefato cultural, os trabalhos devem se preocupar com os 

impactos e usos da tecnologia na vida humana.  

Hine (2000) observa que uma Etnografia Virtual deve considerar dois 

aspectos: Familiarização e Reflexividade. A familiarização diz respeito ao 

tempo que o pesquisador deve dedicar a conhecer e reconhecer o meio que vai 

estudar. Este processo responde as críticas que os estudos situados como 

Etnografias Digitais receberam desde os primeiros trabalhos por não 

considerarem procedimentos importantes da técnica antropológica clássica 

como o “estranhamento” em sua metodologia. A familiarização, então, consiste 

em desprender tempo em observar, registrar e procurar entender com se 

constrói o ambiente pesquisado, quais são as redes de relacionamento, os 

sujeitos e os significados deste ambiente para os membros de uma 

comunidade virtual por exemplo. A familiarização prevê a possibilidade 

inclusive de ao menos uma vez o pesquisador ter um contato real com os 

sujeitos de sua pesquisa. Já a Reflexividade diz respeito à necessidade do 

pesquisador refletir, indagar e perceber os diferentes alcances do objeto 

pesquisado para além do meio digital. A Reflexividade é o que garante a 

técnica a maior proximidade com os aspectos da técnica original e deve se 

estruturar no fato de que os fenômenos vistos em um site, por exemplo, são 

extremamente complexos. 

Sobre este ponto Braga (2012) considera que: 

Não podemos esperar ter a vivência de um fenômeno assim apenas 
“estando ali”, porque não sabemos automaticamente onde é “ali”, 
nem como “estar presentes”. Mas podemos ajudar a entender os 
fenômenos digitais tentando adquirir nossa própria experiência 
autêntica destes fenômenos como etnógrafos inseridos, incorporados 
e refletindo constantemente sobre o que sabemos. Penso que este 



38 
 

aspecto da reflexividade – refletir sobre como sabemos o que 
sabemos sobre uma situação – provavelmente seja a parte mais 
significativa da etnografia em ambientes digitais (Braga, 2012, p.4). 
 
 

No Brasil, embora ainda pouco explorada, a internet tem sido o campo 

de trabalho de muitos autores, bem como são múltiplas as formas de se 

trabalhar. Assim é que Lopes (2013) se ocupou de investigar a construção do 

perfil heterossexual na plataforma cam 4, já Pelúcio (2015) abordou as 

experiências da masculinidade em um site para pessoas casadas. Por sua vez, 

Miskolci (2009) investigou o lugar da internet enquanto espaço autorizado para 

se vivenciar a sexualidade via chats de bate papo, Silva (2010) aspectos da 

sexualidade masculina frente à epidemia de aids em comunidades virtuais e 

Nogueira (2012) que investigou a sociabilidade e o encontro se parceiros em 

sites de relacionamentos gay, tendo como material as narrativas efetuadas em 

sites de bate papo. Em todos os trabalhos, os pesquisadores estavam 

diretamente implicados no que aqui eu vou chamar de meio de pesquisa ao 

invés de campo, ao mesmo tempo em que trabalharam com produtos 

específicos da internet. Na maioria dos trabalhos, os perfis alocados em sites 

ou blogs, bem como o discurso produzido constitui o material de análise. O 

reforço acerca dos métodos empregados é importante porque imputa um limite 

à pesquisa, ou seja, determina se se trata de uma pesquisa na internet ou se 

estamos falando de uma pesquisa que utiliza determinado(s) produto (s) da 

internet. No caso da pesquisa aqui apresentada, sinalizo tratar-se então de 

uma pesquisa qualitativa de inspiração Etnográfica Virtual, centrada na análise 

de discursos oriundos de um blog. 

 

3.2. Apresentando o meio de pesquisa 

O blog Barebacker esta no ar desde 2012. O blog concentra postagens 

de textos, reportagens, convites de festas, enquetes e muitas fotos e vídeos 

pornográficos. No inicio do blog em 2011/12, as postagens centravam nas 

experiências eróticas do dono do blog em forma de contos. Com o passar do 

tempo, os textos e enquetes passaram a figurar de forma mais abrangente. As 
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reportagens e enquetes postadas no geral abrangem temas pertinentes ao 

erotismo, mas não somente (ANEXOS 2, 3 e 4).   

A figura 1 apresenta a página de segurança que é apresentada antes do 

acesso ao blog. Essa página é padrão para todos os blogs que tratam de 

pornografia e/ou sexo. 

                                               

 

Fonte: arquivo do pesquisador.  
Figura 1. Capa de segurança do blog 
Capa de acesso: A capa de acesso é comum em qualquer blog que trate de temas ligados ao 
sexo e/ou pornografia. Até um tempo atrás, as capas de segurança exigiam que se 
preenchesse uma tela com data, mês e ano de nascimento. Essa ação tinha por intuito inibir 
que menores de idade tivessem acesso a material pornográfico. Não se sabe ao certo por que, 
mas desde 2010 as capas deixaram de solicitar estes dados e concentraram informações 
quanto ao tipo de material que será acessado, bem como reforçam o caráter criminoso de se 
acessar e/ou postar pornografia envolvendo principalmente crianças. 

 

Após clicar no botão de ciência do conteúdo, é liberado o acesso à 

página inicial do blog. A figura 2 (Capa inicial do blog) apresenta a página 

inicial do blog na íntegra. A seguir apresentamos a página principal do blog 

fracionada com a descrição de cada sessão. 
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 2. Página inicial do blog Barebacker. 
Página principal do blog: A foto que ilustra a página principal é do dono do blog. No canto 
superior direito vemos o e-mail que foi logado no blog. Ainda nesse espaço temos o campo 
painel em que é possível alterar os dados do perfil. 
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 3. Campo das  enquetes 
Enquetes: A imagem mostra os resultados de uma enquete realizada em 2015. As enquetes 
eram bastante comuns no blog. Há algum tempo o dono do blog deixou de realizar novas 
enquetes. 
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 4. Campo de separação dos temas em categorias. As categorias correspondem à 
quantidade de assuntos ou temas que foram postados no blog. A divisão em categorias facilita 
a pesquisa de um tema sem precisar acessar todas as páginas. 
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 5. Grupos: Link para grupos organizados em aplicativos de envio e recebimento de 
mensagens instantâneas. Os grupos foram divididos em categorias. Quando se clica no 
símbolo do aplicativo de mensagens instantâneas, tem-se acesso a uma página com todos os 
links dos grupos. Ao clicar em qualquer link, é disponibilizado o código QR15 do grupo, ou seja, 
um código que dever ser capturado pela câmera do celular. Tendo sido capturado o código, 
logo se tem acesso aos grupos. 

 

                                                           
15 É um código bidimensional que pode ser escaneado pela maioria dos telefones 

celulares e tablets. Projeta-se a câmera do aparelho celular sobre a figura do código e após o 

reconhecimento o material é liberado.  
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 6. Campo com a lista de postagens mais acessadas nos últimos 30 dias. 
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 7. Campo arquivo do blog 
Arquivo com a quantidade de postagens realizadas em um ano considerando os números de 
postagens por mês. 
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 8. Campo dos seguidores. No destaque o perfil do pesquisador. 
A galeria de seguidores concentra todos os seguidores do blog. Ao clicar em uma foto, tem-se 
acesso ao perfil do seguidor. No perfil são registrados, links de outros blogs que são seguidos, 
nomes, em alguns casos telefones e e-mails para possíveis parceiros sexuais.  As fotos nos 
perfis não são obrigatórias e abrangem desde personagens, fotos sensuais, e mesmo uma foto 
real do seguidor. Clicando em deixar de seguir, automaticamente não se recebe mais e-mails 
do blog com notificações e/ou sugestões de postagens.  

 

3.3. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa no meio online, independente do produto da internet 

utilizado, pressupõe imersão no ambiente virtual e, para isso alguns 

procedimentos devem ser adotados. O primeiro desses procedimentos diz 

respeito a emergir no próprio meio a ser investigado, se aproximar e se 

estranhar com o ambiente, suas configurações, seus membros, lógica, sinais e 

códigos. Esse primeiro contato não exime o pesquisador de adotar rígidos 

procedimentos de observação, de maneira que a construção de uma espécie 

de caderno de campo para anotações e registros, a sistematização de uma 

rotina de observações e a criação de ferramentas para a coleta de dados é 

imprescindível (Parreiras, 2009, Amaral, 2010).  
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Em alguns blog e sites e principalmente em chats de bate-papo ou salas 

de jogos virtuais é muito comum à criação de Avatares16 ou nicknames17. Os 

pesquisadores do meio virtual se adequam conforme a necessidade do objeto 

pesquisado e, pode-se dizer que o pesquisador faz parte do ambiente como se 

pode verificar nos desafios enfrentados por Parreiras (2009) em sua pesquisa 

que objetivou investigar a construção dos interpessoais entre HSH, ou como o 

objeto de pesquisa se confunde com as necessidades do pesquisador como 

visto no trabalho de Nogueira (2015) que se ocupou em investigar sites de 

relacionamento afetivo/erótico entre a mesma população.  

Os dois exemplos mostram que não é possível uma total separação do 

pesquisador com seu objeto de pesquisa, o que não significa que não sejam 

seguidos os tramites éticos cabíveis à pesquisa.  Como a inserção no blog que 

serviu de meio para a pesquisa necessita de um e-mail para se tornar um 

seguido do blog, foi criado o endereço avontadedesaber@gmail.com.br. Tendo 

sido criado o e-mail, tratou-se de efetuar o cadastro do pesquisador no blog. 

Por indicação ética, o registro do pesquisador não se deu no anonimato 

(ANEXO 1). Assim é que se optou em utilizar o nome do pesquisador 

juntamente com a identificação do local de desenvolvimento da pesquisa. 

Embora meio de domínio público, solicitou-se manter em anonimato o nome do 

meio de pesquisa, ao passo que o blog foi nomeado de Barebacker. Entendeu-

se coerente manter em sigilo o nome do blog e manter o nome do pesquisador. 

No cadastro do pesquisador, registraram-se os dados da pesquisa. Optou-se 

em observar o blog e seguir com a leitura, separação e coleta do material. Não 

foram efetuados registros em posts, ou contato com nenhum outro seguidor. 

Embora a premissa de total neutralidade, não se restringiu à possibilidade de 

interação - mesmo porque o meio de pesquisa não era exótico ao pesquisador 

- de maneira que durante a coleta de dados o pesquisador esteve o tempo todo 

online.  

                                                           
16 Representação pictórica de si mesmo criada por internautas (pessoas que usam a 

internet) para acesso a determinados ambientes digitais. Muito comum nas comunidades 

virtuais de jogos digitais. 

17 Apelido utilizado em salas de bate-papo.  

mailto:avontadedesaber@gmail.com.br
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Nos momentos onde o pesquisador não estava online, conferia-se o e-

mail criado três vezes ao dia: manhã, tarde e fim de noite com regularidade até 

o término da pesquisa com objetivo de verificar se não haviam sido recebidas 

mensagens. Tal procedimento foi adotado devido à preocupação de algum 

outro seguidor travar contato com o pesquisador, o que não ocorreu. Embora o 

meio de pesquisa não fosse exótico ao pesquisador, sugere-se que talvez, o 

pesquisador tenha se tornado exótico aos demais seguidores do blog, 

principalmente por ter um nome, sobrenome, um rosto e uma qualidade: 

pesquisador, particularidade que pode ter facilitado o afastamento.  

Tendo em mente o caráter transgressivo do blog talvez o pesquisador 

tenha se tornado estranho em um ambiente marcado pelo compartilhamento de 

uma postura aparentemente comum a todos, o que não inviabiliza a pesquisa, 

mas chama a atenção para problematizar o lugar ocupado pelos pesquisadores 

que utilizam a internet como meio de pesquisa, bem como refletir os aspectos 

éticos propostos para tais pesquisas. Por outro lado, o próprio caráter 

transgressivo do Barebacking, faz com que muitos utilizem o blog sem revelar 

sequer nenhum dado, o que no mínimo demonstra preocupação e cuidado, 

principalmente dado o estigma direcionado à prática o que pode justificar a falta 

de contato dos participantes, embora o material empírico de fato constitui-se 

dos registros efetuados pelos seguidores e não do contato com os seguidores. 

Embora o blog sirva de “espaço” onde se pode falar da prática do barebacking, 

não necessariamente pode-se dizer que todos que acessam o blog 

compartilhem das mesmas experiências e posicionamentos o que torna os 

ataques ao blog constantes. As opiniões expressas nos posts não 

necessariamente são efetuadas apenas por pessoas adeptas ao barebacking e 

assim, vez por outra o próprio administrador apaga comentários e exclui 

membros quando estes se posicionam contrariamente a prática.  

De qualquer forma, pode-se dizer que houve certa aceitação do 

pesquisador, já que o perfil não foi excluído e que nenhum seguidor travou 

nenhum tipo de contato, o que poderia ter ocorrido, já que o pesquisador era o 

estranho.  Após o cadastro as pessoas passam a seguir o blog e se quiserem 

podem realizar comentários nos posts.  
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Fonte: arquivo do pesquisador 

Figura 9. Campo para efetuar registros nos posts. 

 

Seguir o blog implica em ter dados de cadastro e fotos disponíveis para 

a observação tanto por parte das pessoas que seguem o blog, como para as 

que não seguem. No cadastro é preciso informar caracterizas de perfil como 

nome, estado onde a pessoa reside, e-mail e preferências. O perfil pode ter 

uma foto do seguidor. Comumente nos blogs que tratam sobre sexo, poucas 

são as fotos de rosto que possam identificar os seguidores. No geral as 

pessoas utilizam fotos de partes do corpo, ou fotos mais sensuais, de roupas 

intimas e às vezes de personagens. Os nomes podem ser próprios ou podem-

se utilizar pseudônimos.  
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Fonte: arquivo do pesquisador 

Figura 10. Cadastro/perfil do pesquisador no blog. 

 

Após o cadastro, iniciou-se a leitura atenta do material postado. 

Observou-se com a leitura, que o material postado abrange três esferas: 

identidade, pornografia e erotismo e exposição ao HIV/aids. Terminada a 

leitura, iniciou-se a separação do material em concordância com os três temas 

previamente observados. O material foi separado e alocado em planilhas de 

Excel18 devidamente nomeadas com cada um dos temas observados. Os 

registros efetuados pelos seguidores compuseram o material a ser analisado. 

Foi separado de todo o material do blog, quinze textos (ANEXOS 2,3 e 

4). A planilha foi dividida em quatro campos: data de postagem, titulo do texto, 

tipo de produção se um texto ou enquete e comentário do seguidor do blog.  

Posteriormente foram adicionados dois novos campos: um para 

impressões do pesquisador e outro para o registro de bibliográficas que 

poderiam auxiliar na compreensão do fenômeno estudado. O campo para as 

impressões do pesquisador serviu como uma espécie de caderno de campo e 

se mostrou muito útil no registro das ideias que surgiam à mente em todos os 

                                                           
18 Editor de planilhas desenvolvido pela Microsoft em 1987. 
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momentos da pesquisa. Os registros nesse campo eram efetuados em 

diferentes momentos, fosse durante a coleta de dados ou mesmo quando não 

se estava debruçado sobre o material empírico. As impressões e inquietações 

registradas nesse campo eram retomadas em outros momentos ora para 

complementar o pensamento, ora como reflexão. A observação e 

acompanhamento do blog Barebacker se deu por seis meses, de julho a 

dezembro de 2016. Terminado esse processo, os seguintes resultados 

emergiram: A) a junção dos elementos; risco, prazer, e perigo na constituição 

das identidades; B) a internet como meio importante de pesquisa; C) a 

exposição ao HIV/aids como inerente à prática do barebacking e como 

elemento importante das masculinidades e virilidade; D) colocar-se em risco 

como elemento dos jogos eróticos; E) o erotismo enquanto elemento composto 

por fatores tais como risco, virilidade e perigo; F) a importância da pornografia 

na expressividade da prática do Barebacking. Os resultados foram analisados 

na perspectiva das trocas linguísticas conforme proposto por Bourdieu (1996) e 

discutidos sob o olhar de diferentes autores. 
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4. RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O texto que segue apresenta os resultados encontrados após a análise 

dos registros postados no blog por seguidores. Antes de iniciar a apresentação, 

esclarecemos que devido aos diferentes termos utilizados para nomear o 

barebacking, no texto utilizaremos tanto o termo barebacking como sua forma 

contraída bare e também a palavra barebaker - denominação utilizada para 

nomear os adeptos do sexo barebacking - com intuito de evitar repetições que 

possam deixar a leitura maçante, repetitiva ou confusa. Cabe lembrar que os 

registros foram transcritos em concordância com a maneira como foram 

registrados objetivando manter a fidedignidade, o que pode ter ocasionado que 

a redação de algumas palavras possa ter sido grafada em desacordo com a 

norma culto-ortográfica vigente.  

 

4.1. Diga-me como transas e te direi quem és (Apresentando os sujeitos 

da pesquisa) 

Comumente nos trabalhos que tratam do barebacking vê-se a presença 

de alguns termos que se apresentam desde os primeiros registros da prática, 

tais como Bug Chaser, The Gift, Charged Cum e Poz Cum, Bug Brothers e 

Fuck of Death. Tais figuras não somente organizam a prática, mas também 

definem os comportamentos/engajamentos a serem adotados, de maneira ser 

importante demonstrar quais os termos e “sujeitos” encontrados no material 

examinado, mesmo por que os termos encontrados não concordam em 

absoluto com as definições mais gerais observadas no contexto bare. 

 Grosso modo, os Bug Chasers seriam homens dispostos a se 

infectarem com o HIV, e dessa forma se engajariam em práticas desprevenidas 

(sexo oral e sexo anal) com aqueles que poderiam auxiliá-los com seus 

objetivos, em particular com o The Gift ou os Bug Brothers, homens portadores 

do vírus HIV que por sua vez estariam dispostos a contaminar outros homens 

(PAULA, 2010).  

O primeiro então buscaria no segundo o que ele poderia oferecer, ou 

seja, o esperma contaminado com o HIV/aids ou nos termos mais comuns do 
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bare, Poz Cum e/ou Poz Charged. O esquema referido chamado muitas vezes 

de Fuck of Death, - a foda da morte – então, caracterizava o barebacking como 

o sexo desprotegido intencionalmente com objetivo de 

contaminação/disseminação do HIV. Embora tal ideia tenha sido muito 

debatida nos primeiros textos acerca da prática, os discursos examinados não 

obedecem em totalidade esta ideia, estando presentes outros posicionamentos 

quando se trata da exposição ao HIV/aids. Ainda no contexto dos termos que 

definem o barebacking, o termo Bug, - referência ao vírus HIV - traduzido ao pé 

da letra como inseto, também não foi visto. Em grupos de barebackers em 

aplicativos é muito comum a utilização do termo “bichinhos” ou “lactobacilos 

vivos”, ambos referentes ao vírus HIV. Não foram observadas palavras 

especificas para nomear a aids, embora o termo “carimbado” às vezes seja 

utilizado como referência. Em alguns grupos de bare em aplicativos de 

encontros gays, observou-se o uso da palavra Efa, referência ao medicamento 

Efavirenz19, para referir que a carga viral está indetectável ou que a pessoa 

está em Prep e/ou Pep. Este último no geral ainda no ambiente extra internet é 

comumente informado.  

 

4.2. O erotismo enquanto elemento importante na expressão do 

barebacking  

Seguindo a lógica dos sujeitos que transitam no contexto do 

barebacking, no material examinado observamos a presença então de duas 

figuras; o leiteiro e o depósito. Ambos os termos tratam das posições sexuais, 

ou seja, o clássico ativo e passivo aqui renomeado, entretanto, de qualquer 

forma, o que parece valer nessa ideia é a intensidade e o poder de atuação no 

jogo sexual, muito mais do que os lugares ocupados, bem como tais 

posicionamentos parecem constituir elemento importante das identidades. 

Assim, o leiteiro seria um homem que consegue ejacular fartamente, 

enquanto o depósito seria aquele que consegue ter relações sexuais com 

vários homens e como o nome indica, consegue ser “depósito” de esperma de 

um ou muitos homens. Em ambos os casos, é o desempenho no sexo, a 

                                                           
19 Fármaco com capacidade de inibir o ciclo de transcriptase do vírus HIV.  
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virilidade, a capacidade de engajamento e as façanhas do jogo sexual que 

parecem importar, de maneira que vemos a “encorporação” da masculinidade 

(Connel e Messerschimidt, 2013), ou seja, ações, posicionamentos e 

comportamentos que têm no corpo seu maior meio de expressão. Dado a 

“encorporação” da masculinidade se realizar no corpo, aspectos como 

coragem, força, competição, virilidade e transgressão exercem forte influência 

na constituição da masculinidade hegemônica, ao passo que a ausência destas 

características submete as demais masculinidades a subalternas e/ou 

inferiores. Nesse sentido, ser um “depósito” ou um “leiteiro” agrega valor a 

masculinidade pela junção de aspectos tais como coragem, transgressão e 

virilidade. Observemos os registros: 

“Alguém de Fortaleza que saiba quem pode me carimbar... Doido pra 

receber vitamina de macho, ser depósito de porra ... sou passivo. 

 

“Nem ligo quero é vitamina”. “Não usei, vitaminei muito cuzão, encho 

sempre os cus de porra.”  

 

Ambos os registros falam de um corpo potente, um corpo com 

capacidades especiais; “ser depósito de porra” ou com qualidades/façanhas 

diferentes “vitaminei muito”, bem como mostram que ter coragem ou se colocar 

em uma situação de risco, parece configurar certo posicionamento, mesmo sob 

a hipótese de possíveis problemas “nem ligo”. Vê-se ainda a ideia de 

transgressão e continuidade “sempre encho”, dando o sentido de nunca seguir 

uma regra. Ainda em ambas as falas, o reforço da coragem e da transgressão 

é expresso nas palavras vitamina e carimbar.  Carimbar tanto pode significar 

ejacular dentro do ânus do parceiro, como transmitir o HIV ao passo que 

“vitamina” e “vitaminado” são termos que referem o esperma que pode ser 

contaminado ou não. Ambos os termos podem ser substituídos pela variante 

“leite”, que pode significar apenas esperma, ou ser um “leite aditivado” ou 

“batizado”, ou seja, infectado com o HIV/aids. 

 

“Tesão cara, muito bom levar leite dentro com capa batizada”. 
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 No registro acima, o esperma estaria contaminado (vitaminado, 

aditivado, batizado), entretanto, a transa aconteceu com “capa”, “borracha”, ou 

“látex”, ou seja, com camisinha, ao menos até certo momento. Chamamos a 

atenção ao fato de que jogos sexuais que iniciam com preservativo e que no 

meio do sexo são retirados ou estouram, embora figurem em sites de 

pornografia barebacking, não necessariamente configuram a prática, pois esta 

implica no não uso do preservativo, de maneira que sugerimos tratar-se de 

outra organização do erótico. Voltaremos a esse tema no decorrer da 

apresentação dos resultados do trabalho.  

Embora uma aparente organização nas figuras do leiteiro e do depósito, 

os dados mostram que embora estejamos falando de um fenômeno que tem 

nomes próprios, não necessariamente seguem-se regras definidas como 

podemos averiguar no registro que segue: 

 

 “Adorei o texto... Com o meu namorado as vezes prático... Qro 

conhecer galera praticante”. 

 

Adotar o sexo barebacking com o namorado ou com parceiros 

frequentes e conhecidos desde que saibam sua sorologia para o HIV e ISTs, 

pode ser uma estratégia de prevenção ao HIV/aids conforme mostra Sowadsky 

(2009). Ao problematizar a prática do Barebacking (Sowadsky, 2000) mostra 

vantagens da prática bare como, por exemplo: maior intimidade com o parceiro, 

tendência à monogamia e maior cumplicidade. Entretanto a exposição ao 

HIV/aids no contexto do barebacking por vezes parece indicar um diferencial no 

jogo sexual:  

 

“Eu sempre tive tesão por caras soropositivos. Quando achei um que 

morava perto de mim, dei em cima dele até ele aceitar me carimbar. 

Foi um dia inesquecível para mim. Eu tenho orgulho de ter corrido 

atrás do meu desejo”. 

 

No registro acima, a exposição ao HIV/aids aconteceu de maneira 

consciente e, pode-se dizer que não apenas como elemento que compõe o 
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erótico já que na fala existe um reforço do desejo: “Eu tenho orgulho de ter corrido 

atrás do meu desejo”, de maneira que o registro mostra que a exposição ao 

HIV/aids não se deu por qualquer outro motivo aparentemente, antes, sinaliza 

uma maneira de viver a sexualidade para além de um mercado linguístico 

(Bourdieu, 2000) que no caso da aids submete o corpo a evitar certos 

comportamentos.  

Como mostra Gregori (2008; 2016), as sexualidades modernas se 

estruturam em uma tênue linha entre prazer e perigo e, embora tal 

configuração, ambos os fatores não competem, antes coexistem. Nesse 

sentido então, propomos que os registros comunicam maneiras de vivenciar os 

jogos eróticos baseados em diferentes fatores seja como componente erótico 

seja como uma prática adotada em determinadas situações. Tais situações são 

variáveis e não sinalizam o comportamento de determinado grupo 

aparentemente, mesmo porque independente do compartilhamento de 

símbolos, linguagens, gírias, e desvios comuns aos grupos (Velho, 2008), os 

dados não indicam se tratarem de homens gays, ao menos não explicitamente. 

Tal observação se diferencia do pensamento de Dean (2010), para 

quem o barebacking configura uma subcultura gay que confronta a postura dos 

gays americanos contemporâneos, principalmente em relação a questões 

como casamento igualitário, adoção de crianças e monogamia. A ideia de uma 

subcultura gay não seria válida, pois a experiência da homossexualidade, ao 

menos no cenário brasileiro, sofre influência de diferentes fatores (Fry, 1982; 

Guimarães, 2004), tais como a ideia de apenas o penetrado durante o sexo 

anal entre homens ser homossexual e, a maneira pela qual a 

homossexualidade é compreendida e aceita em certos meios, o que dificulta 

ainda mais a centralização em uma subcultura. Antes, os registros confirmam 

que o erótico se organiza de formas variadas e que tal variação denuncia, no 

mínimo, um aspecto importante na forma como os homens envolvidos no bare 

veem a aids, bem como uma lacuna no que diz respeito à prevenção e 

promoção de saúde em HIV/aids no geral, já que tais ações são pensadas de 

maneira a não considerar certas especificidades (Terto Jr. 2015; Pinheiro, 

2015). 
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4.3. A importância da internet na expressão das falas dissidentes  

Antes de iniciar a discussão, faz-se necessário esclarecer que propomos 

por falas dissidentes uma extensão/complementação do termo práticas 

dissidentes conforme definido por Figari e Diaz-Benítez (2009). Os autores vão 

referenciar desta maneira as práticas sexuais tais qual a homossexualidade e a 

prostituição, que a partir da Scientia Sexualis (Foucault, 2003) foram 

combatidas e condenadas ao desaparecimento pela medicina sanitarista a 

partir do século XIX, mas que nunca o foram. 

A internet desde seus primórdios configura um meio onde as práticas 

dissidentes puderam ter expressão em diferentes meios e formas, todavia, não 

somente o sexo se utiliza da internet para sua expressão. A literatura mostra 

que a rede serve também de meio de expressão para temas complexos que 

burlam censuras para se fazerem ouvir, como podemos verificar nos trabalhos 

de Dias (2011) e Parreiras (2011).  

De tal maneira, consideramos que se não fosse à internet, falas, 

discursos e posicionamentos que afrontam os discursos instituídos 

consequentemente imbuídos de forte capital linguístico (Bourdieu, 1996) 

provavelmente não teriam meio de expressão em outros lugares. Pode-se dizer 

então que a internet se enquadra no conceito de condescendência, conforme 

proposto por Bourdieu (1996), pois serve de meio no qual as falas podem falar 

contra os discursos legítimo-oficiais, o que torna seu estudo importante na 

investigação de fenômenos que têm preocupado as ciências sociais, 

principalmente dada a não separação da vida online da vida off-line 

(Turkle,1997).  

Mesmo com os meios digitais atualmente disponíveis para facilitar a 

comunicação, é na internet, através de seus diferentes produtos, que se 

indicam caminhos para grupos que se organizam por aplicativos de 

comunicação instantânea e outras mídias, o que reforça a ideia de comunidade 

extra meio digital conforme confirmado no registro: 
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 “Oi como faço para encontrar um desses carimbadores? 
Existe algum grupo de Whatsapp? Se tiver me avisem sou bonito 
tenho 18 anos.” 

O registro que segue reforça a extensão da comunicação que ocorre a 

partir dos sites e blogs. Vemos ainda, o quanto não ocorre à separação da vida 

off-line e o online (Turkle, 1997). 

“Ajudem a compartilhar os links acima, divulgando nos grupos, para 
deixar os grupos lotados e sempre ativos! 
Os grupos foram feitos para pessoas que curtem sexo sem 
camisinha, que gostem de assistir vídeos e fotos bareback, assim 
como fazer na real. Quem não curte o tema, por favor saia para dar 
lugar a um outro safado que curta! Compartilhem apenas vídeos 
bareback os de sexo com camisinha são proibidos. Podem divulgar 
festas que rolam em todo canto, principalmente as que possam conter 
o nosso tema. Conversem sobre todo tipo de assunto a vontade, 
façam amizade, encontros de putaria grupal e também marquem 
fodas em duplas! 
 
Tudo pode acontecer, tudo liberado sem frescuras! Divirtam-se e 
compartilhem! 
 
Grupo criado para amizade, paquera, namoro, bate papo entre quem 
curte sexo sem camisinha, marcar encontros, troca de vídeos, 
divulgação de orgias Bareback em todo o Brasil. ENTRE JÁ!! 
Observação: Praticar sexo bareback (sem camisinha) não é 
considerado crime, o que é crime segundo os artigos 130, 131,132 do 
código penal brasileiro, é uma pessoa transmitir doenças 
sexualmente transmissíveis para outra (com provas concretas).” 

 

O registro reforça o sentido de comunidade presente desde os 

primórdios da internet. Ao mesmo tempo em que serve como um diário virtual, 

os blogs reúnem pessoas que compartilham os mesmos gostos, ideias e/ou 

preferências, o que concorda com a observação de Velho (2008) ao 

demonstrar que comumente os grupos enfatizam símbolos, costumes, 

vestuário, linguagem, desvios e comportamentos como maneiras de 

diferenciação, gerando uma escala de valores comuns embora isso não 

signifique que o meio virtual esteja livre de ataques. 

“Claro que eu tenho a ver com a sua vida, já que eu pago impostos e 
isso quer dizer que a grana dos medicamentos do HIV saem também 
do meu bolso. Vc não é mais uma criança, crie juízo. Mais vale uma 
vida longa com muitas fodas do que passar o resto da vida tomando 
remédios e levando fora da galera com medo de pegar HIV.” 

 

O sentido de comunidade também é visto de duas formas; na exclusão 

dos comentários que atacam o dono blog e/ou a prática do barebacking e na 

resposta pouco amigável àqueles que fazem comentários de cunho mais 
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sanitário mesmo que não falem nada contra a prática. O blog pesquisado é 

composto basicamente de material pornográfico, principalmente filmes e fotos 

de grandes produtoras ou caseiros, textos e muitos convites para festas de 

sexo (ANEXO 5) que não obrigatoriamente se destinam ao sexo barebacking 

em seus anúncios, mas o admitem no caso de algumas festas.  

Não sendo meu objetivo aqui desenvolver uma análise sobre estas 

festas, mesmo porque outros autores já se ocuparam deste tema (Braz, 2009), 

apresento alguns convites facilmente encontrados na internet. Sugerimos que 

estes eventos revelam códigos importantes que podem ser utilizados para uma 

melhor compreensão da exposição do HIV/aids entre os homens que fazem 

sexo com outros homens. Embora se saiba que estes convites circulam para 

além da internet, muitas festas são divulgadas apenas para membros de clubes 

de sexo, de maneira que a internet é o meio mais utilizado para a veiculação 

deste material. 

No blog também se tem acesso a flyers de cinemas pornográficos e 

endereços de pontos “pegação”. Assim, propõe-se que a internet é a ponta do 

iceberg do que temos acesso em relação ao barebacking e mesmo de outros 

diferentes fenômenos. É no virtual que os fenômenos têm uma imagem, um 

nome e muitos sujeitos, o que reforça a importância da internet como meio de 

pesquisa, principalmente porque temos acesso a dinâmicas que de outra 

maneira possivelmente não seriam acessadas, o que concorda com a 

observação de Bourdieu (2010) ao referir que as ciências sociais, por lidarem 

com fenômenos já nomeados e classificados, tende a não compreender como 

certos fenômenos sociais que se originam ao deixar de investigar a nomeação 

e os ritos de instituição que tais processos utilizam. 

Nessa ordem, Parreiras (2010) propõe que os x-sites, ou seja, sites, 

blogs e mais recentemente aplicativos de celulares voltados para a pornografia, 

encontros gays e/ou focados em falar de preferências e experiências sexuais, 

permitem a seus usuários e seguidores que cheguem a outros lugares que não 

somente assistir um filme pornográfico, ou encontrar um parceiro sexual. A 

figura 11 mostra a expansão das interações que iniciam no meio digital. 
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Fonte: Arquivo do Pesquisador 
Figura 11. Convites de divulgação de festas sexuais em diferentes datas no Rio de Janeiro.  
 

 

Fonte: Arquivo do Pesquisador 



61 
 

Figura 12. Flyer de outra festa também no Rio de Janeiro 

 

 

Fonte: Arquivo do Pesquisador 
Figura 13. Flyer de “cinemão” no Rio de Janeiro 
 

                                       

Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 14. Outras festas temáticas de sexo no Rio de Janeiro 
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Fonte: Arquivo do Pesquisador 
Figura 15. Outras festas temáticas de sexo no Rio de Janeiro 
 

Sugerimos que a figura da festa temática do Natal faz referência a 

prática do Fisting Fucking20 (luvas e o punho fechado do Papai Noel) embora o 

convite não fale dessa prática sexual, da mesma forma que a figura da festa 

realizada no dia 23 de junho (“Toco cru pegando fogo”), refere o barebacking 

(Homem montado em um cavalo sem apetrechos de segurança) na mesma 

lógica da figura do Natal. Ainda no convite da festa realizada nos dias 05 e 

19/06, vemos a ênfase na ideia de uma festa destinada a “machos”, uma clara 

demarcação de papéis de genêro como podemos verificar nas regras da festa 

(ANEXO 5). 

Já na festa  KYLOMBO, vemos uma referência ao sexo anal no jogo de 

palavras que utilza o as letras KY®, nome de um gel lubrifiancante indicado 

também para a prática do sexo anal, ao mesmo tempo em que o convite 

sugere uma fetichização do corpo do homem negro, aqui relativo ao tamanho 

das nadegas, “que lombo”. Como demonstrado nos convites, o erotismo 

abrange aspectos diversificados que nem sempre são facilmente capturados 

por uma análise da sexualidade centrada em aspectos tidos como tradicionais. 

                                                           
20 Fist fuck, fisting ou fist fucking é uma prática sexual que envolve a introdução da 

mão, punho e antebraço na vagina ou no ânus. 
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No blog os seguidores podem realizar comentários nos textos e 

enquetes postados que podem ser assinados ou não. Em alguns relatos foi 

observado que somente um seguidor registrou seu nome, todavia o uso de 

pseudônimos é permitido e muito comum em blogs e sites que envolvem 

práticas sexuais, assim como números de telefones e e-mails, dados que 

aparecem fortemente no material examinado em substituição a nomes próprios. 

No blog também é muito comum que alguns registros sejam assinados 

com siglas de Estados da Federação sendo os mais comuns RJ e PE. Os 

registros realizados nos textos postados focam entre opinar sobre um tema e 

em relatar experiências sexuais. No geral as experiências sexuais são 

relatadas em vinculação ao tema do texto. As pessoas emitem as suas 

opiniões em concordância com as suas experiências. Os registros também 

falam dos desejos e vontades de novas experiências sexuais e daquelas ainda 

não vividas. Alguns garotos de programa que são seguidores do blog também 

anunciam seus serviços. Diferente de outros blogs e sites de pornografia, no 

blog investigado poucos são os registros de outros sites e blogs, assim como 

também são poucas as propagandas de produtos eróticos e links de outros 

sites e blogs. Os relatos das experiências sexuais são majoritariamente 

maiores em relação aos de busca de parceiros sexuais ou de comentários 

sobre um texto específico ou enquete. Dada a significante expressão das 

proezas sexuais, o blog remete a um cômodo da casa dos homens, espaços 

lábeis de socialização entre homens, onde dentre outros é e está autorizado a 

se falar dos atos de coragem,  transgressão e virilidade (Welzer- Lang 2000). 

É importante ressaltar que dois tipos de discursos são vistos: aqueles 

que falam da prática do barebacking enquanto opção, ou seja, pessoas que 

somente se engajam em práticas sexuais desprevenidas e outros que falam do 

não uso da camisinha em certos momentos seguido de registros que 

expressam o desejo de manter práticas sexuais desprevenidas. Essa divisão é 

importante porque parece haver uma linha tênue que divide o que é a prática 

do barebacking e o não uso da camisinha em certas situações, por exemplo, 

com namorado ou parceiro mais regular ou mediante a quaisquer motivos pelo 

qual se deixou de usar a camisinha. 
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O exame do material confirma o que já fora demonstrado em diversos 

trabalhos: a internet corresponde a um campo profícuo de pesquisa, 

principalmente por se tratar de um meio onde se é autorizado a expressão - 

mesmo com sanções – de posturas que confrontam padrões e discursos 

estabelecidos o que concorda com o conceito de condescendência de Bourdieu 

(1996) ao mesmo tempo em que serve de janela para a observação de 

dinâmicas que fogem das estratégias de prevenção e promoção de saúde, não 

necessariamente apenas em HIV/aids. 
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4.4. A exposição ao HIV/aids enquanto elemento inerente à prática do 

barebacking: o que se fala e como se fala da exposição ao HIV/aids? 

Os primeiros estudos que se ocuparam do barebacking de certa forma 

buscavam responder os sentidos que poderiam configurar a prática. Nessa 

ordem, alguns trabalhos indicavam que o barebacking tinha a ver com a 

preferência pelo intercurso sexual sem barreiras, pela maior intimidade e 

ligação com o parceiro e mesmo como uma forma de protesto contra a 

indústria farmacêutica devido aos poucos avanços na busca de uma cura para 

a aids. Embora alguns relatos se aproximem dos achados citados, o material 

examinado concorda em partes com estes. Salvo a ideia de maior intimidade 

com o parceiro, os demais pontos não foram observados. Nos dados 

examinados vê-se então dois tipos de discursos: o primeiro gira em torno da 

prática do barebacking como preferência no intercurso sexual, enquanto o 

segundo tipo de relato observado centra no erotismo do sexo desprotegido. Se 

um caminho ou outro, os discursos examinados não falam diretamente do 

HIV/aids e sim das experiências sexuais desprotegidas ou do erotismo 

envolvido nessa experiência, sendo a exposição ao HIV/aids e ISTs assunto 

não falado, mas também não negado. Todavia, os registros mostram que o 

HIV/aids – mas não somente -  permeia as falas o tempo todo, mas não 

expressando medo e pavor, ao contrário, dando a entender que a aids e o HIV 

existem tal qual a fala que segue: 

 

 “Alguém do RS poa? Quero leite não importa como”. 

 

Neste ponto é necessário sinalizar que optamos no texto pelo uso da 

palavra erótico/ erotismo ao invés da palavra fetiche para referenciar as 

práticas sexuais que extrapolam o jogo erótico entendido como mais 

tradicional. Tal posicionamento parte da observação de que os jogos eróticos 

que fogem da dinâmica dos jogos eróticos citados, bem como as práticas 

sexuais que utilizam a inserção de elementos tais como certos instrumentos ou 

mesmo brinquedos eróticos, são comumente referidas como fetiches, o que 

cria uma ideia de dois tipos de prazer, um “normal” e outro” anormal”.  O 

mesmo ocorre no caso do barebacking principalmente a partir do capital 
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linguístico dispensado a prática principalmente dado as diferentes formas de 

falar da prática seja na perspectiva dos adeptos e mesmo não barebacker, ou  

daqueles que ocasionalmente tem sexo desprotegido. Essa discussão se faz 

importante, pois é preciso pensar que nem todo sexo desprotegido é 

barebacking, e que este na realidade ocorre por motivos distintos: 

Delicia... Já fiz vários fetiches, mas nem um se compara a levar rola  
sem capa... Putz... É muita intimidade, cumplicidade e submissão 
receber uma jorrada farta de leite no rabo enquanto o ativo relaxa 
deitado por cima do puto com o pauzão todo lambuzado dentro, 
destilando as últimas gotas tudo dentro sem desperdícios. Se o 
macho quiser me enganar furando a camisinha ou tirando antes do 
gozo pra me fazer de trouxa, o tesão é redobrado porque gosto de 
ser depósito de macho.. Hehe Barebak sempre ! 
 

Outro registro reforça a ideia do erótico: 

“Que tesão isso... Fui carimbado assim.. Senti que estourou mas não 
disse nada. Eu era novinho, inocente , acabei levando vitamina pro 
rabo... E o cara dizia que ia me engravidar, mas não sabia que tipo de 
filhos rs  Foi Bom.” 
 
 
“Ah é um tesão quando a camisinha arrebenta enquanto vc soca e 
leita tudo la no fundo, deixando cada ML dentro do cara.” 

 

Como podemos verificar nas falas, a não utilização do preservativo 

parece não ter acontecido as “cegas”, mesmo quando do rompimento durante o 

sexo, de maneira que vemos um jogo erótico que segue caminhos particulares, 

mas que nem por isso, acontece de maneira imprudente, o que problematiza a 

ideia de que o sexo barebacking corresponde à irresponsabilidade e/ou 

aspectos morais. A ideia do sexo Barebacking como irresponsabilidade está 

colada à prática desde os primeiros registros, principalmente devido à ideia de 

que os barebackers teriam vontade/desejo de se contaminarem com o 

HIV/aids, o que discursivamente os colocou no lugar de pessoas 

irresponsáveis, portadoras de distúrbios psicológicos e emocionais, ideia que 

foi reforçada a partir do clube do carimbo. 

 

4.4.1. Clube do Carimbo 

Utilizando uma linguagem completamente tendenciosa, repleta de falas 

desconexas e contraditórias, em fevereiro de 2015 o jornal O Estado de São 

Paulo (Estadão) publicou em sua página na internet a reportagem “Os homens 
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que passam o HIV de propósito21”. Alguns dias depois, o jornal O Globo22 do 

Rio de Janeiro, seguido do programa Fantástico23 da Rede Globo de televisão, 

apresentaram reportagens que seguiam a mesma receita do Estadão, ou seja, 

um misto de desinformação e estigma. Para além do desserviço, as 

reportagens apresentaram ao grande público, o clube do carimbo como um 

grupo de homens homossexuais soropositivos que empregavam técnicas para 

transmitir o HIV propositadamente durante relações sexuais marcadas via 

internet e aplicativos de encontros gays conforme enfatizado por todas as 

reportagens. Tais técnicas seriam divulgadas em blogs e sites da internet, tal 

qual o blog que primeiramente veiculou a reportagem: o novinho bareback, que 

logo em seguida foi retirado do ar. Ocorre que os posts de um blog podem ser 

compartilhados em outros blogs, de maneira que se torna difícil excluir 

reportagens, fotos e filmes divulgados na rede. Tal ação somente seria 

possível, se todo o vasto material da internet fosse vasculhado. Não se sabe ao 

certo porque somente em 2015 o clube do carimbo veio à tona, já que o post 

com “as dicas” de como romper o preservativo fora postado em 2014 no blog 

que serviu de meio de pesquisa deste trabalho e provavelmente em muitos 

outros blogs e sites. Não sendo nosso intuito aqui estender a discussão acerca 

do material da reportagem, concluímos que a matéria constitui desserviço 

principalmente por não se sustentar em aspectos claros acerca da exposição 

ao HIV/aids. Prova disso é que as próprias falas utilizadas no material 

jornalístico mesclam entre desinformação, estigma, preconceito e falta de 

preparação com o tema aids por parte da equipe de reportagem, que poderia 

melhor ter esclarecido a população ao invés de reforçar o pânico e o 

preconceito com as pessoas que vivem com HIV/aids. 

                                                           
21Maciel, E. Os homens que passam o HIV de propósito. O Estado de São Paulo. 2015 

Fevereiro 22; Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,os-homens-que-
passam-o-hiv-de-proposito,1637673; 2017 Agosto 07”.  

22Clube do Carimbo: Soropositivos pregam técnicas de transmissão do HIV de 
propósito. O Globo. 2015 Fevereiros 22; https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/clube-do-
carimbo-soropositivos-pregam-tecnicas-de-transmissao-do-hiv-de-proposito-15406286; 
“Disponível em: 2017 Agosto 07”. 

23TV Globo. Veja como age o “Clube do Carimbo”. Fantástico. 2015 Março 15. 
http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/veja-como-age-o-clube-do-carimbo/4037058/. 
“Disponível em: 2017 Agosto 07”. 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,os-homens-que-passam-o-hiv-de-proposito,1637673
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,os-homens-que-passam-o-hiv-de-proposito,1637673
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Se antes do episódio do clube do carimbo a prática do barebacking 

estava colada a ideia de irresponsabilidade e loucura, após a reportagem ter 

sido divulgada passou-se a se referir ao bare também como uma prática 

perversa e criminosa. Percebeu-se que o episódio do clube do carimbo 

impactou de forma negativa as postagens do blog, a ponto do responsável pelo 

blog deixar de postar textos e enquetes por algum tempo. Não apenas os posts 

ficaram comprometidos, mas também muitos foram os ataques: 

“Claro que eu tenho a ver com a sua vida, já que eu pago impostos e 
isso quer dizer que a grana dos medicamentos do HIV saem também 
do meu bolso. Vc não é mais uma criança, crie juízo. Mais vale uma 
vida longa com muitas fodas do que passar o resto da vida tomando 
remédios e levando fora da galera com medo de pegar HIV.” 

 

Dado o impacto do clube do carimbo, seja no blog e mesmo na mídia, a 

seguir apresentamos a reportagem que foi postada no blog. Embora não se 

saiba muito bem como a prática do carimbo foi parar na grande mídia, - 

aparentemente a denúncia teria ocorrido por homens que foram contaminados 

em festas sexuais - acreditamos ser necessário trazer estes dados não 

somente para ilustrar a discussão, mas também para tentar melhor entender a 

influência deste evento no contexto de práticas sanitárias que de certa forma 

ordenam os corpos. O texto gira em torno de técnicas que podem ser adotadas 

no caso de se querer romper o preservativo antes ou durante o sexo.   

Temos então alguns pontos importantes para a discussão que seguirá. 

O primeiro destes pontos é que, se o sexo é feito com preservativo, logo não 

poderia ser considerado barebacking, já que este configura a erotização do 

sexo anal desprotegido (SCARE, 1999) que por vez não deveria ser confundido 

com práticas eróticas que admitem o preservativo mesmo que em outras 

configurações24. 

 

                                                           
24 Sugiro que neste caso, o rompimento do preservativo durante o sexo se aproxima da prática 

do Stealthing (prática sexual onde o preservativo é utilizado, contudo é removido e/ou 

estourado sem conhecimento/consentimento de um dos parceiros). Ressalto que a pornografia 

gay/hetero já se utiliza deste modelo de erotismo. 
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 16. Transposição do post ensinando como cortar o preservativo antes do sexo. 

 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 17. Transposição do post ensinando como cortar o preservativo antes do sexo 
(continuação da página). 
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Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 18. Transposição do post ensinando como cortar o preservativo antes do sexo 
(continuação da página). 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 
Figura 19. Transposição do post ensinando como cortar o preservativo antes do sexo (final da 
página). 
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Outro ponto que chamamos a atenção é que embora no registro acima 

vejamos uma postura que parece apoiar a “pratica” do clube do carimbo, outros 

registros vão marcar fronteiras importantes na compreensão da questão tal o 

qual o engajamento consciente no sexo desprotegido e a diferenciação entre 

exposição e erotismo. 

“ Sexo bareback por sentir mais tesão é uma coisa, sexo bareback 
pra disseminar o vírus HIV é outra totalmente diferente, você não 
pode decidir pela pessoa como ela dever passar o resto da vida dela, 
se o sexo vai ser sem camisinha, deve haver o consentimento de 
ambas as partes todos temos direito sobre o nosso próprio corpo e o 
de fazermos com quem quisermos desde que respeitemos o direito 
do outro também.” 

 

Como podemos verificar, o registro deixa clara a ideia de 

responsabilidade no engajamento em práticas entendidas como arriscadas 

mesmo quando estamos falando de uma forma de erotismo. O registro que 

segue reforça este ponto:  

“Que tesão cara, alguém ai do RS Porto Alegre afim de me carimbar, 
to nem ai quero vitamina no cu , manda e-mail”. 

 

 

No registro abaixo novamente se repete a relação exposição e erotismo: 

“Tem um outro jeito melhor que já ouvi falar, não precisa fazer furo, 
so usar ao inves de lubrificante a base de gel algum a base de oleo, 
vasta um pouco para a camisinha rasgar e vc sentir a pele toda como 
rasga devagar o passive não sente e depois que rasgou ta tao 
gostoso que ninguem vai parar o q ta fazendo. Se alguem ai fizer 
depois me conta.” 

 

Embora alguns textos do blog tratem diretamente da exposição ao 

HIV/aids e mesmo de profilaxias de prevenção, não se encontraram registros 

que falam da exposição ao HIV/aids nada de diferente do que já sabemos, ou 

seja, a aids enquanto uma doença que ainda não tem cura, mas com 

tratamento. Os discursos do blog não se ocupam de falar da aids ou da 

exposição ao HIV/aids e sim da prática do barebacking principalmente por meio 

da expressão das práticas sexuais.  

A aids e o HIV não são negados, tampouco não se fala que não se tem 

medo ou que se queira contaminar com a doença. Fala-se do HIV/aids como 

uma consequência que pode acometer os praticantes de barebacking por 
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optarem manter relações sexuais desprotegidas mesmo sabendo da existência 

da doença: 

“Na minha vida faço sem camisinha e sei dos riscos, não podem me 
obrigar a ser como todos, sou apenas eu, curto desse jeito e pronto. 
Eu não impeço uma pessoa que fume, que se alimente de gorduras, 
batata, tomar refrigerante, produtos industrializados ou não praticar 
atividades físicas. Sei que muitos destes podem sofrer de várias 
doenças, mas é uma escolha da pessoa. Podemos morrer de câncer, 
infecção, infarto, colesterol alto acarretando problemas de saúde, 
mas não vamos morrer por causa disso , vamos? 
 
É certo alguém querer te proibir de comer algo por te fazer mal? O 
uso do cigarro é proibido mesmo comprovado que causa câncer? 
Bebe, fuma quem quer! 
 
Eu faço sexo sem camisinha porque quero, a vida é feita de riscos 
seja no sexo ou não. Não venha me julgar dizendo que não posso 
fazer oi te direi que não pode comer isso ou aquilo! Sou praticante de 
Bareback, sou feliz , tenho prazer e consciência do que faço, sei que 
a maioria curte ,mas por pressão da sociedade que não querem que 
você viva , ficam te pressionando e até obrigando a você fazer 
sempre com camisinha.” 

   

Pode-se dizer, que os discursos se ocupam majoritariamente em 

expressar as façanhas sexuais desprotegidas e a busca de parceiros.  

Conforme visto em diversos trabalhos que se ocuparam da prática do 

barebacking, os relatos coletados concordam que a exposição ao HIV/aids 

ocorre de maneira consciente dos riscos. Não foram observados relatos em 

que se fale da exposição ao HIV/aids como algo a ser evitado, ou como um 

fenômeno controlável, como visto, por exemplo, em outros trabalhos que 

relatavam práticas de redução de riscos adotadas pelos barebackers, tal como 

observado por Silva (2012). A exposição é assumida e os riscos são claros. A 

exposição e os perigos desta são assumidos e entendidos como inerentes a 

prática e não conferem valor diferencial. 

 

4.5. O risco não é o limite, o risco é parte do jogo. 

A partir do século XIX, vemos a transposição do conceito de risco de um 

elemento considerado neutro até a Idade Média para um elemento veemente 

(Fox, 1999), isso porque as grandes fábricas surgidas com o advento da 

máquina capitalista realizavam suas atividades com pouca ou quase nenhuma 

segurança, o que tornava os acidentes de trabalhos constantes, fazendo com 
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que a empresas passassem a buscar estratégias para prevenir os riscos de 

acidentes com objetivo de preservar seu quadro de funcionários e 

consequentemente poupar gastos.   

É neste período que nascem as seguradoras de toda ordem e a figura 

do agente de seguros. Nos anos 1970, o conceito foi mais bem elaborado e 

seguiu um rumo pautado em probabilidades previsíveis como questões 

políticas, mudanças sociais e eventos que não poderiam ser evitados como a 

morte (Mendes, 2015). No final dos anos 1980, novamente o conceito de risco 

será reformulado na perspectiva da teoria da modernização reflexiva de Urich 

Beck (2002). Por modernização reflexiva Beck (2002) entende os perigos e as 

consequências causadas pelo desenvolvimento científico e industrial, 

responsável por catástrofes naturais e pela precarização das condições de 

existência, desigualdade social, perda de trabalho e outras mazelas. Na obra 

de Beck, os riscos são incontroláveis e generalizados, sendo um estágio entre 

a segurança e a destruição total. Já na modernidade, os riscos são 

considerados nas esferas individual e coletiva.  Quando do aspecto individual, 

os riscos são fixados na adoção de estilos de vida perigosos mesmo que se 

considere que tais estilos podem ter sua origem em fatores emocionais, 

familiares e sociais.  

A precaução e prevenção marcam a maneira de lidar com os riscos na 

modernidade já que salvo os riscos naturais, tecnológicos e sociais, que não 

podem ser evitados, as “opções” arriscadas podem e devem ser evitadas 

(Douglas, Wildavsky, 2012). Nesse sentido dois resultados podem ser obtidos: 

o respeito às regras impostas ou a desobediência às mesmas. Ambos os 

fatores, concebem o que se entende por “estilos de vida” quando estamos 

falando do campo da saúde, mas ao mesmo tempo, também sustentam as 

novas identidades (Castiel, 1996, 2011, 2012; Hall, 2000; Giddens,1998; 

Ortega, 2003). Especialmente quando se fala da sexualidade, Gregori (2008, 

2016) observa que na modernidade perigo e prazer ocupam lugar importante 

na forma como as pessoas vivem o prazer. Essa relação é fruto de complexos 

processos históricos e sociais realizados nos corpos, o que concorda com a 
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afirmação de Foucault (2013) de que, dado à força das ações dos dispositivos, 

o corpo responde de maneiras por vezes ininteligíveis.  

A ideia de se colocar em risco permeia todo o material examinado, 

todavia, parece que os riscos envolvidos em uma prática sexual com alta 

possibilidade de exposição a diferentes agentes não parece ser um 

contratempo, ao mesmo tempo, parece também não justificar o engajamento 

em tais práticas como se pode ler no registro que segue: 

 

 “So faço sexo sem capa. Sou bem pervertido quando o assunto é 
sexo. Se o cara for hiv melhor ainda”. 

 
Embora a “encorporação” do elemento risco seja fator importante das 

masculinidades (Connel, 2000), o paradoxo que envolve os corpos-riscos 

(Castiel, 1996, 2000), ou seja, corpos marcados pelas pressões racionais, mas 

que não estão livres das paixões, também aparece nas falas: 

 

 “Vale lembrar que o positivo que faz os seus controles e tem carga 
viral indetectada não transmite o vírus nem se torna vitima da aids”. 
 
 

Outro registro abrange melhor este ponto: 

“Gente, eu sinceramente sinto muito tesão em praticas Bareback 
principalmente em vídeos deste tipo onde os ativos meio que forçam 
o sexo  sem a camisinha, porém na minha opinião esse tipo de coisas 
não se deve fazer com estranhos, isso é uma pratica muito perigosa e 
com a vida não se brinca. O comentário de certas pessoas aqui me 
deixam até com medo, se um dia já fizeram esse tipo de coisa comigo 
graças a Deus nunca me  passaram nada mas não estou a correr dias, 
acho uma boa levarmos camisinhas próprias e não darmos mole com 
ela na mão dos terceiros antes  e na hora do sexo. Sexo sem 
camisinha é muito bom mesmo, porém acho que viver com saúde é 
mais importante.” 

 

Ambos os comentários trazem alguns pontos de discussão 

interessantes. O conhecimento de que uma carga viral indetectável não 

transmite o HIV/aids e transar bare apenas com pessoas conhecidas remete 

aos rituais de risco conforme proposto por Robert Crawford (1980), ao mesmo 

tempo em que demonstra a influência e o alcance das informações sobre o 

HIV/aids que chegam as pessoas no geral. Vemos ainda resquícios do “clube 



75 
 

do carimbo” na precaução de levar as camisinhas. Para Crawford (1980), dado 

o alto rigor investido pela sociedade atual em evitar as doenças, as pessoas 

tendem a adotar comportamentos ora baseados no medo, ora estruturados em 

evidências cientificas para ordenar suas ações de cuidado e práticas de saúde. 

Essa ambivalência de comportamentos denominados Healthism, geraria 

alto grau de ansiedade e, no fim, as pessoas acabariam criando rituais de risco, 

ou seja, o engajamento em ações que poderiam ser danosos a sua própria 

saúde (Crawford, 2011).  Entretanto, Castiel (1996) observa que colocar-se em 

risco é um elemento dos nossos tempos marcado por ansiedades e tensões 

próprias, ao passo que um estilo de vida mais saudável ou tóxico tornaram-se 

elementos das identidades, inclusive das sexuais, de maneira que o que 

acarreta o adoecimento deixa de ser responsabilidade do destino e passa a ser 

uma escolha pautada em ações racionais tal como demonstrado nas falas que 

seguem: 

“Alguém de Fortaleza que saiba quem pode carimbar... Doido para 
receber vitamina de macho, ser depósito de porra.. Sou passivo. 
Doido para ser carimbado nem precisa avisar que está carimbado.” 
 
“Doido para ser carimbado aqui!! Fala ae... Pode mandar email 
abaixo nas respostas. Se for hiv pos ganha uns pontos cmg... Manda 
ae !! Doido para sentir na pele !! Sou passivo !!.” 

 

Como se pode observar, o intercurso sexual desprotegido prevê os 

“perigos” envolvidos, de maneira que dois pontos chamam a atenção: o erótico 

individual e a exposição que não ocorre às cegas. Se um ou outro, os registros 

contam que os jogos eróticos respeitam jeitos próprios que misturam prazer e 

transgressão. Adotamos aqui a ideia de transgressão conforme proposto por 

Gregori (1999), ou seja, a transgressão imprime o que a autora vai chamar de 

limites da sexualidade. Assim, pensar nas sexualidades pressupõe considerar 

a junção de diferentes elementos, sendo o perigo um destes; 

É possível afirmar que consentimento e vulnerabilidade constituem 
hoje os termos centrais em torno dos quais são acionados os direitos 
e práticas sexuais. Se em um momento anterior e no marco das 
contribuições feministas pro-sex, prazer e perigo formavam uma 
convenção com significativa rentabilidade analítica, atualmente é 
preciso reconhecer o deslocamento para as problematizações que 
dizem respeito ao consentimento e a vulnerabilidade. 
Como já assinalei anteriormente, o consentimento está associado à 
noção de autonomia individual e, muito fortemente, à capacidade 
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racional e consciente do sujeito ao se envolver em interações sexuais 
(Gregori, 1999, p. 47). 

 

Os registros a seguir demonstram essa relação, em que a transgressão 

é enaltecida e brinca com as normas impostas:  

“Que delicia, esse ano levei pouca leitada, mas levei uma deliciosa de 
um coroa feio, que socou na carne e me deixou todo fissurado e 
jorrou leite dentro do meu rabinho. 
Uma vez eu estava dando para o cara no cinemão que eu fui colocar 
a mão no pau do cara o tinha o anel da camisinha kkk.” 

 
“Outra vez eu fui achar uma camisinha dentro do meu cu, no outro dia 
acredito que o cara puxou o anel da camisinha para a cabeça do pau, 
quando socou tudo para dentro do a camisinha ficou no cu, quando 
soca tudo ate os cocos e volta, a camisinha fica no rabo kkk, eu nem 
senti a camisinha... So depois que deu vontade de expelir o esperma 
e a camisinha saiu.” 
 

“ Seu cu ficou seguro né kkkk” 

 

Novamente a ideia de não estar fazendo sexo “às cegas” retorna ao 

discurso como podemos verificar, de maneira que consideramos que alguns 

registros sugerem uma diferenciação entre barebacking e sexo desprotegido. 

Nesse sentido, alguns registros falam de colocar-se em risco descolada da 

ideia de barebacking. Assim, é que os relatos mostram também que colocar-se 

em risco não necessariamente precisa ser chamado de barebacking: 

 

 “Já nem carrego camisinha que é pra não incentivar os caras a 
querer me comer com capa huaushu”. 
 

A mesma ideia aparece em outras colocações:  

 

“Isso ae!!!Eu as vezes carrego e quando pedem, digo que não 

tenho!!! Mas raramente eu levo”.  
 
“Comi uma mina ao qual a camisinha estourou, porém so vi quando 
tirei o pau e havia gozado dentro dela. Falei do ocorrido e ela ficou de 
boa”. 
 

Vemos aqui novamente o contexto das sexualidades se organizarem em 

consideração a diferentes vulnerabilidades (Gregori, 1999), ao mesmo tempo 

em que percebemos uma mudança na ideia do uso do preservativo nas 

relações. Neste ponto, Castiel (1996, 2011, 2012) observa que as campanhas 

de prevenção ao HIV/aids não focam seus esforços naqueles que optam em 
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não se protegerem independente do discurso sanitário vigente, antes os separa 

dos “responsáveis” e “conscientes”.  

Os dados mostram então, que expor-se ao HIV/aids e outras ISTs, 

configuram fatores específicos, estruturados em diferentes aspectos, ao passo 

que temos aqui ao menos dois pontos importantes de discussão: a forma como 

o HIV/aids tem sido visto pelas pessoas, e os limites que as sexualidade 

impõem a sua compreensão. Vemos então que os jogos eróticos não 

necessariamente respeitam duros padrões ou regras, constituindo um desafio a 

perspectiva das ações de prevenção quando não compreendidos como a 

junção de fatores, oportunidades e mesmo concepções sociais e de gênero.  

 

4.6. A materialidade do barebacking na pornografia 

 

4.6.1. Pornografia, erotismo e obscenidade.  

Partindo da ideia de que as performances vistas nos filmes de sexo 

barebacking se confundem com a própria prática, neste capítulo discutimos a 

importância da pornografia no contexto do barebacking. A pornografia exerce 

papel significativo na expressividade da prática ao menos por dois motivos: 1) 

A pornografia traz a luz alguns signos da prática e certa organização dos jogos 

sexuais e, 2) Dado que a pornografia constitui um produto que atende à 

demanda das massas, ora o barebacking é visto como fetiche, ora se enquadra 

como sexo padrão e em outros momentos como categoria identitária. 

Independente de como a pornografia fala do barebacking, vemos se tratar de 

mercados linguísticos distintos e como tal, conferem ao barebacking valores 

específicos (Bourdieu, 1996). 

  A pornografia ainda denuncia mesmo por meio de uma ficção que, o 

sexo imaginado é completamente diferente do sexo real. Nessa perspectiva, o 

sexo aconteceria de certa forma, considerando poucas variações, seguindo 

certas regras tais qual penetrador e penetrado, ou, que o gozo em geral ocorre 

de certa forma, ou quando muito de mais uma ou outra maneira, não 

considerando as variações e a dinâmica dos jogos eróticos (sexo real), como 
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se o erótico e a excitação seguissem um rígido e previsível manual (sexo 

imaginado).  

O termo pornografia passa a figurar em diferentes meios a partir do final 

do século XIX como uma resposta da cultura de massa ao controle técnico, 

teórico, de vigilância e de segurança que se instalou e ordenou a sexualidade 

desde o século XVI (Leite Jr., 2009, 2011). Enquanto a ciência se ocupava em 

caracterizar os corpos e as atitudes em perversos e pervertidos, a cultura de 

massa investiu fortemente em materiais visuais, sonoros e mesmo artísticos 

que representavam as práticas sexuais que fugiam daquelas classificadas 

como “normais” pela Scientia Sexualis (Foucault, 2003). Nasce assim, a 

pornografia (Leite Jr., 2009, 2011). A partir dos anos 1970 inicia-se em 

diferentes meios, principalmente nas artes em geral e também na academia, 

um debate em torno do que era entendido como erótico e o que era 

pornografia. Para Georges Bataille (2004), o erotismo é a transgressão do sexo 

enquanto ato sexual puramente dito, já que os seres humanos são os únicos 

animais que fazem sexo e o transformam em um ato erótico. Para Bataille 

(2004) o ato sexual se torna erótico dado à junção da continuidade e da 

descontinuidade da vida. Nesse sentido, o erótico é a extrapolação dos limites 

corporais no ato sexual, pois os corpos durante o sexo desejam unificar-se, ser 

uma coisa só. Assim, a entrega sexual coloca o orgasmo como uma 

experiência que remete à vida e à morte. Já a pornografia, define-se como 

vídeos, revistas, textos, objetos e imagens padronizados que apresentam o 

jogo sexual acrescido de obscenidade, objetivando o prazer do consumidor e o 

consumo das massas, sendo o objetivo final o lucro e a expansão comercial 

das empresas produtoras (Leite Jr., 2011). Adotamos aqui, a ideia de 

obscenidade conforme proposto por Baudrillard (2000; 2004), ou seja, a 

visibilidade total das coisas, no caso da pornografia, a ampliação do corpo e do 

ato sexual, postos em cena grosseiramente como se estivessem disponíveis 

para serem devorados, consumidos e reabsorvidos. Nesse sistema, a 

pornografia atende a nichos de mercado específicos e pode variar de 

mainstream a bizarra.  
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Se um perfil ou outro, a pornografia tem no excesso sua principal 

matéria prima (Leite, Jr., 2009, 2011). Para Bourdieu (2010), não existe uma 

separação entre erótico e pornográfico já que ambos configuram produtos que 

visam um mercado especifico ao mesmo tempo em que sinalizam diferenças 

entre as classes marcadas principalmente por intermédio do gosto estético:  

Se é demasiado evidente que, pela arte, a disposição estética recebe 
seu terreno por excelência, ocorre que, em qualquer campo da 
prática, é possível afirmar a intenção de submeter às necessidades e 
as pulsões primarias ao requinte e à sublimação: além disso, em 
todos os campos, a estilização da vida, ou seja, o primado conferido à 
forma em relação a função, â maneira em relação a matéria, produz 
os mesmo efeitos. E nada determina mais a classe e é mais distintivo, 
mais distinto, que a capacidade de constituir, esteticamente objetos 
quaisquer ou, até mesmo “vulgares” (por serem apropriados, 
sobretudo, para fins estéticos pelo “vulgar”) ou a aptidão para aplicar 
os princípios de uma estética “pura” nas escolhas mais comuns da 
existência comum – por exemplo, em matéria de cardápio, vestuário 
ou decoração da casa – por uma completa inversão da disposição 
popular que anexa à estética à ética. De fato, por intermédio das 
condições econômicas e sociais que elas pressupõem, as diferentes 
maneiras, mais ou menos separadas ou distantes, de entrar em 
relação com as realidades e as ficções, de acreditar nas ficções ou 
nas realidades que elas simulam, estão estreitamente associadas às 
diferentes posições possíveis no espaço social e, por conseguinte, 
estreitamente inseridas nos sistemas de disposições (habitus) 
características das diferentes classes e frações de classe. O gosto 
classifica aquele que procede à classificação: os sujeitos sociais 
distinguem-se pelas distinções que eles operam entre o belo e o feio, 
o distinto e o vulgar; por seu intermédio, exprime-se ou traduz-se a 
posição desses sujeitos nas classificações objetivas (Bourdieu, 2010, 
p.13). 
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4.6.2. A pornografia gay: o jogo das identidades 

Os filmes pornográficos gays desde a década anterior já demonstravam 

mudanças profundas nos tipos de produção. Após o episódio de Stonewall25 

em 1968, a cultura gay americana sofreu fortes mudanças e os filmes 

pornográficos vão acompanhar essas transformações.  

Nos anos 1980 estas mudanças serão marcantes, principalmente no 

casting de atores e no forte investimento nas produções, que logo sofreram um 

forte abalo por conta da aids. Até meados de 1986, alguns filmes pornográficos 

gays ainda eram realizados sem o uso do preservativo, apesar de que, nesse 

período, a aids já estava bem caracterizada, tanto pelas agências de saúde 

quanto na mídia em geral.  

Dado a grande cobertura de mídia sobre casos de atores pornôs 

infectados com o vírus HIV, somada a forte pressão de parcos sindicatos que 

representavam os performers, a partir dos anos 1990 a indústria pornográfica, 

não tendo outra saída, insere de vez o preservativo nos filmes gays e 

heterossexuais. Nesse período, os filmes gays vão sofrer alterações estéticas 

importantes, pois as películas rodadas até este momento deixam de lado 

atributos estéticos comuns ao universo erótico gay, como corpos com muitos 

pelos e barba, e adotam uma estética onde os corpos dos atores eram na 

maioria depilados e com aspecto mais saudável, principalmente por conta dos 

músculos.  

                                                           
25 The Stonewall Inn foi um bar gay situado na cidade de Nova York no histórico bairro 

Greenwich Village. O bairro do Village historicamente ficou conhecido por ser o reduto de 

artistas desde o inicio século XIX. Em 28/06/1969, o Stonewall foi palco de um confronto entre 

seus frequentadores e a polícia. Cansados de sofreram violências dentro e fora do bar, os 

frequentadores unidos se rebelaram contra a polícia que naquela data pretendia invadir o bar, 

já que até aquele momento, a homossexualidade era considerada crime, o que fazia com que 

as batidas policiais a bares gays fossem constantes. Naquela noite a invasão foi impedida por 

fortes manifestações que duraram a noite toda e algumas noites seguintes. A partir da Rebelião 

de Stonewall, gays e lésbicas americanos puderam discutir mais abertamente sua condição na 

sociedade e lutar por direitos antes negados (Green, Polito, 2004). 
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A estética do saudável vista nos corpos musculosos e sem pelos, 

agregada a ideia de higienização e proteção oferecida pela camisinha 

transforma a imagem dos filmes pornográficos gays. Nesse período, os corpos 

dos atores, principalmente o ânus, de tão depilados constituem uma crítica da 

indústria pornô gay a ideia dos homens gays serem os maiores vetores da aids. 

Findada a década de 1980, os anos 1990 transcorrem com muitas 

polêmicas na pornografia gay sendo a aids uma delas, até que em meados de 

1997 a pornografia gay coloca no mercado os filmes de gênero barebacking. 

Os filmes de sexo barebacking nascem como maneira de atender um 

novo nicho de mercado, ou seja, os barebackers que começavam a povoar a 

grande mídia e consequentemente o imaginário social a partir da divulgação 

maciça das conversion parties26. Ao mesmo tempo, o lançamento dos filmes de 

barebacking no mercado pornográfico, coincide com fortes mudanças nos 

rumos das aids a partir do inicio da década com a terapia antirretroviral que 

começa a ser utilizada no tratamento da aids em 1996 (Scare, 1999).  

Dick Wadd foi o primeiro diretor de filmes pornográficos gays a rodar um 

filme bare intitulado NYPD ainda em 1997, seguido de Paul Morris que em 

1998 funda a Treasure Island Media. Os filmes barebacking vão se diferenciar 

da indústria naquele momento principalmente por utilizaram diferentes técnicas 

de filmagem, podendo variar do gênero Gonzo a produções mais elaboradas, 

sem contar a fetichização do esperma, a exacerbação de cenas que 

priorizavam a ejaculação e, também, por parte do casting ser soropositivo ao 

HIV/aids (Dean,2010, Thomas, 2000). 

No percurso que culminou com a escrita do trabalho, os sites de 

pornografia figuram como material em maior quantidade. Quando das primeiras 

observações, havia muitos os sites de pornografia bare, porém poucas eram as 

produtoras. Atualmente, praticamente todas as produtoras têm filmes de bare e 

muitos sites de pornografia gay já têm uma aba específica nos menus de 

apresentação destinada ao barebacking.  

                                                           
26 Festas sexuais entre homens que tem sexo com outros homens onde supostamente 

um ou mais membros era soropositivo. Em tais festas, que também ficaram conhecidas como 
roleta russa, à identidade dos homens HIV positivos era desconhecida dos participantes. 
Sabia-se apenas de sua presença.   As festas objetivavam a conversão de novos membros, ou 
seja, a soroconversão ao HIV (PAULA, 2010).  
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Nos sites mais convencionais de pornografia, os filmes de barebacking 

são alocados na aba dos fetiches. No início dos anos 2000, a pornografia vai 

sofrer um novo impacto: a concorrência com a internet. Para além dos 

aspectos comerciais que o uso da internet na busca por pornografia vai causar, 

os filmes barebacking dão um novo gás na produção de filmes adultos gay, da 

mesma forma que os filmes rodados em tecnologia 3D foram a tabua de 

salvação da indústria pornô heterossexual (Diaz-Benitez, 2010).  

Sabe-se que as produções pornográficas, gays ou heterossexuais, sem 

o uso do preservativo não somente têm a função de trazer mais realidade ao 

sexo comercial, mas também, juntamente com o que é chamado de sexo 

bizarro, são muito valorizadas dentro do universo da indústria pornográfica, de 

maneira que a indústria segue um complexo protocolo de exames sorológicos e 

vigilância dos atores e atrizes como forma de evitar possíveis infecções pelo 

HIV/aids e ISTs (Diaz-Benitez, 2010, 2010).  

Os atores desses tipos de filmes também são mais bem remunerados, 

embora sejam impactados na composição do casting de outras produções mais 

convencionais (Diaz-Benitez, 2010). O preservativo não está abolido das 

produções, mas muitas produtoras ou somente produzem filmes de sexo 

barebacking, ou têm uma “linha” voltada para este tipo de produção.  

Embora falte qualificação para discorrer sobre esse tema, cabe lembrar 

que quase todas as produtoras produzem filmes barebacking, todavia o foco 

aqui recai sobre as empresas de filmes pornôs voltadas aos gays 

estadunidenses e europeias e algumas poucas nacionais. As empresas que se 

ocupam de produções heterossexuais muito antes já realizam produções desse 

nível e mesmo atualmente também o fazem - sem dar o nome de barebacking. 

Algumas empresas mais reservadas de pornografia gay americana, 

como forma de competir com aquelas que editam filmes bare, reeditam no 

mercado filmes que são chamados de pre-condom, ou seja, filmes produzidos 

nos anos 1970 quando o preservativo ainda não era utilizado nas produções 

pornográficas. Todas as produtoras avisam nas capas dos DVD´S que o filme é 

barebacking.  



83 
 

Quando a palavra Barebacking não está registrada, suas variantes 

Raw27, sexo sem capa, Pré Condom ou condom free28 são utilizadas. Mesmo 

se não houvesse as informações referenciando o tipo de produção, as imagens 

das capas dos DVDs e páginas de sites já cumpririam este papel, dado o 

excesso de informações visuais - elemento indispensável na pornografia - que 

ilustram alguns filmes.  

Nos registros dos créditos antes de iniciar os filmes, todas as produtoras 

avisam que os atores são maiores de idade e que a empresa segue rígidas 

regras de prevenção ao HIV/aids e demais ISTs. As empresas europeias e 

americanas, e também as brasileiras, sugerem o uso de preservativos e 

ressaltam o caráter fictício das obras.  

A Tresuare Island Media, ou TIM como é conhecida e aqui adotamos a 

nomenclatura, é a maior produtora de filmes gays de sexo barebacking.  Na 

esteira da TIM, outras produtoras começaram também a produzir pornografia 

barebacking e, embora muitos tenham sido as críticas e polêmicas geradas 

dentro da indústria e mesmos entre os consumidores de pornografia, 

atualmente a TIM ocupa o lugar de maior produtora de filmes bare de maneira 

ser importante contextualizar as produções desta empresa mais 

detalhadamente no trabalho.  

A TIM sobressai neste ramo e se diferencia das demais produtoras 

devido a dois aspectos: a produção exclusiva de filmes barebacking e o uso de 

muitos elementos que conferem à prática um status de fetiche, por exemplo, a 

exacerbação vista em toda a filmografia da TIM no contato com o esperma. A 

TIM também se diferencia do mercado da pornografia por comercializar livros 

de fotografia artística e calendários com o tema bare, brinquedos eróticos e 

produtos como lubrificantes e óleos para sexo anal. A discussão sobre a 

abrangência da TIM se faz importante ainda, dado o tipo de estética vista em 

seus filmes, que chamaremos de barebacking hard. Já as demais empresas 

embora também produzam filmes com estética hard, no geral concentram suas 

produções no que chamaremos de barebacking soft.  

                                                           
27 Palavra de origem inglesa que significa cru. 

28 Camisinha livre/sem camisinha. 
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A importância de definir os gêneros e estética dos filmes, diz respeito à 

criação da ilusão nos termos de Abreu (2014), ou seja, de criar um fetiche 

centrado no exagero. Sugerimos que é o exagero que vai criar a ideia de um 

fetiche sexual, ao mesmo tempo em que vai dar os contornos de como tal 

“fetiche” será compreendido. Assim é que na modalidade hard, a variedade de 

performances sexuais são muitas, mas, em linhas gerais, são comuns o Gag29 

the Fag, Gang Bang30 e Fist Fucking, podendo várias em orgias e o sexo mais 

padrão (penetrador/penetrado).  Os atores também seguem uma estética que 

no geral, mesclam homens com muitas tatuagens pelo corpo, peludos, com 

alargadores nas orelhas e piercings em profusão. Estes atores diferem em 

muito dos padrões estéticos vistos nos filmes das demais produtoras de pornô 

gay. As tatuagens com o símbolo do Biohazard31 e a figura de uma bandeira 

pirata (Figuras 20) – símbolo da produtora – são bastante comuns entre o cast 

e mesmo entre homens que participam de grupos de barebacking mais 

organizados tais como alguns grupos de homens norte-americanos. 

 

 

 

                                                           
29 Erotismo que consiste na inserção do pênis com maior velocidade durante o sexo 

oral até a ejaculação. Com a forte pressão do pênis na boca, é comum o acumulo de saliva, 

falta de ar e mesmo o vômito.  

30 Sexo entre uma mulher e três ou mais homens, ou entre um homem e três ou mais 

parceiros, com a diferença que se em uma situação ou outra, apenas um homem ou a mulher é 

penetrado (a) por todos os demais envolvidos no jogo sexual. O Gang é muito comum em 

todos os tipos de pornografia. 

31 Símbolo comumente utilizado para referir substância contaminante ou tóxica. 
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Fonte: arquivo do pesquisador 

Figura 20. Símbolo do Biohazard muito comum para identificar material tóxico ou contaminante 

no contexto hospitalar e bandeira pirata, símbolo da produtora Treasure Island Media (TIM) em 

destaque na própria figura.  

 Em comunidades de barebackers estadunidenses ambos os símbolos 

são bastante comuns, seguidos de outros como o H+ (HIV positivo) e – to + 

(Positivo e Negativo). Os filmes da TIM, não são rodados em cenários 

elaborados como os de outras produtoras. Por vezes as filmagens acontecem 

em hotéis ou sex shops e, dependendo da efervescência da ação, os 

cinegrafistas também podem participar da cena. Alguns filmes não parecem ser 

organizados dando a impressão de que as pessoas marcaram um lugar e um 

horário para fazer sexo e resolveram filmar. Esse ponto também é um 

diferencial da TIM no circuito da produção de filmes pornô gays, pois não se 

adequa a uma ordem que diferencia os filmes gays dos heterossexuais: a 

necessidade de um roteiro e de uma história (Diaz-Benítez, 2010).  

Os filmes de Barebacking da TIM, também abusam do arsenal 

simbólico de outras práticas a exemplo do Sadomasoquismo32 e do Bondage33. 

Balanços eróticos os chamados Slings34, Pissing35 e Glory Holes36 são comuns 

                                                           
32 Erotismo onde a dor é elemento importante na obtenção de prazer. 

33 Erotismo onde a dominação do parceiro constitui elemento importante do prazer. 

34 Balanço preso ao teto com espécie de cama na parte inferior onde à pessoa se 

acomoda para penetração ou fisting. 

35 Prática erótica onde um dos parceiros urina sobre o corpo e/ou boca do outro 

parceiro, sendo a micção elemento importante do prazer.  
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nos filmes. Mesmo sem seguir um roteiro determinado em alguns filmes, as 

produções da TIM não podem ser consideradas filmes Gonzo porque alguns 

atores são conhecidos no mercado da pornografia. Embora a diferenciação de 

não seguir um roteiro que conta uma história, os filmes focam na exacerbação 

do desempenho sexual dos atores, principalmente aqueles que assumem o 

papel de passivo nas cenas. Este ponto é importante e constitui outro 

diferencial destas produções, haja vista que nos filmes mais convencionais, o 

foco é na transa e, no geral, no ator que faz o ativo na cena.  

Este último ponto é inverso nas produções de Barebacking da TIM, 

especialmente em filmes que compõem uma trilogia. Esses sempre valorizam a 

possibilidade do passivo transar com muitos atores e lembram a ideia de filme 

pornô com história, pois focam em um determinado ator e uma façanha sexual 

específica, tais como o maior número de felações ou quantidade de transas em 

um só dia ou no período de uma semana, por exemplo. O foco não está na 

capacidade de penetrar, e sim ser penetrado ou conseguir ser submetido a 

diferentes intercursos sexuais.  

Dean (2009) observa que em se tratando de subculturas a exemplo do 

exército ou das fraternidades, e também no barebacking, a demonstração de 

força física e de resistência às intempéries e desafios constitui fator importante 

na atribuição da masculinidade. Essa ideia concorda com as observações de 

Welzer- Lang (2001, 2004) ao tratar a constituição das masculinidades: 

 Em nossas sociedades, quando as crianças do sexo masculino 
deixam, de certo modo, o mundo das mulheres, quando começam a 
se reagrupar com outros meninos de sua idade, elas atravessam uma 
fase de homossociabilidade na qual exercem fortes tendências  e/ou 
grandes pressões para viver momentos de homossexualidade. 
Competições de pintos, maratonas de punhetas ( masturbação), 
brincar de quem mija (urina) mais longe, excitações sexuais coletivas 
a partir de pornografia olhada em grupo , ou mesmo atualmente em 
frente às strip-poker eletrônicas, em que o jogo consiste em tirar a 
roupa das mulheres... Escondidos do olhar das mulheres e dos 
homens de outras gerações os pequenos homens se iniciam 
mutuamente nos jogos do erotismo. Eles utilizam para isso 
estratégias e perguntas (o tamanho do pênis, as capacidades 
sexuais) legadas pelas gerações precedentes. Eles aprendem e 

                                                                                                                                                                          
36 Abertura circular com 5 ou 7 centímetros de diâmetro efetuadas em cabinas ou 

paredes de diferentes matérias  onde se introduz o pênis para sexo oral. Muito comum em 

clubes de sexo (Holmes, Byrne, Murray, 2010). 
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reproduzem os mesmos modelos sexuais, tanto pela forma de 
aproximação quanto pela de expressão do desejo (Welzer-Lang, 
2001. p. 462). 

 

O uso de Poppers37 é bastante comum durante as cenas rodadas pela 

TIM, outro diferencial nos pornôs gays. O ápice das cenas se dá na ejaculação. 

Nesse momento a câmera focaliza com maior ênfase as performances dos 

atores. Como sabemos nos filmes gays o momento da ejaculação reforça 

aspectos da masculinidade importantes neste tipo de produção (Diaz-Benitez, 

2010), entretanto, nos filmes de barebacking é o destino dado a ejaculação que 

parece importar. Assim, quando nos filmes que comportam a estética do 

barebacking hard a ejaculação é engolida, armazenada em frascos e ingerida 

posteriormente ou manuseada em abundância. A imagem do ânus do ator que 

faz o papel de passivo nas cenas é mostrada maior número de vezes, 

principalmente após a ejaculação dos vários atores que participaram da cena. 

A estética dos filmes parece ordenar o erotismo da própria prática como vemos 

no comentário de um seguidor do blog ao registrar sua opinião sobre um filme 

de Jeff Palmer, ator soropositivo muito requisitado nos filmes de barebacking: 

“Pô, todo mundo sabe que lugar de porra é no cú!! Não tem nada 
como leva aquela leitada de noite ou de manhãzinha, e sentir a porra 
escorrendo o resto do dia, quanto mais melhor !! Assim como saber 
que a sua porra ta escorrendo do rabo do outro cara. Se a porra for 
aditivada fazer o que ? Não pode é ficar sem aquela injeção diária de 
vitamina P.” 

 

Para outro seguidor do blog:  

“Delicia cara, adorei essa putaria. Eu kero é gozar. Com ou sem 
capa. Ver o cuzão do macho todo aberto. E bem q se capa e mil 
vezes melhor. Ver o macho cuspinho leitinho pelo rabo RS”. 
 

Os relatos se aproximam da estética dos filmes de pornografia 

barebacking que foram vistos em variedade no decorrer da pesquisa, mas 

                                                           
37 Inalante a base de alqui-nitratos muito utilizado em party drugs (festa das drogas) e 

em festas sexuais. O Poppers causa o relaxamento dos músculos ao redor dos vasos 

sanguíneos o que aumenta o oxigênio no sangue. Ânus e vagina são áreas com grande 

concentração de vasos sanguíneos e, dessa forma, como o Poppers relaxa muito a 

musculatura dessas áreas, é comum o uso do inalante em festas sexuais. Disponível em: 

http://www1.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=33293 
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também sinalizam outras práticas sexuais que podem ser confundidas com o 

barebacking a exemplo do stealthing.  

 Nos Estados Unidos atualmente a indústria tem debatido sobre a 
utilização de Truvada38 entre os atores de filmes pornôs soropositivos ou não. 
Estes atores atuam em filmes com a temática POZ CUM. Nos dados 
examinados o relato que segue mostra uma possibilidade de relação com o 
POZ CUM: 

“Eu adquiri o HIV meio que “sem querer”. Transava com os caras na 
pele mas no fundo não queria pegar HIV, sabe como é né? Até que 
virei michê... E a galera aqui acola me pagava para fazer sexo sem , 
até que... Hoje a galera aqui em Fortaleza me paga para fazer esse 
lance do carimbo. Já devo ter leitado uns 10. Cobro só 250 pilas pra 
carimbar , mas é tudo muito restrito claro”. 

   

Por sua vez, nos filmes de barebacking soft os cenários respeitam uma 

diversidade de locações e os atores diferem bruscamente entre as produções, 

mas, no geral, o cast é composto por homens musculosos e com poucos ou 

nenhum pêlo. Mais recentemente e na pornografia em geral, os atores se 

apresentam com corpos mais peludos. Os atores mais novos com exceção dos 

contratados por produtoras como a Bel Ami39 expõem corpos sem pêlos e 

tatuagens.  As tatuagens são permitidas, mas em menor profusão e a 

diversidade das práticas é reduzida resumindo-se a pares, trios ou orgias. A 

ejaculação também tem maior ênfase, mas diferente dos filmes hard seu 

destino no geral termina sobre partes do corpo como peitoral e nadégas, assim 

como a utilização de instrumentos ou acessórios comuns em outras práticas 

pouco aparecem.  

Nas produções realizadas por empresas menos conhecidas por vezes é 

comum à utilização de Dildos40. Os atores negros são minoria nas produções 

                                                           
38 Truvada é um medicamento que combina dois outros medicamentos em um único 

comprimido: Entricitabina (FTC) e Fumarato de Tenofovir Desoproxila (TDF). Até maio de 2017, 

o Truvada era indicado para a supressão do vírus HIV. A partir dessa data, passa a ser 

indicado também para a prevenção do HIV nos casos de Pré-exposição (PrEP). 

www.portalanvisa.gov.br. Disponível em 09 de setembro 2017. 

39 Produtora de filmes pornográficos gays fundada no inicio dos anos 1990 por Georges 

Duroy. A Bel Ami se destaca no meio pornô com um casting composto  de jovens atores russos 

e alemães.  

40 Brinquedos eróticos tais como vibradores e pênis de borracha, vaginas de látex e 

consolos de silicone, facilmente encontrados em Sex Shops. 
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barebacking independente do seguimento. As produções realizadas apenas 

com atores negros, respeitam a ideia mais geral da pornografia gay, ou seja, na 

ênfase e reforço dos atributos corporais tal como o tamanho do pênis e na 

idealização do homem gay como insaciável sexualmente (Pinho, 2012). Ambos 

os tipos de produções exercem um papel estético importante. As diferenças 

ficam claras nas capas dos DVDs. Os quadros que seguem demonstram essas 

variações nos filmes da TIM e de outras produtoras: 

 

 

 

         1                                             2                                                   3 

                      

Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 21. Alguns filmes da Treasure Island Media (TIM)  
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4              5                                        6 

              
Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 22. Alguns outros filmes da Treasure Island Media (TIM)  
 

7                                           8                                              9 

       

Fonte: arquivo do pesquisador 
Figura 23. Mais alguns outros filmes da Treasure Island Media (TIM)  

 

Uma análise das capas dos DVD’s da TIM, nos mostra alguns elementos 

que embora presentes em outros seguimentos da industria pornografica 

gay/hetero, aqui são reforçados com objetivo de expandir a criação da ilusão 

(Abreu, 2014) comum a pornografia mas também de reforçar determiandos 
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posicionamentos. São os títulos, legendas e fotos das capas dos filmes 

pornográficos que criam a ilusão proposta pela pornografia. Os maiores seios 

ou os maiores pênis, ou a maior quantidade de penetrações, são elementos 

que são criados a partir da palavra, e objetivam não somente a excitação, mas 

também a expansão do mercado pornográfico que transita desde o sexo mais 

tradicional até o mais bizarro/grotesco (Leite Jr., 2013).  

Dado que as capas dos DVD’s 1, 2, 3, 4 e 8, centram as legendas na 

performace dos atores, chamamos a atenção para o fato de que tal reforço  se 

aproxima do observado por Diaz-Benitez (2010) em sua pesquisa, ou seja, que 

na pornografia, há algum tempo, aqueles que são penetrados ocupam outro 

lugar. A autora observa que ao mesmo tempo em que a pornografia cria 

supermachos também cria superfêmeas. Assim, é que as mulheres nesse tipo 

de produção tem agência, podem se colocar e não mais ficarem mercê de uma 

posição de passividade principalmente quando “comandam” a cena, dizendo de 

como gostam de fazer sexo. Para além de talvez uma “estratégia”, sugiro que a 

mesma lógica ordena alguns filmes barebacking a exemplo dos analisados 

aqui, com a diferença de que, ao reforçar as capacidades sexuais dos 

passivos, sugerimos certo equilíbrio de forças a partir da virilidade tal qual visto 

na relação entre as figuras do Leiteiro e do Depósito. 

Por outro lado, as capas 5, 6, 7 e 9 ao trazerem algumas palavras, 

brincam com a ideia de ilusão e da criação de uma identidade. Essa 

observação parte da tradução das palavras breeding: criação; planting seed: 

plantação de sementes, viral load: carga viral e burgery: bicho erro, defeito. 

Essas palavras usadas dentro do contexto do barebacking ora parecem brincar 

com a ideia de plantar/semear uma identidade centrada no sexo desprotegido, 

ora remetem a um fetiche pelo erro, bicho, defeito, o que também sugere a 

ideia de identidade, aspecto que ganha maior força quando da exposição a 

viral load: carga viral.  

Já os filmes bare soft de diferentes produtoras centram as imagens em 

um sexo mais “padrão” conforme podemos verificar na figura 24. O quadro 

apresenta filmes de diferentes produtoras e, ao contrário dos filmes bare hard, 

situam a experiência do barebacking em outro nível. Aqui o barebacking é uma 
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experiência que consuma um final feliz (HELIZ STUDIO - 1) ou uma prática 

sexual que se pode participar em certos lugares, o que sugere a ideia de um 

grupo fechado (SPARTA VIDEO 5), ou uma aventura de “homens de negócios” 

como visto em outra capa de DVD (LUCAS ENTERTEINMENT – 6). O 

barebacking ainda compõe a ideia de um fetiche (EAGLE VIDEO - 2), no qual 

homens heterossexuais supostamente praticam bare. A ideia de fetiche retorna 

no filme da produtora RAW ENTRY CLUB-3, que fala de uma 

academia/treinamento e por fim, como uma experiência inovadora tal como 

demonstrado na capa do DVD da BEUA MEC - 4. 

 

 

         HELIXSTUDIO 1                                    EAGLE VIDEO 2       RAW ENTRY CLUB 3 
  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: arquivo do pesquisador  
Figura 24. Alguns filmes pornográficos de outras produtoras.  
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       BEAU MEC 4                              SPARTA VIDEO 5 LUCAS ENTERTAINMENT 6 
  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: arquivo do pesquisador  
Figura 25. Alguns filmes pornográficos de outras produtoras.  

 

As percepções e observações discutidas concordam com Dean (2009) 

quando o autor refere que a pornografia barebacking, dada à utilização de 

diferentes técnicas, cola uma esfera de fetiche à prática. Com base na 

concepção de fetichismo de Freud, Dean argumenta que no fetichismo, o 

elemento erótico não está presente, assim, a variação de objetos que reforçam 

tal ausência ocorre em demasia. Nesse sentido, o reforço posto no sexo sem 

preservativo e na constante valorização do esperma (filmes barebacking hard) 

expressa o que não está visível a olho nu, ou seja, o HIV. Assim, a ideia de 

fetiche pela contaminação atribuída ao barebacking seria resolvida, todavia a 

ordem erótica do barebacking constitui certa ambiguidade: 

 “Eu sempre tive tesão por caras soropositivos. Quando achei um que 
morava perto de mim, dei em cima dele até ele aceitar me carimbar. 
Foi um dia inesquecível pra mim. Eu tenho orgulho de ter corrido 
atrás do meu desejo”. 
 

Nogueira (2015) esclarece que “As práticas sexuais não podem ser inferidas 

apenas como meras experiências, descontextualizadas, uma vez que intervêm nas 

concepções, realizações e julgamentos (p. 234)”, assim é que a pornografia para além 

de um mercado linguístico capaz de caracterizar comportamentos em fetiches, 

ao situar práticas sexuais em associação com estes, faz com que emerjam 

posicionamentos e posturas que extrapolam a própria ideia de fetiche, abrindo 

lacunas importantes para a compreensão de realidades que ultrapassam o 

sexo visto nos filmes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo de um blog como meio de pesquisa na investigação da 

exposição ao HIV/aids no contexto do barebacking, o trabalho confirma o que 

já foi visto em muitas outras pesquisas: a internet é a ponta do iceberg de 

fenômenos que assim como o barebacking se organizam de maneira particular, 

sendo, seus diferentes produtos, meio profícuo de investigação. Isso não 

significa dizer que, embora seja um meio de pesquisa importante, a internet 

não imponha ao pesquisador obstáculos, limites e desafios. Nesse sentido, 

considero como um desafio deste trabalho, a tensão surgida logo após a 

divulgação na mídia do clube do carimbo, traduzida principalmente no receio de 

perder a qualquer momento o meio de pesquisa, já que o blog ficou fora do ar 

voltando logo após alguns dias, sem contar as postagens e acesso dos 

seguidores que foram fortemente impactados após a divulgação.  

O alarde criado com o clube do carimbo demonstra que a censura e os 

ataques àqueles que se opõem aos diferentes discursos, no caso os sanitários, 

não respeitam limites, mesmo os virtuais. Outro ponto que destaco é que 

embora um meio de pesquisa importante, a falta de acesso a dados tais como 

nível sócio econômico, estados onde residem os sujeitos, raça, gênero e no 

caso especificamente conhecimento sobre o HIV/aids, constituem limites que 

poderiam melhor orientar os resultados/discussão da pesquisa.  

Evidentemente, a omissão de tais dados nos diferentes produtos da 

internet, não somente visam manter o sigilo de seus usuários, mas também de 

preservar o caráter da internet enquanto meio em que as sexualidades 

entendidas como dissidentes podem ser experimentadas, faladas e discutidas, 

revelando que ainda é complicado para muitas pessoas falarem de suas 

práticas e desejos sexuais, de maneira que a insistência na obtenção destes 

dados no mínimo estaria violando o pouco espaço de muitos na vivência de 

sua sexualidade. Por fim, como demonstrado, a internet proporciona um (re) 

investimento do capital linguístico, proporcionando aos discursos e práticas 

dissidentes um meio de existência e resistência, constituindo meio de 

condescendência para as falas que fogem aos discursos instituídos, traduzidos 
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no número de blogs que tratam do barebacking, nos relatos escritos das 

experiências, fantasias e desejos, na divulgação de convites para festas 

sexuais e na forte expressão/circulação de material pornográfico.  

A pornografia, para além de um produto desenvolvido com vistas à 

cultura de massa e com capacidade de situar as práticas como identitárias ou 

como mais um fetiche, denuncia que ainda sabemos pouco sobre a 

sexualidade e o erotismo, de maneira que sugiro pensar a pornografia mais do 

que um produto comercial, antes, a pornografia devesse ser pensada como um 

meio importante de investigação da forma como as sexualidades se (re) 

organizam, bem como as diferentes dimensões do prazer e do erótico.  

Os dados analisados demonstram esta ideia por intermédio das formas 

de erotismo que aparecem no meio analisado tal como o sexo que acontece 

com preservativo e que durante o ato sexual é estourado ou retirado, ou de 

práticas como o Pissing e o Fist Fucking.  

Se uma forma de erotismo que inicia com preservativo ou outra em que 

o preservativo é negado, os dados confirmam que o erotismo conforma 

diferentes fatores e organizações, sendo o risco um aspecto importante. O 

risco, como demonstrado, constitui aspecto importante que permeia as práticas 

eróticas, mas nem por isso confere valor diferente no jogo sexual ou agrega 

valor aos sujeitos. Somente quando analisadas as figuras que se apresentam 

no intercurso sexual barebacking é que o risco parece ter maior valor, 

principalmente na relação com a “vitamina” e os homens “vitaminados”.  

O risco então faz parte do jogo erótico e, nesse sentido, colocar-se em 

risco mesmo sabendo dos danos que poderão ocorrer, constitui elemento 

importante para se pensar o cenário da aids atual, muito porque atualmente 

contamos com tecnologias de prevenção que admitem o sexo sem proteção 

com baixa exposição ao HIV.  

Nesse ponto chamamos a atenção para aspectos ligados a 

“encorporação” das masculinidades, o que também pode ser pensado quando 

se fala do papel do risco na prática. O risco, embora elemento implícito nos 

discursos se apresenta como fator consciente, o que demonstra/confirma que 

os discursos da prevenção de fato têm sua função, poder, alcance e 
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importância, mas que não conforma os corpos, já que muitos não o seguem, 

mas nem por isso deixam de assumir identidades que se constroem na 

assunção dos riscos e nos diferentes cuidados visto nas falas respectivas.  

O material examinado demonstrou que a exposição ao HIV/aids transita 

ora como elemento das identidades ora como aspecto assumido e não negado, 

o que problematiza a ideia de uma subcultura já que poucos relatos reforçam a 

ideia de uma exposição por fetiche e/ou fins de contaminação. Mesmo com as 

mudanças no capital linguístico da aids nos últimos anos, tais mudanças 

parecem não justificar a exposição.                                                                                                                                

Como demonstrado, os barebackers sabem da aids, não a negam mas 

não focam em falar da aids. Antes falam de seus desejos que confrontam as 

práticas sanitárias. A aids no contexto analisado é um elemento que faz parte 

do jogo, mas não podemos dizer que se trata do elemento mais importante. 

Sugerimos então dois pontos importantes de discussão: a maneira como 

as pessoas têm visto a aids e o lugar do risco na esfera social atual. Ao 

denunciar que o engajamento sexual desprotegido e consequentemente a 

exposição ao HIV/aids ocorre de maneira consciente, mostrou-se que em seu 

aspecto mais singular o barebacking se enquadra no pensamento que orientou 

o estudo, ou seja, um estilo de vida que se opõe a um discurso social que 

prega a saúde e controle e o comedimento o que sinaliza a necessidade de 

refletir a prevenção sob a ótica daqueles que embora incorporem o discurso 

sanitário, seguem outro caminho. 

Conclui-se que o discurso do barebacking frente à exposição ao HIV/aids 

no contexto investigado, revela importantes aspectos tanto na constituição das 

identidades como das práticas sexuais, de maneira que a exposição não ocorre 

às escuras, mas antes traz à luz que é preciso pensar as sexualidades em 

constante fluidez e transformação. 
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ANEXOS 

Anexo 1: CEP – Comitê de Ética em pesquisa – Hospital São Paulo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE  

SÃO PAULO HOSPITAL SÃO  

PAULO UNIFESP-HSP 

 

 
 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa: Palavras Dissidentes: Exposição ao HIV/aids nos discursos de blogs de Barebacking 
Sex direcionados a homens que tem sexo com outros homens.  
Pesquisador:  Wilson Nascimento Almeida Junior 
 
Área Temática: Versão: 2 

CAAE: 49815715.7.0000.5505 
 
Instituição Proponente: Escola Paulista de Medicina 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  1.309.866 
 
 
Apresentação do Projeto: 
 
Trata-se de resposta de pendencias apontadas no parecer CEP. 1.290.626 de 21/10/2015 
 

 
Projeto CEP/UNIFESP n:1249/2015 
 
Partindo do conhecimento de que a prática discursiva se configura como método para a compreensão do 

sentido de determinado fenômeno, o presente trabalho tem por objetivo investigar o discurso referenciado 

em blogs de sexo Barebacking direcionados a homens que tem sexo com outros homens acerca da 

exposição ao HIV/aids. O pesquisador se debruçou na análise de um blog para a construção da pesquisa. 

Dado que atualmente as pessoas dedicam ao universo online grande parte do seu tempo, pode-se dizer que 

a vida das pessoas em um contexto geral se resume a vida virtual e o resto da vida. Embora muito do 

conteúdo da internet seja constituído de um caráter transitório, sites e blogs legitimam identidades, certificam 

histórias, experiências e posturas. Espera-se ao término dessa pesquisa melhor compreender como tal 

relação se equaciona, visando dentre outros contribuir na formulação de ações no combate ao HIV/aids 

entre os homens 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE  

SÃO PAULO HOSPITAL SÃO  

PAULO UNIFESP-HSP 

 
Continuação do Parecer: 1.309.866 
 
 

Objetivo da Pesquisa: 
 
-Objetivo Primário: Investigar como se constrói o discurso acerca da exposição ao HIV\aids, nos blogs de 

Barebacking direcionados a homens que tem sexo com outros homens, como maneira de apreender a 

correlação entre os signos relacionados a prática, seus desdobramentos, perspectivas, implicações e 

alcances na prevenção e promoção de saúde em HIV/aids para a população de homens. 
 
-Hipótese: Parte-se da hipótese de que a exposição ao HIV/aids entre a população alvo desta pesquisa 

perpassa diferentes signos construidos de histórica e socialmente, e que este fato pode estar implicado na 

maneira pela qual se da a exposição a doença. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Trata-se de resposta de pendencias apontadas no parecer CEP. 1.290.626 de 21/10/2015 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Trata-se de resposta de pendencias apontadas no parecer CEP. 1.290.626 de 21/10/2015 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Trata-se de resposta de pendencias apontadas no parecer CEP. 1.290.626 de 21/10/2015 
 
Recomendações: 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Pendencias apontadas no parecer inicial: 
 
 

1- Pelo o que foi informado, o pesquisador irá se cadastrar de forma anônima, para obter informações de 

interesse para sua pesquisa. No projeto detalhado, item 4.1.I, foi informado que será tomado o cuidado para 

preservar os dados do possível responsável pelo blog. Entretanto, não ficou claro como isso será feito. 
 
Mesmo que seja um blog de domínio público, a participação do pesquisador de forma anônima, para 

compilar informações pode trazer problemas futuros, já que o responsável e os outros usuários não sabem 

que suas opiniões estão sendo coletadas. Assim, favor deixar 
 
mais claro se o pesquisador irá se identificar como “pesquisador” ou não. Se não houver a identificação, o 

mais adequado seria que não fosse mencionado o nome do blog. Ou seja, o nome do blog não deve ser 

mencionado no projeto. Caso seja, será necessário enviar carta de ciência/autorização do responsável pelo 

blog. 
 
resposta: 
 
O pesquisador declara que esa identificado no blog como pesquisador e não estará anônimo assim 
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SÃO PAULO HOSPITAL SÃO  

PAULO UNIFESP-HSP  

 
Continuação do Parecer: 1.309.866 
 

 

como manterá anonima a identificação do referido Blog. PENDENCIAS ATENDIDAS. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios 

parciais (anualmente), e o relatório final, quando do término do estudo. 
 
Lembramos que é de responsabilidade do pesquisador assegurar que o local onde a pesquisa 

será realizada ofereça condições plenas de funcionamento garantindo assim a segurança e o 

bem estar dos participantes da pesquisa e de quaisquer outros envolvidos . 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
     

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 22/10/2015  Aceito 
do Projeto ROJETO_577693.pdf 12:44:33   

Outros CartadeResposta.pdf 22/10/2015 Wilson Nascimento Aceito 
  12:44:01 Almeida Junior  

Projeto Detalhado / Projeto_Wilson.docx 24/08/2015 Wilson Nascimento Aceito 

Brochura  18:55:58 Almeida Junior  
Investigador     

Folha de Rosto Folha_Wilson.pdf 24/08/2015 Wilson Nascimento Aceito 
  18:52:19 Almeida Junior  
 
Situação do Parecer:  
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 
 
SAO PAULO, 05 de Novembro de 2015 
 

 

Assinado por: Miguel Roberto Jorge (Coordenador) 
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ANEXO 2: PLANILHA 1 IDENTIDADE E BAREBACKING 

 

 

 

PLANILHA 1 Data: 12/08/2016 EIXO : Discurso - IDENTIDADE  E BAREBACKING Comentários

Reportagem Enquete Data Post Titulo 

X 13/05/2015 A escolha de fazer sexo bareback ( sem camisinha) So faço sexo sem capa. Sou bem pervertido quando o assunto é sexo. Se o cara tiver hiv melhor ainda/  É otimo mas arriscado

X 07/03/2015 Traga o Barebacking para o seu mundo; camisas, canecas, chaveiros e outros Essa tatoo é o selo de garantia de uma porra extremamente especial

X 23/02/2015 Grupo de homens usam taticas de para passar vírus HIV de propósito Sem camisinha mil vezes melhor !

X 06/01/2015 Torna-se tendência festas sexuais onde um participante tem HIV, promovendo uma "roleta russa" Delícia de festa, assim que deveriam ser todas , sempre na pele...

X  27/03/2015 7 em cada 10 pessoas fizeram sem camisinha nesse carnaval 2014 Que delícia, esse ano levei pouca leitada,mais levei uma deliciosa de um coroa feio, que socou na carne me deixou todo fissurado e jorrou leite pra dentro do meu rabinho

X  22/12/2013 "O HIV é um vírus inofensivo e não transmite a AIDS, a doença é algo lucrativo", diz catedrático da Cara, como cientista, vou expressar minha opinião. Na ciência, NÃO EXISTE 100%. Há milhares de teorias e hipóteses sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis.

 Universidade de Berkeley

 

Observações Observações/Inquietações Bibliografia

Georges Bataile

Como a aids tem sido vista? Alcance das campanhas.. Acho que as campanhas não contam com a coisa das escolhas pessoais. Antony Gidens

Fetiche pelo perigo? Me da essa impressão, por outro lado parece que o pessoal meio que faz piada com o perigo e com as situações perigosas.. John Gagnon

Fetiche, mudanças na concepção do HIV/aids no decorrer do tempo Mary Douglas

Fetiche vs escolha pessoal/Ideia de risco na modernidade Stuart Hall 

 Como assim trazer o Bareback ing para o seu mundo? Escolha? Maria Angela Paulilo

Qual o lugar do risco em tudo isso? Mary douglas e Aaron Widavsky

Gilberto Velho 

Giorgio Agamben 

Michel Misse 
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ANEXO 3: PLANILHA 2 - PORNÔ/EROTISMO 

 

 

 

 

PLANILHA 2 Data: 12/08/2016 EIXO : PORNÔ/EROTISMO Comentários

Reportagem Enquete Data Post Titulo 

x 24/07/2015 A maioria prefere gozar dentro A sensação de gozar dentro de um cú é uma das mais prazerozas que um ser humano pode esperimenta. Eu adoro sentir

x 01/07/2015 Onde você prefere gozar ? Uma gozada no meu pau é uma delicia, e depois aproveitar a porra para punhetar até gozar, caralho da muito tesão

x 28/09/2014 Jeff Palmer - Ator pornô que tem HIV, não toma medicamentos e curte sem camisinha Por isso sou fâ dele

x 08/05/2014 Filme pornô mostra fetiche por soropositivos Claro que eu amei o filme e adoraria ter feito arte do elenco... Se quiser me convidar eu topo KK

 

   

 

 

 

Observações Inquietações Bibliografia

Fetiche Percebo dois tipos de filme O olhar Pornô

industria pornô Outras produtoras investem na mesma estética mas com menor ênfase Nos bastidores do sexo - 

aspecto de sujo, sujeira

 Poppers

Treasure Island maior representante
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ANEXO 4: PLANILHA EXPOSIÇÃO AO HIV/aids 

 

PLANILHA 2 Data: 12/08/2016 EIXO : Discurso - EXPOSIÇÃO AO HIV/aids Comentários

Reportagem Enquete Data Post Titulo 

X 31/10/2015 Jovens com HIV não usam preservativo nem antes e nem depois do diagnóstico Todo mundo sabe disso, gênio esse cara

X 08/08/2015 Metade do público da parada gay admite fazer sexo sem camisinha Prefiro que gozem na minha boca, gosto de sentir o gostinho de leite

X 19/07/2014 Remover, cortar ou furar a ponta da camisinha antes do sexo Otímas orientações !! Com certeza vou ou passar a fazer... Volto para contar bjus

X  22/05/2014 E quando a camisinha rasgar estourar: Não pare Ah éum tesão quando a camisinha arrebenta enquanto vc soca e leita tudo la no fundo, deixando cada Ml dentro do cara

 Sem camisinha sempre ! Já nem carrego camisinha que é para não incentivar os caras a me comer com capa hahahahaha

  E quando a caminha rasgar? Para ou continua? Alguém do RS Poa? Quero leite não importa como 

 

 

 

Observações Observações/Inquietações Bibliografia

Fetiche pelo perigo? Pela transgressão? Onde começa um e onde termina o outro? Mary Douglas, Bauman...

Mudanças no campo da Aids/influências Maurice Godelier

Fetiche pelo perigo, pela transgressão Daniel Welzer-Lang

Saber de algo mas agir de maneira inconsequente Miguel Vale de Almeida

Fetiche pelo esperma

 Relação entre ativo e passivo- papel do macho enquanto capaz de gozar e do passivo em receber o esperma
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ANEXO 5: Convite para uma festa de sexo realizada no Rio de Janeiro.  

 

Convites para festas sexuais que não necessariamente podem ser Barebacking 

circulam em profusão em sites e blogs de pornografia. Especialmente no 

convite apresentado a seguir, vemos que as festas de sexo conformam a ideia 

de comunidade, seja devido ao sexo enquanto fator que une todos os 

participantes seja na postura esperada e nas regras criadas. A festa abaixo é 

um evento bastante importante que acontece no Rio de Janeiro. Tal festa se 

diferencia das demais do mesmo gênero, pois ocorre não somente em um 

espaço fechado tal como uma sauna, por exemplo. Por vezes a festa que em 

geral foca em datas temáticas, por vezes pode acontecer em barcos em alto 

mar, sítios ou chácaras.  

Embora não seja uma festa exclusiva para a prática do Barebacking, este 

especificamente nesta festa tem um local reservado para os adeptos do Bare, 

embora isso não signifique que a prática ocorra nos ambientes da festa, ou 

mesmo que ocorra. 

Um ponto que chamo atenção é que a postura a ser adotada ao menos nesta 

festa é a de macho, mesmo que se assuma o lugar do penetrado, 

posicionamento comum em outros contextos afetivos sexuais entre homens 

que fazem sexo com outros homens. Outro ponto de destaque diz respeito ao 

desempenho sexual, ressaltado pela ideia da proeza, fator comum às 

sociabilidades masculinas (Vale de Almeida, 1995).  

_______________________________________________________________ 

Uma Festa41 criada somente para o público masculino, acima de 18 anos, onde 

tudo é permitido e nada é obrigatório.  A não ser o traje dentro do Club (sunga 

de praia, cueca, jockstrap ou nu). A toalha é permitida apenas para o banho. O 

show erótico é um dos momentos mais aguardados. Drags e Stripper abrem o 

Espetáculo. Com o sexo ao vivo, Atores excitam e convidam o público presente 

                                                           
41 O nome da festa foi substituído pela palavra festa. Tal ação objetivou manter o 

sigilo do nome do evento. O mesmo aconteceu com palavras que identificassem 

patrocinadores tais como sites ou outros blogs. Ressalto que o convite exceto as 

alterações mencionadas foi transcrito na integra, de maneira que foram preservados 

possíveis erros ortográficos e de grafia. 
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para uma grande Orgia. No final, Os Anacondas Ninja (Rapazes superdotados) 

invadem a Festa, peladões, para que todos possam saborear os seus belos e 

grandes instrumentos. Após o Show, os Promoters servem uma gostosa mesa 

de frios, no bar, por conta própria. Portanto não fique fora desta. Venha para 

uma das melhores e mais considerada “Orgia” do Rio de Janeiro. 

 

Estamos com OPEN BAR no primeiro horário da festa (das 15:00-16:00), 

portanto chegue cedo para desfrutar de mais uma novidade que só a FESTA 

pode oferecer. 

Calendário de 2016 para vc se programar melhor durante o ano.  
 

Janeiro 2016 Dias 03 e 17. No dia 24/01 será 
realizada a festa especial: ORGIA EM 
ALTO MAR. 

Fevereiro 2016 Dias 07 e 21.  

Março 2016 Dias 06 e 20 

Abril 2016 Dias 03 e 17 

Maio 2016 Dias 08 e 22 

Junho 2016 Dias 05 e 19 

Julho 2016 Dias 03 e 17 

Agosto 2016 Mês de aniversário da FESTA  

Aberto TODOS OS DOMINGOS. 

Setembro 2016 Dias 04 e 18 

Outubro 2016 Dias 02 e 16 

Novembro 2016 Dias 06 e 20 

Dezembro 2016 Especial de final de ano. 
Abriremos TODOS OS 
DOMINGOS. 

Já está no blog as informações da 8ª Orgia em Alto Mar.  
PROMOÇÃO IMPERDÍVEL: na compra do passeio a vista no dinheiro ou no 

cartão, entrada FREE no dia! 
Dicas  

Entre sem medo, todos estão lá para fuder e se divertir.  
1. Quer chupar? Chupe com vontade!  
2. Quer dar? Fique de 4 e coloque alguém para meter!  
3. Quer meter? Ponha um cara de costas e já vai enfiando a pica!  
4. É tímido? Vá para o canto ou um local mais escuro que aos poucos você 
se acostuma e estará livre para fuder com quantos aguentar.  
5. Gozou? Não vá embora, pois são várias horas de festa e logo estará 
pronto para outra, fique apenas nas preliminares ou assistindo 
6. Ninja pauzudo? Corre, pois tem fila e logo chegará sua vez de se deliciar 
com os caras. 
7. Assistindo o sexo ao vivo? Toque punheta enquanto assiste, pegue o 
amigo do lado ou participe da suruba ali mesmo. 
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8. Tá no ponto para gozar? Arrume uma boca, bunda ou corpo para tu dar 
leite, afinal, todos estão super afim de fuder e gozar como você. Aproveite!!! 
9. Não falta gente boa lá dentro! Se for feio, pegue apenas a parte de 
baixo, pau é pau e bunda é bunda e se for bonito use por completo! Goze 
inúmeras vezes! 
FESTA OFICIAL PARA ENCONTROS 
Festa (Centro do Rio): Nosso encontro será nas datas marcadas no site, para 
quem é safado  e curte uma putaria sem camisinha, nosso encontro será no 
2ºANDAR (DarkRoom e Cabines) 
SEXO SEM CAMISINHA liberado no 2ºandar 

                      
Nos demais andares, poderá rolar sexo com ou sem camisinha (1º,3º,4º e 5°): 

Terá disponível na entrada camisinhas, caso necessitem. 

ÁREAS NA FESTA 
1º Andar: MAIN ENTRANCE: Após entrar, terá acesso a entrada principal, 
onde há armários no lado direito a entrada, uma boate, um bar e palco onde é 
realizado o sexo ao vivo e dj tocando músicas. Haverá mesas e cadeiras, 
podendo usufruir dos filmes pornôs que passam nas telas ou dançar ao som da 
música que esteja tocando. No primeiro andar, funciona a nossa boate e bar 
principal onde encontramos todos os tipos de bebidas e drinks isso tudo a 
cargo do Dj W3 Nessa boate, temos também o palco onde acontece o 
melhor show de SEXO AO VIVO da cidade entre outros. 
2º Andar BAREBACK SEX: Assim que subir a escada, há banheiro no lado 
esquerdo, mas seguindo em frente avistará a entrada do darkroom. Existem 2 
cabines que pode fechar a porta, no lado externo também fazem sexo 
fechando ou não a cortina, há também 2 quartos escuros e uma cabine aberta 
(também pode fechar a cortina). Nesse andar fazemos um encontro da galera 
que curte sexo sem camisinha, sem frescuras, No segundo andar, está 
localizado um espaçoso DarkRoom onde você poderá realizar o seu desejo 
mais ardente. 
3º Andar DISCO BAR: Nesse andar tem banheiros, armários e uma área de 
dança. Nos fundos, há uma área secreta onde a galera faz muito sexo! O 
terceiro andar temos além de um boate menor com músicas alternativas, um 
outro darkroom também menor, porém, não menos quente do que o outro. 
4º Andar  NO FRILLS: Vários quartos cercam esse local, o fetish por fuder na 
frente dos outros pode ser realizado aqui. Com certa iluminação (mas sem 
exageros), podemos observar a galera fudendo. Também existem armários e 
banheiros. O quarto andar está reservado às suítes (todas liberadas) e a uma 
sala de descanso. 
5º Andar SEX TERRACE: Relaxar e fuder, aqui é para quem quer sexo ao ar 
livre. Com um bar, podem beber e ir diretamente fuder. Também há mesas e 
cadeiras. O quinto andar temos um terraço onde além de um bar com tv, temos 
a nossa área de fumante aberta e areja. 

https://pbs.twimg.com/media/BrD0uLRIMAAgy29.jpg:large
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IMPORTANTE: em todos os andares temos banheiros que são constantemente 
limpos. 
Fique de olho: Próximas Festas 

Janeiro 2016 Dias 03 e 17. No dia 24/01 será 

realizada a festa especial: ORGIA EM 

ALTO MAR. 

Fevereiro 2016 Dias 07 e 21. 

Março 2016 Dias 06 e 20 

Abril 2016 Dias 03 e 17 

Maio 2016 Dias 08 e 22 

Junho 2016 Dias 05 e 19 

Julho 2016 Dias 03 e 17 

Agosto 2016 Mês de aniversário da FESTA. Aberto 

TODOS OS DOMINGOS. 

Setembro 2016 Dias 04 e 18 

Outubro 2016 Dias 02 e 16 

Novembro 2016 Dias 06 e 20 

Dezembro 2016 Dias 04, 11 e 18 

 

IMPORTANTE: Calendário sujeito a alterações ao longo do ano. Por isso fique 

sempre atento ao site da festa. 

INFORMAÇÕES 

A FESTA é considerada atualmente uma das melhores festas de orgia da 

cidade, muito comentada por pessoas que curtem SEXO GRUPAL aqui no Rio 

de Janeiro, outros estados e até mesmo outros países. Ela não é SÓ mais uma 

festa de orgia, nos baseamos nos conceitos e moldes de festas já existentes na 

Europa e EUA, mas com características voltadas ao público brasileiro. Isso 

você poderá notar desde a elaboração dos nossos cartazes (no blog e 

impressos) até na estrutura do local. 

 

A nossa casa está localizada na zona central da cidade, próximo à estação das 

barcas, ônibus e metro, o que dá a todos, facilidade de chegar ao local. 

Dispomos de 5 (cinco) andares onde em cada um as pessoas poderão 

encontrar ambientes para diversificar o seu prazer. 

http://festadovaletudo.blogspot.com.br/2011/03/informacoes.html
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Temos 150 armários distribuídos em 3 andares, no entanto, sempre pedimos 

para as pessoas chegarem cedo porque, além de pagarem mais barato (clique 

em valores), poderão escolher os de melhores localização. Quando acontece 

de todos os armários estarem ocupados, os pertences das pessoas são 

colocados em sacolas plásticas onde são lacrados, etiquetados e guardados 

em local seguro onde somente os responsáveis e pessoas autorizadas tem 

acesso, o que caracteriza maior segurança a todos. 

O estacionamento no local é liberado, mas sempre é bom chegar cedo para 

encontrar vagas. Nossos seguranças estão a postos para que tudo ocorra na 

mais perfeita paz, harmonia e tesão. 

A festa, como todos sabem, é uma grande orgia onde  somente pessoas do 

sexo masculino podem participar e tem os seus trajes obrigatórios (clique em 

regras), por isso, temos um stand no interior da casa onde você pode adquirir e 

reservar cuecas e jokstrap a um bom preço. 

É importante frisar que, como a casa não é e nem tem sauna, ela não dispõe 

de toalhas e nem de chinelos (clique em regras). 

 

Atualmente, estamos trabalhando com cartões de fidelidade, peça o seu na 

saída do evento. Nesse cartão, a medida do seu comparecimento é assinalado 

e no final o seu ingresso será VIP. 

IMPORTANTE: a festa só é o sucesso que é por sua causa e dos clientes que 

lá frequentam, por isso é muito importante a sua sugestão e reclamação. Em 

qualquer um dos casos, pedimos para que nos passe um email ou nos fale na 

hora (clique em contatos). 

 

 

REGRAS 

HORA DE COMEÇAR 

O horário de chegada será às 15h e informamos que haverá recepcionista e 

segurança durante todo o evento. 
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Fique tranquilo: Somente os organizadores da festa estão autorizados 

fotografar durante as apresentações em palco após as 19hrs, caso ocorra de 

aparecer por acidente algum dos visitantes, os mesmo terão seus rostos ou 

qualquer identificação borrados ou apagados. 

VESTIMENTA 

Todos na festa deverão ficar de: sunga, cueca ou pelado. 

Aquele que não quiser ficar nesses trajes estará proibido de transitar no interior 

do Club. Os organizadores poderão retirar do local pessoas que não estejam 

adequadas com o vestuário obrigatório, uma vez que pode inibir os demais 

participantes. Camisas são permitidas. 

GRUPOS OU CASAIS 

A formação de casais ou grupos não é censurada, mas pedimos que, ao se 

formarem, sejam educados com pessoas que buscam fazer parte dele. Nunca 

tivemos problemas na festa, mas caso atitudes grosseiras ocorram, a pessoa 

será convidada a se retirar da festa. 

Esperamos ter sido claros. 

ATENÇÃO PINTOSAS! 

Para aqueles que gostam de dar pinta, gritinhos e outras frescuras, favor deixá-

las do lado de fora. A festa é para sexo grupal entre machos. Ninguém gosta 

de, na hora em que está fudendo, que apareça uma pintosa perguntando se 

está tudo bem com a amiga. 

Sejamos conscientes, por favor! O local é para fuder, mas não com a 

paciência. 

HIGIENE  

Todos deverão levar seus materiais de higiene pessoal: toalha, sabonetes e 

etc.enfim, o que achar necessário. Pedimos aos passivos e versáteis para que 

se possível realizarem sua higiene antes de sair de casa.  

http://fireetiquetas.com.br/ImagemProdutos/61_proibido_fotografar_ou_filmar.jpg
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ENCERRAMENTO 

O término da festa será impreterivelmente às 22h. 

VALORES  

 15H até às 17H 17H - 22H 

DINHEIRO R$ 50,00 R$ 60,00 

CARTÃO R$ 55,00 R$ 65,00 

 DESCONTOS  

Desconto do amigo* R$ 5,00 R$ 5,00 

Aniversariante do mês R$ 5,00 R$ 5,00 

Aniversariante do dia VIP VIP 

Usuários do ZAP R$ 5,00 R$ 5,00 

Usuários dos sites 

parceiros. 

R$ 5,00 R$ 5,00 

Compradores do 

passaporte da Orgia em 

Alto Mar 

VIP VIP 

 

* Os participantes que exigirem o desconto do amigo deverão utilizar o mesmo 

armário. 

 

IMPORTANTE: exijam sempre seus descontos na portaria! 

Ninjas dotados a vontade para chupar. 

 


