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Toda e qualquer coisa pode ser estudada “como” performance.  

Schechner (2013, p. 28). 



RESUMO 

A paquera é um ato seletivo, calculista e erotizado. É uma busca caracterizada por 

determinados rituais inter-relacionados com as intencionalidades dos sujeitos, os eixos de 

classificação e diferenciação dos corpos em níveis de desejabilidade e/ou paquerabilidade, a 

heteronormatividade e os códigos sociais de cada contexto cultural em que ela se efetiva. A 

etnografia híbrida e concomitante realizada sobre a paquera objetivou analisar as 

performances de paquera entre homens nos contextos “online” do Facebook e “offline” em 

festas eletrônicas na cidade de Sobral, interior do Ceará, no período de 2013 a 2016. E, a 

partir daí, interpretar, especificamente, os marcadores sociais da paquera e suas 

interseccionalidades, além de identificar e compreender os rituais performáticos dos corpos 

masculinos em situação de paquera durante as festas eletrônicas e no Facebook. Na análise 

dos sentidos dos rituais performáticos da paquera nesses contextos, a investigação contou com 

entrevistas abertas de dezesseis participantes das festas eletrônicas e com diálogos e 

entrevistas com outros doze sujeitos que participaram de interações via “Messenger” do 

Facebook e através do aplicativo “whatsapp”. O conceito de performance de Richard 

Schechner (2003, 2010, 2011, 2012) e Erving Goffman (2009, 2010, 2011), assim como a 

noção de performatividade de Judith Butler (2002, 2006, 2010, 2011), interseccionaram as 

reflexões sobre os rituais da paquera que, analiticamente, foram divididas em fase 

preparatória, desfocada e focada ou multifocada, tomando como referência as teorizações de 

Goffman. A paquera masculina é um “continuum” ritualístico entre o “online” e o “offline” e 

se mostrou, durante a investigação social, interseccionada por eixos de diferenciação – sexo, 

gênero, sexualidade, padrões estéticos, classe social ou performance grupal e geração –, os 

quais são ressignificados contextualmente através da heteronorma e dos códigos de 

sociabilidade específicos. Além disso, pensar nas sociabilidades de paquera na ambiência de 

conectividade ininterrupta da cibercultura é partir da premissa de contextos culturais híbridos 

e, portanto, a consideração de que a paquera contemporânea se apresenta de forma hibridizada 

em que os sujeitos transitam entre os polos simétricos de interação “online” e “offline”, 

reiterando e subvertendo normas e regras sociais que estruturam cada contexto cultural. 

            

         

Palavras-chave: Paquera. Facebook. Ritual. Performance. Festas eletrônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Flirting is a selective, calculating and eroticized act. It is a search characterized by certain 

rituals interrelated with the intentions of the subjects, the axes of classification and 

differentiation of bodies in levels of desirability and / or passivity, heteronormativity and 

social codes of each cultural context in which it takes place. The hybrid and concomitant 

ethnography performed on flirting aimed at analyzing the performance of flirting among men 

in the online contexts of Facebook and "offline" in electronic parties in the city of Sobral, 

interior of Ceará, between 2013 and 2016. And, the from there, to interpret, specifically, the 

social markers of flirting and their intersectionalities, in addition to identifying and 

understanding the performative rituals of male bodies in flirtation situations during electronic 

parties and on Facebook. In the analysis of the meanings of the performance rituals of flirting 

in these contexts, the research had open interviews with sixteen participants of the electronic 

parties and with dialogues and interviews with other twelve subjects who participated in 

interactions via Facebook Messenger and through the application "whatsapp". The concept of 

performance by Richard Schechner (2003, 2010, 2011, 2012) and Erving Goffman (2009, 

2010, 2011), as well as Judith Butler's notion of performativity (2002, 2006, 2010, 2011), 

intersected the reflections on the rituals of flirtation that were analytically divided into the 

preparatory, blurred and focused or multifocated phases, using Goffman's theorizations. Male 

flirting is a ritualistic "continuum" between online and offline and has been shown during 

social research intersected by axes of differentiation - sex, gender, sexuality, aesthetic 

standards, social class or group performance and generation -, which are contextually re-

assigned through heteronorma and specific sociability codes. In addition, thinking about the 

sociabilities of flirting in the ambience of uninterrupted connectivity of cyberculture is based 

on the premise of hybrid cultural contexts and, therefore, the consideration that contemporary 

flirting presents itself in a hybridized way in which subjects transit between the symmetric 

poles of interaction "online" and "offline", reiterating and subverting social norms and rules 

that structure each cultural context. 

 

Key words: Flirting. Facebook. Ritual. Performance. Electronic party. 
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9  
O “PONTO” 
 

Sobral é uma cidade do interior cearense que possui um território de 2.122,897 Km2, 

uma população estimada, em 2015, de 201.756 habitantes1 e se localiza a 250,3 km de 

distância da capital cearense, Fortaleza. Considerada a quarta economia do Ceará e o quinto 

município mais povoado, esta cidade se destacou nos últimos dez anos por seu desempenho 

no setor educativo2.  Além disso, em 2000, inúmeros imóveis e espaços públicos da cidade 

foram tombados pelo Iphan. Dentre as edificações, podemos citar o Teatro e a Praça São João, 

bem como várias casas em estilo “art noveau” e construções religiosas3.     Os entrevistados ratificaram tanto a marcação religiosa sobralense – católica e 

protestante, especialmente – quanto a presença do dispositivo do ármario como intersecções 

determinantes em suas negociações com a homossexualidade em espaços públicos e nas 

buscas por parceiros amorosos e/ou sexuais. Os relatos permitiram constatar a existência de 

percursos performáticos interseccionados pelos vetores de classe social, espaço, opções de 

lazer e entretenimento, gênero e sexualidade.  Os bares de bairros periféricos constituíam a 

principal opção dos homens heterossexuais de classe menos favorecida. Em geral, gays e 

lésbicas buscavam se divertir em bares localizados no centro da cidade ou em festas 

eletrônicas que ocorriam em bairros não-periféricos. Vale ressaltar que as grandes festas com 

atrações musicais reconhecidas no cenário estadual e nacional, eram frequentadas por 

indivíduos de todas as classes sociais, gêneros e sexualidades.   

O objetivo desta introdução é identificar a etnografia realizada sobre o “ponto” que se 

configurou na fonte empírica de surgimento do objeto de estudo: a paquera entre homens. 

Esse “ponto” se localizada em um bairro abastado de Sobral, mas era frequentado por clientes 

e prostitutas de diversas classes sociais e performances de gênero. Em seguida, o problema e 

os objetivos de investigação desta pesquisa são apresentados.  

Em 2010 – com a pretensão de ingressar no doutorado em Ciências Sociais, Sociologia 

ou Antropologia –, uma incursão etnográfica foi iniciada no “ponto”4 da OAB,5 na cidade de 

Sobral-CE, objetivando uma pesquisa exploratória a fim de elucidar e delimitar um objeto de                                                            
1 Dados extraídos do site: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=231290&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas. Acesso em: 14 ago. 2016. 2 A cidade atingiu a nota 8,8 em 2016 liderando o ranking do 5º ano no país. Fonte: 

<http://www.vermelho.org.br/noticia/286360-1.> Acesso: 01 abr. 2017. 3 Fonte: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/242> Acesso: 01 abr. 2017. 
4 Termo usado pelas jovens para se referir aos locais de prostituição. Comumente, elas utilizavam a expressão 

“fazer ponto” como sinônimo de fazer prostituição ou buscar parceiros para sexo casual pago ou não. 
5 Esse “ponto” situa-se na esquina da sede da OAB- Ordem dos Advogados do Brasil – Sobral/CE, no bairro 

Campo dos Velhos. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=231290&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=231290&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/242


10  
pesquisa. Esse “ponto” era uma esquina de prostituição caracterizada pelas “montagens”6 de 

jovens e adolescentes, seccionado por relações de poder, demarcação espaço-temporal, 

exigência identitária e aprendizagens de códigos sociais específicos: elementos cruciais nas 

relações de convivência entre as frequentadoras do “ponto”.    

 Durante o final de 2010 até o primeiro semestre de 2012, realizei observações diretas 

no “ponto” da OAB aos sábados, nos horários das 23h até às 3h, aproximadamente. A 

inserção nesse território foi facilitada por conhecer as três jovens que “desciam” 

regularmente: Raquel, Roseane e Taqueshita.7 Elas tinham sido minhas colegas de time na 

modalidade voleibol durante o ensino médio, em competições esportivas pela cidade, durante 

os anos de 1997 a 2006. Nem todo final de semana elas “desciam”.8 Geralmente, “faziam 

ponto”9 nos finais de semana em que tinha festa na cidade ou nas vésperas de feriado.  

 Dos diálogos e observações iniciais, percebi um conjunto de rituais de entrada e 

permanência dos/as recém-chegados/as e sua intrínseca tarefa de agenciamento com as quatro 

cofundadoras do “ponto”: Raquel, Roseane, Taqueshita e Virna. As “outsiders”10 

conversavam, tateavam e observavam os trânsitos e discursos destas jovens – “donas do 

ponto” – e tentavam ser apadrinhadas por uma delas a fim de “entrarem” no “ponto”. Neste 

sentido, pensei em analisar os rituais de entrada e permanência no “ponto” e, especificamente, 

compreender os ajustes e estratégias das “outsiders” com relação aos pertencimentos 

identitários que eram exigidos para se estabelecerem no “ponto”.     

 No segundo semestre de 2013, depois de praticamente um ano ausente para se dedicar 

à seleção para o doutorado em Ciências Sociais, percebi uma sociabilidade diferenciada em 

comparação àquela experienciada no início de 2012. O poder público e a população de forma 

geral tentaram destruir o “ponto”. Instalaram postes de iluminação na esquina. Acentuaram as 

revistas policiais nos/as jovens com base em denúncias de assaltos aos clientes depois dos 

“programas”11 e de comercialização de drogas ilícitas. Além disso, foi construído um Buffet 

na esquina onde era o território da prostituição; onde, antes, existia uma residência                                                            
6 O termo “montar” era utilizado pelas jovens para designar o processo de construção de uma mulher através do 
uso de vestimentas consideradas consensualmente femininas. A “montagem” é um termo êmico que encerra o 
ato de vestir roupas de mulher de forma convincente (BENEDITT, 2005). 
7 A fim de preservar o anonimato, chamo-as de Raquel, Roseane, Takeshita e Virna. Estes nomes têm 

aproximação com algum momento das experiências de vida destas jovens e foram citados por elas num processo 

descontraído de identificação com atletas do esporte internacional. 
8 Termo utilizado pelas jovens que significa ir ao “ponto” “montada” para trabalhar ou “descolar” um sexo 

casual. 
9 O mesmo que fazer programa, de acordo com as “montadas”. 
10 Tomado de empréstimo de Norbert Elias (2000), este termo é utilizado para se referir aos jovens e 

adolescentes que tentam “entrar” no “ponto” ou participam das primeiras experiências tutelados pelas 
“estabelecidas”. 11 Sinônimo para “fazer ponto” de acordo com as “montadas”. 



11  
abandonada. Esse Buffet passou a realizar eventos todos os dias da semana. Em acréscimo, 

outro fator de dissolução do “ponto” foram os constantes assaltos às jovens “montadas” por 

homens que fingiam ser clientes e solicitavam que as relações sexuais fossem realizadas em 

alguns “escuros” perto da esquina.  

As quatro cofundadoras também reclamaram que elas deixaram muita gente “descer”. 

Neste ínterim, apareceram, no “ponto”, muitas “noiadas”,12 que somente queriam “viçar”.13 

Boa parte das “montadas” que buscavam o “viço” roubavam seus clientes. Uma das 

fundadoras culpou “uns viadinhos que pensavam que aqui era um palco pra se montar e “fazer 

carão”14 (Raquel, 2013), numa crítica direcionada às apadrinhadas da Virna, as quais foram as 

primeiras a deixarem o “ponto”. 

A superpopulação e diversificação foram as principais razões apontadas pelas 

cofundadoras para o esvaziamento do “ponto” especificamente em finais de semana e 

vésperas de feriado. Essa aglomeração fugiu do controle das “estabelecidas” iniciadoras do 

“ponto”. Uma delas relatou que teve oportunidade de contabilizar umas doze “montadas”, 

além das “bichas que inventavam que vinham conversar com as amigas e na verdade vinham 

ver se dá[dava] para matar o “viço” sem “descer”, cortando a linha15 da gente” (Raquel, 

2013). 

Para Raquel, a única que se identificava como travesti, as bichas que se “montavam” e 

faziam sexo sem cobrar foram desvalorizando o “ponto” como esquina de prostituição e 

transformando-o em um lugar de “pegação” gay entre “montadas” e não “montados”. E, 

quando ela cobrava, os clientes não queriam pagar. Esse foi o grande motivo que a fez ter ido 

para São Paulo em 2013.          

 Atualmente, o “ponto” da OAB é frequentado por outros jovens não montados de 

forma esporádica, visto que ficou reconhecido como território de prostituição e “pegação”                                                            
12 Termo êmico utilizado por Raquel e Takeshita para se referir às jovens que começaram a “descer” apenas para 
“viçar”. E, nos dias seguintes –  depois que a fama de “fazer de graça” dessas “noiadas” se espalhava entre os 
clientes –, as cofundadoras queriam cobrar e os clientes não aceitavam. Depois de alguns dias, as “noiadas” 
sumiam do ponto e eram vistas em igrejas ou em festas de forró se beijando com “rachas”. Em suma, para 
Raquel e Takeshita, as “noiadas” eram pessoas altamente indecisas em suas sexualidades e, por isso, viviam 

experimentando inúmeras performances nos mais variados espaços sociais. Existiam algumas que vinham 

somente para se drogar com os clientes. “Racha” é um termo êmico que se refere às mulheres de forma geral 
com uma alusão depreciativa à genitália. 
13 Termo utilizado por todo/as o/as participantes do “ponto” para se referir aos indivíduos que buscam sexo 

casual apenas como satisfação, sem a intenção de cobrar. 
14 “Fazer carão” é uma expressão comumente conhecida no “meio gay” para se referir a pessoas que estão em 

certos espaços, festas ou eventos apenas para demonstrar a sua idealizada e pretensa beleza facial ou corporal no 

caso de pessoas que, ou malham, ou investem muito em modificações no seu rosto, seja por via da maquiagem 

ou por mudanças cirúrgicas. No caso das performances de paquera de pessoas que representavam um ideal de 

virilidade, tal expressão se aproximava de outra: “bicudo”, “fino” ou “close” (Perseu, 2014).  
15 Termo êmico utilizado entre as “montadas” para se referir tanto ao processo de busca por parceiros sexuais 

quanto à prática sexual propriamente dita. 
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homossexual na cidade. Localiza-se, atualmente, em duas esquinas depois do prédio da OAB. 

Somente algumas das “filhas” de Raquel – por exemplo, a Salete – e outras travestis 

“descem” em períodos de intensa movimentação da cidade: em feriados prolongados ou 

durante o carnaval fora de época, que ocorre no mês de novembro. Em outros momentos, elas 

ficam perambulando em forma de duplas, ou grupos, buscando territorializar algum espaço da 

cidade para trabalharem, pois, em Sobral, no maior ponto consolidado de prostituição de rua – 

localizado em postos de combustíveis na BR-222 –, há grande concorrência entre as travestis 

mais velhas e mulheres já estabelecidas naquele território. As participantes Takeshita e 

Roseane também pararam de “descer”. Elas conseguiram empregos e, atualmente, de vez em 

quando, só “descem” por “viço”. 

Durante as conversas mantidas com Virna e Raquel e algumas de suas “apadrinhadas”, 

identifiquei a possibilidade de um novo campo de pesquisa. Elas ironizaram sobre as duas 

únicas possibilidades de entretenimento para os homossexuais sobralenses naquele ano de 

2013: o Bardakal16 ou as “festinhas no motel”. Essas festas eram direcionadas apenas aos 

convidados que tinham seus nomes dispostos em listas na entrada das suítes e previamente 

selecionados via redes sociais. 

Nas primeiras vivências etnográficas realizadas nessas festas eletrônicas, em 2013, o 

objetivo era perceber os trânsitos corporais e a dinâmica da festa de forma geral. Constatei, no 

princípio, que existiam certos rituais de permanência e engajamento durante o transcorrer da 

noite. 

Nesse mesmo ano, identifiquei a existência de outras festas eletrônicas que eram 

realizadas em suítes de motéis, principalmente no Styllus, ou em clubes da cidade, por 

exemplo, o Coqueiros e o Palmeiras Country Clube. Todas as festas utilizavam o Facebook 

para divulgação. Por essa razão, curti a página dessas festas para me informar tanto das 

edições a serem realizadas, quanto para analisar as postagens dos organizadores da página e 

dos frequentadores desses eventos.  

Depois de ter curtido as páginas das festas eletrônicas sobralenses no Facebook, em 

poucos dias, comecei a receber cutucadas,17 curtidas18 nas minhas fotos, comentários e 

solicitações de amizade geralmente de jovens desconhecidos. Ao aceitá-las e com o 

desenrolar das conversas iniciadas pelos solicitantes, fui percebendo que os recém-incluídos                                                            
16 Este bar foi desativado em 2012 pela proprietária. Ela alegava estar cansada da “militância” e resolveu abrir 
uma lanchonete com sua companheira. 
17 Geralmente, cutucar alguém no Facebook significa chamar atenção. 
18 Curtir as postagens – fotos, vídeos ou depoimentos – na rede social Facebook é uma prática virtual recorrente 

que se vincula à demonstração de interesse ou boa receptividade com relação ao conteúdo que foi curtido. 
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como “amigos”19 estavam me paquerando. Destarte, surgiram questionamentos sobre a 

possibilidade de refletir sobre o Facebook em relação à paquera entre homens. O meu perfil 

nessa plataforma se transformou numa ferramenta etnográfica para realizar vivências e 

problematizar as ações de paquera engendradas pelos usuários. 

A conexão e os trânsitos contínuos entre o/as participante/s das festas e o Facebook 

foram a primeira constatação da etnografia no contexto “online” dessa rede social. Deste 

modo, as vivências praticadas mensalmente nas festas eletrônicas e no Facebook exigiram 

concomitância. Os participantes das festas prolongavam suas investidas de paquera ou as 

iniciavam no Facebook selecionando – os pretensos alvos de paqueração – a partir dos 

usuários que curtiam as páginas das respectivas festas. Um jovem reitera ter buscado o meu 

perfil logo ao ter me visto em uma das festas. Conclui, nesse primeiro momento, que as festas 

eletrônicas e o Facebook mantinham uma relação de interdependência, pois a existência da 

festa em si, como também a continuidade ou o surgimento de novos contatos entre os 

participantes, tinham o Facebook como ponto de partida ou a própria festa. As paquerações no 

“online” poderiam iniciar pela busca de pessoas nas páginas das festas no Facebook.   

 Muitas inquietações foram surgindo tanto por conta da atitude do estranhamento 

necessário à compreensão do objeto de pesquisa – a paquera entre homens –, quanto para 

delimitar os tentáculos de interpretação que seriam aplicados e/ou construídos durante a 

etnografia. A paquera seria um contínuo entre o Facebook e as festas eletrônicas? Existiriam 

atos padronizados que se repetiriam durante esses processos? A paquera seria ritualística? 

Que marcadores sociais e interseccionalidades atravessariam as investidas entre homens nos 

contextos “online” e “offline”? Qual seria a diferença das investidas de paquera nesses 

contextos culturais?  

A paquera é definida pelo dicionário Aurélio (2009, p. 1486) como a tentativa de 

aproximação com alguém ou a busca por namoro, aventura amorosa ou azaração. Além disso, 

paquerar significa observar atentamente, vigiar ou espreitar. No cotidiano das pessoas, esse 

verbo paquerar é frequentemente utilizado, também, para se referir ao processo de observação 

de um objeto de consumo e que, posteriormente, será adquirido. Não é raro se ouvir “faz 

tempo que estou paquerando aquele celular” ou “já paquero faz tempo aquele carro”. Os 

relatos iniciais possibilitaram definir paquera como atividade social que é impulsionada pela 

atração erótica e regulada apenas pelas oportunidades: ora consideradas ocasionais, ora                                                            
19 No Facebook, o termo amigo(a) se refere a qualquer pessoa que é adicionada nos perfis. 
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manipuladas, onde as aproximações entre os corpos podem resultar, ou não, na “pegada”20 ou 

pegação.  

A título de diferenciação, a pegação é definida, nesse dicionário, como bolinagem, 

fuxicação, esfregação. O ato de pegar significa agarrar, grudar, prender, adquirir, alcançar, 

conseguir, obter e fixar-se (FERREIRA, 2009, p. 1521). Pode-se afirmar que a pegação, de 

forma geral, é o objetivo final do processo de paquera. Os relatos dos colaboradores 

ratificaram a ideia da busca amorosa racionalizada. Dito de outra forma, o processo de 

paquera relacionado ao campo do erótico ou sexual era tributário de certos regramentos, 

principalmente em relação às suas finalidades, ao objeto paquerado e aos cenários culturais 

onde ocorre esse processo de aproximação.  

A pegação – grafado sem aspas – é um termo que já se tornou comum no linguajar da 

juventude brasileira, sobretudo quando as temáticas em questão giram em torno de baladas, 

festas, azaração e o “ficar”.21 Com relação aos contatos homossexuais, a “pegação”22 – entre 

aspas – é o termo que possui referências sexuais. Relaciona-se a buscas por sexo casual em 

locais públicos ou já consensualmente percebidos para esta finalidade: saunas, cinemas de 

sexo explícito, banheiros públicos ou certos espaços em boates gays denominados “dark 

rooms” – locais semifechados, escuros, em que a ordem é a liberação da “pegação”, ou 

melhor, das práticas sexuais diversificadas.  

A partir das vivências no contexto cultural do Facebook e nas festas eletrônicas 

sobralenses, fui surpreendido com certas ações padronizadas no ato de paquerar. No 

Facebook, os jovens iniciavam curtindo as minhas fotos, solicitavam amizade e, depois, 

enviavam saudações e elogios via bate-papo da plataforma. 

 Durante as festas, as aproximações ocorriam também através de saudações e de 

comentários sobre as atrações e as músicas que estavam tocando. Constatei que a paquera, 

nesses contextos, poderia ser constituída por rituais. Na busca da identificação e compreensão 

desses rituais, como também de suas significações e marcações sociais, a categoria 

performance foi selecionada, especialmente nos termos de Schechner (2012): performance 

como comportamento ritualizado. Deste modo, a pesquisa engendrada objetivou analisar as 

performances de paquera entre homens nos contextos “online” do Facebook e “offline” em                                                            
20 Termo êmico que significa tanto o “ficar” ou “fica” – finalização temporária do processo de paquera – quanto 

à forma ou ao modo característico de um indivíduo durante o “ficar”. A título de diferenciação, a “pegada” será 
considerada a fase final do processo de paqueração em distinção com o termo “pegação”. 
21 Termo êmico utilizado para designar os beijos, abraços e carícias entre indivíduos que se paqueraram 

anteriormente. 
22 O termo “pegação” é frequentemente utilizado para se referir às ações de busca por parceiro(a)s sexuais. Aqui, 

os rituais de paquera existentes são rápidos e poucos, dependendo dos locais onde ela ocorre. 
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festas eletrônicas na cidade de Sobral, interior do Ceará. E, especificamente, a etnografia 

interpretou os marcadores sociais da paquera – sexo, gênero, sexualidade, geração, classe 

social e padrão “fitness” – e suas interseccionalidades; e tentou compreender os rituais 

performáticos dos corpos masculinos em situação de paquera durante as festas eletrônicas 

sobralenses e no Facebook. 

A etnografia contínua entre esses dois contextos culturais, desde as primeiras 

vivências, constatou que a paquera pode ser entendida como um “continuum”. Em outras 

palavras, a paquera masculina contemporânea seria híbrida. A pesquisa focou, também, nas 

possíveis diferenciações e aproximações do processo ritual de paquera no Facebook e nas 

festas eletrônicas.  

A afirmação do “continuum” da paquera é balizada pelas teorizações de Manuel 

Castells (2007). Ele explicita a tendência crescente das sociedades de se organizarem em 

redes facilitadas pela tecnologia da informação. A rede é definida pelo autor como uma 

estrutura aberta de expansão e integração de “nós”23 de forma ilimitada. É a interconexão de 

“nós” que define a rede. Os seres sociais também podem ser considerados “nós” de ilimitadas 

redes de relacionamento que se constroem e/ou se desconectam via tecnologia que permite a 

interconexão entre múltiplos “nós” de forma contínua. A paquera híbrida pode ser analisada 

em rede e como prática social interconectada entre diferentes contextos culturais e “nós” 

humanos.  

As vivências etnográficas nas festas e no Facebook ratificaram as constatações de 

pesquisadore/as nacionais tais como Richard Miskolci (2009, 2011, 2012), Iara Beleli (2012) 

e Carolina Parreiras (2011) sobre a interdependência entre os ambientes “online” e a vida 

“offline”. O que eles/elas asseveram é a permanente interação entre esses ambientes. Parreiras 

(2011) e Miskolci (2011) citam a sugestão de Hine (2009) de tratar o virtual ou a internet 

como contextos culturais, ao invés de ciberespaço, para enfatizar uma autonomia em relação 

ao território. 

De acordo com Parreiras (2011), a divisão “online” e “offline” é contingente e precisa 

ser problematizada a partir do contexto da pesquisa. Para o sociólogo Richard Miskolci 

(2011), por sua vez, é necessário se pensar essa “divisão” como um contínuo interdependente 

e articulado onde investigadores sociais e sujeitos da pesquisa se inserem. Não existe um 

universo social apartado chamado de ciberespaço e, sim, uma mediação e modificação da vida 

“offline” através das “mídias digitais” (MISKOLCI, 2011, p. 16).                                                             
23 Ponto de curva e entrecorte, cuja formação depende de redes concretas, tais como sistemas de televisão, 

mercados de bolsas, instituições financeiras, meios de comunicação e outros (CASTELLS, 2007, p. 566). 
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Neste sentido, analisar a paquera entre homens nos dois contextos culturais – “online” 

e “offline” – é atentar para alguns cuidados nos termos de Miskolci (2011). O primeiro é 

entender os usos sociais da mídia digital Facebook, pois estes usos estão vinculados a 

necessidades e aos interesses “offline”. E, segundo, considerar a paquera “offline” mediada e 

modificada pelas mídias digitais, especificamente pelo Facebook. Em outras palavras, é 

analisar a paquera como um contínuo independente e articulado entre os contextos culturais. 

Uma reflexão crítica sobre a prática da etnografia imbuída pela perspectiva da 

performance atravessa o primeiro capítulo. Os percursos performáticos na investigação social 

e os trânsitos das entrevistas são analisados tomando o corpo como categoria analítica e 

ferramenta da prática etnográfica. Em seguida, uma breve discussão sobre algumas 

concepções de performance e ritual constitui o segundo capítulo. Neste, alguns conceitos de 

Erving Goffman, Van Gennep, John Austin, Jacques Derrida, Richard Schechner e Judith 

Butler são apresentados como instrumentos de análise dos rituais performáticos nos contextos 

culturais estudados. 

Uma tentativa de conceituar a paquera masculina enquanto performance e dividi-la em 

fases e rituais específicos constitui o principal objetivo do terceiro capítulo. No quarto, a 

definição engendrada no capítulo anterior é retomada para refletir sobre os eixos de 

diferenciação que classificam os corpos em desejáveis e/ou paqueráveis em contextos 

heteronormativos e sob regulação de códigos de sociabilidade contextuais.  

 O quinto capítulo traz uma discussão acerca da cibercultura e das sociabilidades do 

mundo “online”. O Facebook é analisado como site de rede social que possui quatro 

constantes observadas na etnografia realizada. Essas constantes são, de certa maneira, 

retomadas no sexto capítulo para identificar e analisar os rituais de paquera no Facebook, 

partindo da divisão analítica elucidada no terceiro capítulo.    

 O sétimo capítulo discute o surgimento, desenvolvimento, a estrutura e os rituais de 

paquera vinculados às festas eletrônicas sobralenses. E, no último capítulo, o objetivo é 

apresentar a ideia da paquera como “continuum” entre o “online” e “offline” a partir de 

comparações realizadas pelos colaboradores.  

A preferência pela denominação paquera masculina ou entre homens ao invés de 

paquera homossexual ou gay, como objeto de pesquisa, busca contemplar os processos de 

paquera entre sujeitos que se identificavam com o gênero masculino, mas nem sempre com a 

homossexualidade. Nas entrevistas e durante as vivências etnográficas, os indivíduos 

utilizavam o performativo curtir – que será discutido no quinto capítulo – para iniciar 

paquerações no Facebook e nas festas eletrônicas recentes, principalmente pela crescente 
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diversidade de pessoas e sexualidades.        

 A pergunta ‘tu curte o que?’ ou apenas ‘tu curte?’ não somente era direcionada a 

homens cuja homossexualidade não era facilmente esquadrinhada durante a análise dos perfis 

no Facebook e no transcorrer das festas, como também era acionada para se relacionar com 

homens que “curtiam outros homens” (Neto, 2015), mas não se consideravam homossexuais 

ou objetivavam se manter no “armário”.        

 Uma das constatações que finaliza a pesquisa realizada é a de que, em contextos 

culturais híbridos, a paquera hibridizada tal como as sociabilidades contemporâneas necessita 

de metodologias e categorias de análise que tentem compreender as interações sociais como 

“continuum” entre o “online” e o “offline” sem supervalorizar nenhum desses polos onde os 

sujeitos transitam e performatizam reiterando e/ou subvertendo normas e códigos de 

sociabilidade construídos socialmente. 
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1- A ETNOGRAFIA DA PAQUERA 

 

 

O fazer etnográfico permite descrever e analisar as performances corporais e seus 

significados culturalmente situados. Por essa razão, a etnografia foi selecionada como método 

de interpretação do processo de paquera definido como ação ritual onde os corpos dos 

indivíduos – paqueradores e paquerados – se envolvem em processos de interação em 

contextos de sociabilidade erótica.  

O objetivo deste capítulo é justificar a prática antropológica como performance 

científica crucial para interpretar a paquera. Além disso, a performance e o corpo do 

pesquisador são pensados como categorias analíticas no escopo da problematização do 

envolvimento com os sujeitos e da exigência de distanciamento necessária à compreensão da 

realidade estudada. Além disso, são alcados a objetos de análise, os rituais e as performances 

executadas – desde as primeiras vivências nas festas eletrônicas sobralenses e no Facebook – 

assim como nos momentos de busca e convencimento dos indivíduos para participarem das 

entrevistas abertas. E, a última seção deste capítulo, apresenta uma justificativa em relação ao 

uso da metáfora “estabelecidos” e “outsiders” para se referir aos corpos que performam em 

determinado contexto cultural. 

 

 

1.1 O FAZER ANTROPOLÓGICO        

 

A prática antropológica pode ser dividida em etnografia, etnologia e Antropologia. Na 

primeira, ocorre a coleta e impregnação com a realidade estudada. A segunda se caracteriza 

pela compreensão da lógica própria dessa realidade. E, por último, a Antropologia objetiva 

compreender a lógica das variações da cultura (LAPLANTINE, 2003). Tal prática é balizada 

pela proximidade com a realidade social estudada – num esforço de apreensão da 

multiplicidade de suas dimensões – e, paradoxalmente, por um grande distanciamento com 

relação a esta realidade e à realidade do pesquisador. Nesse processo, o etnógrafo perturba 

determinada situação e é perturbado por ela: na etnografia, são sujeitos observando outros 

sujeitos (Op. Cit.).  

O autor ressalta que, depois do estágio da “naturalização”, do encontro e impregnação 

com a realidade estudada, o estágio de distanciamento é que possibilita a compreensão das 

lógicas que escapam aos atores sociais. No “olhar distanciado”, a teoria é fundamental, pois, 
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sem ela, corre-se o risco de adotar o senso comum (LAPLANTINE, 2003, p. 183-184). Ou, 

ainda, sem os aparatos teóricos, a impregnação ou afetação pelos fenômenos culturais 

estudados torna-se um risco em potencial num horizonte de comprometimento da investigação 

social. Assim, é na dialética entre teoria e etnografia que o fazer antropológico produz 

conhecimento (SALGADO, 2015).  

A experiência etnográfica se caracteriza pela interiorização em dada realidade social e 

nos sentidos atribuídos pelos próprios indivíduos a seus comportamentos. O etnólogo busca se 

aproximar do vivido e apreender as infinitas pequenas e cotidianas interações sociais 

(LAPLANTINE, 2003). Esse esforço dos praticantes da etnografia é caracterizado por 

Clifford Geertz (2008) como uma “descrição densa” e não por técnicas e procedimentos tais 

como manter um diário, selecionar informantes ou mapear campos (Ibid., p. 4).  

Em Geertz (2008), a etnografia é a construção de “uma leitura” repleta de incoerências, 

elipses, emendas e comentários tendenciosos (Ibid., p. 7). É uma inscrição do discurso social 

caracterizada por: ser interpretativa – cujo foco é o “fluxo do discurso social” – e 

microscópica. Nessa interpretação, se objetiva “salvar o ‘dito’ num tal discurso da sua 

possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis” (Ibid., p. 15). 

Conforme este antropólogo norte-americano, os achados antropológicos são particulares 

e resultado de um trabalho de campo em “contextos confinados” que adquirem sua 

importância por possibilitar aos megaconceitos da ciência social contemporânea uma espécie 

de “atualidade sensível” para “pensar não apenas realista e concretamente sobre eles, mas o 

que é mais importante, criativa e imaginativamente com eles” (GEERTZ, 2008, p. 17). 

Pensada como um modo de ação, experimentação e registro, a etnografia pode combinar 

um “cocktail de metodologias” – entrevistas informais e formais, por exemplo –, mas a 

observação participante é o método favorito que implica uma multivocalidade: preocupação 

com as variadas interpretações e ações dos inúmeros agentes. Além disso, implica 

performance: uma interação com o outro para compreendê-lo em seu contexto (SALGADO, 

2015, p. 28-29). 

O envolvimento com o sujeito – contato direto – atravessa essas metodologias e 

constitui a chave de interpretação da cultura estudada. É a participação que potencializa a 

conexão do etnógrafo com as experiências vividas em análise. Nessa participação, o corpo é 

revelado como locus de partilha da intersubjetividade, por isso este autor reitera tanto a 

importância do retorno do corpo como categoria na teoria e prática antropológica, quanto na 

reflexão do tipo de participação efetivada durante a etnografia (SALGADO, 2015). 
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A potencialização da participação do antropólogo deve-se à combinação de vários 

papéis que, muitas vezes, obscurecem a sua posição de investigador. Se a cultura é dramática 

e a “vida é sempre fazer algo” (SALGADO, 2015, p. 30), o fazer antropológico implica uma 

prática da interpretação. Destarte, a sensibilidade performativa – necessária à Antropologia 

conforme esse autor – está relacionada desde as estratégias de entrada no campo, permanência 

e reconhecimento como “estabelecido” em dado contexto cultural, até as escolhas 

metodológicas e a produção escrita.  

As práticas sociais já possuem seus textos dramáticos. A participação do investigador 

nos encontros etnográficos constitui uma fabricação: “uma ficção persuasiva que permite a 

interpretação, arranjo e ordenamento das várias dimensões do mundo estudado” (SALGADO, 

2015, p. 32). Além de modo de ação, a etnografia é expressão. A escrita objetiva tornar 

coerente as experiências vivenciadas pelo investigador. Não é uma descrição ou representação 

direta de eventos culturais politicamente inocentes. É a tradução e apresentação das 

performances e eventos particulares, objetivando compreender os contextos culturais 

observados via estabelecimento de conexões, equiparações e analogias necessárias 

(SALGADO, 2015). 

A compreensão dos rituais, marcadores e interseccionalidades da paquera contínua entre 

homens objetivada nesse trabalho se valeu de uma etnografia contínua ou nômade.24 Se os 

processos de paquera estudados se realizavam entre o “online” e o “offline”, a prática 

etnográfica não poderia estar confinada em contextos – como salientava Geertz (2008).  

A análise dos rituais da paquera entre homens objetivou refletir sobre eventos cotidianos 

e as vivências diversificadas dos sujeitos e, não, sobre eventos extraordinários da sociedade, 

como assevera Mariza Peirano (2006). Esta autora considera os rituais como abordagem e 

ferramenta analítica, não como tema de estudo. Os rituais não são separados de outros 

comportamentos. Eles destacam, acentuam ou repetem os comportamentos usuais 

(PEIRANO, 2006). Uma definição operativa de ritual é tributária daquilo que os 

interlocutores em campo vivenciam ou consideram específicos e peculariares. Peirano (2006) 

identifica essa definição operacional com um instrumental analítico para os eventos em geral: 

 

Podem ser vistos como tipos especiais de eventos, mais formalizados e 

estereotipados, mais estáveis e, portanto, mais suscetíveis à análise porque já                                                            
24 A etnografia praticada nessa investigação nem esteve confinada ao “online” e nem ao “offline’, pois a paquera 
como “continuum” entre esses contextos culturais atravessou a discussão geral da pesquisa. O termo nômade 

busca destacar esse trânsito de paquera entre esses contextos que serão analisados separadamente para identificar 

as singularidades de cada processo. Entretanto, na finalização da investigação, esses contextos se mostraram 

interdependentes e misturados em um contexto cultural denominado de híbrido. 
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recortados em termos nativos, eles possuem uma certa ordem que os estrutura, um 

sentido de acontecimento cujo propósito é coletivo, uma eficácia sui generis, e uma 

percepção de que são diferentes (p. 3). 

 

A paquera como um “continuum” entre as festas eletrônicas e a cibercultura – ou, mais 

precisamente, a rede social Facebook – requereu uma etnografia nômade. Uma pesquisa de 

campo que não apenas descrevesse “atos presenciados” nos trânsitos entre o “online” e o 

“offline”, mas, também, se importasse com a comunicação entre pesquisador e sujeitos da 

pesquisa, os contextos culturais e os sentidos múltiplos das interações sociais (PEIRANO, 

2001). 

Com a pretensão de estudar a paquera com base nos rituais, o paradigma da 

performance foi escolhido por enfatizar a dimensão do fazer humano e sua potência de 

encenação nos trânsitos entre os contextos culturais. Além disso, a performance como 

conceito e postura metodológica foi questionada pela noção de performatividade de Judith 

Butler (2002, 2006).  

 

 

 1.2 O PARADIGMA DA PERFORMANCE 

 

O termo paradigma é analisado por Thomas Kuhn (1998) tanto como constelação dos 

compromissos de um grupo determinado quanto “exemplos partilhados”. No primeiro sentido, 

paradigma25 se refere a um conjunto partilhado de crenças, técnicas e valores de uma 

determinada comunidade científica.26 E, no segundo sentido, este termo se relaciona a 

soluções concretas, utilizadas como modelos ou exemplos para resolver problemas científicos. 

A performance como “exemplo compartilhado” interpelou todas as etapas de construção da 

pesquisa numa espécie de paradigma para refletir sobre as ações metodológicas, teórico-

analíticas e de construção da escrita como performance final da investigação social realizada. 

O paradigma da performance aponta as limitações da visão ‘textualista’ dos fazeres 

sociais e centraliza a dramaturgia como categoria analítica para problematizar a vida cotidiana 

(SALGADO, 2015, p. 30). Esse paradigma recupera o corpo como categoria analítica e                                                            
25 Ao invés de paradigma, Kuhn (1998) sugere nomear esse primeiro sentido mais global pelo termo “matriz 
disciplinar”. Segundo o autor, paradigma seria inapropriado para definir todos objetos de compromisso de 
determinado grupo. A “matriz” funcionaria como um conjunto de elementos cujos principais seriam as 
“generalizações simbólicas”, os “paradigmas metafísicos”, os valores e o paradigma. Este último substituído por 
‘exemplares’ pelo autor (p. 226-232). 
26 Kuhn (1998) denomina de comunidade científica os praticantes de um ramo científico e que se submetem à 

iniciação e educação profissionais relacionadas (Ibid, p. 222). 
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técnica de pesquisa na mesma medida em que ressalta que todo o processo de investigação é 

um fazer/performance desde a entrada no campo, no caso da etnografia, até a escrita/tradução 

das experiências vivenciadas. O corpo no centro da pesquisa revela como a vida é 

performativa (Ibid., p. 34). 

Os textos não são destacados por esse paradigma porque toda linguagem é 

performativa – nos termos de Jacques Derrida (1991). A centralidade da performance é 

recuperada no processo de investigação social como também no tocante à ética em pesquisa 

social (SALGADO, 2015). Torna-se necessário, assim, no contexto desse paradigma, refletir 

sobre as performances engendradas durante a investigação social tanto do pesquisador quanto 

dos sujeitos em interação. 

A pesquisa de campo realizada foi impregnada pela performance. Esse conceito, 

categoria, teoria ou “antidisciplina” (PEIRANO, 2006, p. 4) atravessou toda a investigação 

social – desde a postura metodológica à escrita científica. Esse tipo de escrita, como efeito de 

uma pesquisa científica, também é um “comportamento ritualizado”. Nos termos de 

Schechner (2012): “Cada trabalho e papel social prevê um vestuário, gestos e ações que lhe 

são peculiares, uma forma de representação e, também, um lugar em que são encenados” (p. 

29). 

O ato de escrever atua reiteradamente na manutenção de cânones científicos 

reconhecidos em determinada cultura ou sociabilidade específica. Escrever é performance e 

performatividade. O pesquisador de campo desempenha papéis que a sociedade, seus pares e 

as instituições científicas esperam dele. Ele performa para conquistar objetivos específicos no 

campo e na universidade. Durante a pesquisa e a escrita científica, normas regulatórias são 

reiteradas: o fazer científico é performativo. 

O pesquisador de campo parece estar imbuído numa preocupação performática. Ele 

precisa definir que posturas, comportamentos e posicionamentos serão utilizados no 

desenrolar do trabalho de campo. Essa definição é interseccionada por cânones científicos 

legitimamente reconhecidos, os quais também controlam/demarcam as possibilidades 

subversivas da performance do pesquisador.       

O paradigma da performance enfatiza a “interação comunicativa” em que o 

antropólogo está imerso. Torna-se fundamental uma reflexão sobre o posicionamento do 

investigador em relação aos colaboradores, às imersões no campo e na escrita dos textos 

científicos (LANGDON, 2006, p. 174). O reconhecimento desse paradigma está vinculado a 

uma reflexão sobre os processos de criação e legitimação do conhecimento, bem como dos 

campos de estudo, seus desenvolvimentos e a proteção de suas fronteiras. Em acréscimo, todo 
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tipo de comportamento performativo está envolvido numa questão de identidade pessoal, 

social e cultural (CARLSON, 2010, p. 215). 

Dito de outra forma, pesquisar e fazer ciência como vivenciar situações sociais 

corriqueiras numa perspectiva da performance envolvem questões de identidade. Talvez, aqui, 

Carlson (2010) compartilhe com a ideia de identidade de Hall (2006). De acordo com este 

autor, a identidade é formada pela interação entre o eu e a sociedade, objetivando “suturar’ o 

sujeito à estrutura: estabilizando os sujeitos e os mundos culturais que eles habitam a fim de 

torná-los mais unificados e predizíveis (HALL, 2006, p. 12). 

 A etnografia da performance é tema de destaque para Dwight Conquergood (1985, 

apud Carlson). Conquergood sugere cinco tipos de atitudes em relação a essa etnografia. A 

primeira é a atitude de “guardião”, que coleciona performances para aquisição e exploração. 

A segunda é o “entusiasta”, que procura generalizações aligeiradas. A terceira é o “cético”, 

que se distancia da performance para estudá-la numa posição superior a ela. O “curador” é a 

quarta atitude, em que o exotismo e o espetáculo são escopos de observação. Partindo do 

pressuposto de que essas quatro atitudes são moralmente problemáticas, Conquergood (1985, 

apud Carlson, 2010) sugere uma performance ‘dialógica’ que junta diferentes visões, crenças 

e valores numa possibilidade de diálogo entre si (CARLSON, 2010, p. 42-43).  

Marvin Carlson (2010) aponta a importância, na conclusão de seu livro, do ensaio de 

Dwight Conquergood (1991) – Rethinking Etnografy: Towards a Critical Cultural Politics 

(Repensando a etnografia: para uma política cultural crítica). Este ensaio é considerado por 

Carlson (2010) o resumo mais abrangente das preocupações, desafios e orientações acerca dos 

estudos de performance27 (CARLSON, 2010, p. 217).  Das quatro preocupações interligadas 

que Conquergood (1991) enfatiza, duas são crucias no entendimento dos processos estudados 

nessa pesquisa. A primeira se refere ao “retorno do corpo” como lugar de saber (Ibid., p. 216). 

A etnografia da paquera enquanto performance foi atravessada constantemente pela 

problematização dos corpos do pesquisador, dos sujeitos nas festas eletrônicas e das 

materializações corporais digitais na plataforma do Facebook. A reflexão sobre os processos 

de construção e posicionamentos corporais na realização das performances do pesquisador e 

dos sujeitos observados permitiu um desvelamento dos processos de paquera entre homens 

nos contextos específicos.                                                             
27 Em 1973, Schechner propõe um campo novo de estudo, que chamou de “Teoria da Performance” (CARLSON, 
2011), defendendo sete áreas em que as ciências sociais e a teoria da performance coincidiriam: performances 

cotidianas; as estruturas do jogo, ritual, esporte e comportamento público; estudo de modos de comunicação para 

além da escrita; interligação entre humanos e animais com foco nos rituais; psicoterapia em relação à interação 

entre pessoas e a consciência corporal; pré-história e a etnografia; e a possibilidade de teorias unificadas de 

performance, já que são teorias do comportamento (SCHECHNER, 1973, p. 9, apud CARLSON, 2011, p. 168). 
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A segunda preocupação destaca a mudança de paradigma na compreensão do mundo 

social. Os fenômenos estudados deixam de ser vistos como texto e passam a ser considerados 

como performance. Nesse sentido, há uma ênfase na construção das atividades humanas e a 

implicação de uma “consciência de construtividade” nas configurações sociais. Essa ênfase se 

refere às primeiras preocupações de Conquergood (1991) em relação à teoria contemporânea 

(CARLSON, 2010, p. 215). 

O destaque à construtividade das atividades humanas do paradigma da performance 

está relacionado a uma concepção iluminista de sujeito: centrado, autossuficiente e autônomo 

(HALL, 2006, p. 11). Entretanto, a noção de performatividade da filósofa Judith Butler 

questiona esse sujeito livre e voluntarista. O sujeito, em Butler (2010), é um efeito de 

discursos de poder semelhante à teorização de Michel Foucault. Os roteiros de construção 

performativa não são escolhidos sob uma total liberdade pelos paqueradores. As suas 

performances são efeitos de normas regulatórias. Nem a performance do investigador está 

livre de normas regulatórias específicas. Assim, a construção subjetiva performática é 

possibilitada numa ambiência de reiteração de discursos que governam as experiências dos 

sujeitos. A criação e a subversão performática também não estão isentas de regulação. Não é o 

sujeito que tem experiências e constrói suas performances com base nelas; são as experiências 

que criam os sujeitos (MISKOLCI, 2009, p. 153). 

A noção de performatividade potencializa o paradigma da performance. A construção 

do social não está isenta de normas regulatórias. A sua (des) (re) construção, porém, não pode 

ser pensada apenas como resultado linear da destruição de estruturas de poder. 

A compreensão dos fenômenos socioculturais através da performance focaliza a 

dimensão prática das experiências humanas. O mundo social é construído. Nesse sentido, a 

antropologia da performance como um “manuscrito estranho e desbotado” contribui para 

ratificar a fragmentação, o inacabamento e a dificuldade de dar sentido ao mundo social 

(DAWSEY, 2007, p. 531).  

A negociação entre o paradigma da performance balizado pelos teóricos Erving 

Goffman e Richard Schechner e o conceito de performatividade de Judith Butler foi uma 

constante durante essa etnografia da paquera. A intenção foi resgatar a potência do sujeito 

frente às normas regulatórias, possibilitada pelo sentido de performance defendido pelos dois 

teóricos acima e, também, enfatizar que as subversões, criações ou inovações podem ser 

capturadas pelas normas sociais – como salienta Butler. 

Segundo Goffman (2009), a performance é uma atividade de emitir impressões 

relacionadas aos papéis sociais preestabelecidos adequados conforme uma plateia 
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determinada. Os rituais servem para mobilizar os indivíduos a fim de os tornarem 

participantes que se autorregulam nas interações sociais (GOFFMAN, 2011, p. 49). Os rituais 

e as performances estão vinculados à ordenação equilibrada das interações sociais em 

contextos específicos.  

A teoria da performance deste sociólogo foi utilizada para analisar os rituais de 

interação durante a paquera, os quais não deixam de ser “comportamentos restaurados” – nos 

termos de Richard Schechner (2012) – de determinado contexto cultural a ser analisado. Os 

achados de Goffman revelaram os mecanismos operacionais – reiterativos ou subversores de 

estruturas de poder – que são acionados durante as performances de paquera. 

Schechner (2012) propõe uma concepção alargada de performance – comportamento 

permeado pelo ritual e jogo – que foi utilizada na consideração da paquera ‘enquanto’ 

performance. Ritual, jogo, festas, cerimônias e atividades diárias são performances. Para este 

autor, a atividade performática se divide em ritual e entretenimento. A primeira se vincula à 

eficácia ou objetivo definido e a segunda busca passar o tempo ou obter prazer. Não há nem 

uma performance-ritual ou de entretenimento pura. Todas as performances transitam entre 

esses dois polos. A paquera se constitui de entretenimento e performances-rituais. A 

etnografia realizada objetivou refletir sobre as significações atribuídas aos rituais que 

constituem a paquera nos trânsitos entre esses polos performáticos. 

Judith Butler (2010) sugere uma analítica do gênero a partir do conceito de 

performatividade. Diferentemente de uma representação ou encenação de papéis sociais 

masculinos ou femininos escolhidos voluntariamente pelos sujeitos (performance), os gêneros 

são performativos. Para existirem, os gêneros necessitam ser reiterados através de práticas 

discursivas com base em normas anteriores aos sujeitos. Essas normas, ao serem repetidas, 

produzem a materialidade do sexo, do gênero e dos corpos. Este conceito permitiu esclarecer, 

de alguma maneira, o questionamento de Carlson (2009, p. 27) sobre a performance: se ela é 

resultado daquilo que o performer faz ou até que ponto é resultado do contexto particular no 

qual é feita. 

O conceito de performatividade permitiu a reflexão crítica sobre as normas, os códigos 

ou valores reiterados no ato de paquera. As teorizações de Erving Goffman, Richard 

Schechner e Judith Butler constituíram uma tríade teórica do paradigma da performance que 

fundamentou as análises sobre a paquera contínua entre homens. 
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1.3 PERCURSOS PERFORMÁTICOS 

 

A etnografia contínua e concomitante entre os dois contextos “online” e “offline” 

iniciou em 2013. O campo de observação “offline” foi as edições das cinco diferentes festas 

eletrônicas consideradas pelos colaboradores iniciais da pesquisa no Facebook como gays. Ao 

todo, foram quinze vivências. As festas observadas ocorreram em suítes de motéis ou grandes 

clubes na cidade de Sobral-CE, tais como o Palmeiras Country Clube e o Coqueiros clube – 

no intervalo de três a quatro meses aproximadamente de uma edição para outra. Durante o 

ano, por exemplo, cada festa realizava no total de três a quatro edições.  

As festas foram denominadas de Estilo, Instinto, Paraíso, Tropical e Fantástica. Esses 

nomes fictícios surgiram de adjetivações extraídas dos discursos de colaboradores para 

dificultar suas identificações porque, em algums festas, ocorriam fatos ou ocorrências que 

poderiam “evidenciar mais ainda o preconceito entre as pessoas” ou “transmitir uma imagem 

ruim da festa” (Emanuel, 2016). Essa “imagem ruim” estava relacionada, principalmente, à 

ratificação de que, em determinadas festas, ocorria “pegação”, o uso de drogas ilícitas e o 

consumo de bebidas alcoolicas por adolescentes. Para evitar futuros problemas jurídicos, 

também não houve a identificação das atrações e das temáticas das edições que foram 

observadas. 

 

Tabela 01 – Vivências nas festas eletrônicas sobralenses 
 

NOME FICTÍCIO EDIÇÕES OBSERVADAS 

 Mês Ano   Local 

Estilo 

maio 

junho 

novembro 
fevereiro / março / junho 

setembro 

junho 

2013 

2013 

2013 

2014 

2015 

2016 

Styllus Motel 

Cabanas sítio 

Coqueiros Clube 

Coqueiros Clube 

Styllus Motel 

Palmeiras Country Clube 

Instinto 
(encerrou suas atividades em 2014) 

setembro 2013 Palmeiras Country Clube 

Paraíso 
(encerrou suas atividades em 2015 

e reiniciou em 2016) 

novembro 

maio 

agosto 

2013 

2014 

2015 

Styllus Motel 

Coqueiros Clube 

Styllus Motel 

Tropical 
março 

maio 

2016 

2016 

Coqueiros Clube 

Rancho Flesh 

Fantástica 
(encerrou suas atividades em 2014) 

junho 2014 Coqueiros Clube 
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Geralmente, os residentes dos municípios vizinhos – Massapê, Senador Sá, Uruoca, 

Santana do Acaraú, Forquilha, Coreaú, Moraújo, Groaíras, Reriutaba, Varjota, Cariré, Pacujá, 

Graça, Frecheirinha, Miraíma, Meruoca e Alcântaras – comparecem a essas festas. 

 

E se pode perceber que o maior público gay, não são daqui de Sobral, são de cidades 

vizinhas, que vem né? Estuda e aproveita, solta a franga28, né? Até tem uns que 

dizem assim, uns colegas meus: ‘ah não veja a hora de chegar sexta-feira para eu 

poder [...], não vejo a hora de chegar domingo para eu poder ir para Sobral’. Ai 

quando chega sexta-feira: ‘aí, vou ter que voltar lá para minha cidade (Luís, 2016). 

 

Uma das razões apontadas pelos colaboradores para a emergência das festas 

eletrônicas em Sobral/CE nos últimos anos foi a inexistência de eventos de música 

eletrônica29 na época de surgimento desses eventos. Muitas vezes, os jovens precisavam “ir 

para fortaleza curtir uma noite, entende [...]” (Emanuel, 2016). 

Durante as vivências “offline”, geralmente chegava aos locais das festas antes do 

horário de início previsto na divulgação realizada pelo Facebook para analisar a 

movimentação dos participantes. Em cada incursão no “online” e “offline”, refletia sobre a 

minha performance nesses contextos. Percebia que, a cada modificação estilística ou 

performática, como, por exemplo, no figurino, na frequência de trânsito dentro do espaço do 

evento e nos lugares escolhidos para observar o desenrolar das ocorrências, tanto afetava 

quanto era afetado de diferentes formas pela realidade estudada. As localizações espaciais do 

corpo do investigador possibilitavam a impregnação por eventos, interações sociais e ângulos 

de observação diversificados. 

Nas festas, os participantes se interessavam não apenas por seus grupos de amigos ou 

conhecidos – realizando atividades como beber, dançar e conversar em grupos – mas, 

também, por outras interações. Nas investidas de paquera, os participantes avaliavam 

continuamente as performances dos outros, buscando uma correspondência em relação a 

determinados comportamentos tipificados e esquemas sociais pré-definidos. Durante as festas, 

os frequentadores atribuíam certas qualidades, defeitos, interesses, objetivos, personalidades 

e, inclusive, roteiros sociais na vida cotidiana que os sujeitos avaliados possuíam. Numa 

determinada festa, no motel, um jovem me perguntou se eu era segurança, pois estava parado                                                            
28 Expressão êmica que significa liberação performática de estilos principalmente afeminados e/ou “rasgados”, 

estigmatizados nos contextos familiares e citadinos específicos de cada participante que frequenta o evento e 

habita cidades com menor densidade demográfica do que Sobral/CE. 
29  Pereira de Sá (2008) considera a música eletrônica como um “rótulo guarda-chuva” que contempla vários 
estilos ou gêneros musicais, tais como o pop, o tribal, o house – citados pelos entrevistados. A cultura da música 

eletrônica compartilha da cultura dos DJs – profissionais que tocam nas pistas de dança e produzem 

encadeamentos musicais baseados em procedimentos técnicos como a mixagem (PEREIRA DE SÁ, 2008).  
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há algum tempo próximo à pista de dança principal de braços cruzados e observando os 

outros. Esse ritual de avaliação/julgamento/atribuição performática integrante da paquera nas 

festas e no Facebook foi denominado de esquadrinhamento.  

A minha performance era esquadrinhada constantemente porque estava sozinho e não 

interagia com os grupos durante o transcorrer das festas. Esse comportamento infringia uma 

das regularidades sociais desses eventos. Ir sozinho despertava curiosidade e atribuía relevo às 

práticas de qualquer frequentador: “nossa eu não tinha coragem, eu preferia ficar em casa 

[...]” (Sócrates, 2016); “[...] que eu pense é, como essa pessoa é excluída, não que eu pense 

isso, mas assim, eu acho que é uma…30, às vezes, têm pessoas que vai para lá se divertir, mas 

não tem companhia mesmo, né!” (Fábio, 2016). 

O estar sozinho, além de ter conferido destaque à minha performance na festa, 

possibilitou ser envolvido por rituais de paquera diferenciados. E, posteriormente, essa 

posição de revelo foi também crucial na decisão dos colaboradores de aceitarem ser 

entrevistados ou interagirem comigo através de outros meios, como o bate-papo do Facebook. 

Muitos disseram ter aceitado ser entrevistado porque já tinham me visto nas festas “sempre 

sozinho”, ou seja, sempre em posição de destaque. O estar sozinho me conferiu visibilidade 

para ser paquerado e ser considerado, pela frequência de participação, um “estabelecido” nas 

festas. 

Essa visibilidade destacada do corpo em performance do investigador permitiu, 

inicialmente, um estranhamento dos frequentadores, pois não correspondia à normalidade 

performática do contexto cultural estudado. Esse destaque marcou a sua existência como 

participante da festa dentre muitos eventos que, talvez, permaneceriam invisíveis por causa de 

seus engajamentos em grupos de amigos ou conhecidos. Dito de outra maneira, a existência 

marcada do pesquisador lhe conferiu “estabelecimento” enquanto nativo e impulsionou o 

aceite de colaboração na pesquisa dos participantes nas festas. 

Para realização do momento etnográfico “online” da pesquisa no Facebook, utilizei 

minha página pessoal nesta rede social criada antes de ter decidido analisar a paquera. Nas 

vivências no Facebook, visualizava as páginas das festas, analisando as postagens em geral. A 

imersão nos processos de paquera do Facebook ocorria através da aceitação de solicitações de 

amizade e pelas devolutivas de cumprimento ou saudações que alguns usuários enviavam. 

Esses retornos, com o decorrer das análises, frequentemente eram percebidos por seus 

praticantes como uma abertura para suas investidas de paquera. Para subverter essa                                                            
30 As reticências sem os colchetes indicam pausas ou silêncios durante o relato dos colaboradores. 
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percepção, e, também, por questões éticas, a revelação de minha posição de investigador 

social era frequentemente acionada quando o paquerador explicitava a sua intenção amorosa 

e/ou sexual.  

Se a observação participante é o método favorito da Antropologia e que compõe o 

“cocktail de metodologias” da etnografia (SALGADO, 2015, p. 27), uma pergunta se 

apresentou nesse trabalho: qual a postura ética do pesquisador que observa e participa dos 

processos de paquera tanto em festas eletrônicas quanto no Facebook? Poderia se considerar 

uma etnografia da paquera se o pesquisador apenas elaborasse uma descrição analítica 

(PEIRANO, 2014) dos processos de paquera sem uma reflexão apurada do diálogo vivido de 

paquera com os sujeitos contextualmente situados? Ou melhor, seria uma etnografia da 

paquera se o investigador não tivesse analisado as participações e os escapes dos processos de 

paquera nas vivências nos contextos específicos? A resposta negativa a esses questionamentos 

anteriores permitiu fazer a seguinte constatação de efeito analítico: a construção de um saber 

antropológico e/ou científico sobre a paquera nesses contextos específicos também exige uma 

postura reflexiva sobre o contato direto com os processos de paquera nos quais o pesquisador 

foi envolvido. 

Em quase todos os processos de paquera em que os contextos culturais me colocaram, 

a explicitação do papel de investigador encerrou a saída ética para as investidas dos 

paqueradores para que a máxima internalidade não comprometesse o máximo distanciamento. 

Geralmente, tal saída era vista como uma desculpa para “dar um fora” ou “cortar”31 a paquera. 

No desenrolar das entrevistas abertas, os colaboradores explicitaram suas percepções quando 

justificativas desse tipo eram recebidas. Alguns sujeitos não as aceitavam e recebiam-na como 

um “fora”, pois não acreditavam na possibilidade de uma etnografia da paquera. 

Inicialmente, para “potencializar a participação” (SALGADO, 2015, p. 29), foram 

utilizadas determinadas estratégias. Nos contextos “online” de paquera, houve um retorno às 

cutucadas e às saudações via bate-papo, além da aceitação de todas as solicitações de 

amizade. Nas festas eletrônicas, havia uma preocupação em responder às perguntas 

enunciadas, saudações e cumprimentos praticados por qualquer indivíduo que se aproximava. 

Esses rituais utilizados nas festas são geralmente usados em qualquer interação social que 

objetive instaurar um engajamento – nos termos de Goffman (2011). Todavia, nos contextos 

de paquera, rituais frequentemente executados com regularidade na vida cotidiana são 

ressignificados tais como atos de retornar saudações como “boa noite, tudo bem” ou “olá”,                                                            
31 Cortar foi o termo êmico utilizado pelos colaboradores com o mesmo sentido de ‘dar um fora’ em algum 
paquerador. 
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“oi”. Para os colaboradores, essas ações significavam um retorno às investidas, porque 

cutucar, solicitar amizade e corresponder às saudações eram rituais de paquera utilizados no 

Facebook.  

A criação do potencial de participação engendrada pelo investigador foi possível pela 

combinação inicial de papéis de pesquisador e de “nativo” paquerador, ou seja, retornando às 

paquerações sem perceber, visto que os rituais de paqueração ainda não tinham sido 

desvelados pela investigação social. Embora essa combinação tenha ofuscado a dimensão de 

investigador, mesmo que provisoriamente (SALGADO, 2015, p. 29), foi a revelação dessa 

dimensão a solução encontrada para “cortar” as interações de paquera nos dois contextos 

culturais: Facebook e festas eletrônicas. As ações regulares – saudações e cumprimentos 

iniciados pelo investigador para potencializar a participação nos contextos culturais estudados 

– foram classificadas por rituais de paquera durante a análise das entrevistas.  

Os rituais de apresentação e saudação corriqueiros iniciados em qualquer interação 

social que se almeja participar – talvez necessários numa incursão etnográfica em qualquer 

contexto cultural – eram ressignificados nos contextos analisados de forma diferenciada. Se, 

num primeiro momento, retornar saudações e cumprimentos tais como “olá”, “oi, boa noite”, 

“tudo bom” e “como vai?” pode significar uma maneira usual de penetrar em algum encontro 

ou agrupamento social, em práticas antropológicas, no estudo da paquera, essa maneira usual 

de potencializar a observação participante era significada como rituais de paquera ou de 

correspondência a esses rituais. Em última instância, o sentido de paquera já era presumido 

pelos participantes desses contextos culturais, que esperavam uma confirmação posterior 

através de outros rituais específicos tais como a avaliação do grau de engajamento de ambos 

envolvidos durante a conversa. 

A etnografia da performance está envolvida constantemente por um questionamento 

do corpo tanto como ferramenta de pesquisa quanto produção de saber. A internalidade 

necessária à incursão nos contextos culturais é realizada pelo corpo do pesquisador em 

constante avaliação pelos “estabelecidos” ou “nativos”. Esse corpo foco de descrédito e/ou 

aceitação em determinado contexto é submetido a provações performáticas. Que corpo é esse 

que vai a uma festa e não dança, não bebe e não paquera? Não praticar tais atos, nas 

vivências, destacava o meu corpo e, de certa maneira, incitavam alguns jovens a me 

interpelarem. Os questionamentos “nativos” produziram uma reconfiguração performática do 

investigador durante as festas, a tempo de permitir a internalidade etnográfica nesses 

contextos festivos. Não permanecer nas margens da pista de dança principal e mexer o corpo 
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de vez em quando ao invés de ficar com braços cruzados constituíram nas primeiras 

modificações performáticas engendradas no início das vivências nas festas eletrônicas. 

Os roteiros performáticos dos “estabelecidos” nos contextos culturais etnografados 

foram capturados das interrogações dos participantes sobre a minha performance durante as 

primeiras festas que frequentei. Isso não significa dizer que passei a beber, fumar, dançar e 

paquerar constantemente para ser considerado um deles. Mas, sim, repensar sobre que 

posturas estavam incomodando os “estabelecidos” e os impulsionava a me enxergar sempre 

como um “outsider” negativo.32 Com essa taxação, a minha performance poderia causar 

desconfortos e redimensionamentos das performances dos frequentadores de suas pretensas 

regularidades. 

O corpo como categoria analítica se tornou fundamental para se pensar as interações 

nessa investigação sobre a paquera entre o pesquisador e os outros participantes. Ambos 

materializam suas existências sociais através de um corpo generificado e sexuado, estetizado, 

que é permeado por desejo e é o objeto desse mesmo desejo. Refletir sobre esse corpo 

sexuado, generificado e sexualizado do pesquisador é crucial nas pesquisas com as 

sexualidades (SANTOS; ZAGO, 2011).  

Alçar a experiência corporal à categoria de método não significa abolir a possibilidade 

de distanciamento e nem “virar nativo”. Ao invés disso, significa pensar que a postura do 

observador participante é interpretada sob convenções socialmente situadas (BRAZ, 2009) e 

sua performance será constantemente avaliada pelos participantes de uma dada sociabilidade. 

A participação nos processos de paquera foi atravessada pela consciência da afetação corporal 

do pesquisador – seja no “online” ou no “offline” – na questão do desejo que interseccionava 

a paquera entre homens. O ato de se posicionar às margens da pista de dança transmitia a 

informação de ser solteiro e estar “caçando”.33 Além disso, “cortar” todas as investidas de 

paquera era avaliado pelos colaboradores como postura típica de “viado bicudo” e que “se 

acha demais” (Romeu, 2013 [colaborador]). 

Problematizar o corpo em performance do investigador nos dois contextos culturais 

etnografados como momento crucial de análise é reiterar criticamente que as interações 

sociais engendradas entre o corpo-investigador sexuado e generificado e os outros corpos-

investigados igualmente marcados representam uma ‘tocaia’ ou “uma corda bamba ético-                                                           
32 Denomino de “outsider” negativo todos os indivíduos que eram novatos na festa e percebidos com estranheza, 
chacota ou ojeriza. Por exemplo, os “bicudos” e as “bichas de bairro” – gays afeminados que moram em bairros 

pobres da cidade de Sobral (Sócrates, 2016 [colaborador da pesquisa]). Em oposição, o “outsider” positivo é um 
novato considerado alvo de paquera pelos frequentadores, geralmente por ser másculo, sarado e jovem. 
33 Termo êmico utilizado para designar o ato de buscar parceiros amorosos ou sexuais em locais públicos ou na 

virtualidade.  
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metodológica” (ZAGO, 2015, p. 151). Essa constatação, todavia, não significa se esquivar a 

fazer pesquisa no campo do gênero e da sexualidade por estes possuírem ‘tocais’ mais 

perigosas. Não significa, tampouco, expulsar o corpo generificado e sexuado do pesquisador 

ou fingir desejo e corpo numa atmosfera de neutralidade (Ibid., p.163). Esse fingimento pode 

fazer retornar àquilo que foi expulso da pesquisa como “pequenezas bibliográficas” e 

“mesquinharias analíticas”. Nas “pequenezas”, alguns teóricos são expulsos das referências 

por serem considerados inimigos da nossa produção de conhecimento. E, nas 

“mesquinharias”, a expulsão e seleção rigorosa tem como alvo os trechos de falas de 

determinados colaboradores (ZAGO, 2015, p. 163-165). 

De forma contrária, citar o gênero, o sexo, a sexualidade e o desejo como pertencentes 

aos corpos em performance durante a investigação social significa repensar a postura ética do 

pesquisador numa relação negociada de engajamento e implicação com a temática, os/as 

teóricos/as utilizados/as e interação com os colaboradores da pesquisa (ZAGO, 2015). 

Os/as pesquisadores/as de gênero e sexualidade não deixam o seu desejo, sexo, gênero 

e sexualidade em algum outro lugar e iniciam a pesquisa de campo de corpos não marcados 

ou neutralizados. Fazer pesquisa social é se posicionar na multiversalidade, ou seja, na 

multiplicidade de atravessamentos da pesquisa com relação ao objeto, recorte, pressupostos, 

arcabouço teórico, métodos utilizados, professor/a orientador/a, instituições de ensino, 

agência de financiamento e condução do investigador (ZAGO, 2015, p. 156-168). 

A partir dessas considerações, foi de suma importância refletir sobre os seguintes 

aspectos: como a performance do pesquisador afetava os sujeitos tanto na abertura quanto no 

fechamento de possíveis interações sociais nos contextos específicos; como o corpo do 

pesquisador era percebido e agenciava ou não o desejo dos sujeitos, já que a paquera iniciava 

pelo desejo que focalizava uma determinada configuração corporal, nos termos dos 

colaboradores; e de que maneira a performance do pesquisador, ao ser lançada em processos 

de paquera, contribuiu para explicitação e análise desses mesmos processos de paquera que 

constituíram o objetivo geral da investigação? 

O corpo – efeito discursivo – emite e transmite discursos que são interpretados de 

acordo com os códigos de sociabilidade de cada contexto cultural, os quais são 

interseccionados com normatividades mais gerais de determinada cultura ou sociedade. Ações 

ou rituais praticados durante as performances de paquera estavam constantemente falando 

algo para alguém. Essas emissões e transmissões de informações do corpo são interpretadas 

e/ou ressignificadas dentro de normas sociais que regulam a percepção dos sujeitos com 

relação a cada ritual ou comportamento praticado nas diferentes situações sociais de que o 
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corpo participa. Como já foi dito anteriormente, os posicionamentos corporais nas festas, 

como, também, as movimentações no “online” eram avaliadas pelos sujeitos no sentido de 

investimento para iniciar alguma interação, mais especificamente, uma paqueração. 

Posicionar-se nas festas eletrônicas sozinho e não paquerar com ninguém me colocava numa 

posição ambivalente: de acesso e questionamentos sobre a minha solidão; de abertura aos 

investimentos de paquera, pois estava, presumidamente, solteiro; ou de ojeriza, porque não 

correspondia aos olhares dos paqueradores. O envolvimento nessas ambivalências foi crucial 

nas análises dos sentidos que determinados rituais performáticos possuíam nos códigos 

sociais específicos da festa e do Facebook. Essas imersões permitiram atingir os objetivos da 

investigação, os quais não seriam possíveis de realização se tivesse adotado uma participação 

de apenas espectador das performances dos sujeitos nas festas e no “online”. 

A minha corporalidade foi, durante a investigação, uma ‘tocaia’ latente. Permitiu ser 

reconhecido como alvo preferencial nos processos de paquera e, nesse sentido, por vezes, ser 

envolvido nos rituais que pretendia analisar, mas, também, essa corporalidade significou uma 

“corda bamba metodológica” – principalmente nos processos de convite e desenrolar das 

entrevistas abertas. Em outros termos, um corpo que era percebido pelos indivíduos como 

representação aproximada de um ideal de beleza estética e estilística – agenciador do desejo, 

nos termos dos colaboradores – serviu como instrumento etnográfico nas vivências da 

paquera e um complicador durante algumas conversas “online” que objetivaram construir uma 

rede de colaboração na pesquisa. 

 

1.4 RITUAIS NAS ENTREVISTAS 

 

A prática de investigação social é performática e performativa. Os rituais engendrados 

pelo pesquisador durante a construção do conhecimento – que se relacionam a 

negociações/articulações e reiterações sobre estilizações científicas reconhecidas em 

determinado campo disciplinar – podem, também, se configurar em (re) criações dessas 

estilizações durante a prática reiterativa, ou seja, durante a pesquisa propriamente dita. 

A ação de curtir as páginas das festas eletrônicas de Sobral no Facebook foi decisiva 

em termos metodológicos. No primeiro momento, possibilitou a inserção nos processos de 

paquera “online”. Os usuários solicitavam amizade depois de esquadrinhar a página das festas 

eletrônicas, partindo da premissa de que quem curtia essas páginas e frequentava “esse tipo de 

festa era no mínimo simpatizante ou gay” (João, 2016 [colaborador]). Os participantes, antes 

de solicitarem a minha amizade ou iniciarem algum rito de paquera, talvez me vissem nas 
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festas e buscavam o meu perfil na página de determinada festa e ratificavam a minha pretensa 

homossexualidade ou possibilidade de curtição por homens. 

No segundo momento, os colaboradores da pesquisa aceitaram o convite para 

participarem das entrevistas em profundidade por terem visto no meu perfil as páginas das 

festas eletrônicas e muitos amigos em comum que também curtiam essas festas. A 

homossexualidade do investigador foi presumida a partir do esquadrinhamento do seu perfil e 

esta presunção possibilitou a aceitação de alguns jovens de participarem das entrevistas. O 

colaborador João ratificou, em seus relatos, que somente aceitou colaborar por ter me visto 

em várias festas e ter identificado em meu perfil alguns amigos em comum. 

A constatação de que a homossexualidade fora presumida pelos colaboradores através 

do esquadrinhamento do perfil e pela frequência nas festas eletrônicas requereu uma 

problematização tanto dos códigos de sociabilidade nesses contextos culturais quanto da 

conscientização de como minha performance durante as interações de entrevista poderia ser 

posicionada a partir dessa presunção. Nesse sentido, a construção de um limite ético tornou-se 

crucial nas conversas informais com a intenção de consolidar uma rede de colaboradores. 

É importante frisar que a entrada no campo de pesquisa e aceitação dos jovens para se 

tornarem colaboradores nas entrevistas foram balizadas constantemente pelo “método de 

consenso” (SANTOS; ZAGO, 2011). Alternativa ao modelo ético da biomédica, este método 

problematiza a relação de poder entre pesquisador e pesquisado baseado numa noção de limite 

entre o jogo de pergunta e resposta caracterizado pela negociação e acordo entre os 

participantes dos processos de pesquisa.  

O primeiro ritual de busca por colaboradores para as entrevistas em profundidade foi 

realizado no Facebook, no final de 2015, através de um dos ritos da paquera. De início, 

esquadrinhava os perfis dos jovens que me cutucavam ou solicitavam amizade. Se eles 

curtissem a página de alguma das festas eletrônicas que estavam sendo analisadas, a 

solicitação era aceita. Em seguida, apresentava-me como pesquisador e enviava o link de 

acesso ao meu currículo lattes. Explicitava os objetivos da pesquisa e os convidava para 

participar de entrevistas abertas. Durante essa fase, os que rejeitavam participar me acusavam, 

embora ter disponibilizado o currículo para averiguação, de estar brincando, de fazer 

“pegadinha”34 com eles ou de se utilizar desse convite para dar um “fora” neles.   

No segundo ritual de busca, houve uma inversão. Solicitava amizade de dez 

participantes na página de cada festa diariamente – num período de dois meses. Quando                                                            
34 Performance que busca se aproximar de uma cena “real” com intenção de entretenimento, a qual somente é 

revelada quando a cena finaliza ou os espectadores alvos descobrem a farsa. 
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aqueles que aceitavam estavam “online”, explanava, por meio do bate-papo do Facebook, 

sobre a razão de ter solicitado a amizade deles, anexando o “link” de acesso ao meu currículo.  

Depois, fazia o mesmo convite padronizado para evitar futuras desconfianças caso eles 

dialogassem entre si sobre a existência de um pesquisador tentando entrevistá-los sobre 

paquera entre homens no Facebook e nas festas gays de Sobral. Essa prática foi efeito da 

identificação do ritual do esquadrinhamento como um dos primeiros rituais de paquera. Os 

jovens e adolescentes buscavam informações entre si no “online” e “offline” sobre seus 

pretensos alvos de flerte. Eles também buscavam informações sobre mim entre seus amigos e 

se os mesmos já tinham sido entrevistados ou aceitado os convites. Essa constatação foi 

ratificada no decorrer das entrevistas. 

As conversas “online” no bate-papo do Facebook perfizeram o terceiro ritual de busca 

por colaboradores. Esse ritual objetivava o convencimento dos usuários para se tornarem 

colaboradores. Às vezes, os amigos recém-adicionados iniciavam a conversa pedindo 

esclarecimentos e tirando dúvidas sobre a pesquisa como um todo ou, especificamente, quais 

seriam as perguntas das entrevistas. Outras vezes, começava o diálogo perguntando se o 

convidado tinha lido a solicitação e qual era a sua decisão. Essa ação foi necessária porque 

muitos convites não eram lidos. Alguns pensavam que era pedido para curtir páginas, texto de 

propaganda qualquer ou solicitação de petição, abaixo-assinado ou “correntes”.35  

Muitos usuários não me retornaram. Outros afirmaram não ter coragem de falar sobre 

os assuntos que seriam abordados nas entrevistas. E alguns preferiram ser entrevistados via 

bate-papo do Facebook. Perseu, Bravo e César foram os primeiros colaboradores da pesquisa 

que dialogaram comigo via Facebook durante alguns dias no final de 2014. Além disso, 

conversei informalmente com alguns jovens no Facebook e durante as edições das festas 

eletrônicas a partir de 2013: Juliano, Romeu, Valdo, Fagner, Carlos, Alex, Elano, Claudio e 

Roberto. 

 

Tabela 02 – Informações gerais dos colaboradores36 

 

Nome 
fictício 

Idade Escolaridade Naturalidade 
Situação 

trabalhista 
Estado civil 

Período 
de 

contato 
Formas de interação 

Perseu 29 Nível médio Sobral/CE Empregado Solteiro 2014 Messenger/bate-papo                                                            
35 Geralmente, são mensagens religiosas que solicitam algum tipo de oração e, depois, pedir para repassar a 

mensagem para uma determinada quantidade de pessoas. Caso a pessoa repassasse, conseguiria uma premiação 

futura. Se não, aconteceria um evento ruim em sua vida.   

36 Informações solicitadas durante as entrevistas. 
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bar men do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas. 

Bravo 37 Nível médio Sobral/CE Não trabalha Solteiro 2014 
Messenger/bate-papo 

do Facebook. 

César 25 
Superior 

incompleto 
Sobral/CE Empregado Solteiro 2014 

Messenger/bate-papo 

do Facebook. 

Juliano 30-4037 
Superior 

incompleto 
Sobral/CE Empregado Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas. 

Romeu 29 Nível médio Sobral/CE Empregado Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas 

Valdo 36 Nível médio Sobral/CE Empregado Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas e 

no ponto da OAB. 

Fagner 30-40 
Superior 

incompleto 
Sobral/CE Empregado Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas. 

Carlos 20-30 
Superior 

incompleto 
Sobral/CE Não trabalha Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas. 

Alex 30-40 Nível médio Sobral/CE Não trabalha Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas. 

Elano 20-25 Nível médio Sobral/CE Empregado Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas. 

Cláudio 20-30 
Superior 

incompleto 
Tianguá/CE Empregado Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Diálogos durante as 

festas. 

Roberto 33 
Superior 

completo 
Sobral/CE Professor Solteiro 2013 

Messenger/bate-papo 

do Facebook; 

Ricardo 21 
Superior 

incompleto 
Sobral/CE Professor e DJ Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Aurélio 25 
Superior 

completo 
Sobral/CE Não trabalha Namorando 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Emanuel 26 
Superior 

incompleto 
Chaval/CE Empregado Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Sócrates 18 Nível médio Sobral/CE 

Não trabalha 

Às vezes toca 

como  

DJ nas festas 

Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook;                                                            
37 Alguns colaboradores omitiram a idade e, às vezes, informaram intervalos de tempo onde sua data de 

nascimento poderia ser encontrada. Em seus perfis também não a disponibilizaram nem para seus amigos de 

Facebook. 
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Diálogos via 

whatsapp. 

Fábio 24 Nível médio Brasília/DF 
Agente de 

saúde 
Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Alysson 
Não 

informou 

Superior 

incompleto 
Não informou Não trabalha Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

João 22 Nível médio Sobral/CE 
Agente  

administrativo 
Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Marcos 24 Mestrando Sobral/CE Não trabalha Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Olavo 36 Nível médio Sobral/CE Empregado Solteiro 2015 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Dênis 20 
Superior 

incompleto 
Granja/CE Empregado Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Jorge 
20-30 

anos 

Superior 

incompleto 
Não informou Não trabalha Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Luís 25 
Superior 

completo 
Sobral/CE Enfermeiro Casado 2015 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Neto 25 Nível médio Camocim/CE Empregado Solteiro 2015 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Tiago 21 
Superior 

incompleto 
Tianguá/CE Não trabalha Namorando 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Messenger do 

Facebook; 

Diálogos via 

whatsapp. 

Hugo 27 
Superior 

incompleto 
Sobral/CE Professor Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Diálogos via 

whatsapp. 
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Ivo 21 Nível médio Sobral/CE 

Não trabalha 

Às vezes toca 

como DJ nas 

festas 

Solteiro 2016 

Entrevista aberta em 

profundidade; 

Diálogos via 

whatsapp. 

 

 

À medida que os colaboradores decidiam participar, as entrevistas eram marcadas. A 

maioria dos encontros ocorreu em horários definidos pelos entrevistados e em locais públicos 

como os espaços de convivência do IFCE – Instituto Federal do Ceará – e da UVA – 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. Nestes locais, os diálogos ocorriam em espaços mais 

reservados e silenciosos para não prejudicar a gravação, mas principalmente para facilitar a 

desinibição dos indivíduos, pois os assuntos a serem tratados se relacionavam à sua 

intimidade e sexualidade. 

Durante as conversas “online”, via Facebook, alguns jovens demonstravam interesses 

de paquera através de perguntas típicas do flerte, apontadas pelos primeiros colaboradores. 

Nessas situações, a ratificação da condição de pesquisador era novamente citada e, mesmo 

que determinado jovem aceitasse o convite para ser entrevistado, afirmava que não seria 

possível, devido à exigência de objetividade das respostas, que demandava a pesquisa em 

curso. 

Grande parte das entrevistas em profundidade foi realizada no primeiro semestre de 

2016 e finalizada em setembro do mesmo ano. As perguntas estavam relacionadas aos 

processos de paquera no Facebook e nas festas eletrônicas de Sobral. Além dos três primeiros 

colaboradores de 2014, dezesseis indivíduos foram entrevistados presencialmente: Emanuel, 

Sócrates, Fábio, Alysson, João, Dênis, Jorge, Luís, Neto, Tiago, Marcos, Olavo, Ricardo, 

Aurélio, Ivo e Hugo.   

Todas as entrevistas eram organizadas em três momentos. No primeiro momento, não 

gravado, explanava brevemente sobre o meu percurso acadêmico e os objetivos da pesquisa. 

Enfatizava que eles possuíam total liberdade para não responder às perguntas que não lhes 

deixassem à vontade. No segundo momento, iniciava a gravação, solicitando algumas 

informações pessoais e a escolha de um nome fictício. Alguns nomes foram escolhidos 

aleatoriamente para manter o anonimato daqueles que não conseguiram escolher. A princípio, 

eram feitas perguntas de modo geral para, aos poucos, adentrar na intimidade dos 

colaboradores. Entretanto, com pessoas que não tinham problemas de falar de suas 

intimidades – por exemplo, o colaborador Jorge –, isso às vezes ficava confuso, pois ele, no 

começo de sua entrevista, não sabia se continuava respondendo de forma pessoal as perguntas 
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gerais ou vice-versa. Mas, no decorrer do encontro, foi solicitado que respondesse 

pessoalmente, se caso preferisse.  

No terceiro momento – não gravado – eram feitos os agradecimentos e questionado 

sobre a possibilidade de um novo encontro conversacional, caso fosse necessário, tanto para 

retificar trechos possivelmente inaudíveis quanto para dialogar sobre novos questionamentos 

se, por ventura, surgissem. A maioria dos colaboradores sugeriu esse retorno da entrevista 

através do whatsapp. 

Nos intervalos entre os diálogos “online” e a realização das entrevistas em 

profundidade, as transcrições de encontros passados eram concluídas. E, na medida em que 

surgiam dúvidas e outros questionamentos, marcava encontros “online” a serem realizados 

através do aplicativo whatsapp, com envio de perguntas e respostas através de áudios. Com 

alguns colaboradores foi possível outros encontros presencias: Neto e Luís, por exemplo 

Nos diálogos após as entrevistas formais, alguns sujeitos relataram ter iniciado as 

conversas com certa timidez. O trabalho de “deixar a gente bem à vontade para falar” (Jorge, 

2016), talvez fundamental na performance do pesquisador-entrevistador, foi decisivo para 

obter confiança, principalmente com jovens cujo encontro face a face ou “offline” estava 

acontecendo pela primeira vez naquela situação de entrevista.  

A performance-entrevistador teve como preocupação o controle de certas expressões 

faciais. Como os assuntos tematizados eram paqueras, intimidade e homossexualidade, 

qualquer gesto reprovativo – arqueamento de sobrancelhas, sorrisos ou gargalhadas em 

momentos indevidos e aberturas exageradas dos olhos – poderiam barrar ou envergonhar os 

colaboradores. Esses gestos reprovativos foram mapeados durante as primeiras entrevistas. 

Eles eram emitidos quando ouviam perguntas sobre temas polêmicos das festas, tais como: a 

existência ou não do “dark room”, a frequência de menores de idade e a comercialização de 

drogas ilícitas dentro dos clubes e suítes de motéis.  Alguns sujeitos que não “estavam soltos” 

– por exemplo, Alysson – para discorrerem sobre suas experiências de vida, apenas se 

“soltaram” durante as entrevistas realizadas através do aplicativo whatsapp. Nessa plataforma, 

eles se sentiram “mais à vontade” (Alysson, 2016) para falar sobre temáticas que não 

conseguiram na interação de face com o pesquisador. 

No desenrolar das entrevistas foi constatada, através de expressões do tipo “entendeu”, 

“no meu caso” e “na minha opinião...” uma busca performativa de construir uma imagem de 

si no ato da entrevista. A repetição dessas expressões era acionada para contornar uma 

identidade a ser transmitida e mantida. Do lado do investigador, os cuidados e preparativos 
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com relação aos gestos, a construção das perguntas e as expressividades corporais na escuta 

das respostas indicavam o viés performático da pesquisa na interação-entrevista. 

 

 

1.5 “ESTABELECIDOS” E “OUTSIDERS” 

 

A metáfora analítica de Norbert Elias e John Scotson (2000) definida pelos termos 

“estabelecidos” e “outsiders” foi utilizada a título de diferenciação das atuações performáticas 

dos corpos paqueradores e/ou participantes em determinados contextos culturais. O primeiro 

termo serviu para se referir aos indivíduos que frequentavam regularmente as festas 

eletrônicas ou qualquer outro espaço de sociabilidade “online” ou “offline” e que já estavam 

familiarizados com os códigos sociais de tais contextos. No caso específico, eles estavam 

cientes dos rituais performáticos referendados ou não pelos outros frequentadores mais 

assíduos.            

 Os “estabelecidos” de determinado cenário cultural poderiam ser indivíduos que, ao se 

apresentarem diante dos outros, já sabiam “os fatos da situação” e “o que irá [iria] acontecer e 

dar[ira] às pessoas presentes o que lhes é [seria] devido, de modo coerente, com seu interesse 

próprio assim esclarecido” (GOFFMAN, 2009, p. 228). Sem as informações sobre como 

definir a situação, os indivíduos em espaços que frequentassem pela primeira vez estariam 

mais propensos a cometer deslizes, gafes, mancadas, ou seja, promoveriam rupturas na 

impressão que pretendiam sustentar – de acordo com Goffman (2009).  

As performances do investigador foram cruciais na busca para se “estabelecer” nos 

dois contextos culturais. As experiências durante as primeiras festas observadas foram 

regulando os atos performáticos acionados nas vivências. Inicialmente, por conta do 

desconhecimento das performances de paquera, os rituais de aproximação dos jovens nas 

festas e no Facebook colocavam-me numa espécie de ‘tocaia’. A elucidação da identidade de 

pesquisador era acionada como primeira ação para “cortar” as investidas. Tal saída ética 

dificultava o processo de se “estabelecer” nesses contextos e diminuía o raio de observação 

dos processos de paquera.  

No desenrolar das vivências e através da análise das primeiras entrevistas, os rituais 

performáticos nos dois contextos foram identificados. Essa descoberta permitiu controlar as 

investidas dos sujeitos e negociar o meu “estabelecimento” com objetivo de qualificar a 

participação etnográfica. Em alguns momentos, novas formas de “cortar” os rituais de 

paquera eram acionadas com a pretensão de se estabelecer, retirar o interesse de paquera da 
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interação em curso e evitar a negativação de minha performance como “outsider”, percebida 

quando anunciava minha identidade de pesquisador. Uma das formas utilizadas era comentar 

ou fazer perguntas que fugiam das respostas que os paqueradores buscavam: por exemplo, à 

pergunta ‘você está sozinho?’ era respondida com afirmações: ‘o som está legal, né!’. Alguns 

se irritavam, mas outros sorriam e continuavam a interação. Para estes jovens que 

prosseguiam nas conversas, a identidade de pesquisador era desocultada. E muitos se 

interessavam em discutir sobre algumas questões durante a festa. 

O segundo termo – “outsiders” – foi usado para se referir aos novatos – ou “carne 

nova no pedaço”38 – que frequentavam pela primeira vez ou esporadicamente a festa ou um 

ambiente “online”. Eles não estavam totalmente familiarizados com os códigos sociais ou, às 

vezes, desconheciam tais códigos. Vale destacar que esses “outsiders” geralmente buscavam 

informações sobre os lugares que pretendiam frequentar, seja através de conhecidos ou não – 

via internet –, examinando os comentários sobre determinados eventos nas redes sociais.

 Nas primeiras vivências, a minha situação de “outsider” permitiu o estranhamento 

necessário em relação aos códigos sociais e aos rituais de paquera engendrados pelos 

“estabelecidos” e pelos outros “outsiders”. Nestas festas – lugares de diversão e sociabilidade 

erótica – é possível avaliar as materializações de si engendradas pelos sujeitos com a 

finalidade de interagir e se diferenciar entre os demais (SIMÕES; FRANÇA; MACEDO, 

2010). Além disso, nos eventos festivos, as pessoas utilizam categorias classificatórias para 

marcar os corpos dos outros em processos de subordinação, “glamourização”,39 

hierarquização ou estigmatização.  Certa edição – por exemplo –, um participante se dirigiu a 

mim e perguntou por que eu era tão abusado e não retribuía aos olhares de ninguém. Dito de 

outra forma, a performance do pesquisador em festas é constantemente avaliada por 

categorias que marcam a diferença e tal avaliação orientará os atores sociais nas interações 

com o investigador social. 

No início da etnografia, a minha performance era avaliada por alguns frequentadores 

como um “outsider” positivo ou “carne nova no pedaço” – alvo de paquera. As investidas, 

rituais de paquera no “online” e “offline” eram justificadas pela configuração corporal que 

possuía naquele momento. Questionados, às vezes, pelas razões que os fizeram investir tanto 

no meu perfil ou se aproximar de mim no desenrolar das festas, alguns reiteravam que o meu 

corpo era o “tipo ideal” que eles buscavam: “másculo e em boa forma” (Perseu, 2014).  Os                                                            
38 Expressão êmica para se referir aos novatos ou que dificilmente frequentam as festas eletrônicas.  
39 O termo “glamour” foi acionado pelos colaboradores para se referir a corpos cuja performance é tributária de 
“muitos flashes, foto, badalação, plateia...” (Claudio, 2013). Esse termo tanto se referia às performances de 

dança dos afeminados quanto aos corpos malhados e musculosos. 
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jovens visualizavam o meu perfil e avaliavam a minha performance durante as festas a partir 

de dois marcadores: o grau de masculinidade presumida e a estética corporal que se 

assemelhava ao padrão de beleza física socialmente legitimado. As duas marcações – gênero e 

estética muscular – eram julgadas, inclusive, no contexto “online”, com auxílio das fotos e 

postagens que constituíam o meu perfil do Facebook. 

Em alguns momentos, era avaliado, talvez, como uma espécie de “outsider” negativo 

ou alvo de chacota, indiferença ou repúdio. Esse julgamento foi descoberto em entrevistas 

quando dois colaboradores comentaram situações onde novatos “cortavam” todos os 

processos de paquera. Além de não interagirem com ninguém, passavam a festa toda com 

“cara de abuso, de bicudo” (Perseu, 2014).   

Balizado por esses relatos de entrevistas, a minha performance nas festas e no 

Facebook foi modificada. As aproximações de paquera não eram cortadas bruscamente, pois 

poderiam ser interpretadas como “bicudez” ou “abuso”. A fase inicial de aproximação de 

paquera foi transformada em oportunidades etnográficas para potencializar a participação nos 

rituais do flerte e por consequência desvelar os sentidos atribuídos socialmente a ritualização 

da paqueração masculina.  
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2. PERFORMANCE, RITUAIS E PERFORMATIVIDADE  
  

Performance é um conceito em contestação e questionado por inúmeros campos de 

saber: Antropologia, Sociologia, Artes, Filosofia, Estudos da Linguagem, História e outros. A 

definição e os limites do que pode ser chamado de performance constitui uma luta teórica 

incessante até entre pesquisadores de um mesmo campo disciplinar. Essa “indefinição”, que 

escapa do disciplinamento científico – e não impede a delimitação conceitual específica de 

cada ciência ou prática social –, produz a fertilidade do conceito e seu consequente 

refinamento teórico, como, também, sua potência enquanto ferramenta analítica sobre a ação 

humana e social.  

Se a vida social é estruturada por modos de se comportar repetidos e sancionados, 

então toda atividade humana pode ser performance se for executada conscientemente. Assim, 

o ‘performar’ difere do fazer por ser constituído de ações conscientes ou pensadas: 

“performance é sempre performance para alguém, um público que a reconhece e valida como 

performance mesmo quando, como em alguns casos, a audiência é o self” (CARLSON, 2010, 

p. 15-16). É partindo desse achado inicial que a paquera entre homens é analisada “enquanto” 

performance. 

A popularidade da performance “como uma metáfora ou uma ferramenta analítica para 

os praticantes atuais” deve-se, dentre outras razões, à mudança de se pesquisar o ‘como’ da 

cultura em vez do ‘o quê’: como e para que as produções da cultura são experimentadas nas 

práticas individuais e coletivas. O interesse em performance se liga à preocupação de analisar 

o reforço ou transformação de modelos de atividade humana numa determinada cultura e o 

ajuste desses modelos no escopo de interação de várias culturas diferentes (CARLSON, 2010, 

p. 220). 

No primeiro momento, o objetivo deste capítulo é identificar algumas concepções 

sobre performance na tentativa de definir aquelas a serem utilizadas como ferramentas 

analíticas durante a pesquisa. Em seguida, há uma discussão sobre o ritual, balizada em 

Mariza Peirano (2001, 2003, 2004, 2006, 2007) e Richard Schechner (2003, 2012, 2013). Na 

terceira parte, os ritos de passagem de Van Gennep (2011) são objeto de reflexão porque a 

ritualização da paquera sugerida nessa pesquisa é tributária, de certa maneira, das fases 

preliminar, liminar e pós-liminar propostas por esse teórico. Alguns conceitos de Goffman 

(2009, 2010, 2011), Schechner (2002, 2012) e Butler (2002, 2006, 2010) encerram o capítulo, 

principalmente a diferenciação e/ou aproximação entre o conceito de performance de 

Schechner e a noção de performatividade de Judith Butler. 
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2.1 PERFORMANCE: “ANTIDISCIPLINA” OU CONCEITO CONTESTADO? 

 
 

É nas interfaces dos estudos do teatro, do ritual e da interação social que surge o 

campo da antropologia da performance (LANGDON, 2006). O teatro é a metáfora-chave na 

construção desse campo e na produção de sua inteligibilidade. Além disso, o teatro – 

enquanto instrumento – é uma analogia poderosa, mas, se utilizada literalmente, pode 

engessar a análise (PEIRANO, 2006). Os processos de paquera não são apenas peças de 

teatro, ou seja, encenações de sujeitos que objetivam o “fica”. Em contrapartida, os elementos 

da performance teatral são ferramentas analíticas para refletir sobre a estrutura e a 

significação dos rituais performatizados na busca de pares amorosos e/ou sexuais. 

O campo da antropologia da performance surgiu nos anos 1970, da convergência entre 

a obra de Schechner e Turner – entre teatro e Antropologia (CARLSON, 2011, p. 171). 

Schechner (2013) identifica os pontos de contato entre o pensamento antropológico e o teatral 

que caracterizam este campo. Os seis primeiros são: a transformação do ser e/ou consciência; 

a intensidade da performance; as interações entre público e performer; a sequência da 

performance como um todo; a transmissão de conhecimentos performáticos; e a reflexão 

sobre como são geradas e avaliadas as performances (SCHCHNER, 2013, p. 24-25). 

O sexto ponto é a “incorporação” ou a experiência compartilhada pela performance a 

partir do conhecimento nativo. No sétimo ponto, Schechner constata que as culturas humanas 

são performativas. Neste sentido, a “performatividade” é a capacidade humana de se 

comportar reflexivamente, brincar e configurar o comportamento como ‘duplamente 

comportado’40 (SCHECHNER, 2013, p. 27). E o oitavo ponto se refere ao cérebro como lugar 

de ocorrência da performance. O autor enfatiza pesquisas que constatam a capacidade do 

cérebro de aprender e construir novas ligações. Destarte, a plasticidade cerebral e a 

possibilidade de ele ser treinado e moldado pelo ambiente podem revelar maneiras novas de 

compreender as formas pelas quais o cérebro é habitado pela cultura (SCHECHNER, 2013). 

O que podemos inferir desses pontos de contato elucidados por Schechner é a 

ampliação do campo da Antropologia da Performance. Esse alargamento foi possibilitado pela 

concepção de performance de Schechner (2013): conjunto amplo de atividades que vão do 

ritual até formas de entretenimento e atividades cotidianas. Para este autor, qualquer evento 

pode ser analisado ‘como’ performance (Ibid., p. 24).                                                             
40 O conceito de performance como ‘duplamente comportado’ de Richard Schechner será analisado no próximo 

capítulo. 
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Na Antropologia da Performance, nem o “conhecimento nativo” e nem a “experiência 

direta” podem ser supervalorizadas (SCHECHNER, 2013, p. 30). Ao contrário, o equilíbrio 

entre as experiências observadas e o esquema teórico conceitual deve constituir um ritual de 

pesquisa a ser buscado.  

Resistente a definições e a conclusões, assim como a delimitações acadêmicas, a 

performance não é nem uma nova disciplina, nem um campo interdisciplinar. Ela pode ser 

considerada uma nova “antidisciplina”41 e precisa ser compreendida como uma práxis fluida, 

mutante e contraditória (CARLSON, 2010, p. 214-218). O conceito performance talvez seja 

mais bem compreendido ao invés de “antidisciplinar” como multidisciplinar ou uma espécie 

de “conceito revoltado” cujos campos disciplinares tentam delimitar e nunca conseguem por 

completo. 

O termo performance é usado de três formas diferentes. Na primeira, ele encerra uma 

exibição de habilidades. Na segunda, envolve uma apresentação centrada num padrão de 

comportamento codificado e culturalmente reconhecido. E, na terceira, o foco é obter o 

sucesso de uma atividade tendo como referência algum modelo de comportamento arbitrado 

contextualmente (CARLSON, 2010).  

De forma geral, os teóricos da performance compartilham de alguns consensos. O 

primeiro é a ideia de que a audiência define a performance ou a separa de outro tipo de 

atividade. O segundo é o argumento de que ela se baseia num roteiro ou padrão de ação pré-

definido. Vale enfatizar que a Antropologia recente já vem apontando a performance como 

lugar de desvelamento das estruturas e de novos padrões de comportamento. E o terceiro é a 

consideração de que uma atividade cultural, para ser analisada e nomeada como performance, 

precisa ser separada de outras atividades pelo tempo, espaço, atitude ou a junção desses três 

elementos (CARLSON, 2010, p. 24-26). 

Marvin Carlson (2010) destaca as abordagens antropológicas, sociológicas, 

linguísticas e artísticas na sua introdução crítica sobre esse “conceito revoltado” ou nova 

“antidisciplina” de acordo com a discussão deste teórico. Os representantes da “performance 

cultural” – abordagem antropológica – defendem a performance como o reforço de “verdades 

culturais” ou potência subversora a essas verdades (CARLSON, 2010, p. 35). Já, para os 

teóricos da “performance social” – abordagem sociológica –, a ênfase está nas configurações 

sociais que governam uma ação (Ibid., p. 48). Nas abordagens linguísticas – a linguagem 

como performance – os atos de fala que produzem coisas são o locus privilegiado das                                                            
41 Afirmação de Joseph Roach, da Universidade de Nova Iorque, compartilhada com Dwight Conquergood, da 

Northwstern – dois diretores pioneiros nos estudos da performance, conforme Carlson (2010, p. 213). 
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discussões. Victor Turner, Erving Goffman, John Austin e John R. Searle forneceram, 

respectivamente, as bases metodológicas dessas abordagens: a cultura, o comportamento 

social e a linguagem como performance (CARLSON, 2010).  

Além desses usos, a performance também é uma atividade de entretenimento ou arte. 

Nessa abordagem, o autor ressalta a importância de fazer a distinção entre a performance 

‘teatral’ e uma performance mais cultural e social quando nos deparamos com o uso da 

metáfora teatral de forma generalizada. Embora a performance cultural possa funcionar como 

um “metacomentário sobre a sociedade” (CARSON, 2010) e ser estudada dessa forma, não se 

pode afirmar que os performers e os espectadores buscam de forma consciente a performance 

com esta funcionalidade. 

 Já na performance teatral, performers e audiência compartilham da ideia de que essa 

atividade “é precisamente o metacomentário cultural e social, a exploração do self e do outro, 

do mundo como experimento e de possibilidades alternativas” (CARLSON, 2010, p. 221-

222). Esse tipo de performance é considerado pelo autor como um dos mais eficazes 

procedimentos para a autorreflexão pessoal e cultural, porque ele possibilita um repensar 

sobre a cultura e a vida cotidiana, bem como as problemáticas e as alternativas representadas 

nos espetáculos de cunho crítico-social.  

O autor também destaca outra abordagem possível para a performance. A partir do 

início dos anos 1970, principalmente nos anos 1990, desenvolve-se a ‘arte da performance’ 

com uma função social e/ou política: um envolvimento com a visibilidade dos excluídos por 

classe, raça ou gênero (CARLSON, 2010, p. 163). O teatro tradicional ou a performance 

moderna passa a se relacionar mais com a autobiografia e as experiências pessoais. De acordo 

com este autor, essa abordagem, vinculada à questão da identidade, tem se desenvolvido mais 

no tocante às relações de gênero e à sexualidade (Ibid., p. 180).  

A última abordagem da performance elucidada pelo autor se relaciona à resistência. 

Tal como na performance da identidade, as performances “resistentes” tiveram seus caminhos 

trilhados principalmente por mulheres na prática e na teoria. Performers e teóricas feministas 

buscaram, desde o fim dos anos 1980, questionar e “talvez até destruir construções sociais e 

culturais e afirmações que governaram os papéis tradicionais de gênero, a encenação do corpo 

e a performance de gênero tanto no palco como na vida diária” (CARLSON, 2009, p. 187-

189). Na performance de identidade, os clamores de verdade são menos flexíveis do que das 

performances de resistência em que as identidades e posições de sujeito objetivam questionar 

o processo de representação: “[...] em termos de etnicidade, gênero ou sexualidade – para 

quem, por quem e com que fim a representação está acontecendo” (CARLSON, 2009, p. 207). 
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De forma geral, a performance politicamente orientada ao questionar as convenções 

socioculturais não nega a identidade, mas, sim, fornece alternativas de posições de identidade 

para além da “performance convencional” (Op. Cit.).  

Outro aspecto relacionado à performance e que representa uma dificuldade em sua 

compreensão é fazer uma distinção entre o campo imaginário da performance ou do jogo e o 

‘mundo real’ da ação. O autor considera que o teatro e a performance jogam no limite de 

ambos – real e imaginário – ao ponto de que os “objetos e ações na performance não são nem 

totalmente ‘reais’ nem totalmente ‘ilusórios’, mas compartilham aspectos de cada um” 

(CARLSON, 2010, p. 66). Sendo assim: 

 

Dentro da estrutura do jogo, o performer não é ele mesmo (por causa das operações de 

ilusão), mas também não é não-si-mesmo (por causa das operações de realidade). O 

performer e a audiência, do mesmo modo, operam num mundo de dupla consciência 

(CARLSON, 2010, p. 67). 

 

Identificadas as abordagens sobre a performance – antropológicas, sociológicas, 

linguísticas, artísticas e de engajamento político (identidade ou resistência) – torna-se crucial 

enfatizar as cinco qualidades inter-relacionadas que as abordagens de performance 

compartilham e sobre as quais os usos do termo performance se baseiam nos termos de 

Langdon (2006). A primeira qualidade é a “experiência em relevo”: a performance encerra 

uma experiência pública, destacada, espontânea e momentânea. A segunda é a “participação 

expectante”: todos os presentes participam na criação da experiência performática onde o 

contexto é essencial para compreender o sentido do evento. A terceira qualidade é a 

“experiência multissensorial”: na performance, experimentamos o evento através dos sentidos 

em geral – olfato, paladar, tato, visão e audição. A quarta é o “engajamento corporal, sensorial 

e emocional”: longe da divisão entre racional e emocional-corporal, na experiência 

performática, corpo, emoção e razão se engajam no evento. E a quinta qualidade é o 

“significado emergente”: é na cultura que se cria significados, valores, práticas e experiências 

novas e diversas (LANGDON, 2006, p. 175-176). Em outros termos, performance é uma 

experiência em destaque, cujos participantes estão engajados corporal, sensorial e 

emocionalmente numa significação compreendida apenas pelo contexto cultural. 

Ligiéro (2012), na introdução de uma coletânea de ensaios de Richard Schechner, 

constata que o termo performance é inclusivo no sentido de contemplar desde as ritualizações 

de animais diferentes dos humanos até performances da vida cotidiana como festas, 

comemorações, esportes, teatro, dança e outros. Muito além do teatro, as performances 
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instigam a crença no jogo por prazer. Elas são sitiadas por convenções no intuito de, 

seguramente, fazer os eventos, os participantes e os lugares (Ibid., p. 20).  

Carlson (2010) define performance como um fazer ou refazer caracterizado por uma 

autoconsciência tanto dos performers e dos espectadores – uma concepção muito ligada à 

performance teatral. Na sua introdução ao conceito, transitando por diversos campos do saber, 

o autor identificou os teóricos fundamentais de cada abordagem: Victor Turner, na 

Antropologia; Erving Goffman, na Sociologia; John Austin, na linguística; e Richard 

Schechner no teatro ou na interface entre teatro e Antropologia a partir de sua colaboração 

com Victor Turner. Destarte, a definição da performance como ferramenta analítica passa, 

necessariamente, pela compreensão das ideias desses teóricos de referência. 

 Turner é considerado o pioneiro na fundação da ‘Antropologia da performance’ 

(SILVA, 2005, p. 36). Além de Turner, Rubens Silva (2005) cita como principais 

representantes desse campo: Edward Bruner, Clifford Geertz, Michael Tauseg, Richard 

Schechner e John Dawsey.  

De acordo com Rubens Silva (2005), Turner utiliza a categoria ‘ritual’ com base na 

acepção dicotômica de Durkheim – sagrado/profano. Esse antropólogo defendeu que as 

contradições inerentes a estruturas sociais são conhecidas quando se desloca o olhar para os 

elementos ‘antiestruturais’, ou seja, as situações ‘liminares’ e/ou ‘liminoides’ que 

interrompem a ordenação social cotidiana e são representadas pelas performances. A 

‘antiestrutura’ propicia tanto a reflexividade com relação à estrutura social e aos papéis 

normativos quanto à possibilidade de refazer a estrutura (SILVA, 2005, p. 43).  

Para Maria Elizabeth Lucas (2005), Turner, junto com as colaborações teóricas de 

Goffman e de Schechner, enfatiza, em sua etnografia, as ambiguidades, descontinuidades e 

indeterminações do cotidiano. Ele e outros que utilizam a categoria performance destacam o 

construtivismo social, a perspectiva histórica das práticas, o agenciamento e a fluidez e fluxo 

das intersubjetividades em campo (LUCAS, 2005, p. 8).  

A Antropologia da performance de Turner se articula com uma Antropologia da 

experiência: a performance é pensada como expressão de um processo (DAWSEY, 2007). 

Sua Antropologia se voltava para as rupturas, interrupções e resíduos da vida social (Ibid., p. 

29). Enquanto Goffman focava no ‘estudo do teatro da vida cotidiana’, Turner estudava o 

‘teatro desse teatro ou metateatro da vida social’ (Ibid., p. 31).  

John Dawsey (2007) reitera a conceituação inconclusiva da performance e sugere uma 

“arqueologia da performance” a partir da discussão de ritual, drama e “play”, a qual pode ser 

traduzida por jogo, brincadeira ou peça teatral (Ibid., p. 548). Essas categorias, discutidas pelo 
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autor sob o signo de performance, são hierárquicas com relação à sensibilidade a abalos ou 

ruídos na experimentação da vida social. Entretanto, a solidez desses substratos da 

performance é questionada pelo autor. O ritual – categoria mais sólida – é propenso a 

estilhaçamentos. O drama, na acepção de Turner, pode ser interrompido na sua sequência: 

ruptura; crise e intensificação; reparação e desfecho (Ibid., p. 541). E o “play” – último 

substrato da “sismologia da performance” de Dawsey – seria a categoria mais propensa a 

subversões e rompimentos (Ibid., p. 551). O ritual como categoria sólida da performance foi 

selecionado para analisar a paquera entre homens devido a constatações etnográficas desde o 

início das vivências no “offline” e no “online”; às ações engendradas pelos sujeitos, que eram 

padronizadas, formalizadas e objetivavam produzir uma eficácia.  

Performances podem ser definidas como “comportamentos duplamente exercidos, 

codificados e transmissíveis” gerados pelas interações entre o jogo e o ritual (LIGIÉRO, 2012, 

p. 49), ou seja, performance é um “comportamento ritualizado condicionado/permeado pelo 

jogo” (Op. Cit.). Nessa acepção, os substratos ritual e jogo aparecem interligados na 

materialização da performance.  

Analisando a definição anterior, se percebe claramente o vínculo entre performance e 

os rituais. Nesse sentido, antes de transitar brevemente pelas ideias dos teóricos de referência 

para os estudos da performance, faz-se necessário discutir o conceito de ritual, principalmente 

porque esses teóricos de referência também sugerem ora distinções, ora entrelaçamento do 

ritual com a performance, a exemplo do diretor teatral Richard Schechner. 

 

 

2.2 PALAVRAS E ATOS EM SEQUÊNCIA PARA ACESSAR O MUNDO SOCIAL 

 

Rituais são eventos42 particulares, diferentes, estruturados por uma determinada ordem 

e um sentido para acontecer. Por serem mais estáveis e formalizados do que os eventos usuais, 

eles podem ser utilizados como abordagem ou ferramenta analítica, e não como tema ou 

‘objeto’ de estudo porque eles destacam os aspectos comuns de determinado grupo ou 

sociedade: através dos rituais é possível acessar visões de mundo (PEIRANO, 2007, p. 10-

11).  

Mariza Peirano (2003, 2001), embora destacando que uma definição do ritual precisa 

ser captada junto ao grupo estudado naquilo que é considerado excepcional e diferente, sugere                                                            
42 Um evento é, de certa forma, imprevisível, uma surpresa. Caso contrário, não passaria de realização da 

estrutura ou “ativação de uma potencialidade” (PEIRANO, 2001, p. 36).  
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uma “definição operativa” para se estudar esse tema clássico da Antropologia desde 

Durkheim. Rituais são conjuntos de palavras e atos padronizados sequencialmente e que são 

exercidos por múltiplos meios. Eles são caracterizados pela repetição, formalidade 

(convencionalidade) e estereotipia (rigidez) e objetivam produzir valores sociais durante a 

performance (PEIRANO, 2003, p. 12). 

Peirano (2003) inicia sua discussão sobre os rituais partindo das considerações de 

Durkheim – rituais numa acepção dicotômica entre sagrado e profano – tentando combater a 

visão negativa de que ritual é um fenômeno do passado e formal. Identifica Arnold Van 

Gennep como um dos primeiros a estudar os rituais distantes da religião ao sugerir uma 

classificação relacionada aos papéis sociais e destaca a produção de Victor Turner e Claude 

Lévi-Strauss. O primeiro constata a natureza polissêmica do ritual e sua importância para 

acessar a estrutura social e resolver conflitos. E o segundo opera uma revolução no 

pensamento antropológico ao combater a dicotomia entre ‘primitivos’ e ‘modernos’ ou entre 

racionais e mágicos. Entretanto, a autora reitera que Lévi-Strauss faz ressurgir a dicotomia 

antiga entre cultos (rituais) e representações, ou melhor, entre ação e pensamento. Na teoria 

desse antropólogo, os rituais se refeririam à execução e os mitos ao pensamento ou à estrutura 

social.  

O nivelamento dos mitos e ritos é realizado por Edmund Leach (1911-1989) que, 

segundo Peirano (2003), inova também por considerar ritual um complexo de ações e palavras 

em que o enunciado já seria um ritual. O percurso que a autora faz desde Durkheim e Marcel 

Mauss, passando por Arnold Van Gennep, Gregory Bateson, Max Gluckman, Victor Turner, 

Lévi-Strauss e Edmund Leach tem como finalidade ressaltar a teoria de Stanley Tambiah.43 É 

a partir dessa teoria que Peirano constrói sua definição operativa de ritual ressaltando a ideia 

de ‘ação performativa’ de Tambiah que foi elucidada por John Austin inicialmente: ação que 

comunica e transforma.   

Os rituais são eventos especiais cujos elementos que o constituem já estão presentes na 

sociedade. Eles tanto reafirmam quanto transformam os valores e as representações sociais de 

uma cultura ou sociedade. O que difere os rituais de eventos usuais é o reforço nos primeiros 

de características que ambos possuem: formalidade, estereotipia, redundância e condensação 

(PEIRANO, 2003).  Os eventos em geral são mais suscetíveis ao acaso, embora não deixando 

de possuir estrutura e objetivo (PEIRANO, 2006).                                                             
43 Antropólogo do Sri Lanka. 
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Paralelo à necessidade de esclarecer o que é a performance – um tema, objeto de 

estudo, “antidisciplina” ou teoria –, a antropóloga reconhece o valor dos rituais e das 

‘performances’ como ferramentas de análise, pois  

 

privilegiam o fazer e o agir, reforçam o contexto, admitem o imponderável e a 

mudança, vêem a linguagem em ação, a sociedade em ato e prometem alcançar 

cosmovisões – tudo isto podendo levar a um acordo de objetivos teórico-intelectuais 

com político-pragmáticos (PEIRANO, 2006, p. 14).  

 

Os rituais também servem para lembrar e ajudar as pessoas nas transições de relações 

sociais difíceis, onde ocorre a violação das normas cotidianas. Diferentemente dos jogos, que 

possibilitam a experimentação do proibido e do arriscado. Juntos, ritual e jogo permitem a 

transformação das pessoas de forma permanente ou temporária em outros eus que não são os 

seus eus do cotidiano (LIGIÉRO, 2012).  

Para Schechner, não se pode fazer uma distinção clara de ritual, hábito e rotina. 

Embora os rituais se apresentem publicamente sob o caráter de estabilidade e permanência, 

eles mudam dependendo das circunstâncias sociais (SCHECHNER, 2012). É possível 

identificar no ritual seriedade e definição de padrões de jogo e repetições. Entretanto, no jogo, 

há mais liberdade, permissividade e flexibilidade, além da contribuição para a criatividade e a 

construção do mundo. O ritual deve ser encenado. E o jogo só é performance quando é feito 

em público (Ibid., p. 100-108).  

O autor sugere quatro perspectivas para se entender os rituais e ritualizações. A 

primeira são as estruturas: de que forma os rituais são percebidos e realizados e quem são os 

realizadores. A segunda faz referência às funções. A terceira está relacionada aos processos: 

qual é a dinâmica que organiza os rituais. E a quarta contempla as experiências: “como é estar 

‘em’ um ritual” (SCHECHNER, 2012, p. 56-57). Em suas teorizações, performance e ritual 

estão inter-relacionados, pois as performances são constituídas por ritualizações de sons e 

gestos que ocorrem diariamente com qualquer animal ou ser humano (Op. Cit.).  

As categorias de rituais que o autor considera relevantes para os Estudos da 

Performance são: os rituais como performances, ações; como “performances liminares” –  

transições de estágios da vida; o processo ritual; dramas sociais; semelhanças e diferenças 

entre os rituais humanos e de animais; relação entre ritual e teatro; e o ritual como origem da 

performance ou não (SCHECHNER, 2012, p. 57).  

Para o autor, essas categorias, apontadas para o campo de estudo da performance, 

constituem temas-chave. Schechner discorre brevemente sobre elas. O ritual como 
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performance foi um tema elucidado primeiramente por Durkheim e objetiva manter a 

solidariedade social ao decretar modelos de comportamentos e textos (SCHECHNER, 2012). 

Ele enfatiza a semelhança entre os rituais humanos e animais por funcionarem como 

reguladores em interações turbulentas e ambivalentes, pois a redundância, a 

superdeterminação, a repetição e o exagero são traços marcantes dos rituais (Ibid., p. 62). A 

título de diferenciação, nos rituais humanos, ocorre o transporte de pessoas de uma fase para 

outra da vida (Ibid., p. 63).  

Nas “performances liminares”, as pessoas são despojadas de suas identidades e lugares 

sociais – “não são nem-isto-nem-aquilo” – para, depois, internalizarem novas identidades e 

posicionamentos na sociedade (SCHECHNER, 2012, p. 63). Na teoria da performance, o 

liminar se vincula a comportamentos ‘em/entre’, a exemplo dos ritos de iniciação (Ibid., p. 

64).             

 Os rituais constituem as performances e regulam as interações sociais (SCHECNHER, 

2012). Deste modo, a definição operativa dos rituais da antropóloga Mariza Peirano (2006) 

nos leva a refletir sobre os sentidos sociais que os rituais de paquera podem revelar através de 

sua formalidade, estereotipia e estabilidade tanto no sentido da estrutura dos processos de 

paquera como, também, das interseccionalidades que marcam os flertes.  

Antes de considerar algumas elaborações teóricas de Erving Goffman, Richard 

Schechner, John Austin e Judith Butler para o campo da performance, é de suma importância 

enfatizar o modelo de análise do rito de passagem elaborado por Van Gennep, o qual 

influenciará Turner e Schechner, principalmente, nas suas classificações sobre ritual e 

performance. Rubens Silva (2005, p. 61) considera que Schechner sugere uma proposta de 

examinar a “sequência total da performance” baseado nas três fases de análise do rito de 

passagem de Van Gennep: separação, transição e incorporação ou reintegração. São sete as 

fases da performance, conforme o seu modelo teórico-metodológico de investigação: 

treinamento, workshops (oficina), ‘ensaios’, ‘aquecimentos’, performance propriamente dita, 

‘esfriamentos’ e, finalmente, ‘desdobramento’. Essas fases variam de um tipo de evento 

performático para o outro (Ibid., p. 61).  

Os processos de paquera podem ser estudados por esse modelo de investigação. De 

certa maneira, porém, a segmentação do processo de paquera em termos de fases e rituais 

engendrada nessa discussão é tributária da leitura de Van Gennep e de Erving Goffman. Se a 

performance-paquera pode ocorrer em qualquer contexto social e, às vezes, as situações 

sociais parecem ser entendidas como “novas” – em que os paqueradores não estão 

familiarizados com os códigos de sociabilidade –, então, essas fases iniciais de Schechner – 
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treinamento, oficina, ensaio e aquecimento – se tornam problemáticas. Se o contexto social é 

“novo” para determinado paquerador, que elementos ou roteiros seriam utilizados para treinar, 

ensaiar e aquecer para iniciar a paquera? O sujeito reitera as normas de paquera internalizadas 

de maneira geral para além dos contextos culturais, ou seja, ele citará roteiros já ensaiados e 

treinados de outras situações sociais de paquera. Neste sentido, a aplicação dessas fases para 

se analisar o processo de paquera torna-se possível se pensarmos tal processo no contexto da 

performance performativa.  

A construção desse modelo-teórico de investigação de Schechner é tributário de sua 

prática como diretor teatral: “há uma espécie de feedback entre a emergência das teorias e a 

minha prática” (SCHECHNER, 2010, p. 33). Parece que esse modelo é aplicável nos estudos 

das performances formais – tais como teatro, dança, música – e nas performances culturais – 

eventos religiosos, campanhas eleitorais e celebrações cívicas. Na performance da vida 

cotidiana, talvez seja problemático aplicá-lo porque o relevo e a demarcação do que seja 

definido ‘como’ performance são, sempre, tênues e contestadas. Paquera pode ser entendida 

consensualmente como atividade corriqueira de um ser humano que deseja outro e que age 

para satisfazer seu desejo. E não como um ato ritualizado que reitera normas sociais. 

 Além disso, parece que a aplicação desse modelo poderia ser menos problemática se o 

método de pesquisa fosse participante ou colaborativo no sentido de acompanhar os sujeitos 

desde os momentos de escolha do vestuário, passando pelos treinos ou ensaios que 

antecederiam determinadas paqueras até o auge, que é o “ficar”. Ambos sujeitos e 

pesquisador, juntos na construção colaborativa dos saberes sobre a performance-paquera. 

Fazer pesquisa nessas configurações talvez fosse, contudo, uma tentativa incessante de 

ratificar esse modelo de investigação de Schechner.  

As vivências etnográficas realizadas permitiram uma subversão dessa “sequência total 

da performance” ao se analisar a paquera entre homens no “online” e “offline”. Entre os 

colaboradores não há processo de paquera puramente “offline” ou puramente “online”. Neste 

sentido, requereu outro modelo analítico, que será elucidado nos próximos capítulos.  

 A paquera como “continuum” entre os contextos “online” e “offline” constituiu a 

principal constatação da etnografia, que levou ao abandono desse modelo de Schechner. Um 

paquerador qualquer, conectado via celular, pode estar engendrando paqueras simultâneas nos 

dois contextos. E não apenas isso; ele pode estar em fases diferenciadas nesses processos de 

paquera. A fase em que ele se situa em um desses processos pode ser o ensaio, treinamento ou 

oficina para outras fases de outros processos: determinadas fases de um processo específico 

são performadas em outros processos. Definir a “sequência total” de uma performance-
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paquera específica, dessa forma, torna-se uma tarefa árdua se o olhar analítico se prender num 

território fixado. Uma paquera desfocada na festa pode ser caracterizada por um 

desdobramento de processos já realizados anteriormente no bate-papo do Facebook. Não é 

possível, na performance-paquera, delimitar essas fases numa ordenação direta e linear que o 

modelo de Schechner talvez assevera. As fases dos processos de paquera analisadas nos 

próximos capítulos são interdependentes, retroativas, transitórias e podem ocorrer 

simultaneamente.  

A definição das fases rituais de paquera utilizadas nessa pesquisa foi tributária dos 

ritos de passagem de Van Gennep, assim como esses rituais foram fundamentais na 

construção do modelo de drama social de Turner (DAWSEY, 2007). Faz-se necessário, 

portanto, elucidar brevemente a teoria de Gennep. 

 

 

2.3 “VIVER É SOCIALMENTE PASSAR, E PASSAR É RITUALIZAR” 

 

Pela existência de incompatibilidades entre o mundo sagrado e o profano, os 

indivíduos só passam de um mundo para o outro através de um estágio intermediário. Em 

qualquer sociedade, os indivíduos passam sucessivamente de uma idade para outra e de uma 

ocupação para a outra. Essa passagem se dá por atos especiais que, na nossa sociedade, é 

caracterizada pela aprendizagem e com os grupos semicivilizados por cerimônias, pois, entre 

eles, tudo é dependente do sagrado. Existe, nas sociedades, uma semelhança geral entre as 

cerimônias de nascimento, infância, puberdade social, paternidade, gravidez, noivado, 

casamento, funerais e iniciação em sociedades religiosas (VAN GENNEP, 2011, p. 23-24).

 Van Gennep (2011) agrupa todas as cerimônias num esquema de detalhamento, ainda 

impossível, conforme suas palavras. A primeira distinção elaborada pelo autor é entre ritos 

simpáticos e ritos de contágio. Os primeiros – evidenciados por E. Tylor – se referem à crença 

de atos de semelhante sobre semelhante; contrário sobre contrário e, reciprocamente, do 

conteúdo com continente, parte sobre todo, simulacro sobre real, palavra sobre ato (Ibid., p. 

25). Os últimos se fundem na “materialidade e na transmissibilidade, por contato ou a 

distância das qualidades naturais ou adquiridas” (Ibid., p. 27).  

A segunda distinção é entre ritos diretos ou indiretos. No rito direto não há intervenção 

de um agente autônomo como um feiticeiro. No indireto, movimenta-se uma “potência 

autônoma ou personalizada”, por exemplo, uma divindade que atua sobre quem realizou o rito 

(VAN GENNEP, 2011, p. 27). O autor também distingue os ritos positivos e negativos. Os 



54  
primeiros se referem à vontade em ato e os segundos são chamados de tabus – proibição, não 

vontade. O autor acrescenta que o viver não é possível num constante “não agir”, por isso os 

tabus devem ser compreendidos pelos ritos ‘ativos’ que coexistem com eles no ritual. Um 

mesmo rito pode incluir quatro categorias ao mesmo tempo e 16 possibilidades de 

classificação entre ritos animistas – positivos, diretos e simpáticos; e de contágio, indireto e 

negativo – e os ritos dinamistas (Ibid., p. 28). 

Van Gennep reitera a possibilidade de outras classes de ritos e aponta a dificuldade à 

interpretação do rito. Como, por exemplo, distinguir um rito essencialmente animista de 

dinamista?44 Para o autor, os ritos de gravidez, na maioria, são dinamistas, de contágio, 

diretos e negativos. E os de parto são animistas, simpáticos, positivos e indiretos.  

Os ritos de paquera – elucidados nessa pesquisa – podem ser classificados como 

simpáticos, diretos e positivos. São praticados por sujeitos homens sem intermediário e 

veiculam uma vontade ou desejo amoroso. Podem, também, ser simpáticos, indiretos e 

negativos. Em determinados contextos, os ritos de paquera masculina podem se tornar 

inviáveis, principalmente por intensificar a vulnerabilidade dos sujeitos que paqueram e, por 

isso, podem ser intermediados por um cupido – um indivíduo que levará informações ou 

promoverá o encontro conversacional entre dois sujeitos que se paqueram. 

O autor objetiva agrupar todas as sequências cerimoniais em relação à passagem de 

uma situação a outra. Ele decompõe os ritos de passagem em ritos de separação, de margem e 

de agregação. Em teoria, o esquema completo dos ritos de passagem admite “ritos 

preliminares (separação), liminares (margem) e pós-liminares (agregação); na prática estamos 

longe de encontrar a equivalência dos três grupos [...]” (VAN GENNEP, 2011, p. 30). O autor 

considera que o esquema pode se desdobrar: os ritos de casamento, nascimento e iniciação 

não são apenas ritos de passagem, pois além de objetivar uma transformação de estado ou 

passagem para outra situação, estas cerimônias têm sua finalidade própria. 

A margem, para Van Gennep, é uma situação especial que flutua entre duas realidades 

ou mundos. Essa situação “simultaneamente ideal e material” encontra-se em todas as 

cerimônias que acompanham a passagem de uma situação social ou religiosa para outra 

qualquer (VAN GENNEP, 2011, p. 35). A fase liminar da paquera no Facebook – por 

exemplo – pode ser constituída por simultâneas agregações e separações devido à 

possibilidade de interagir em vários processos virtuais ao mesmo tempo.                                                             
44 Gennep (2011) adota a palavra dinamismo no sentido de teoria “impersonalista do mana”. E animismo, teoria 
personalista – onde a potência personalista pode ser uma alma única ou múltipla, um animal ou vegetal (totem), 

um deus – antropomórfica ou amorfa (p. 31). 
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Os ritos preliminares se referem à separação de um mundo anterior. Durante o estágio 

de margem, são executados ritos liminares. E na agregação a novas situações ou mundos 

sociais, os ritos pós-liminares são praticados (VAN GENNEP, 2011).   

 O autor explicita determinados rituais que foram agrupados na teoria de Goffman 

sobre a denominação de deferência. Esses rituais demarcam a liminaridade e pós-liminaridade 

dos processos de paquera. Em se tratando de coletividade ou indivíduos, o mecanismo de 

aproximação entre os estrangeiros [ou paqueradores] é o mesmo: parada, espera, passagem, 

entrada, agregação (VAN GENNEP, 2011, p. 43). Além disso, ele inclui como ritos de 

agregação as diversas formas de saudação (Ibid., p. 46), as quais variam de acordo com o grau 

que é estranho à pessoa que encontra outras ou chega em um local onde não é conhecida. 

Van Gennep (2011) conclui o livro defendendo que o indivíduo é obrigado a se 

submeter a diversas cerimônias desde o nascimento ao dia de sua morte, as quais possuem o 

mesmo mecanismo. Todas as sociedades são atravessadas por duas divisões primárias: a 

sexual – homens e mulheres; e a mágico-religiosa – sagrado e o profano. Tanto para 

indivíduos quanto para os grupos, “viver é continuamente desagregar-se e reconstituir-se, 

mudar de estado e de forma, nascer e renascer” (Ibid., p. 160), sempre atravessando novos 

limiares. Ele reitera que não se interessou pelos detalhes dos ritos e, sim, pelos significados, 

situações relativas e a sequência em conjuntos cerimoniais porque estes possuem uma 

sequência típica – os ritos de passagem – que, potencialmente, toda a multiplicidade 

cerimonial expressa (Ibid., p. 162).  

Roberto da Matta (2011) assevera a importância da obra de Van Gennep para análise 

das cerimônias, das relações sociais formalizadas e do aspecto sociológico dos ritos e atos 

teatrais (Ibid., p. 9). Van Gennep introduz, pela primeira vez, o estudo dos rituais e seus 

mecanismos básicos na Antropologia Social (ou Sociologia Comparada). Da Matta sustenta 

que “falar em vida social é falar em ritualização” (Ibid., p. 10).  

Van Gennep estuda os rituais como fenômenos em si mesmo, constituídos por fases 

invariantes, sensíveis ao tipo de passagem que determinado grupo social objetiva realizar (DA 

MATTA, 2011, p. 16). As iniciações e os períodos liminares – ou marginais – são paradoxais, 

pois reprimem os sentimentos, introjetam valores e apontam para comportamentos 

alternativos. Na visão de Van Gennep, o social é permeado por passagens e deslocamentos e 

as fases rituais constituem uma dialética que busca a unidade na dualidade (Ibid., p. 18). 

Destarte, embora Da Matta (2011) critique a posição de Van Gennep de tornar a perspectiva 

das três fases como única na análise dos ritos, ele reitera a grande lição deixada por sua teoria: 

“viver socialmente é passar, e passar é ritualizar” (Ibid., p. 20).  
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Os processos de paquera podem ser analisados de acordo com esse esquema de 

passagem de Van Gennep. Nas festas, o sujeito que objetiva paquerar pode se desprender de 

seus grupos de amigos ou conhecidos – fase preliminar – e iniciar uma fase liminar entre ser 

paquerado ou não. A correspondência das investidas de paquera pode resultar na formação de 

um engajamento ou “fica” – pós-liminar. Entretanto, essa ordenação linear é burlada 

frequentemente tanto nas festas quanto no Facebook porque, nos engajamentos líquidos, 

parece que o objetivo é permanecer na liminaridade entre compromisso e descarte. A busca 

por “ficas” rápidos na contemporaneidade pode representar uma efemeridade nos trânsitos 

entre essas fases rituais de acordo com as intencionalidades dos sujeitos e os contextos 

culturais em que ele transita.    

 
2.4 O PROCESSO RITUAL NA COPRESENÇA 

 

Goffman é o primeiro teórico de referência a utilizar o termo performance em seu livro 

A representação do eu na vida cotidiana (SCHECHNER, 2012). A noção de performance de 

Goffman se refere a um comportamento ritualizado de atores que desempenham papéis 

sociais no cotidiano. Esses papéis são pré-definidos socialmente, conforme a expectativa da 

plateia (SILVA, 2005, p. 42).  

A definição de performance de Goffman está ligada a uma atividade individual que 

ocorre na presença contínua de observadores e que os influencia. Esta definição traz 

problemas, suposições e preconceitos, conforme Carlson (2009). Ele assevera que este teórico 

da performance social, por não destacar a produção consciente da performance, enfatiza a 

possibilidade dos indivíduos se engajarem na performance sem estarem cientes (CARLSON, 

2009, p. 49). É esse engajamento não consciente em performances sociais repetidas – 

performatividade butleriana – que aproxima Goffman e Judith Butler. A preocupação de 

Goffman está na relação entre performer e audiência e como a performance é reconhecida e 

funciona na sociedade (Ibid., p. 50).  

Para Goffman (2009, 2010, 2011), a performance é constituída por rituais que 

objetivam sustentar um equilíbrio nas interações sociais. Em qualquer situação social, o 

comportamento dos indivíduos é guiado por regras e convenções pré-estabelecidas cuja 

função principal é assegurar que determinado papel social atribuído esteja sendo performado.  

Em suas considerações teóricas, as improvisações, criações ou subversões dos indivíduos 

podem ser compreendidas no seu (re) estabelecimento das ordenações sociais.  
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Os rituais performáticos produzem os indivíduos. Estes praticam as ações sociais 

como sujeitos voluntaristas que sempre escolhem se ajustar às regras de conduta socialmente 

determinadas. Em Goffman, os atores sociais encenam os roteiros sociais num mecanismo 

reiterativo. De forma consciente ou não, a performance é uma atividade acionada pelos 

indivíduos quando estão na copresença de alteridades tanto para sustentar uma interação 

quanto para terminá-la. Destaco, a seguir, alguns conceitos de Goffman que foram utilizados 

para elucidar as performances de paquera entre homens nos contextos culturais analisados. 

Em Goffman (2009), a metáfora da cena teatral é utilizada para se referir ao 

relacionamento social comum. O mundo social é considerado essencialmente um palco. 

Neste, os indivíduos se diferenciam pela sua capacidade de dar impressão – ou 

“expressividade” – durante as interações “face a face”, as quais se caracterizam pela 

influência mútua entre os indivíduos sobre suas ações ao se encontrarem na presença física 

uns com os outros (Ibid., p. 23).  

Os indivíduos, nas suas interações, atuam de maneira a transmitir aos outros uma 

impressão de seu interesse para regular a conduta e a forma como são tratados pelos outros. 

Nessa atividade expressiva, eles perseguem a edificação de uma “definição da situação” que é 

constituída pelas informações que os outros possuem a respeito dele, cujas fontes de obtenção 

são muitas: aparência e conduta, experiências passadas, semelhança aparente de indivíduos, 

aplicação de estereótipos e confiança nos discursos e documentos que o indivíduo oferece 

(GOFFMAN, 2009, p. 11).  

Na presença dos outros, o indivíduo procura controlar e manter a impressão que estes 

recebem da situação; por isso que ele emprega técnicas como as ‘práticas defensivas’ e as 

‘protetoras’ ou ‘de diplomacia’ (GOFFMAN, 2009, p. 22). Nas primeiras, o indivíduo 

emprega estratégias para proteger suas próprias projeções. E, nas últimas, para salvaguardar a 

projeção definida por outro indivíduo em dada situação (Op. Cit.). O autor acrescenta que 

tudo o que é transmitido é avaliado pelos outros e, por essa razão, para cultivar uma 

impressão, é necessário empregar as práticas defensivas (Ibid., p. 16).  

Para Goffman (2009), a performance é uma atividade em que o indivíduo permanece 

na presença de observadores e detém alguma influência sobre eles. Nessa atividade, valores 

sociais comuns e oficiais são ressaltados. Por essa razão, ela é considerada uma cerimônia – 

“um rejuvenescimento e reafirmação expressivas dos valores morais da comunidade” (Ibid., 

p. 41). Vinculado a padrões ideais, o indivíduo, durante a performance, deve abandonar ou 

esconder ações incompatíveis com as impressões que objetiva expressar: ele deve empregar, 
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intencional ou de maneira inconsciente, uma fachada, ou seja, um equipamento padronizado 

de expressão (Ibid., p. 46).  

O autor enfatiza dois tipos de fachada: a social e a pessoal. Na segunda, os itens 

expressivos identificam o ator de modo mais íntimo. São incluídos, aqui, os distintivos da 

função ou categoria que podem variar – serem móveis ou transitórios – tais como o sexo, 

idade, vestuário, expressões faciais, padrões de linguagem e gestos corporais (GOFFMAN, 

2009, p. 31). A fachada social tende à institucionalização em relação a “expectativas 

estereotipadas abstratas” e a tornar-se uma ‘representação coletiva’ (Op. Cit.).  

Na obra Rituais de interação, Goffman (2011) retoma o conceito de “fachada” 

relacionando-o com a “linha”. Nessa obra, fachada é definida como a imagem delineada em 

consonância com “atributos sociais aprovados” (GOFFMAN, 2011, p. 14). A linha é o padrão 

de comportamento que o indivíduo assumiu conforme a avaliação dos outros e por onde ele 

está autorizado a se mover. E a fachada é a imagem que o indivíduo preserva através dessa 

linha. O roteiro assumido ou o valor social positivo reivindicado pelo indivíduo ao se 

movimentar numa linha constitui a fachada de uma performance (Ibid., p. 13). 

Para o autor, a aceitação mútua de linhas – de caráter prático e não ‘real’ – é uma das 

características estruturais básicas da interação e atua de forma conservadora sobre os 

encontros ou “engajamentos de face” (GOFFMAN, 2011, p. 19). Esses engajamentos são 

caracterizados pelo autor como um círculo típico de conversa onde existe um foco único de 

atenção cognitiva e visual entendido como obrigatório pelos participantes da interação 

(GOFFMAN, 2010, p. 258). 

A fachada é uma manifestação da leitura, interpretação e avaliação feita pelos outros 

durante o movimentar-se dos indivíduos. “Estar com ou manter a fachada” (GOFFMAN, 

2011, p. 14) é quando há correspondência entre a linha e a imagem consistente apresentada e 

essa correspondência tem apoio e confirmação dos outros indivíduos observadores. 

Quando uma informação trazida pelo indivíduo não puder ser integrada com a linha 

que ele mantém, o indivíduo “está com a fachada errada” (Op. Cit.). Ou, se o indivíduo, no 

contato com os outros, não possuir uma linha pronta esperada ao participar do contato, ele 

“está fora de fachada” (GOFFMAN, 2011, p. 14-16).  Nas duas situações, o indivíduo pode se 

sentir envergonhado ou inferior. 

Goffman ressalta que cada pessoa, subcultura ou sociedade possui um repertório 

particular de práticas de salvamento da fachada. Preservar a fachada encerra ações utilizadas 

pelos indivíduos de construir a correspondência de suas ações à fachada (GOFFMAN, 2011, 

p. 20). Os mecanismos necessários para manter a fachada fazem parte de uma ordem 
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expressiva ritual (Ibid., p. 26). A capacidade para realizar isso é comumente denominada por 

tato, diplomacia ou habilidade social. Entretanto, para iniciar o salvamento, o indivíduo deve 

se conscientizar das interpretações que os outros têm sobre seus atos e das interpretações que 

deve colocar sobre os deles (GOFFMAN, 2011, p. 21).  

A necessidade da preservação da fachada e seu salvamento devem-se ao fato de que 

ela é o maior princípio da ordenação ritual das interações (GOFFMAN, 2011, p. 48). O ritual 

é a forma de mobilizar os indivíduos para se autorregularem nos encontros sociais. Esse fato 

explicaria uma “natureza humana universal” (Op. Cit.). Assim, um ser social é um ser 

ritualizado ou é na ritualização da conduta humana que nasce o ser social. É preciso, 

entretanto, que elementos de comportamento sejam enxertados na pessoa para transformá-la 

em um participante da interação ou adquira essa “natureza universal” (Ibid., p. 49). Na 

preservação da fachada, os indivíduos podem se utilizar de dois tipos básicos. O primeiro é o 

“processo de evitação”, que consiste em evitar contatos em que há previsões que as ameaças 

ocorram. Num encontro, a pessoa, como medida defensiva, “se mantém longe de tópicos e 

atividades que levariam à expressão de informações que seriam inconsistentes com a linha 

que ela está mantendo” (GOFFMAN, 2011, p. 23).  

O “processo corretivo” é o segundo tipo de preservação. Ele é acionado quando os 

participantes não conseguirem evitar a ocorrência de um evento incompatível com os juízos 

de valor social a serem mantidos e difíceis de serem ignorados. Assim, confirmado uma 

ameaça à fachada, é necessário tentar corrigir os seus efeitos (GOFFMAN, 2011).  

Em Goffman (2011), os engajamentos de face ou encontros sociais são iniciados e 

mantidos através de um equilíbrio ritual. Os participantes dos encontros se preocupam em 

preservar ou salvar suas fachadas que estão intrinsecamente relacionados à linha, ou seja, aos 

padrões de comportamento socialmente aprovados pelos contextos específicos.  

Na “copresença”, o pequeno sistema social que se instaura é constituído por 

convenções, práticas e procedimentos que funcionam como guia de orientação e organização 

do fluxo de mensagens (GOFFMAN, 2011, p. 39). Na interação falada, é empregado um 

conjunto de gestos significativos que objetivam: o início de uma comunicação; a legitimação 

dos participantes em determinado engajamento; a permissão da entrada de novos participantes 

ou o término do “estado de fala” (Ibid, p. 40). O “estado de fala” é instaurado através da 

“ratificação recíproca”, isto é, quando as pessoas se mostram propensas a se comunicarem 

umas com as outras e garantir o fluxo da conversação (Op. Cit.).  

No encontro conversacional, o indivíduo pode ficar ou não envolvido. Em Goffman 

(2010, p. 54), o envolvimento é a capacidade de concentrar sua atenção numa determinada 
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atividade. Ele pode ser principal ou lateral. No primeiro, o indivíduo disponibiliza a maior 

parte de sua atenção e interesse numa atividade específica. E o segundo é constituído por 

ações sem ameaçar ou comprometer a manutenção de um envolvimento principal.  

O envolvimento principal espera-se que seja dominante em relação às outras 

atividades em execução. E o lateral pode ser subordinado (GOFFMAN, 2010). A avaliação 

sobre o grau de envolvimento – principal ou lateral – durante uma conversa de paquera foi 

apontada pelos colaboradores como um dos principais indícios para continuar o encontro 

conversacional ou terminá-lo. O envolvimento lateral foi considerado, muitas vezes, uma 

forma de “cortar” o encontro de paquera. 

A “interação focada” é caracterizada pelo envolvimento principal. Nesse tipo de 

interação, existe apenas um foco de atenção principal, em que os participantes de um encontro 

estão preocupados em sustentar (GOFFMAN, 2011, p. 128). Nas festas eletrônicas, por 

exemplo, os indivíduos podem conversar com seus amigos compartilhando assuntos e 

brincadeiras em que todos do grupo direcionam seus focos de atenção principal. Entretanto, 

esses indivíduos que conversam e brincam em grupo, em relação aos outros participantes da 

festa, podem não compartilhar do mesmo foco de atenção. Assim, essas interações em que os 

indivíduos não compartilham de um foco de atenção são denominadas de “desfocadas”. Um 

dos rituais praticados nas interações desfocadas é a coleta de informações sobre determinada 

pessoa através da “desatenção civil”: um olhar sem demonstrar curiosidade, espanto ou 

interesse (Ibid., p. 139).  

A “desatenção civil” encerra uma espécie de cortesia mínima em que o indivíduo 

rapidamente avisa pelo olhar que identificou a presença de outro e que, ao retirar o olhar, 

expressa que não tem nenhuma curiosidade ou objetivo de iniciar uma interação qualquer 

(GOFFMAN, 2010, p. 96). A infração desse ritual interpessoal pode significar abertura para 

uma interação, como, por exemplo, uma paquera.  

Além da infração desse ritual, para se instaurar um engajamento de face ou encontro 

social, o indivíduo tem a obrigação de emitir aberturas que sejam reconhecidas pelos outros. 

Um indivíduo que objetive se engajar com outro precisa reconhecer essa abertura e retorná-la 

através de algum sinal com olhos, gestos, voz ou posturas quaisquer (GOFFMAN, 2010, p. 

104). O autor acrescenta que há lugares reconhecidamente considerados como “regiões 

abertas” onde as pessoas – conhecidas ou não – podem iniciar engajamentos de face com 

alguém (Ibid., p. 146).  

Uma festa social e um perfil público do Facebook podem ser considerados “regiões 

abertas” para a paqueração. Diferentemente de outros contextos sociais e que possuem 
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diferentes códigos de sociabilidade, de antemão, é permitido que os indivíduos busquem 

aberturas para iniciar um engajamento. 

  

Tem é, como eu disse, quem vai para esse tipo de festa, já tem que ir preparado para 

tudo, né, como eu disse. Paquerar, ser paquerado, sendo acompanhado ou não, 

porque o ambiente já é propício a isso: à paquera, até mesmo, as festas, né, pelo 

ambiente, pelo local... E as pessoas que já vão muito, todas já vão, mas – não vou 

generalizar – mas a maioria já vai pensando nisso mesmo, né! De ficar mais à 

vontade, de poder fazer o que não pode fazer num local aberto, né. Aí a diferença é 

essa: porque o ambiente já é propício, o ambiente, tudo já é propício para aquilo 

(Olavo, 2016). 

 

Entretanto, o tipo de abertura percebido pelos indivíduos e as condutas relacionadas às 

aproximações de paquera são dependentes dos rituais estabelecidos para essas atividades e 

dos códigos de significação atribuídos pelos envolvidos na paquera.     

 Os seres humanos são formados através da organização ritual dos encontros sociais. 

Estes são guiados por regras de conduta que impregnam todas as atividades e resultam na 

padronização do comportamento (GOFFMAN, 2011). Dentre essas regras, o autor se propõe a 

estudar a cerimônia que guia a conduta humana na comunicação. Esse tipo de regra é 

diferente da lei, moralidade e da ética, as quais conduzem os seres humanos por questões 

significativas da existência social (Op. Cit.).  

No escopo da pesquisa, os componentes básicos da cerimônia – a “deferência” e o 

“porte” – foram acionados para analisar os rituais de paquera. A “deferência” – percebida em 

saudações, elogios e desculpas – é um meio simbólico de comunicar apreciação ou estima 

para um receptor ou para algo que ele simboliza ou representa (GOFFMAN, 2011, p. 59). De 

caráter variado, é um ritual interpessoal de proteção e projeção das implicações simbólicas 

dos atos dos indivíduos em relação a um objeto que possua especial valor para ele (Ibid., p. 

60).  

A deferência pode assumir a forma de “ritual de evitação” e “ritual de apresentação”. 

Os “rituais de evitação” são empregados onde a deferência leva o ator a manter distância do 

receptor através de proscrições, proibições e tabus que objetivam respeitar esse direito do 

receptor (GOFFMAN, 2011, p. 65).  

Os “rituais de apresentação” – segundo tipo de deferência – funcionam para confirmar 

aos receptores que são estimados em determinada interação e sinalizam para o tratamento que 

está por vir, ou seja, eles especificam o que deve ser feito (GOFFMAN, 2011, p. 72). O autor 

considera que, na sociedade, há uma dialética constante entre rituais de apresentação e de 

evitação (Ibid., p. 78).  



62  
O “porte” é o outro elemento básico do comportamento cerimonial individual. Ele 

serve para expressar aos outros as qualidades desejáveis ou indesejáveis de um indivíduo 

através da postura, vestuário e aspecto. O “porte” é uma imagem de si para os outros 

(GOFFMAN, 2011, p. 78-79). Ele é o que fica nos outros da interpretação da performance de 

um indivíduo qualquer.  

O autor destaca que as sociedades e as subculturas diferentes têm formas diferentes de 

comunicar a deferência e o porte, inclusive para o mesmo ato. Isso pode gerar dificuldade 

cerimonial (GOFFMAN, 2011, p. 85). A institucionalização das práticas de deferência e de 

porte é necessária para o indivíduo conseguir projetar um “eu sagrado viável” e permanecer 

no jogo ritual apropriado. O “eu” é cerimonial, em parte, e precisa ser tratado com esse 

cuidado ritual ao ser apresentado aos outros (Ibid., p. 94).  

Resumidamente, na interação social, os indivíduos, ao representarem seus 

personagens, buscam transmitir impressões de seu interesse para definir uma situação. Na 

copresença, os indivíduos procuram controlar a emissão de informações aos outros para 

preservar suas fachadas – imagens do eu emitidas –, cruciais no equilíbrio dos rituais da 

sociedade.  

Na “copresença”, as interações entre os indivíduos constroem as sociabilidades. E, 

pela leitura de Goffman (2011), a fachada e sua obrigação de preservá-la pelo indivíduo 

constituem os elementos cruciais para entender a regulação que o social exerce sobre o 

indivíduo. São, entre os usos, manipulações e subversões de fachadas – pessoal e social – 

pelos quais a subjetividade vai se delineando e se refazendo a cada representação ou 

performance.  

Em qualquer encontro social, como a paquera, os indivíduos são mobilizados por 

rituais que os tornam autorreguladores de suas atividades e os legitimam na participação do 

encontro por estarem seguindo regras de conduta aceitáveis e compatíveis com a linha que 

desempenham e a fachada que tentam preservar. Entretanto, o conflito é sempre propenso a 

existir, pois nem sempre a realidade social pode ser resumida dessa forma estrutural ideal 

elucidada por Goffman – assim como os indivíduos também estão empenhados tanto na 

subversão das estruturas quanto na reformulação ou criação de novas. 

 

2.5 JOHN AUSTIN E JACQUES DERRIDA: BASES TEÓRICAS DA 

PERFORMATIVIDADE 
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Para Carlson, os teóricos John Austin e John R. Searle forneceram uma metodologia 

para se considerar a linguagem como performance. Austin, em 1995, destaca um tipo especial 

de fala – denominada por ele de performativa. Um ato de fala “performativo” não faz uma 

afirmação – como Austin rotulava de ‘constativo’ o foco tradicional da análise linguística; ao 

contrário, o performativo objetiva fazer algo em vez de apenas declarar algo (CARLSON, 

2009, p. 73).  

A principal contribuição de Austin é a ideia de que a linguagem é uma forma de ação 

e, não, de representação. O significado de uma sentença e a forma de ação que ela assume são 

determinadas pelas suas condições de uso: definir o dizer como fazer está relacionado a um 

dado contexto, finalidade, normas e convenções sociais (SOUZA FILHO, 1990, p. 11). Essa 

filosofia da linguagem ordinária proposta por Austin coloca a linguagem como forma de atuar 

e constituir a realidade, e, não, apenas como correspondente do real. Desse modo, a verdade 

se desloca para o conceito de “eficácia do ato” (Ibid., p. 10).  

No livro Quando dizer é fazer: palavras e ação, John Austin expõe uma teoria que 

objetiva distinguir os proferimentos constatativos dos performativos. Utiliza o neologismo – 

performativo – tendo como referência o verbo “to perform” para denominar as sentenças que 

fazem coisas por ser um correlato ao substantivo de ‘ação’ (AUSTIN, 1990, p. 25). 

Austin questiona o pressuposto filosófico de que dizer é declarar algo e sugere regras 

que definam um proferimento performativo bem-sucedido. Ele enfatiza que esse tipo de 

proferimento deve estar vinculado a determinadas convenções numa adequação de palavras 

por certas pessoas e em circunstâncias específicas (AUSTIN, 1990, p. 31).  

No decorrer do seu livro, este autor chega à conclusão de que não há nenhum critério 

absoluto para distinguir os constatativos dos performativos, pois uma mesma sentença pode 

ser usada nas duas formas. Entretanto, ele sugere que o performativo pode, geralmente, ser 

identificado como feliz ou infeliz e o constatativo como verdadeiro ou falso (Ibid., p. 66).  

Por ser um ato, o performativo é constituído por infelicidades: um “mal herdado” de 

todos os atos convencionais. A felicidade ou não de um performativo deve ser entendida 

como ocorrência de circunstâncias ordinárias (Ibid., p. 36). Dentre as infelicidades citadas 

pelo autor – violações ao proferimento – estão os mal-entendidos e os enganos (Ibid., p. 47). 

Sem obter sucesso na busca por um critério gramatical para distinguir os constatativos 

dos performativos, Austin sugere considerar os sentidos em que dizer algo é fazer algo. 

Assim, ele divide os atos em locucionários, ilocucionários e perlocucionários. Os dois 

primeiros são apontados como meios para distinguir o ‘dizer’ do ‘fazer’, o constativo do 

performativo (AUSTIN, 1990, p. 111).  
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Os atos locucionários se referem ao ato de ‘dizer algo’ num sentido completo: é 

proferir uma sentença com sentido e referência ou com ‘significado’. Os ilocucionários 

realizam um ato ao dizer contrário de apenas dizer algo (Ibid., p. 89). Eles são realizados de 

acordo com uma convenção (Ibid., p. 92). E os perlocucionários objetivam produzir, ao dizer 

algo, efeitos sobre os pensamentos, sentimentos ou ações dos ouvintes (Ibid., p. 89).  

Austin conclui seu livro enfatizando que a distinção entre os atos locucionários e 

ilocucionários – que precisa de apuração e reformulação – é uma abstração e que “todo ato 

linguístico genuíno é ambas as coisas de uma só vez” (Ibid., p. 120). Talvez essa ênfase tenha 

sido crucial para as reformulações de John Searle e Jacques Derrida.  

John R. Searle – estudante de Austin – enfatizou o performativo de toda linguagem:  

até o simples pronunciar de palavras e sentenças são ‘atos de fala’. A performance da intenção 

particular que a fala possui foi denominada por Searle de ‘ato ilocucionário’. A consequência 

dessas reformulações é o reconhecimento de que, em geral, a linguagem é performativa 

(CARLSON, 2009).  

Se, em Austin (1990), a ilocução é o termo usado para se referir às convenções de 

força do ato de dizer relacionadas às circunstâncias da ocasião do proferimento e à perlocução 

aos efeitos produzidos nos ouvintes, em Searle, a ilocução e a perlocução estiveram sempre 

envolvidas (CARLSON, 2009, p. 75).  

Jacques Derrida (1991) inicia sua comunicação – “Assinatura, acontecimento, 

contexto” – criticando a acepção corrente de escrita como ‘meio de comunicação’ e o seu 

caráter representativo: a escrita como imitação ou reprodução de um conteúdo. A relação 

entre ideia/signo – estrutura representativa – marcará a comunicação em geral e será difícil 

destruí-la, nos termos do filósofo francês (p. 351-353).  

Este filósofo elabora uma crítica da teoria como representação da ideia enfatizando a 

ausência como traço pertencente a qualquer escrita. A tradição filosófica que sustenta a 

comunicação como veículo representativo de um sentido – “conteúdo ideal” – é deslocada 

pela consideração de que a ausência do destinador – ou emissor –, ao abandonar uma marca, 

“continua a produzir efeitos para além de sua presença e da atualidade presente do seu querer-

dizer, mesmo para além da sua própria vida, [...]” (DERRIDA, 1991, p. 354). 

 Frente ao desaparecimento do destinador, uma ‘comunicação escrita’ somente 

permanece legível se for repetível – iterável – “de novo”. A iterabilidade é a marca de 

qualquer escrita e é aquilo que a estrutura enquanto legível. É a possibilidade de repetir, 

implícita em qualquer código, que o faz transmissível, comunicável e iterável por qualquer 

participante da interação (Ibid., p. 356). Uma escrita – produtora de marcas – somente torna-
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se legível se funcionar na ausência de determinado destinatário. É a sua “estrutura iterativa” 

que possibilita tal realização (DERRIDA, 1991, p. 357).  

Derrida explicita os predicados essenciais – “grafeméticos” – do conceito clássico de 

escrita que podem ser generalizados para qualquer signo ou linguagem em geral. Primeiro, a 

marca de um signo escrito pode ser iterável na ausência e “para além da presença do sujeito 

empiricamente determinado que, num contexto dado, emitiu ou produziu” (Ibid., p. 358). 

Segundo, o signo escrito pode romper com o contexto – as presenças que organizam a sua 

inscrição. Tal predicado é possível pela iterabilidade essencial de qualquer escrita: “pode-se 

sempre isolar um sintagma escrito fora do encadeamente no qual é tomado ou dado, sem 

fazer-lhe perder qualquer possibilidade de funcionamento, senão qualquer possibilidade 

‘comunicação’, precisamente” (DERRIDA, 1991, p. 358). A marca do signo escrito é 

produzida na ruptura com o contexto.  

O rompimento com o contexto ou a possibilidade de engendrar infinitos contextos 

novos de qualquer signo – falado ou escrito – foi denominado pelo filósofo de 

“citacionalidade”: duplicação ou duplicidade. Juntas, a iterabilidade e a citacionalidade 

permitem uma marca qualquer funcionar e ser legitimada (DERRIDA, 1991, p. 362).  

Derrida desenvolve essas questões tentando atravessar a problemática do 

performativo. Ele diz que Austin parece considerar os atos de discurso apenas comunicativos. 

As noções de ilocução e perlocução austinianas designam “uma operação e a produção de um 

efeito”, e, não, “o transporte ou a passagem de um conteúdo de sentido”. Se existe um 

comunicar no performativo, “seria comunicar uma força por impulsão de uma marca” 

(DERRIDA, 1991, p. 363).  

A contribuição de Austin ao defender o performativo como não possuidor de seu 

referente e produtor de situações parece ter sido a crítica ao conceito de comunicação como 

puramente simbólico ou linguístico. O performativo não “se limita essencialmente a 

transportar um conteúdo semântico já construído e vigiado por um objeto de verdade [...]” 

(DERRIDA, 1991, p. 363). Entretanto, Austin  

 

não tomou conta o que, na estrutura da locução (portanto antes de qualquer 

determinação ilocutória ou perlocutória), comporta já este sistema de predicados que 

chamo grafemáticos em geral perturbando com isso todas as oposições posteriores 

de que Austin em vão procurou fixar a pertinência, a pureza, o rigor (Ibid., p. 364). 

 

O performativo de Austin se liga diretamente à presença consciente e intencional do 

sujeito que fala. Essa presença exclui a possibilidade do resto que escapa (DERRIDA, 1991). 
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Embora reconhecendo as infelicidades, Austin delega ao sujeito a intenção de regulação ideal 

com o objetivo de excluir os riscos (Ibid., p. 366). Para Derrida, esse filósofo não questiona a 

possibilidade de o risco se constituir uma “possibilidade necessária”.  

A convencionalidade necessária ao performativo não é compreendida como algo 

intrínseco à locução – onde a ritualidade iterável estrutura qualquer marca –, mas, sim, como 

resultado das circunstâncias do enunciado (Ibid., p. 366). A produtividade do risco para que o 

dizer-fazer algo se concretize é excluída a favor de uma ritualização considerada como 

eventual e adequada à concretização dos enunciados performativos.  

Derrida reformula o performativo de Austin. Toda enunciação – constativa ou 

performativa – somente é possível se for “citada” e repetida-iterável (Ibid., p. 368). Ao 

contrário de Austin, esse filósofo duvida que a fonte da enunciação esteja presente nos 

enunciados orais e escritos. Nestes últimos, a ligação com a fonte de enunciação é assegurada 

pela ‘assinatura’ (Ibid., p. 370). Para funcionar, ser legível, ela carrega os mesmos predicados 

essenciais da linguagem como um todo: “deve ter uma forma repetível, iterável, imitável, 

deve poder separar-se da interação presente e singular da sua produção. É a sua mesmidade 

que, ao alterar a sua identidade e a sua singularidade, lhe divide o cunho” (DERRIDA, 1991, 

p. 371). Assim, o argumento de Derrida “leva o conceito de performance linguística de volta 

para o campo da atividade repetida (ou restaurada) e contextualizada, que é básico para a 

teoria da performance” (CARLSON, 2009, p. 80).  

A teoria de gênero de Judith Butler é, de certa maneira, uma apropriação das reflexões 

de Derrida e da teoria dos atos de fala de John Austin (BENTO, 2006, p. 91). O gênero de 

alguém é um efeito sedimentado de normas que se repetem e são citadas nos diversos 

contextos culturais. Sem esses predicados da linguagem, os atos de gênero não lograriam de 

sua presumida naturalidade. 

 

 

2.6 PERFORMATIVIDADE DE JUDITH BUTLER 

 
A “performatividade de gênero” de Butler, popularizada através da publicação da obra 

Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, tem como principal centro de 

interesse desconstruir os essencialismos e questionar as ontologias – especialmente as do 

gênero, do sexo e da identidade – como territórios demarcados por operações de poder 

(BUTLER, 2002). 
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Neste livro, a filósofa critica as essências ou verdades internas das identidades de 

gênero e da sexualidade e propõe considerar o gênero como performativo, ou seja, como 

repetição estilizada de atos que produzem e naturalizam performances de gênero inerentes aos 

corpos humanos. Na defesa dessa proposição, Butler (2010) também definirá a 

performatividade como performances contínuas que reiteram normas regulatórias como o 

sexo e o gênero. 

Na leitura de Butler, surge o primeiro mal-entendido: entre performance e 

performatividade (BORBA, 2014, p. 449). Os sujeitos não poderiam trocar voluntariamente 

de gênero quando quisessem. O gênero é regulado pela heterossexualidade compulsória. 

Como performance, o gênero, como também o sexo, a sexualidade e o desejo seriam limitados 

pela performatividade (Ibid., p. 450). Dessa forma, com o objetivo de refletir sobre esse mal-

entendido, Borba (2014) inicia sua discussão recuperando os principais teóricos dos estudos 

linguísticos, como Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, Hymes, Halliday, John Austin e 

Jacques Derrida, para, então, chegar em Judith Butler.  

Os estudos da linguagem se interessaram pela noção de performance pela força que 

teve em considerar a linguagem como performance na compreensão da relação entre signos 

linguísticos, corpo e sociedade, pois a linguagem, partindo da mente, se instala nos processos 

sociais via performance (BORBA, 2014, p. 460).  

Este autor cita Austin e sua diferenciação entre atos constativos – descritivos e os 

performativos – os quais fazem coisas ao dizer. Acrescenta que o entendimento da linguagem, 

para além de simples meio representativo, como ação e constituinte do real, influenciará as 

considerações de Butler (Ibid., p. 462). E, além disso, o conceito de gênero como constituído 

na/pela linguagem seria complementado com a teorização de Derrida e possibilitado a noção 

de performatividade de Butler (BORBA, 2014; BENTO, 2006; PINTO, 2007; 2013; 

RODRIGUES, 2012).  

Como já foi salientado anteriormente, em Derrida, toda linguagem é performativa e 

possui dois predicados essenciais – a citacionalidade e a iterabilidade – ou seja, a linguagem 

pode ser proferida repetidamente em outros contextos sociais e culturais. É nesse trânsito que 

reside a possibilidade de repetição subversiva, pois “repetir nunca é simplesmente copiar” 

(BORBA, 2014, p. 465).  

Esse autor sugere, em seu artigo, focalizar o papel da linguagem nas estilizações 

corporais que se repetem e produzem gênero, pois a repetição produtiva dos sujeitos, como 

também as possibilidades de futuros alternativos, são territórios dessas estilizações (BORBA, 

2014, p. 468). O termo ‘estilizações’ suspende a ‘coisa’ e desloca a compreensão para os atos 
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de corpos falantes que (re) criam e, eventualmente, subvertem as relações de poder (PINTO, 

2007, p. 4).  

O artigo de Borba (2014), seguido da leitura de Bento (2006) e Pinto (2007), são 

fundamentais para se entender o percurso que Butler fez da performance à performatividade. 

Para Joana Pinto (2007, p. 12), a performatividade é interpretada como um ato de fala pleno, 

sonoro e corporal, que tem a capacidade de constituir o sujeito. Entretanto, no tocante aos 

“atos corporais” que integram a performatividade, há uma singularidade identificada por 

Butler (2006): “Sempre existe uma dimensão da vida corporal que não pode ser totalmente 

representada, ainda que funcione como a condição por excelência e em concreto, como a 

condição ativadora da linguagem (p. 281 [tradução minha]).    

 É Butler que sugere uma diferenciação precisa de performance e performatividade. Os 

atos que fazem o gênero não são totalmente individuais, pois são atos que têm existência 

anterior aos indivíduos entrarem em cena. O gênero como ato sobrevive para além dos atores 

que o praticam (BUTLER, 2011, p. 79). Até aqui, a compreensão de Butler se aproxima do 

conceito de performance de Schechner. Entretanto, o gênero não é nem imposto ou inscrito no 

indivíduo. O corpo nem é um recipiente passível de inscrição cultural e nem possui existência 

anterior às convenções culturais as quais lhe atribuem significado (BUTLER, 2011, p. 80). 

Os papéis de gênero encenados pelos corpos já estão limitados anteriormente através 

de regulações culturais (Ibid., p. 81). Neste ínterim, a filósofa se aproxima do conceito de 

performance de Goffman (2009) para depois se distanciar. A “realidade do gênero” se 

constitui pela performance, ou melhor, por “performances sociais continuadas” onde o ‘eu’ 

não é um ator que interpreta um papel ou troca de papéis de acordo com as expectativas 

sociais – nos termos de Erving Goffiman (Ibid., p. 83). O gênero é uma performance – um 

fazer – que é performativa. Um ato que se estrutura socialmente para criar a ficção de 

interioridade e essência dos corpos (Op. Cit.). 

A performatividade não é um ‘ato’ singular e deliberado e, sim, “uma prática 

reiterativa e referencial mediante a qual o discurso produz os efeitos que nomeia” (BUTLER, 

2002, p. 18). Gênero e o sexo constituem normas regulatórias que operam de forma 

performativa para materializar os corpos, ou melhor, o sexo e o gênero como essência dos 

corpos (Op. Cit.). Reiterando uma norma ou conjunto delas, a performatividade é ato que 

dissimula as convenções heterossexuais e é diferente do teatro. E a teatralidade da 

performatividade se deve ao fato de que é produzida aparentemente quando se dissimula a 

historicidade, ou sua teatralidade se tornar inevitável quando é impossível revelar 

completamente tal historicidade (Ibid., p. 34). Contudo, em Butler (2002), a performatividade 
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de gênero se liga à reiteração dos regimes sexuais que regulam as práticas humanas e 

possibilita que: 

 

Não somente podemos observar como citam as normas que regem a realidade, sim 

também podemos compreender um dos mecanismos mediante os quais a realidade 

se reproduz e se altera no discurso da dita reprodução (BUTLER, 2006, p. 308 

[tradução minha]). 

 

A performance de Schechner também é repetição de certa maneira: performar é 

restaurar comportamentos. E semelhante à Butler, essa repetição/restauração não parte de uma 

essência ou um original, pois, para Schechner, o original já se perdeu no tempo pelas diversas 

combinações de restauramentos, e, em Butler, o próprio original, ou essência, é produzido 

na/pela linguagem performativa. Há, no entanto, pelo menos dois pressupostos que distanciam 

Butler e Schechner: a noção de sujeito e o recurso aos regimes de poder para compreender a 

performance.  

Em Schechner (2012), o sujeito – embora limitado pela restauração do comportamento 

e que atua sobre ele como imperativo em determinados contextos e processos sociais – tem 

mais possibilidades de (re) combinar os pedaços de comportamentos de certa forma mais 

voluntária do que em Butler. Porém, essa pretensa autonomia não vem acompanhada por 

questionamentos sobre as normas regulatórias que tanto restringem/produzem as 

performances.  

Carla Rodrigues, em suas discussões sobre linguagem, performance e gênero, cita 

assertivas de Jacques Derrida sobre o sujeito que balizou o pensamento de Butler. Conforme 

essa autora, Derrida ressalta que a perspectiva da desconstrução não liquida o sujeito, porque 

ele não é um ser que pré-exista fora da prática (RODRIGUES, 2012). Esse sujeito carrega 

sempre uma instabilidade que Butler utilizará para questionar o sujeito estável do feminismo – 

as ‘mulheres’.          

A performatividade de Butler está fundamentada numa concepção de sujeito não 

voluntarista, individualista ou consumista. O sujeito é aquele submetido por um conjunto de 

regras que o precedem (BUTLER, 2002, p. 170). A capacidade de agência do sujeito não se 

vincula à sua possibilidade de escolha. O sujeito e sua ação são dependentes das normas 

regulatórias as quais os produzem e sua realização é produzida e constituída por atos de 

exclusão e diferenciação a partir da criação de um domínio de não sujeitos, degradados, não 

possuidores de materialidade – os corpos abjetos (BUTLER, 1998). Entretanto, Butler reitera 

que essa maneira de pensar o sujeito não significa negá-lo ou destruí-lo, mas, sim, interrogar 
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sua “construção como premissa fundamentalista ou dada de antemão” (Ibid., p. 19). 

 O sujeito que performa/atua é limitado pela performatividade. Ele não escolhe as 

performances livremente para atuar nos contextos culturais, pois ele próprio é constituído 

pelas normas regulatórias numa reiteração produtiva incessante a fim de minar as 

possibilidades subversivas. Assim, a performance subversiva não pode ser tributária de um 

sujeito anterior às normas ou ao gênero e à sexualidade. Tal performance somente é possível, 

para Butler, no interior dos regimes de poder, mais precisamente durante a performatividade: 

ou seja, durante as práticas reiterativas dos sujeitos que os constroem sobre as citações 

normativas. 

A combinação de “pedaços de comportamento” – performance para Schechner – se 

efetiva em contextos regulados socialmente e a escolha dos “pedaços” numa listagem social 

específica carrega intrinsecamente o poder das normatividades sobre as possibilidades 

performáticas executadas.  

Sobre os teóricos da performance, Carlson (2009) faz uma crítica fundamental. 

Ironicamente, o desenvolvimento de teorias que centralizam a performance na construção e 

manutenção do social tem demonstrado dificuldade no questionamento e desafio de engendrar 

uma prática de performance que subverta as construções sociais (Ibid., p. 196). Há críticas 

nesse mesmo teor direcionadas à Judith Butler por não deixar margens definidas de como 

subverter as normas que constituem os sujeitos e regulam as sociabilidades – principalmente 

num horizonte de exclusão e produção de desigualdade social. Butler não sugere agendas ou 

roteiros performáticos de subversão. Ela sublinha que é no ato reiterativo que se encontra a 

potência de mudança ou transformação social. 

 

 

2.7 PERFORMANCE É “COMPORTAMENTO RESTAURADO”  

 

Diretor de teatro e um dos fundadores do Departamento de Estudos da Performance da 

Universidade de Nova Iorque, Schechner amplia o termo performance para atividades que vão 

desde os rituais, as brincadeiras, jogos, esportes às ações da vida cotidiana. Enquanto 

conceito, a performance se refere a eventos delimitados que possuem a marca da convenção, 

da tradição e do contexto, pois não existe nenhum aspecto inerente na ação humana que possa 

qualificá-la ou descaracterizá-la como performance (SCHECHNER, 2003, p. 25). A definição 

de uma atividade enquanto performance é sempre elaborada no contexto histórico e sobre as 

convenções e tradições relacionadas (Ibid., p. 37).  
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Richard Schechner (2012) centraliza sua definição em qualidades reconhecidas do 

teatro e define performance como ritualização e estilização do comportamento (Ibid., p. 49), 

tais como cenas familiares e sociais, demonstrações, exercício da profissão, cerimônias, 

apresentações artísticas e outras. Neste sentido, a performance não se limita ao teatro e pode 

ser estendida a qualquer atividade humana.      

 Dentre as suas influências teóricas, Schechner (2010) cita Erving Goffman, Victor 

Turner, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida e Bertold Brecht. A ideia de que os indivíduos 

atuam a todo instante é compartilhada por esses teóricos (SCHECHNER, 2010, p. 29). 

Entretanto, é no campo da autoconsciência que se insere a performance.  

 Talvez seja o tornar-se autoconsciente das normas regulatórias – que constituem os 

sujeitos e que eles não cessam de performar – um elemento crucial de performances 

subversivas tanto na vida cotidiana quanto no campo artístico. Assim, o grau de 

autoconsciência do sujeito em relação às suas performances na vida social permite a 

manutenção das normas e/ou a subversão das mesmas num trânsito “continuum” relacional e 

conflitivo dos sujeitos e os diversos regimes de poder que os atravessam.   

 De acordo com esse autor, no século XXI, os indivíduos vivem, diferentemente dos 

séculos passados, por meio de performances. Eles utilizam as técnicas performáticas para se 

dirigir aos diversos públicos com o objetivo de reproduzir ou modificar as ordenações sociais 

vigentes. Além disso, pelas performances, identidades são afirmadas e subvertidas e corpos 

são (re) materializados (SCHECHNER, 2012, p. 77).    

Schechner esteia a ideia de que toda ação ou comportamento pode ser analisado ‘como 

se fosse’ performance, entendendo o “fazer performance” como um ser, um fazer, um mostrar 

fazer e um explicar as ações feitas. O ato de performar é diferente de um fazer simples, por 

ser sublinhado, exibido, ou seja, um “mostrar-se fazendo” (SCHECHNER, 2003, p. 26). 

Explicar esses fazeres destacados seria o objeto dos Estudos da Performance, onde Schechner 

é reconhecido como o maior expoente teórico.   

As performances podem ocorrer em oito situações que, embora sejam diferentes entre 

si, geralmente se apresentam sobrepostas. Faz-se performance: na vida diária; nos esportes e 

entretenimentos em geral; nas artes; nos negócios e na tecnologia; no sexo; nos rituais e nas 

brincadeiras. O autor enfatiza que essa distinção tem como objetivo indicar o terreno alargado 

em que a performance pode ser estudada e exercida (SCHECHNER, 2003). Entretanto, ele 

sugere critérios para distinguir essas situações: “na função, na circunstância do evento 

inserido na sociedade, no espaço que o abriga e no comportamento esperado de performers e 

espectadores” (Ibid., p. 32).  
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Assim, a performance de um corpo, nas festas eletrônicas sobralenses, pode ser 

delimitada. Pela função – demonstrar interesse amoroso por alguém. Pela circunstância45 do 

evento e o espaço – a festa é considerada pelos colaboradores como espaço de paquera, além 

de curtição e reencontro de amigos ou conhecidos, e pelo comportamento esperado – todos 

relataram que, em algum momento, a paquera vai acontecer nas festas, ou seja, não existe 

festa sem ter ocorrido paquera.  

A paquera – ao ser considerada uma performance do cotidiano – pode ser classificada 

geralmente por seus espectadores como “performances que fazem crenças” cujo objetivo é 

fazer o público – os coparticipantes das festas – aceitar as performances realizadas como 

reais; diferentemente das performances de “fazer-crer” onde está clara a distinção entre “o que 

é real e o que é fazer-de-conta” (SCHECHNER, 2003, p. 42). No Facebook, os colaboradores 

utilizavam os rituais de esquadrinhamento também com a intenção de analisar os perfis em 

sua veracidade, pois, nesse contexto “online”, partia-se da premissa de que a possibilidade de 

“performances de fazer-crer” eram mais frequentes porque o corpo virtual era materializado 

de diferentes formas. 

Nas vivências, esses limites eram constantemente subvertidos. E essa distinção, 

utilizando as considerações de Schechner, é circunstancial, funcional, espacial e depende de 

quem está avaliando a performance e que comportamentos este avaliador espera. Em alguns 

momentos, os participantes utilizavam a performance de paquera/ “pegação” como ‘faz-de-

conta’ para testar seus poderes de sedução ou, até, como maneira de “causar”46 ou “fechar”. 

“O mostrar-se fazendo” objetivava um “fazer crença”: ou seja, o caráter de entretenimento 

deveria ser performado para que o “fazer de conta” obtivesse as intenções engendradas pelo 

ato performático. Felipe exemplifica performances ‘faz-de-conta’ durante a festa porque a 

paquera hegemônica se efetiva entre másculo para másculo ou afeminado para másculo: 

 

Na festa também. Mas a gente também não entende que às vezes pode ser uma 

brincadeira. Bom, se você for afeminado e fica com um amigo meu. Que pode 

acontecer, eu ficar com um amigo meu assim...  E ele ser afeminado também, a 

gente fica mesmo, por ficar mesmo. E pelo menos, pode ser mesmo para causar 

mesmo assim. Pode acontecer isso (Felipe, 2016). 

 

                                                            
45 Circunstâncias nos processos de paquera nos contextos culturais poderiam ser definidas pelo conjunto de 

eventos ou situações que potencializariam a “vibe” para algum indivíduo iniciar ou retribuir rituais de paquera 

em que foi envolvido. “Vibe”, nos termos dos colaboradores, significa a energia positiva que impulsiona a 

realização de determinada ação e/ou performance.  
46 Termo êmico utilizado para designar performances que objetivam deixar os outros surpresos, perplexos ou 

admirados. 
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A performance, em Schechner, está ‘entre’ a ação, relação e a interação 

(SCHECHNER, 2003, p. 28) e exerce, basicamente, sete funções: mostrar o belo, entreter, 

fomentar uma comunidade, ensinar ou convencer, mudar identidades, relacionar com o 

sagrado ou profano ou curar (Ibid., p. 45). De forma geral, a performance não exerce todas 

essas funções, mas, pelo menos, mais de uma delas é enfatizada.  

Schechner (2003) sugere uma maneira de ordenar os gêneros da performance tomando 

como referencia essas funções difíceis de serem encontradas no ato performático. Esse ato 

pode ser organizado como um “continuum” entre dois polos que se inter-relacionam – o ritual 

e a brincadeira (Ibid., p. 49): a performance-ritual e de entretenimento. Dois polos que fazem 

parte de uma ação contínua – dependendo do contexto e da função. A performance é ritual 

quando se vincular à eficácia ou buscar resultados. E é entretenimento quando o objetivo for 

dar prazer, ser mostrada ou passar o tempo. Entretanto, nesse jogo binário – eficácia e 

entretenimento – os polos não são opostos e, sim, continuamente interdependentes. Não há 

eficácia ou entretenimento puro. As performances se originam das tensões criativas desse jogo 

binário e suas várias finalidades (SCHECHNER, 2012, p. 81).  

O “comportamento restaurado” é o conceito fundante da performance em Schechner, 

isto é, de sua definição de uma atividade humana como performance. É um comportamento 

duplamente exercido – repetido, treinado, ensaiado – que está relacionado com os contextos 

culturais e intervalos temporais específicos (SCHCHNER, 2003, p. 28). Esse tipo de 

comportamento é a matéria-prima de toda performance – ritual, cotidiana ou artística. 

Inclusive, o autor estende a presença desses comportamentos às ações da vida cotidiana, pois 

tais ações envolvem aprendizado e treinamento na repetição de “pedaços de comportamentos” 

que são rearticulados para produzir determinados efeitos (Ibid., p. 27). Em outros termos, o 

cotidiano é ritualmente organizado por repetições de comportamentos que são apreendidos 

socialmente e produzem certos efeitos.  

Esse tipo de comportamento atua como um modelo de instrução para o performer no 

desempenho de papéis sociais, nas suas ações e comportamentos. Além de esforço físico e 

intelectual, o “comportamento restaurado” aciona a memória e as experiências dos sujeitos.

 Toda performance – constituída por “pedaços de comportamentos restaurados” – é 

diferente e específica em relação às outras. A performance nunca é feita primariamente 

(SCHECHNER, 2003). A recombinação desses pedaços pode ser infinitamente variada e, por 

isso, nenhum evento é uma cópia do outro. Isso se deve ao fato de que todo evento é 

particular por causa de sua interatividade (Ibid., p. 28).  
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De forma geral, todo comportamento humano é um “comportamento restaurado” – 

destacado e marcado – e recombina “pedaços de comportamento” que foram exercidos 

previamente. Esses comportamentos tanto podem ser guardados e resgatados quanto usados 

para divertimento ou transformação, por exemplo (SCHECHNER, 2003, p. 35).  

 O conceito de performance desse autor – semelhante à performatividade de Judith 

Butler – não pressupõe um original ou um comportamento que anteriormente foi exercido e 

constituiria a referência para o “mostrar-se fazendo” copiar ou repetir. A performance é um 

efeito do ato que se faz e não um resultado simples e direto de roteiros pré-estabelecidos 

socialmente. Aqui, Butler e Schechner se distanciam de Goffman. Se, em Butler, o gênero é 

uma paródia – uma cópia da cópia –, em Schechner, a inexistência do comportamento 

primeiro e a incontrolabilidade do contexto no tocante à interatividade e à relacionalidade 

torna a performance um ato sempre diferente do comportamento que restaura, mesmo quando 

ela é acusada de ser apenas uma cópia de algo considerado como original ou natural. 

 As fontes do comportamento social podem estar perdidas ou serem desconhecidas e 

ignoradas. Assim, parece que Schechner, ao pontuar a emergência do novo ou original, talvez 

esteja defendendo que tal operação é somente possibilitada no terreno da citacionalidade e 

iterabilidade – elucidadas por Derrida como predicados essenciais da linguagem: 

  

É quase sempre uma recombinação de comportamentos conhecidos, ou o 

deslocamento de um comportamento do lugar onde ele é aceitável ou esperado, para 

um espaço em que este seja inaceitável ou inesperado (SCHECHNER, 2003, p.32-

33).  

 

A singularidade do ato performático denunciado por Schechner complementaria a 

defesa da subversão apontada por Butler, principalmente quando ela cita a performance da 

“drag queen” como lugar de deslocamento. Se é possível somente subverter durante a 

performatividade – a repetição estilizada da norma –, então é a performance o locus 

privilegiado de tal agência subversiva por ser tipicamente em todo ato uma singularidade que 

se constrói na interação, relação e no contexto. Em outros termos, a recombinação dos 

“comportamentos restaurados” – pensados como normas que precisam ser citadas na repetição 

– é o lugar em que podem ser instaurados os processos de transformação social. Nesse 

sentido, articulando Butler e Schechner, podemos pensar a performance não como uma 

encenação repetitiva de um mesmo, mas como potencialmente subversiva em suas (re) 

encenações (re) arranjadas de um considerado mesmo.  
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A correlação possível dos “comportamentos restaurados” como normas no sentido que 

Butler discute sua performatividade de gênero reside no fato de que, para Schechner, esses 

comportamentos são constituídos por rotinas, hábitos e rituais que independem do sistema 

causal que os levou a existir. Esses “pedaços de comportamentos” que podem ser 

reconstruídos pelos sujeitos têm vida própria ou existem como algo separado do sujeito 

(SCHECHNER, 2003). A norma é anterior ao sujeito e o constitui, por isso Butler não 

defende uma agência antes ou para além da norma, e, sim, dentro e por meio da norma. 

 Pensar a performatividade subversiva a partir das concepções de performance de 

Goffman pode resultar numa incompreensão ou impossibilidade do ato performático para 

além da repetição, imitação ou ajuste do sujeito às normas ou às estruturas sociais que 

atravessam os diversos contextos em que ele transita.     

  Na investigação dos eventos performáticos, Schechner focaliza, também, a interação 

entre espectadores e performer. Ele distingue ‘públicos integrais’ e ‘públicos ‘acidentais’. Os 

primeiros são caracterizados por possuir “algum tipo de afinidade eletiva com o(s) 

performer(s) e/ou compartilham da mesma rede de relação social” (SILVA, 2005, p. 59). Esse 

público tem conhecimento do tipo de performance encenada uma vez que está familiarizado 

com os códigos de sociabilidade de determinado contexto cultural. Em outros termos, esse 

‘público integral’ pode ser denominado de “estabelecidos”: são, por exemplo, os amigos, 

amigos de amigos e “conhecidos de vista” que o performer tem numa festa eletrônica.   

O público ‘acidental’ nem possui afinidade com o performer e nem se interessa em 

criar laços sociais (SILVA, 2005). Podem ser aqueles participantes que não correspondem ou 

não se interessam pelas investidas de paquera de alguém; ou podem ser os considerados 

“carne nova no pedaço” de uma festa que, inicialmente, não se interessam em corresponder 

paquerações ou investidas.         

 A teoria da performance de Schechner assemelha-se com a performatividade de 

Butler, mas se distancia no pressuposto que estrutura o performativo butleriano – a noção de 

sujeito. Entretanto, em Schechner, o sujeito não é voluntarista ou livre das normas e nem 

totalmente constituído por elas. A agência performática dos sujeitos – nesse autor – parece 

apontar para uma alternativa na subversão ou transformação social em comparação à 

teorização de Butler, não porque se afasta da norma – pois o “comportamento restaurado” 

pode ser pensado como norma que é citada repetidamente no ato –, mas porque toda 

reiteração performática – constituída pelos “pedaços de comportamento” – ocorre 

distintivamente em razão do contexto de interação e da relacionalidade. Nenhuma 

performance é a mesma. E o mecanismo performático é sempre locus de atos que escapam às 
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configurações que são consideradas originais ou essenciais porque é tributário da 

recombinação ou rearranjo dos sujeitos em performance. Talvez Butler, lendo Schechner, 

poderia conferir um maior potencial subversivo ao ato performático defendido por ela, 

embora ambos compartilhem da ideia de que não existe interação social humana independente 

das regras culturais específicas. Em termos políticos, o sujeito de Schechner é mais poderoso 

performaticamente do que o de Butler. 
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3. A PERFORMANCE-PAQUERA 
 

 

Analisar a paquera enquanto performance se deve ao pressuposto de que 

comportamentos, ações ou eventos sociais podem ser estudados como um “mostra-se 

fazendo” (SCHECHNER, 2003, p. 39). Na paquera, os corpos estão engajados em relações: 

com as normas regulatórias dos contextos culturais específicos e da sociedade ocidental; e 

com os outros – tanto os envolvidos com a paquera quanto os que, de certa maneira, estão na 

função de espectadores.  

Esta seção objetiva conceituar os processos de paquera como rituais cerimoniais nos 

termos de Erving Goffman e performance-ritual de acordo com os achados de Richard 

Schechner. Os rituais que constituem a performance-paquera são identificados e seus sentidos 

são desvelados de acordo com a etnografia realizada. Em seguida, é apresentada uma 

classificação dos processos de paquera – direta ou indireta amorosa e “catação” – e a divisão 

da performance-paquera em três fases – preparatória, desfocada e focada. A discussão geral 

sobre essa divisão se inicia com a problematização do olhar mútuo – operador inicial da 

paquera focada – e termina com o “fica” ou o “corte” – ritual que finaliza a paquera.   

 

 

3.1 EM BUSCA DO CONCEITO DE PAQUERA 

 

 

Em seu livro O negócio do michê, Perlongher (1987) define a paquera ou a deriva 

como uma maneira de circular característico de indivíduos do meio47 homossexual. Na sua 

análise da prostituição viril de rua48, o autor destaca que “a ‘paquera’ (drague, cruising, yiro, 

etc.) consiste numa perambulação, mais ou menos prolongada, pelas áreas da cidade tendentes 

a serem transitadas por homens dispostos ao prazer e às diversões” (Ibid., p. 157). Assim, 

paquerar é uma busca por parceiro sexual adaptada à marginalização e à clandestinidade 

histórica dos contatos homossexuais (Op. Cit).                                                            
47 Esse termo evoca bares, saunas, boates e regiões de prostituição de orientação homoerótica masculina 

conforme Richard Miskolci (2009). Poderíamos acrescentar, também, festas e páginas nas redes sociais, sites de 

relacionamento ou aplicativos de paquera e “pegação”, pois o “meio” migrou para a internet – nos termos desse 

autor.  48 Perlongher analisa as relações entre os “michê-macho” e sua clientela no centro da cidade de São Paulo entre 
os anos de 1982 a 1985. 
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Perlongher (1987) considera a paquera como um trânsito de homens nas ruas em busca 

de relações sexuais, ou seja, a paquera é “cruising”49 ou “pegação”.50 Na paquera, desejo e 

cálculo caminham juntos (Ibid., p.106). Neste tipo de paquera de rua, as possibilidades de 

contato homossexual são correlatas a uma paradoxal necessidade de salvaguardar o segredo 

da paquera, pois é homossexual e, ao mesmo tempo, a necessidade de demonstrar indícios de 

interesse e desejo entre homens. Além disso, paquerar também se constitui num processo 

ritual caracterizado por códigos linguísticos e corporais que permitem assegurar tanto o 

anonimato, de certa maneira, em relação aos outros, e confirmar o interesse de ambos para 

uma pretensa “pegação”.         

 A “pegação” sexual não pode ser considerada o único objetivo de quem paquera: 

outras finalidades constituem essa deriva. Para cada cenário cultural, e, dependendo da 

interação social da paquera, a “pegação” sexual pode ou não ser negociada e almejada. Em 

carnavais ou micaretas – carnavais fora de época –, segundo os colaboradores da pesquisa, a 

finalidade das pessoas é colecionar “ficas”.51 Os rituais de paquera engendrados nesse 

contexto não objetivam, a princípio, a relação sexual e nem um relacionamento amoroso 

durável. Já, nas festas eletrônicas de Sobral, muitos indivíduos paqueravam e correspondiam 

às paqueradas dos outros e, no entanto, não “ficavam” com ninguém. Numa das vivências, 

ouvindo comentários dos “estabelecidos”, a razão dessa conduta veio à tona: “tem uns que 

vêm só se exibir e não ficam com ninguém” (Cláudio, 2013). Em outras palavras, paquerar, 

talvez, possa ser uma estratégia ritual narcísica. Olavo relata ocasiões em que jovens negam a 

intenção de paquera após corresponderem olhadelas, sorrirem e, às vezes, iniciarem interações 

de face. Os rituais podem ser acionados para produzir a “glamourização” dos corpos alvos de 

paquerações. Corresponder a olhares – um dos rituais comum da paquera –, por exemplo, 

satisfaz o desejo de ser desejado.  

A paquera é atravessada por um princípio tácito de disciplinamento e controle 

corporal. Estar na paquera é uma exigência social que encerra um pedido de autorização para 

o outro corpo poder se aproximar, cortejar e, possivelmente, iniciar um flerte. A paquera 

encerra uma regra de ouro com relação aos investimentos eróticos ao elencar o objeto do 

desejo. Talvez, possa ser considerado um comportamento universal apropriado e esperado                                                            
49 Termo que se refere à busca de parceiros para relações sexuais em praças, locais desertos, parques ou espaços 

públicos os quais se tornam pontos de encontro ou de busca entre os sujeitos masculinos. As práticas de 

“cruising” se caracterizavam pelo mapeamento urbano a partir da sexualidade que, consequentemente, 

desenvolvia, entre os sujeitos gays, maneiras de se comunicar e se deslocar (GADELHA, 2015, p. 65). 
50 É um dos termos êmicos utilizados no Brasil para denominar as práticas de “cruising” (GADELHA, 2015, p. 
66). 
51 Termo êmico utilizado para se referir às pessoas que alguém “pegou” de forma rápida. 
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pelos seres humanos quando o assunto é a busca por satisfação erótica ou sexual entre si. Até 

nas “pegações” em locais públicos específicos entre homens ocorre paquera, talvez menos 

ritualizada do que a paquera cuja intenção é o “fica” ou o início de uma relação amorosa. Em 

outros termos, paquerar é um ritual interpessoal amoroso e/ou sexual de busca e negociação 

dos desejos vinculados.         

 No escopo dessa investigação social, a paquera foi definida como um conjunto de 

ações que objetivam mostrar interesse amoroso e/ou sexual por alguém: “o conjunto de ações 

que um determinado indivíduo demonstra estar interessado em outro” (Aurélio, 2016). “Eu 

acho que paquera é quando você demonstra é, de alguma forma, que você está interessado em 

alguma pessoa. Tipo: é, eu estou numa festa, uma pessoa interessante que achei bonita, achei 

interessante e tudo, aí eu vou paquerar ela” (Alysson, 2016). 

A maioria dos jovens entrevistados se referia à pegação como o “fica” ou a etapa final 

da paquera, cujo processo se instaurava através das trocas de olhares. Durante as análises, o 

termo “pegação” – com aspas – foi utilizado como sinônimo de ato sexual que se consegue 

através da paquera com intencionalidade sexual especificada – a “catação”, nos termos de 

alguns colaboradores. E o mesmo termo – sem aspas – identificou a fase final da paquera ou o 

“fica” – que pode ou não se direcionar para uma “pegação”. O colaborador Sócrates fez a 

seguinte diferenciação entre paquera e pegação: 

 

Então a pegação já é o resultado de uma boa paquera né! Tipo, a paquera é mais 

aquele negócio da conversa boa, do descobrir como é a pessoa... E se a paquera deu 

certo, aí tem como resultado, a pegação. A pegação é a consequência da paquera 

(Sócrates, 2016). 

 

Os colaboradores afirmaram que o termo paquera vem sendo substituído por “crush”. 

Essa substituição não se concretizou de forma majoritária entre os colaboradores porque esse 

termo carrega vários significados e interpretações. O “crush” tanto pode ser o processo de 

paquera em si, quanto o sujeito paquerado, um “fica” atual ou alguém que se paquera sem o 

outro ter consciência de ser paquerado: “Têm vários significados, tipo, uma paixonite por 

alguém não correspondido [...] aí a pessoa se refere como meu “crush”, quedinha, interesse, 

está a fim, paquera, ficante, namorado, etc. [...]” (Neto, 2015). 

 

Têm vários significados. As pessoas interpretam de maneiras diferentes. Eu já vi gente 

dizer, chamar de “crush” alguém que elas estavam interessadas, somente elas estavam 

interessadas. Já vi outras pessoas falando que “crush” era alguém que elas estavam 

ficando... aí, depende muito do entendimento de cada pessoa (Aurélio, 2016). 
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Parece que o termo “crush” está relacionado à paquera na cibercultura. Quando os 

colaboradores relatavam seus processos de busca no Facebook e, às vezes, nos aplicativos, o 

termo “crush” era sempre acionado. De maneira geral, nos relatos, o termo paquera se 

relacionava ao processo no “offline” e “crush” no “online”, embora esses termos se 

referissem ao mesmo processo ou alvo da busca. 

 
Acho que paquera é mais uma coisa presencial no momento: eu estou num local, achei 

a pessoa interessante, eu vou paquerar ela! Talvez ela seja o meu “crush”, quem sabe! 

Quem sabe é o meu “crush” do Facebook. Eu encontro pessoalmente [...], quem sabe 

eu tenho coragem de paquerar entendeu? Aí pode ser um paquera, mas não 

necessariamente. Se for, você já, o cara já... – cara ou então a mina – já é o seu “crush’ 
no Facebook. Aí você vê pessoalmente. Aí você paquera, se torna um paquera, eu 

penso assim (Alysson, 2016). 

 

 No relato de Alysson, o “crush” passa a ser considerado “um paquera” quando ele 

toma consciência de que é paquerado. Assim, “crush” se relacionava àqueles amigos do 

Facebook cujas interações virtuais ainda não tinham se definido como uma situação de 

paquera.            

 Os principais significados acionados para esse termo – quedinha, “fica”, lance – 

podem estar vinculados ao afastamento da ideia de duração, ritualização demorada e 

romantismo a que o termo paquera remete. Jorge ratificou que o “crush” era uma 

modernização do termo paquera e estava relacionado ao “ficar”.  

Talvez “crush” esteja relacionado às características do amor líquido elucidadas por 

Bauman (2004): efemeridade, velocidade, descarte e desapego constante. Assim, a paquera é 

“crush” – rapidez, mais direta e menos ritualizada – quando objetiva o “ficar” ou a “pegação” 

efêmera. Nestes termos, talvez, a paquera-“pegação” tenha sido, desde sempre, “crush”: não é 

que na paquera existia mais rituais; é que, no “crush”, os rituais da paquera “à antiga” são 

geralmente aligeirados, saltados ou antecipados para aumentar a eficácia na pegada ou “fica” 

e evitar, de certa forma, a ocorrência do “toco”52 ou “fora”. 

O ato de paquerar encerra uma atividade de busca que objetiva alguma finalidade 

através de rituais específicos de tentativa de aproximação e interação com seus alvos 

correspondentes. Este ato é um ritual cerimonial, ou seja, reafirma valores sociais 

(GOFFMAN, 2009) e guia os indivíduos em seus comportamentos por regras de conduta (Id., 

2011) exigidas dependendo do contexto cultural. A existência da ritualização na paquera e na 

“pegação” entre homens pode ser justificada por Tiago:                                                            52 Termo êmico utilizado como sinônimo de “dar um fora” em alguém: “É um tipo de fora na pessoa. É, tipo 
assim, dá o toco, é quando a pessoa, por exemplo, tu vens e pedes para ficar comigo, aí eu te dou um fora. Aí é 

um toco que eu tou, que eu não quero, tipo isso” (Fábio, 2016). 
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Mas geralmente, assim, para um homossexual é muito difícil: eu olhar para ti e saber 

se tu gostas ou não gosta de homem. Então a gente vai lá conversa e tudo, sabe da vida 

da pessoa. Com o passar do tempo a gente já pergunta, ‘aí tu curtes o que? ’, 
geralmente né o pessoal pergunta: ‘tu curtes o que? ’. Como assim... ‘curte homem ou 
mulher? ’. A pessoa vai lá e responde: homem ou mulher. Aí então, dependendo do 

que ela responder a gente continua né. Se responde que curte ficar com homem 

também, a gente vai lá e continua conversando. E tudo aí, se a conversa seguir, a gente 

marca de ir se conhecer (Tiago, 2016). 

 

Tiago sublinhou a importância que os rituais nas paqueras entre homens possuem na 

definição de uma situação de mútuo interesse amoroso e/ou sexual, pois a homossexualidade 

não pode ser decretada apenas pela troca de olhares. A pergunta sobre a curtição por homens 

realizada por grande parte dos colaboradores objetivava iniciar uma paqueração masculina 

onde um dos envolvidos no processo do flerte resguardava sua homossexualidade no armário 

ou se considerava heterossexual que curtia outros homens. A discussão sobre a curtição será 

detalhada no quinto capítulo. 

Paquerar é uma cerimônia, principalmente se os indivíduos estiverem sozinhos, sem a 

segurança e a proteção grupal. Nessa situação, são dois “estranhos” num jogo corpóreo onde 

imagens, identificações, avaliações, recusas e aceitações são articuladas e negociadas num 

curto período de tempo para um rápido processo decisório. É justamente pela rapidez e o 

pouco tempo disponível para decidir, que os indivíduos selecionam ou se envolvem com as 

imagens de fachada e porte observados no outro – objeto da paquera.  

O emprego dos rituais de paquera tem função diferenciada tanto na paquera de rua – 

onde o acaso, o novo, o inesperado, a aventura (PERLONGHER, 1987) e a diversidade de 

interesses e preferências são características – quanto em festas eletrônicas e no Facebook, ou 

em contextos que pertencem ao “meio” homossexual – onde essa diversidade também se 

apresenta.            

 Nas festas eletrônicas gays sobralenses, os rituais não objetivavam salvaguardar o 

anonimato dos interesses amorosos entre os corpos masculinos, pois os colaboradores 

afirmavam que os participantes dessas festas eram considerados homossexuais ou que 

potencialmente “curtiam”, ou seja, quem frequentava essas festas já tinha o seu interesse por 

contatos homossexuais presumido com antecedência pelos participantes desses eventos. Os 

rituais asseguravam – além de um processo de seleção cuidadoso, principalmente no início 

das festas ou na cibercultura – a valorização ou “glamourização” dos corpos, a estigmatização 
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ou inferiorização frente aos outros: “queima o filme ficar com esses viadinhos pão com ovo53 

[...]” (Roberto, 2013).   

Roberto avaliava ser extremamente negativo ficar com os indivíduos afeminados e que 

não “tem cultura”. Para ele, ficar se “rasgando”, ou seja, dançando em frente ao telão 

significava não possuir cultura. Outros colaboradores compartilhavam da mesma opinião de 

Roberto: “ficar com bicha rasgada54 é o fim”. Por esse motivo, diziam ser muito cautelosos ao 

selecionarem seus “ficas”. Neste sentido, a ritualização buscava evitar os “ficas” com os 

“rasgados” ou “afeminados” como, também, manter ou demonstrar maior status corporal na 

situação em que alguns se consideravam “glamourizados” e julgavam outros corpos como 

inferiores. 

O colaborador Roberto não se considera afeminado e se autoidentifica como um 

homem másculo. Essa visão preconceituosa e quase abjeta em relação aos “rasgados” foi 

compartilhada por um número considerável de entrevistados. Em contrapartida, Alex se 

considera afeminado e se “rasga” nas festas. Em determinada edição, ao deixar o espaço da 

suíte em que havia uma exibição de clipes e os participantes ficavam dançando, Alex comenta 

que a partir daquele momento se deslocaria para o dance principal com a intenção de 

paquerar. Entretanto, para ser reconhecido como alvo de paquerações, ele deveria “dar uma de 

boy”, ou seja, encenar uma performance máscula, pois de acordo com seus relatos, másculo 

somente paquerava másculo. Assim, como Alex, Luís e Jorge se consideravam afeminados 

que se “rasgavam” na festa e estigmatizavam os participantes afeminados e/ou “rasgados” 

quando se envolviam em processos de paquera com eles. 

O ato de se “rasgar” nas festas eletrônicas estava relacionado, geralmente, às 

performances de dança, ou, mais precisamente, a determinado estilo de dançar. As danças que 

se assemelhavam às coreografias dos/as bailarinos/as das “divas do pop”55 e que se 

distanciavam de passos de dança considerados masculinos foram apontados como critérios 

para avaliação de uma dança como “rasgada”: “[...]. Aí nessas olhadas a gente lógico que olha                                                            
53 A expressão êmica “viadinho pão com ovo” é citada, também, como “bicha pão com ovo” – termo 

depreciativo utilizado pelos próprios homossexuais “para designar rapazes mais pobres que moram nos bairros 
mais distantes e dependem de transporte público ...”. E o termo “bicha quá-quá” para classificar “rapazes mais 
afeminados e espalhafatosos” (SIMÕES; FRANÇA; MACEDO, 2010, p. 52). Entretanto, o “viadinho pão com 
ovo” de Sobral aglutina a “bicha pão com ovo” e a “bicha quá-quá”, pois se refere aos afeminados e, em certo 

sentido, aos participantes por sua expressiva “rasgação” ou efeminamento dançante publicizados e sua condição 

financeira e escolar: “bichas pobres e sem perspectiva de vida, mal têm o ensino médio...” (Roberto, 2013). 
54 Termo êmico que se referia aos homens muito afeminados ou trejeitados e que não se preocupavam em 

esconder publicamente seus trejeitos e até utilizava a sua condição “rasgada” para se divertir entre conhecidos ou 

amigos em dado contexto social, por exemplo. 
55 As cantoras Britney, Lady Gaga, Beyouncé, Rihanna e outras como Anita, de acordo com Ricardo. 
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já para quem é homem. Eu, no meu caso, eu olho para quem é homem, que eu detesto ver 

aquelas bichas todas rasgadas nesses ambientes [ risos]” (Neto, 2015). 

A fala preconceituosa de Neto reiterou a preocupação hegemônica durante os 

processos rituais de paquera no “online” e “offline” de evitar paquerar ou se relacionar com os 

“rasgados”. Se nas festas, a identificação desses corpos era facilitada pelos trejeitos e pela 

performance dançante, no “online”, a análise das fotos e dos amigos em comum funcionavam 

como rituais de identificação desses sujeitos estigmatizados como alvos de paquera. 

 

Primeiro eu vou ver nas fotos. Nas fotos, sempre tem um daqueles amigos que é mais 

afeminado, que vai dar pinta e você vai cair a ficha. Por exemplo, ele está numa foto. 

Tem várias meninas. Tem ele e tens uns amigos que são gays, gays declarados. Tem 

um deles que sempre é mais pintoso e você percebe de cara (Luis, 2015). 

 

As danças consideradas “rasgadas” eram caracterizadas também por “acompanhar o 

conteúdo das letras com gestos de mãos que expressem alguns versos” (SIMÕES, FRANÇA, 

MACEDO, 2010, p.57). E as másculas se assemelhavam aos gestos e movimentos que 

destacassem a musculatura bem definida pelos esforços da malhação. Ao invés das posturas 

das “divas do pop” (Neto, 2015), o modelo performático viril eram os “gogoboys” ou 

“gogodancers” que, geralmente, trabalham em grandes boates. Tais movimentos dos corpos 

viris e malhados eram antagônicos aos movimentos dos corpos estigmatizados, “rasgados” ou 

“fechosos”. Nestes últimos, o sistema de referência para avaliação de suas performances de 

dança eram as performances das “divas” pop, as de “drag queens” e transformistas em suas 

apresentações artísticas. Os pontos fortes dessas danças “rasgadas” eram: o “bate cabelo” – 

giros rápidos e violentos ou pausados e delicados com a cabeça ao ponto de desenhar no ar 

círculos com o cabelo ou com a peruca –; as rabisacas; as dublagens das músicas; as 

simulações de desfile numa passarela com salto alto; os giros, os movimentos circulares e 

alongados dos braços e mãos; e as paradas com uma ou duas mãos na cintura para finalizar a 

performance. Através da dança, os corpos poderiam iniciar, desenvolver ou finalizar rituais 

de paquera: 

 

E depois do olhar, tem que rolar talvez uma dança, uma dança mais sensual de uma 

das partes, porque talvez, quando você está a fim de alguém, você, na festa, você olha 

para pessoa, e aí você não está com tanta coragem de abordar lá a pessoa.  Aí o que é 

que você faz, começa a dançar, nem sempre isso acontece... Pessoas tímidas não vão 

dançar. Mas já vi pessoas que usam desse artifício da dança, para chamar atenção. Não 

é, o meu caso não. O meu caso é partir para conversa. Eu vou lá e parto para conversa. 

E aí, eu vejo se o diálogo é interessante... (Ricardo, 2016). 
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Geralmente, os corpos não vinculados a esses dois padrões estéticos e performáticos, 

dançavam mais livremente e de forma diversificada. Eles tinham pouco destaque na pista de 

dança e no espaço da festa como um todo. Eles transitavam em suas paquerações através de 

performances alternativas a esses dois polos. Além de serem pouco visualizados, esses 

“normais” são comumente denominados de “come quieto” (Perseu, 2014).   

 A “rasgação” era um comportamento típico de homens “morta de mulher”, ou seja, 

“bem afeminados, que tem trejeitos, que dança mesmo na festa, dá pinta56 de gay” (Ricardo, 

2016). Tanto em determinados momentos das festas quanto na vida cotidiana, a “rasgação” se 

assemelhava à“fechação” – gíria homossexual – que “se refere a um comportamento caricato, 

desmunhecado e escandaloso” (MacRAE, 2011, p. 28). Os afeminados cuja “rasgação” e/ou 

“fechação” era considerada possível a qualquer momento eram descartados como alvos da 

paquera hegemônica.  De início, essas falas transmitem a ideia de que os “rasgados” não 

paqueravam e apenas participavam das festas através de performances-entretenimento.  

 Os trejeitos femininos e determinados estilos de dança funcionavam como estigmas57 

que inferiorizavam os corpos masculinos na economia da paquera. Esses estigmas ratificavam 

a homossexualidade desses participantes. 

 

Eu acredito que as pessoas têm vergonha de estarem com eles. De, enfim, eu vou usar 

aqui umas expressões, uns termos que até, é, meio vulgares, mas [...] É assim: quando 

a pessoa é, quando se eu ando, se eu falo, é, convivo, me interesso por alguém, com 

trejeitos femininos – um rapaz com trejeitos femininos – é, as pessoas dizem assim, 

vão logo, taxar, né, embora pra mim eu não tenha esse problema, porque, eu tenho 

amigos transexuais e travestis e ando sem vergonha nenhuma, por qualquer lugar que 

eu vou. Mas aí para algumas pessoas, os afeminados são muito vulgares, são muito, é, 

bichonas, muito menininhas, certo! E, é isso, assim, pensam, fazem isso, falam até, 

assim ‘como é que dá certo duas bichas juntas’, né, ‘dois viados juntos!’ Porque para 

eles, viado é um, é um viado afeminado, né. Acham que bicha, é uma bicha 

afeminada. Eu acho que é isso [...] (Hugo, 2016). 

 

Hugo salientou o caráter flutuante da estigmatização dos corpos “rasgados” e/ou 

afeminados. Eles poderiam ser estigmatizados durante os processos de paquera, mas poderiam 

ser reconhecidos como sujeitos para investir em laços de amizade. Este colaborador sublinhou 

o preconceito e a discriminação impostos a esses corpos não apenas nas paquerações, mas 

também na vida cotidiana. Os termos “bichona”, “meninazinhas” e “bicha afeminada” 

reforçam o binarismo heteronormativo e expressam o repúdio aos corpos masculinos que 

performam um estilo feminino.                                                                   
56 “Dar pinta” é uma expressão acionada pelos colaboradores para identificar performances que materializavam o 

efeminamento ou a “bichice”. 
57 Estigma é um sinal corporal – que materializa uma desvantagem, fraqueza ou defeito – utilizado para justificar 

a classificação depreciativa dos indivíduos (GOFFMAN, 1978). 
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 A performance “rasgada” estigmatizava os corpos na economia da paquera e para além 

dos espaços festivos. A dança “rasgada” materializava o excesso de “afeminamento” e a 

consequente exposição pública da passividade dos corpos masculinos no tocante à prática 

sexual. Para os colaboradores, toda bicha que se “rasgava” na festa, era “rasgada” na vida 

cotidiana e preferiria ser “passiva” no ato sexual. 

 
Tenho certeza que sim, né. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa, só passiva, 

numa relação sexual, certo! Eu vejo uma pessoa, afeminada, logo penso assim, ‘ah, ela 
é passiva também...’, por mais que ela seja bonita, por mais que, ela se vista bem, mas 

tenha jeito todo afeminado [...] Eu já posso julgar logo pelo jeito dela. Dela ou dele, 

certo? É afeminado, então não vai, não vai rolar. Não tem o que rolar, numa cama 

(Hugo, 2016). 

 

Hugo exemplificou uma das funções do ritual do esquadrinhamento da paquera 

“online” e “offline”: selecionar os possíveis parceiros em termos de compatibilidade no ato 

sexual. Ele reforçou a correlação binária reducionista entre gênero e performance sexual: 

afeminado-passivo e másculo-ativo. 

A “rasgação” nas festas – ou em outros locais considerados gay – também se 

constituía numa performance relacionada ao entretenimento e à subversão frente às normas 

regulatórias pelas quais os corpos são obrigados a se conformar em contextos 

heteronormativos de restrição, estigmatização e inferiorização das performances afeminadas. 

Em determinados espaços das festas, os jovens se “rasgavam” e eram aplaudidos. Nessa 

situação, a “rasgação” era reconhecida enquanto arte performática para o público que se 

importava. O estigma desses corpos não importantes na paquera era transformado em 

“glamour” nesses contextos de arte performática dançante. 

Uma outra análise sobre a “rasgação” ou a situação dos afeminados foi possibilitada 

através das considerações de Richardson (2009). Alguns colaboradores demonstraram uma 

espécie de repugnância ou medo de permanecer na copresença junto a esses sujeitos. O temor 

se relacionava ao efeminamento, possibilidade latente ao se relacionar com os “rasgados”. 

Para Richardson, muitas situações de homofobia deveriam ser nomeadas como 

“efeminofobia”58 – medo ou pavor de se efeminar. O afeminado pode – dependendo dos 

contextos culturais e dos atores sociais envolvidos – ser percebido como lócus de 

divertimento, atração turística ou “um monstro a ser temido”.59                                                            
58 Richardson (2009) sublinha que esse termo foi utilizado primeiramente por Eve Sedgwick (1993). Uma das 

razões apontadas para se compreender a efeminofobia é a longa tradição de gênero e sexualidade que reitera a 

correlação de que homens e mulheres que desejam homens devem ser femininos/as e aqueles/as que desejam 

mulheres devem ser masculinos/as (SEGDWICK, 1993). 
59 Do original, em inglês, “a monster to be feared” (RICHARDSON, 2009, p. 529). 
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Diferentemente, no Facebook, os rituais buscavam salvaguardar o anonimato do 

desejo homossexual e/ou tentavam definir uma situação de paquera. De acordo com os 

colaboradores, era somente no desenrolar do bate-papo que o interesse amoroso e/ou sexual 

era ratificado porque ações como cutucar e curtir fotos tanto poderiam ser engendradas com 

interesse de paquera quanto para chamar atenção ou demonstrar admiração por determinada 

foto. 

 

Há um tempo atrás tinha publicado isso: que não é porque eu curti sua foto, que eu 

queira ficar com você, que eu queira ir para cama com você. Eu curti sua foto porque 

eu gostei da foto. E só! Não, eu não uso estratégia de curtir para [...], nem eu e eu acho 

que as pessoas que curtem também não porque, eles, comentam muito isso: de que, 

não é porque curtiu a foto que queria algo mais do que apenas curtir a foto porque a 

foto ficou boa. Mais ou menos assim (Fábio, 2016). 

 

A leitura das teorizações de Goffman permitiu concluir que a paquera era de ordem 

cerimonial: rejuvenescia valores morais dos espaços em que autorizavam o seu desenrolar. 

Ela era um jogo e, por isso, todos em interação objetivavam o maior benefício para si. A cada 

jogada muitos aspectos – performances, rituais, fachada, linha, códigos sociais, convenções, 

normas e padrões estéticos, desejo, intencionalidade e racionalidade – estavam envolvidos e 

se inter-relacionavam de diversas formas ao ponto de se confundirem e serem dificilmente 

identificados separadamente.  

 

  

3.2 PAQUERA ENQUANTO PERFORMANCE 

 

 A utilização da categoria performance para interpretação dos processos de paquera 

nesse trabalho compartilhou da ideia de performance como ação pensada e direcionada a uma 

audiência em potencial – um dos consensos compartilhados pelos teóricos da performance 

como, por exemplo, Erving Goffman e Richard Schechner. A performance-paquera é uma 

atividade consciente que põe em jogo comportamentos, rituais e linguagens com a intenção de 

conseguir a atenção do outro, promover uma interação bem-sucedida cujo objetivo final é o 

“fica” ou o início de um relacionamento amoroso. A consideração da paquera como 

performance visa, no escopo dessa pesquisa, à ênfase tanto da atividade do performer – 

paquerador – quanto a influência que a audiência – os outros possíveis alvos de paquera ou os 

espectadores em geral – exerce na performance como um todo.     

 A paquera como interação social possuía uma estrutura perceptível quando os 

indivíduos entravam na presença uns dos outros, e cujo núcleo era a manutenção de uma 
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definição de situação. Essa definição deveria ser expressa e mantida, embora com a 

possibilidade de rupturas (GOFFMAN, 2009, p. 233). O conteúdo das jogadas dos indivíduos-

atores em suas atividades de representação eram as impressões que precisavam manter uma 

situação e, nessa objetivação, acabavam por forçá-los a se tornarem aquilo que tentavam 

imprimir.          

 Numa paquera bem-sucedida – nos termos dos colaboradores da pesquisa –, havia uma 

exibição de habilidades reconhecidas como adequadas aos contextos sociais específicos – 

festa, bar, Facebook ou shopping, por exemplo – e que os sujeitos deveriam acionar ou 

performar. Assim, para cada contexto cultural, existia um modelo ritual de paquerar que era 

reconhecido pelos frequentadores mais assíduos – os “estabelecidos” – e reiterado para se 

obter sucesso na paquera.  Em outros termos, o êxito do flerte estava relacionado diretamente 

aos “comportamentos restaurados” inteligíveis reiterados pelos participantes de cada contexto 

específico. A subversão desses comportamentos ritualizados de paquera em dado contexto 

social poderia revelar o status de “outsider” de alguém, mas, também, o seu desrespeito às 

convenções sociais específicas.         

 De acordo com a etnografia realizada, foi possível afirmar que a performance-paquera 

era marcada pela circularidade entre as normas sociais do contexto cultural, a audiência e os 

interesses do performer. Dito de outra forma, existia uma interdependência entre as atividades 

recriadas pelo performer com base nas ordenações contextuais e as expectativas construídas 

por ele quanto à receptividade dos outros participantes de determinada sociabilidade com 

relação à sua performance.         

 Nas exibições performáticas, os corpos paqueradores e “abertos” à paquera 

conscientemente tentavam ajustar seus comportamentos aos roteiros pré-estabelecidos: a 

“performance máscula” e a “performance rasgada”. Esses “comportamentos restaurados” 

serviam como modelos de comportamento nas exibições performáticas dos homens durante 

suas permanências nos contextos culturais estudados. Esses modelos eram intrinsecamente 

definidos pelas normas de gênero. Os homens transitavam e modelavam as suas performances 

com base nesses dois polos performáticos de gênero numa circularidade repleta de 

articulações, reiterações, subversões, apegos e desapegos em relação às linguagens, 

estilizações e às formas de pensamento que caracterizavam cada polo. Na seção que trata das 

interseccionalidades da paquera, essa discussão será retomada.    

 A performance-paquera “online” e “offline” era ritual porque se vinculava à ação 

racional que buscava resultados específicos nos termos de Schechner (2012). Ela mobilizava 

os indivíduos através de rituais para definir uma situação de paquera reconhecível por ambos 
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em um determinado contexto cultural. Esses rituais tanto escondiam quanto revelam o desejo 

homossexual e o interesse amoroso entre os indivíduos. A cada performance-paquera, os 

performers adquiriam conhecimentos que poderiam ser utilizados e/ou modificar suas 

performances futuras. Cada código de sociabilidade compartilhado por amigos ou conhecidos 

– na forma de conselhos, dicas ou informações em geral de como se portar em dado espaço ou 

contexto – qualificava esse conjunto de conhecimentos incorporados – nos termos de 

Schechner (2003) – sobre o ato de paquerar e ser paquerado.     

 A ordenação ritual da paquera foi caracterizada por fases, atos e simbologias 

diferentemente construídos e subvertidos a partir das limitações e possibilidades dos 

contextos sociais específicos. A título de análise, aos processos de paquera foi aplicada uma 

divisão balizada nas teorizações de Erving Goffman (2009, 2010, 2011) e, nos ritos de 

passagem, de Van Gennep. A paquera foi dividida nas fases preparatória, desfocada e focada. 

A interdependência e a simultaneidade entre essas fases constituíram os pressupostos dessa 

divisão sugerida. Em outros termos, na fase focada de um processo de paquera qualquer, o 

indivíduo poderia estar continuamente se preparando para manter o porte e a fachada, e, ao 

mesmo tempo, poderia estar lançando olhares e selecionando próximos alvos de paquera – 

fase desfocada. Os rituais identificados como integrantes de cada fase eram constantemente 

negociados, subvertidos e negligenciados.        

 A divisão da paquera e a sequencia ritual utilizada para compreender esses processos 

do flerte “on/offilne” contemplava os indivíduos que se posicionavam no “continuum” de 

atribuição e encenação performática cujas extremidades opostas eram representadas pelos 

polos “másculo” e “rasgado”. Os entrevistados que se autoidentificavam como afeminados ou 

másculos ratificaram a sequencia ritual elucidada nessa investigação.   

 Na cidade de Sobral/CE – cidade com baixa densidade demográfica –, o armário se 

fazia presente como dispositivo de regulação da vida de jovens e adolescentes no tocante à 

homossexualidade (SEDGWICK, 2007). O armário está intrinsecamente vinculado aos 

cálculos dos sujeitos gays, lésbicas e heterossexuais numa dialética entre sigilo e exposição ao 

se deparar com diferentes outros nas mais diversas interações sociais. Os rituais de paquera, 

neste ínterim, objetivavam expor gradualmente o desejo homossexual.    

 No tocante à homossexualidade, esse dispositivo de opressão se liga a binarismos 

como ‘armário’ ou ‘assumir-se’, segredo ou revelação, conhecimento ou ignorância e privado 

ou público (Ibid., p. 28). No Brasil, o ‘assumir-se’ é um ato político que vulnerabiliza os 

sujeitos e os expõem à homofobia porque o país quase sempre se posiciona nas primeiras 

colocações de rankings que contabilizam a violência e os assassinatos contra a população 
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LGBTTTIs.60           

 Neste sentido, “passar por hetero” pode ser considerada uma performance de proteção 

contra as possíveis violências e discriminações que o “assumir-se” pode causar. A 

heterossexualidade se apresenta como proteção performática da integridade de corpos 

dissidentes da matriz heterossexual.        

 A vida no armário ou o ‘assumir-se’ mantém uma relação de interdependência tanto 

com as geografias pessoais e políticas dos sujeitos quanto com o armário de alguém 

(SEDGWICK, 2007). Os rituais de paquera, nas primeiras festas eletrônicas, eram 

tensionados pela epistemologia do armário. Em relação às suas famílias e à população em 

geral, os jovens e adolescentes estavam numa suíte de motel – um “gueto” – que representava 

o “armário para todos”. Em suas performances de paquera – embora todos reconhecessem a 

festa como uma libertação desse armário para todos – os flertes ocorriam numa situação 

construída ritualmente de “armário para dois”. Um armário dentro de outro armário. 

 O “armário para dois” também se referia a situações criadas por relações 

homossexuais iniciadas pela internet em que o “temor da exposição a conhecidos se soma à 

dependência do outro para a manutenção de seu segredo, o que tenciona o envolvimento [...]” 

(MISKOLCI, 2013, p. 312). Tanto a paquera quanto os “ficas” durante as primeiras festas e, 

em certa medida no Facebook, eram marcados pela tensão interdependente entre os 

envolvidos nos processos de: exposição do desejo homossexual – revelar-se –; confiança no 

outro na discrição e confinação desse segredo e o medo de publicização desses processos de 

paquera.            

 Para Miskolci, a noção de armário representou uma tentativa de compreender “como 

os sujeitos lidavam com a demanda da heterossexualidade no espaço público” (MISKOLCI, 

2015, p. 146). Entretanto, na ambiência de um “novo regime de visibilidade” caracterizado 

pelo forte impacto das mídias sociais nas redes de sociabilidade, essa noção se mostrou 

simplificadora porque, nesse novo regime, os sujeitos buscam segurança e aceitação dentro da 

norma heterossexual. Eles objetivam tornar sua homossexualidade o menos reconhecível 

possível. O imperativo é ocultar qualquer dissidência do gênero inteligível: ser discretos ou se 

“passar por hetero” (Ibid., p. 145). Em contextos sociais hostis, esse “passar por” constitui 

uma estratégia de sobrevivência materializada por uma performance contínua de controle 

corporal e subjetivo dos sujeitos através, por exemplo, de rituais amorosos homossexuais 

(MISKOLCI, 2014, p. 68-69).                                                                   
60 Sigla que engloba lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e simpatizantes.  
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 Tanto no “online” quanto no “offline”, a maioria dos homens que paqueravam outros 

homens negociavam a visibilidade dos seus desejos na vida cotidiana para não sofrer 

violências ou discriminações (MISKOLCI, 2015). Eles não permaneciam trancafiados no 

“closet”. Apenas negociavam para quem, em que situação e qual o efeito de visibilizar o 

desejo homossexual, pois a negociação dessa visibilidade – intimidade e sexualidade – estava 

intrinsecamente ligada às demandas morais [familiares e religiosas] dos contextos culturais 

onde os sujeitos se relacionavam (MISKOLCI, 2014). É nesse contexto que se justificava, 

também, analisar a paquera como ritualização performática pautada no “regime de 

visibilidade da discrição” (Op. Cit.), cujos roteiros de gênero e a revelação seletiva do desejo 

entre homens eram pré-definidas pela matriz heterossexual.     

 A partir das colaborações dos entrevistados foi possível identificar três tipos de 

paquera entre os homens cuja classificação teve como referência a intencionalidade amorosa 

ou sexual e a utilização de um intermediário nos processos interacionais. A paquera no 

“online” e “offline” poderia ser classificada como direta ou indireta amorosa e “catação”. O 

ato de “catar” “online” e “offline” se referia a: 

 

Mesma coisa das pessoas andarem é… está no Facebook olhando o perfil um de outro 

para ver se encontra alguma coisa. Entra em salas de bate-papo, procura um e outro, é 

no whatsapp, é em tal lugar, entendeu? É a procura das pessoas assim [...] está 

desesperada para encontrar alguma coisa na noite, no bate-papo, no Face, entendeu? É 

a mesma coisa que a pessoa caçar[risos], está caçando alguma coisa, é o mesmo de 

catar, beleza? (Neto, 2015). 

 

A paquera direta ocorria ritualmente entre dois indivíduos que objetivavam “ficar” ou 

iniciar um relacionamento amoroso. Na paquera indireta, a diferença era a presença do 

cupido.61 Na “catação”, o objetivo era a “pegação” ou relação sexual. O relato de Neto 

exemplifica os três tipos de paquera: 

 

Quando a gente chega no ambiente, aí o cara começa a olhar e aí a gente começa a 

olhar. Aí rola aquele interesse. Tem um papinho né, um papinho de amigo. Ele está 

com uma turminha lá de amigos dele que eu conheço o amigo dele. Eu estou com 

minha turminha e ele conhece o meu amigo. E aí quando no momento de instinto, um 

pediu para passar o toque para o outro e tal. E aí rola aquele contato através dos 

amigos. Outras vezes é passando direto pelo mesmo lugar [risos], passando direto pelo 

mesmo lugar e aí tem aquele certo contato e aí – ‘oi, não sei o que...’ – dá um oi bem 

na cara, na cara de pau. Recebeu esse ‘oi’ aí a gente responde: ‘oi, tudo bem está 

fazendo o que por aqui, está com quem? ’. Aí já começa aquele papo, pronto! E 

outras, é, como é que se diz, é a ação mesmo mais conclusiva no caso né. É, chegou, 

beijou e já era e arrasta para o canto da parede e ... [risos] (Neto, 2015).                                                            
61 Deus do amor, filho de Vênus na mitologia (FERREIRA, 2009, p. 589). Na acepção dos colaboradores, 

personificava um indivíduo que fazia a intermediação entre dois pretensos paqueradores. 



91  
  

No Facebook, poderia ocorrer os três tipos de paquera. Na direta, o paquerador 

solicitava amizade, curtia fotos e iniciava um papo. Na indireta, um amigo em comum exercia 

a função de cupido e poderia sugerir o Facebook de um outro para adicionar. E a “catação”, 

nessa rede social, era geralmente definida pelas fotos sensuais ou de nudez que os perfis 

postavam ou exibiam durante o bate-papo, assim como o teor dos assuntos e das perguntas 

realizadas no decorrer da interação focada: 

 

Quando ele não... quando tem outros interesses em volta, é, perguntas do tipo ‘mora 
com quem? ’. Perguntas do tipo ‘está aí com quem? ’, por exemplo. Hoje em dia a 

pergunta mais comum ‘tem whatsapp? Prefere ir para whatsapp? Que é algo que você 

pode compartilhar mais coisa, está entendendo, que não fica só ali, naquela rede 

social. Ela tende a se expandir para outras redes quando se quer. Eu percebo a partir 

do momento quando se quer. Palavras, você quer tornar mais íntima aquela conversa, 

aquele momento (Marcos, 2016). 

 

 Para Marcos a “catação” no “Face”62 era identificada por perguntas relacionadas à 

localização geográfica e geralmente se estendia para o whatsapp para facilitar o envio de 

fotos, áudio e vídeos com a intenção de ratificar performances corporais e negociar 

compatibilidades sexuais. A rapidez que a conversa migrava do “Face” para este aplicativo 

confirmava a “pegaçao” virtual.        

 Uma das profanações da sequência ritual63 de paquera foi denominada pelo 

colaborador Olavo de “se passar”. Nesse ato, os indivíduos poderiam se utilizar dos rituais de 

paquera – olhadelas mútuas seguidas de gestos, por exemplo – e, no encontro conversacional, 

tentariam desmerecer sua performance de paquera. Além disso, o ritual “se passar” também 

era utilizado como “corte” de uma paquera focada. 

 

Bom, se passando é às vezes a pessoa – tem muita gente que faz assim, é, 

principalmente essa galera mais novinha – fica tipo testando o poder de sedução 

entendeu? Aí fica, se joga, dar o sinal, dar a entender que está a fim aí quando vai para 

o reservado,64,  assim para um local para conversar, aí fica fingindo que não curte, que 

não é gay, que só curte mulher, hetero, essas coisas, entendeu? Aí a gente chama se 

passar. Você gosta, mas você, porque não foi, ou não se sentiu atraído quando viu a 

pessoa mais perto ou a voz, ficou afeminado demais, porque rola isso também né, às 

vezes a pessoa é muito bonitinha, interessante, mas aí quando chega perto que abre a 

boca [risos] só flores saindo. Aí tem gente que não gosta né, não se identifica com                                                            62 Abreviação êmica para o termo Facebook utilizada pelos colaboradores 
63 Nos próximos capítulos, a sequência ritual vai ser definida. Resumidamente, inicia-se com a troca de olhares, 

rituais de aproximação, interações de face e o “fica” ou “fora”. Profanar, nos termos de Agamben (2007), é 
subverter os usos comuns de cada ritual da paquera de acordo com essa definição arbitrária. 
64 Momento da interação focada que ocorre em algum espaço ou contexto distante do grande público das festas. 

Olavo talvez acione o termo reservado numa alusão às salas de bate-papo onde os usuários podem conversar 

“reservadamente” sem os outros participantes da sala visualizarem as conversas.  
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isso. Aí a pessoa fica se passando: não! Se enganou [...]. Inventa qualquer desculpa 

(Olavo, 2015). 

 

 

 Olavo explicitou que a atração por determinado corpo é atravessada por critérios 

entrecruzados de classificação. Neste caso, a beleza física é interseccionada pela performance 

de gênero valorizada – o másculo. O “se passar” atuaria como mecanismo de “corte” da 

paquera. A discussão sobre as interseccionalidades da paquera masculina será detalhada no 

quarto capítulo. 

 A voz era um dos elementos de constituição do capital de gênero dos corpos. O 

colaborador Olavo revelou a importância da relação entre a voz e o jeito de falar a níveis de 

masculinidade ou feminilidade dos sujeitos avaliados durante os processos de paquera. Se fina 

– ou parecida com mulher – “murcha” o desejo e a vontade de “ficar” (Olavo, 2015) ou se 

grossa – grave ou “parecida com macho” (Neto, 2015) – aumentava o nível de desejabilidade 

e de valorização do corpo que possuía esse atributo.      

 Na construção de uma performance máscula, esse tipo de voz frequentemente vinha 

acompanhado dos estilos de se vestir, cortar o cabelo e do jeito de andar: isto é, do porte – nos 

termos de Goffman (2011). Nos relatos dos colaboradores, “voz de macho”, cabelo curto e 

não desenhado, forma de andar sem rebolado e “roupas não tão extravagantes” (Neto, 2015) 

ratificavam a performance máscula e “glamourizavam” esse corpo na economia da paquera. 

Miskolci cita a voz como um dos elementos – juntamente com o cabelo curto, cavanhaque, 

barba, roupas esportivas, discrição e repúdio aos “afeminados” – que seus colaboradores 

enfatizaram nas buscas por homens em salas de bate-papo de São Paulo (MISKOLCI, 2013, 

p. 310).           

 Miskolci enfatizou que esses atributos de gênero se relacionavam ao culto à 

masculinidade dominante que é heterossexual. Um corpo atlético e másculo sem a 

possibilidade de se descobrir a “marca” da homossexualidade e sem trejeitos constituía o 

modelo de homem que atraía os colaboradores na pesquisa de Miskolci (2013, p. 312). E, de 

certa maneira, guiava os colaboradores dessa pesquisa nos rituais de esquadrinhamento 

performático no Facebook e nas festas. Ao contrário, voz fina, “gíria de viado”, “cabelo muito 

desenhado” e roupas femininas (Neto, 2015) foram citados como os principais elementos que 

identificavam a performance “rasgada” e/ou afeminada. Para Miskolci (2013), homens que 

persistem no armário da internet, buscam relações com outros homens, cultuam a 

masculinidade heterossexual e partilham da fobia em relação ao ‘efeminamento’ ou 

“efeminofobia”.    
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3.3 FASE PREPARATÓRIA    

 

A perambulação tanto daqueles que ficavam passando em carros e motos nos espaços 

de sociabilidade antes de iniciar as festas quanto dos indivíduos que se aglomeravam nas 

entradas dos clubes ou suítes de motéis vinculava-se, antecipadamente, a um ritual de 

preparação (GUIMARÃES, 1984) que incluía “microdispositivos de seleção”. A 

perambulação não era caótica e, na preparação, já se racionalizava sobre os lugares de 

paquera, as fachadas a serem mantidas, os alvos e as finalidades da paquera.   

 Esta fase era constituída por cálculos referendados pelas ordens expressivas dos 

contextos culturais, seus códigos de sociabilidade, as possibilidades e os limites de subversão 

daquilo que se encontrava estruturado e mantido pela grande maioria dos participantes que 

frequentava regularmente um determinado contexto. Perlongher (1987) acrescenta, nesse 

ritual, regras de cálculo para medir o grau de desejabilidade e o perigo que determinado 

candidato expressava na paquera de rua. Nessa fase – designada, nesta discussão, como etapa 

preparatória dos processos de paquera –, o indivíduo atuava na construção de um “porte 

bom”, nas palavras de Goffman (2011): ou a criação e sustentação de uma imagem de si com 

qualidades desejáveis para os outros. Este autor supõe que o indivíduo exerce sua vontade 

para fazer este tipo de porte diante de outros ou ele coopera docilmente se alguém quiser 

ajudá-lo nesse sentido. Entretanto: 

 

Se um indivíduo não mantiver aquilo que os outros consideram uma aparência pessoal 

apropriada, e se ele se recusar a cooperar com aqueles encarregados de mantê-la para 

ele, então é provável que a tarefa de torná-lo apresentável contra a sua vontade custe a 

ele, no momento, grande parte da sua dignidade e deferência, e isto, por sua vez, pode 

criar sentimentos complexos naqueles que se encontram forçados a fazer com que ele 

pague o preço (Ibid., p. 81). 

 

Em Goffman, a definição da “aparência pessoal apropriada” está relacionada com a 

linha – padrão de comportamento assumido pelo indivíduo de acordo com a audiência – e a 

fachada – imagem positiva reivindicada ao se engajar numa linha.    

 A escolha do vestuário, a postura e o aspecto corporal – elementos do porte – serão 

calculados de acordo com os interesses dos indivíduos ao se dirigirem a determinado 

estabelecimento social. E, no calor das interações, os interesses, as escolhas e as finalidades 

elencadas frente ao espelho e, às vezes, externalizadas durante o trajeto para chegar à 

determinada festa ou espaço social específico, poderiam ser intersubjetivamente rompidas, 

manipuladas ou reafirmadas pelos indivíduos no jogo da paquera. A (re) construção desse 

porte era permanente e se vinculava, em última instancia, – nas paqueras entre homens, – ao 
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binarismo de gênero ou aos polos masculinidade e “rasgação”.    

 Muitos colaboradores enfatizaram que nem sempre se preparavam, ou seja, não 

racionalizavam em relação à construção do porte com intenção de paquera. Relataram que 

iam às festas ou postavam suas fotos sem a preocupação inicial de produzir uma imagem 

desejável para alguém. De início, eles objetivavam se divertir com amigos nas festas e 

esperavam modificar suas intenções dependendo de sua “vibe”.65 Neto explicou que tem 

momentos que “a gente vai para festa com interesse: ‘não, hoje eu vou pegar alguém, hoje eu 

vou ficar com fulano, que fulano vai está lá’”. Assim como tinha momentos que “não! Hoje 

eu vou para festa só para me divertir, para sair de casa, para beber um pouco me divertir com 

os amigos, ver as loucuras do meio da rua e pronto” (Neto, 2015).    

 Na fase preparatória, o cálculo e o desejo atravessavam a construção da performance a 

ser executada em determinado contexto. Os jovens poderiam acessar o Facebook ou saírem de 

suas residências para frequentarem uma festa eletrônica com determinada intencionalidade 

pré-definida. E, dependendo das interações sociais engendradas, as intenções eram 

rearticuladas.            

 A interação-paquera poderia iniciar logo na entrada da festa ou na circulação de carros 

em volta do portão principal do clube. A fase interacional de paquera é denominada, nesta 

discussão, de desfocada ou focada. Na interação focada, existe um único foco de “atenção 

cognitiva e visual” durante os atos de fala e gestos (GOFFMAN, 2011, p. 128). E os 

participantes ajudam a manter esse foco de atenção. Diferentemente, na interação desfocada, 

os indivíduos na copresença não compartilham de um único foco de atenção (Op. Cit.). Este 

tipo de interação ocorre geralmente na rua e em festas sociais grandes.  

 

 

3.4 PAQUERA DESFOCADA 

 

A paquera iniciava no olhar. O primeiro ritual da fase interacional do ato de paquerar 

era a fixação do olhar em alguém: na certeza de estar sendo olhado ou na reciprocidade de 

olhares é que se instaurava uma situação de paquera. O olhar materializava no corpo o desejo. 

Como sinal de paquera, o olhar era repleto de peculiaridades onde não somente o desejo ou a 

atração eram condicionantes, mas, fundamentalmente, a racionalização, por isso não era uma 

atividade meramente espontânea e do campo do erótico: era também da ordem da ritualização.                                                            
65 Significa energia, vontade, bom estado de espírito, alegria, desejo ou emoções boas – de acordo com os 

colaboradores. 
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No jogo de olhares da paquera – “primeiro sinal de comunicação” – “o cálculo já está 

contido”. Na prática da deriva, os dois polos “desejo e interesse, acaso e cálculo” estão 

presentes e se tornam indissociáveis (PERLONGHER, 1987, p. 161). No caso da paquera 

homossexual, o autor particulariza esses dois grandes blocos constitutivos: 

 

De um lado, um desejo sexual aberto, profuso, que remete à ordem do acaso. De outro 

lado, esse desejo não é indiscriminado, mas agência, para se consumar, um complexo 

sistema de cálculo dos valores que se atribuem aquele que é captado pelo olhar 

desejante, incluindo tanto expectativas sexuais quanto riscos de periculosidade (Ibid., 

p. 161). 

  

Perlongher (1987) destacou uma afirmação quase universal, nos seus termos, entre os 

homossexuais ou homens que paqueram outros: o reconhecimento de um homossexual por 

outro através da troca de olhares. “Esse olhar carregado de desejo não é apenas sedutor, mas 

também paranoico” (Ibid., p. 160). Os rituais performatizados confirmavam uma situação de 

paquera, mas era o olhar emitido e capturado em sua conotação de desejo – o elemento 

consensualmente entendido como a prova mais significativa da paquera ou da possibilidade 

de que a mesma fosse bem-sucedida: “o olhar é um olhar de desejo, o de paquera [...]. Um 

olhar que não seja de paquera é um olhar por olhar. Olhou e pronto. O de paquera não, você 

fixa o olhar e aí você vai, tipo, é, observando, cada movimento da pessoa” (Aurélio, 2016).

 A “desatenção civil” é um ritual de identificação da presença dos indivíduos entre si 

através do olhar nos olhos (GOFFMAN, 2010, p.108). As infrações a esse tipo de ritual – 

olhar repetido ou o olhar mútuo prolongado para alguém – permitiam o reconhecimento 

inicial de uma situação de paquera. No geral, “o olho a olho comunica um pedido para iniciar 

um encontro e tem relação com outras práticas comunicativas” (Op. Cit.). O olhar recíproco 

poderia ou não expressar aos outros “aberturas” para alguém se engajar em investidas de 

paquera. Diferentemente do olhar regular – sem “segundas intenções” –, o de paquera: 

 

O olhar faz o convite. A pessoa tipo assim [...]. Você fica olhando ali para aquela 

pessoa. O olhar é o que vai conectar você a outra pessoa. Porque como você está na 

mesma festa, tipo assim, ‘ah pode entrar ninguém e tal’ e pronto. Aí eu quero ficar 

com alguém, mas tipo assim, você não olha para ninguém. Não tem como. O olhar 

para, é a primeira coisa. É fundamental (Jorge, 2016). 

 

Entretanto, nem todo olhar recíproco representava autorização para iniciar a paquera. 

Esse tipo de olhar com intencionalidade amorosa e/ou sexual precisava ser confirmado por 

outros rituais: 
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O olhar é o primeiro sinal. E aí depois, como eu disse, vem gesticulações tipo, oferece, 

mesmo de longe, um drinque, levantando o copo, tipo oferecendo. Ou então, fazendo 

gestos com o dedo, de chamar ou, de dizer que quer conversar [...]. Enfim, essas 

articulações, elas ajudam bastante até a pessoa chegar diretamente a você (Hugo, 

2016). 

 

Frequentemente, o olhar recíproco era confundido como operador da paquera, 

principalmente em “regiões abertas” – festas, bares, lugares públicos ou um perfil público de 

uma rede social – que autorizavam os indivíduos a formarem “engajamentos de face”. Essa 

confusão ocorria por conta da existência da cortesia mútua de desatenção civil que encerrava 

o mais frequente ritual interpessoal na copresença: troca de olhares de forma amigável 

(GOFFMAN, 2010). Os rituais da paquera serviam justamente para assegurar que os 

indivíduos estivessem no mesmo processo ou, pelo menos, um deles fosse reconhecido como 

paquerador.           

 Na fase desfocada da paquera, os paqueradores observavam ou esquadrinhavam os 

contextos culturais em que participavam, tentando demarcar os possíveis alvos de futuros 

investimentos. As ações que ocorriam nessa fase poderiam ser descritas com a expressão 

êmica “atirar para todos os lados” (Romeu, 2013). Entretanto, esse “tiro” sem direção, às 

vezes, tinha sentido pejorativo e identificava frequentadores que não possuíam nenhum 

critério de busca e, por isso, queriam “pegar todo mundo”. Geralmente, esses indivíduos eram 

denominados de “galinha” ou “vassoura” (Luís, 2016). 

Se “todo mundo” era objeto de paquera e/ou “pegação” para os “galinhas”, por 

conseguinte, os “rasgados” e/ou afeminados estavam incluídos nesses processos. Sem 

critérios hegemônicos de busca – os quais serão analisados nos próximos capítulos – os 

“galinhas” eram posicionados numa dupla estigmatização: pela quantidade excessiva de 

“ficas” e pelos enlaces com os “rasgados” e afeminados. Na ambiência de uma paquera 

efeminofóbica, a acusação de que os “vassouras” não possuíam critérios de seleção de seus 

parceiros estava vinculada às pegações com os indivíduos estigmatizados.  

 O instrumento utilizado no “atirar para todos os lados” ou ritual de esquadrinhamento 

era o olhar. Em situações de paquera, esse ritual era praticado concomitante ao ritual da 

“desatenção civil”. Através dessa cortesia, os paqueradores poderiam iniciar seus 

investimentos em alguém. No Facebook, através desse ritual os paqueras são selecionados: 

 

Você seleciona. Eu seleciono, vejo o perfil como um todo, depois eu vou esmiuçando 

foto, o que a pessoa gosta, a questão das fotos, a questão que a pessoa escreve, que a 

pessoa é, entendeu? Quem a pessoa é, os amigos em comum [...]. Acontece também às 

vezes eu, tipo ser um misterioso, interesse em você ser misterioso. Aí eu tenho uma 

grande amiga minha que tem você no Facebook. Ah! Acontece demais. A pessoa, ‘ei 
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fulano’, pelo menos comigo, ‘ei fulano quem é sicrano hein? ’. Aí ela diz: aí amiga, é 

não sei o que, não sei o que e pronto. E são importantíssimos assim. Que você vai se 

cercar de uma pessoa que conhece a pessoa. De um amigo muito próximo seu. Que ele 

vai lhe dizer, dar a informação sobre aquela pessoa que está interessado. Isso 

aconteceu comigo várias vezes se eu me lembro (Jorge, 2016). 

  

O ritual de esquadrinhamento tanto no Facebook quanto nas festas eletrônicas era de 

caráter performático. Além da seleção dos alvos de paquera balizados por definições de 

beleza física, os colaboradores avaliavam os perfis – corpos virtualizados – e os corpos nas 

festas a partir de atribuições de performance social, de gênero e sexual que presumiam que os 

sujeitos possuíssem. Por meio desse ritual, o gênero, a sexualidade e o comportamento social 

eram idealizados pelas práticas que poderiam ser identificadas com base nos movimentos dos 

corpos durante a festa e pelas características do perfil, bem como sua manipulação – páginas 

curtidas, eventos frequentados, postagens em geral e análise dos comentários e das fotos –, 

lugares e pessoas. O objetivo do esquadrinhamento era para “saber como a pessoa é” 

(Sócrates, 2016). 

 

[...] A gente sempre olha, eu particularmente olho o cara que está ali bem vestido, que 

está com turma de amigos que estejam bem reservadamente, sem está com muita 

agitação, querendo se mostrar e dança para um lado e rebola para o outro e joga 

bebida para cima, é, os bons modos. Sempre tem uma, sabe quem é que tem bons 

modos e não tem. A gente ver ali, sabe quem quer se aparecer, não sei o que e tal. 

Entendeu agora? (Neto, 2015). 

 

Lá [perfil] tem muita coisa assim que você pode mesmo, avaliar uma pessoa. E tem 

também o “sobre”.66. O “sobre” eu acho que ainda... ele é muito bom por e muito 

importante porque há... O “sobre” é aquele que vai dizer assim, sobre a família, sobre, 

é, orientação sexual da pessoa. Orientação não sei se é o termo, não sei. Eu sei, 

opção... questão de gênero, tudo isso, as preferências da pessoa mesmo de fato. Isso é 

muito importante. Fotos [...] (Jorge, 2016). 

 

O esquadrinhamento atravessava todos os rituais de paquera “offline” e “online”. Na 

paquera como um “continuum” articulado entre contextos, esse ritual se utilizava da análise 

das informações/percepções dos dois contextos culturais. No “online”, esse ritual poderia ser 

realizado sem o conhecimento dos paquerados. No Facebook, as solicitações de amizade ou o 

aceite dessas solicitações, especialmente em contextos de paquera, não ocorriam sem a 

realização desse ritual anterior, de acordo com os colaboradores.    

 Numa festa gay, se um homem fosse observado fixamente por algum participante, 

poderia ser indício de paquera, embora o observador, ao ser descoberto, pudesse desviar o                                                            
66 O “Sobre” do facebook é uma seção do perfil que traz as seguintes informações gerais sob o título de: trabalho 

e formação; locais onde moraste; informações básicas e de contato – e-mail, data de nascimento, gênero, 

idiomas, crenças religiosas, ideologias e interesses gerais; família e relacionamentos; detalhes sobre ti e eventos 

da vida. 
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olhar ou fingir “desatenção civil”. Os próximos momentos confirmavam o flerte. Todavia, 

nem sempre o ato de “encarar” pode ser visto como início de uma paquera. Ele pode ser “um 

meio de sanção negativa, controlando socialmente todos os tipos de conduta imprópria” em 

determinados contextos sociais (GOFFMAN, 2010, p. 100). 

 

 

3.5 PAQUERA FOCADA OU VERBAL 

 

O oferecimento mútuo de olhadelas – característico da infração ao ritual da desatenção 

civil – não era o único aspecto dos processos de paquera quando dois indivíduos estavam 

engajados numa interação desfocada. Eles poderiam instaurar uma paquera focada, ou seja, 

para uma situação social em que há um único foco de atenção e de engajamento.  Porém, por 

diversos motivos, os indivíduos poderiam continuar nesse ritual de olhadelas mútuas e 

nenhum deles tomar iniciativa e prosseguir na paquera.     

 A passagem da paquera como interação desfocada para um encontro ou “engajamento 

de face” era autorizada pelos gestos corporais e, principalmente, pelos olhares recíprocos que 

tinham um papel especial na comunicação social de expressar ritualmente uma abertura para 

possíveis interações focadas (GOFFMAN, 2010, p. 104-105). Alysson explicitou a 

importância que o olhar acompanhado de gestos possue para definição da situação de paquera: 

 

Porque a paquera na festa, você tem que ser, tipo assim, astucioso. As pessoas têm que 

olhar para pessoa e demonstrar pelo olhar que você está com interesse. Fazer algum 

gesto e tudo. É diferente porque você está ali, você não conheceu a pessoa antes, as 

pessoas lá vão, de cara a cara, né, assim de longe ou então de pertinho. [...]. Acho que 

pessoalmente, você tem que, você fica mais ali na sua e demonstrando através de 

olhares ou gestos. Aí se a pessoa corresponder, você chegar mais perto e tudo, aí puxa 

o papo, quem sabe. Pelo menos comigo foi assim né (Alysson, 2016). 

 

No engajamento de face ou encontro, os indivíduos se juntam com a finalidade de 

sustentar um único foco de atenção visual e cognitiva (GOFFMAN, 2010, p. 101). Um 

conjunto de atos, gestos e direitos – de falar e ser ouvido, por exemplo –, organiza o encontro, 

o qual varia de acordo com o ambiente, os objetivos, a função e o número de participantes 

(Id., 2011, p.  97).          

 As imagens de si eram comunicadas aos outros fundamentalmente através dos gestos, 

condutas, atos, vestuário e movimentação corpórea nos contextos festivos. As estilizações dos 

participantes se relacionavam ao contexto regulador. Manter um porte apropriado e ostentar 

deferência sobretudo aos frequentadores que se aproximavam para iniciar algum estado de 
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fala positivava a fachada individual. Ao contrário, se o indivíduo “cortasse” quase todas as 

deferências direcionadas a ele, poderia ser avaliado negativamente como “bicudo”, besta, 

riquinho e outros adjetivos (Romeu, 2013). O gay “bicudo” ou que “faz carão” numa acepção 

excludente e esnobe é comum em espaços GLS – boates ou festas eletrônicas gays, por 

exemplo (BRAZ, 2009). Entretanto, essa performance bicuda se mostrou ausente nos clubes 

de sexo masculino em São Paulo – etnografados por Braz (2009).    

 Da mesma forma que “pegar o olho” do paquerado era uma forma do paquerador ser 

visto e demonstrar sua paquera, evitar que alguém “pegue seu olho” constituía a forma cortês 

de bloquear ou interromper uma paquera em curso, pois um dos rituais para controlar o acesso 

das pessoas ou as aproximações para interagir é evitar o olhar (GOFFMAN, 2010, p. 106). O 

indivíduo que almejava evitar encontros ou investidas de paquera não deveria se envolver nas 

olhadelas mútuas, visto que elas permitiriam aberturas para engajamentos de face (Ibid., p. 

108). Dito de outra forma, o primeiro ritual da paquera focada era uma “jogada de abertura” 

praticada regularmente através do olhar fixado e correspondido, cujo retorno poderia ser 

emitido através da postura corporal ou sinais nos próprios olhos (Ibid., p. 104).  

 Anterior ao estabelecimento da paquera focada, os processos de aproximação eram 

permeados, também, de rituais. Nessas aproximações se estabelecia um jogo de 

“deslocamentos, piscares, olhares, alusões, pequenos gestos quase imperceptíveis para um 

estranho”. Neste período, sinais de poder, libidinosidade, desejo, status social 

(PERLONGHER, 1987, p. 45) eram trocados e permitiam o prosseguimento do encontro.

 Depois do ritual de “jogada de abertura”, a interação focada da paquera poderia 

prosseguir através do ritual cerimonial da deferência. Esse ritual era utilizado para se 

aproximar ou fazer investidas aos corpos paquerados. Entretanto, era a fase mais complexa 

porque lidava, principalmente, com a confirmação das fachadas ou das performances exibidas 

pelos indivíduos durante a fase desfocada ou não verbal. Aqui, ocorria uma 

exacerbação/manipulação/reformulação dos significados atribuídos aos dois polos da paquera- 

cálculo e desejo.            

 Além de comunicar estima ou apreciação, os atos de deferência prometem expressar 

um compromisso de tratar o indivíduo de forma especial (GOFFMAN, 2011, p. 63). O 

comportamento da deferência é constituído pelos rituais de evitação e os rituais de 

apresentação. No primeiro, objetiva-se manter distância do indivíduo. E, no segundo, que dá 

continuidade à paquera, expressa interesse por alguém. Num engajamento de paquera, os 

rituais de evitação e os de apresentação, especificavam, o que não deve e o que deve ser 

praticado, respectivamente (Ibid., p. 74). Durante a deferência, também o jogo binário de 
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atribuição performática era acionado, como em todo o processo de paquera analisado: os 

indivíduos eram avaliados como “performers” másculos ou “rasgados” – bem afeminados. 

Este marcador da paquera será discutido na próxima seção.    

 Alguns indivíduos podem aferir que estão recebendo deferência que os identificam 

erroneamente ou serem tratados de forma impessoal e sem-cerimônia em relação aos 

tratamentos que ele considera apropriado (GOFFMAN, 2011). Os jovens também poderiam 

ser tratados com excesso de intimidade e pessoalidade por outros recém-conhecidos nas 

aproximações de paquera. Tais atos poderiam ser interpretados como falta de respeito, 

invasivos à intimidade e ao “círculo de proteção do eu” (Op. Cit.). Quem pratica tais atos 

poderiam ser desmerecidos ou estigmatizados automaticamente como “galinhas” ou 

“pegadores”: sem critério nenhum (Luís, 2016).      

 Os rituais de apresentação nas investidas de paquera nos contextos culturais analisados 

geralmente eram constituídos por perguntas usuais que objetivavam “quebrar o gelo” (João, 

2016) – comentários sobre a festa ou perguntas padronizadas direcionadas a alguém sobre a 

sua cidade, o estado civil – por exemplo – que buscavam “quebrar” a vergonha e a timidez 

iniciais de ambos envolvidos na paquera. Essas perguntas também eram realizadas no bate-

papo do Facebook. 

 

Ah! Nome, saber nomes, de onde, mora aonde, porque essas festas também dão muito, 

bastante gente de fora, certo. Perguntar de onde, onde mora, é, tipo, faz o que, trabalha 

em que, estuda, se estuda ou não. Mas eu estou traçando para o lado pessoal. Certo? 

(Hugo, 2016). 

 

O ato de perguntar se estava tudo bem com o outro e pelo seu nome eram os rituais de 

apresentação mais utilizados nas paqueras das festas eletrônicas nos termos dos 

colaboradores. E a reação do receptor seria avaliada rapidamente sob critérios pré-

estabelecidos antes de iniciado o ritual de apresentação: os eixos de diferenciação que serão 

analisados no quarto capítulo. Qualquer resposta considerada negativa em relação às 

expectativas positivas esperadas era interpretada como um indício do aproximador terminar o 

estado de fala nos termos dos colaboradores. Geralmente, os que insistiam tinham percebido 

alguma indecisão do receptor.       

 Anterior a esses rituais de apresentação poderiam ocorrer, durante a fase desfocada da 

paquera “offline”, pequenas colisões ou toques intencionais em partes do corpo, tais como no 

antebraço, nas mãos ou nos ombros. Esses toques e colisões constituíam rituais indiretos 

menos frequentes para iniciar as apresentações. Em alguns momentos das vivências, 
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determinados jovens colidiram comigo ou tocaram em mim. Todas as vezes, as desculpas por 

tais ações eram seguidas por rituais de apresentação de paquera. Neste ínterim, os rituais de 

evitação eram acionados para “cortar” as investidas. O ritual mais utilizado era sustentar que 

estava acompanhado, pois a exposição da condição de pesquisador social não era aceita. 

 Iniciado o encontro conversacional “online” e “offline”, o indivíduo poderia ficar 

envolvido de forma intensa, leve ou mergulhar nele de forma impensada (GOFFMAN, 2011, 

p. 110). O componente interacional da fase focada da paquera mais avaliado pelos corpos em 

paquera era o grau de envolvimento. Ele poderia ser considerado o sinal de interesse ou 

desejo.            

 Na paquera focada, parece haver a exigência de ambos os indivíduos direcionem 

envolvimentos principais e dominantes durante o encontro: mesmo se ocorrer pequenos 

eventos sociais que distraiam a atenção de algum dos indivíduos no engajamento, um foco 

maior de interesse, precisa estar subordinado à paquera. Assim, permanecer envolvido na 

conversação da paquera poderia ser considerado um dos rituais mais avaliados dessa fase.  

 
 
3.6 O “FICA” E O “FORA” 

 

 O “fica” ou pegação era a etapa final de um processo de paquera cuja fase de interação 

focada foi bem-sucedida, ou seja, que tenha ocorrido o mútuo envolvimento de ambos os 

indivíduos. O grau de envolvimento dos indivíduos talvez não seja semelhante e a 

permanência do nível principal de envolvimento esteja sempre sujeita às rupturas e às 

distrações que, às vezes, poderiam ser consideradas como sinal de desinteresse de um dos 

envolvidos.            

 Nem toda paquera focada era uma interação face a face de mútuo envolvimento e 

correspondência de expectativas e interesses. E até quando supostamente se aparentava 

ocorrer essa mutualidade, na aproximação e nos primeiros contatos, o risco de “corte” do 

encontro era possível.          

 A intenção de “ficar” com alguém e a possibilidade de namorar ou se relacionar após o 

beijo permeava todo o processo de paquera – de acordo com os entrevistados. Comumente, 

essas intenções eram decididas na fase preparatória e poderiam ser modificadas durante a 

festa, o bate-papo do “Face” ou nas interações de paquera de que os frequentadores 

participavam. De acordo com a “vibe”, os sujeitos, antes ou durante a festa ou no 

“Messenger”, decidiam: paquerar, “ficar”, apenas se divertir ou beber com amigos, por 

exemplo. O desejo, o interesse ou a atração por alguém durante os processos de paquera 
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masculina, bem como as intencionalidades dos sujeitos, poderia ser resultado de uma boa 

“vibe”. 
 

“Vibe” é o momento, é a sensação de cada situação, é, como eu posso dizer, é, você, 

está numa festa e aí você está, no momento, é, você está no momento... eu vou colocar 

“vibe” numa situação que eu possa, te demonstrar melhor porque aí fica mais fácil de 

tu compreender, porque é uma palavra inglês, que é meio complicado de definir 

[risos], mas, é assim, é situação, é, momento... pronto é, acho que eu encontrei uma 

definição. Os teus amigos te chamam para sair, para uma festa, mas você não está na 

“vibe” de ir para festa, deu para entender? (Ricardo, 2016). 

  

Emanuel reitera que “vibe” também era utilizada pelas pessoas com o sentido de 

energia ou vibração tanto de uma festa qualquer quanto de todo espaço social onde se 

encontrava um grupo de pessoas reunidas. Além disso, a “vibe” era sempre contingente e se 

referia tanto ao estado de emoções e sensações de um indivíduo como, também, à energia 

positiva ou negativa de determinado ambiente na compreensão de alguém ou de um grupo.  

Ele relatou que um bar pode, no início da noite, ter uma “vibe” positiva e, no final, ter uma 

“vibe” negativa.         

 Através do esquadrinhamento performático – especialmente durante a interação focada 

– os colaboradores selecionavam seus alvos de paquera entre as pessoas que eram 

consideradas “pra ficar”67 ou “pra namorar”. A “vibe” de determinado encontro de paquera 

tanto poderia estar alinhada ou diferente entre os envolvidos no flerte. Para o colaborador 

Ricardo, o encaixe dos indivíduos nesses dois rótulos era complexo e relativo, entretanto: 

 

Você pode conhecer pessoas que são pra, somente ficar e também pessoas que são, 

para se relacionar. E também tem muito a questão da vibe né. Tem pessoas que vai 

para a festa que está somente com a intenção de ficar mesmo. São pessoas que, tipo, 

estão para namorar, mas está ali na festa, mas está na vibe só de ficar mesmo, ‘ah, eu 
vou para festa, mas hoje eu vou só com a intenção de ficar, não quero me apegar a 

ninguém [...]’. Isso acontece. É muito relativo, são muitas questões, [...] (Ricardo, 

2016). 

  

Ricardo acentuou que os homens “rodados” ou “galinhas”, ou seja, que “ficam” com 

muitos outros durante a festa e aqueles “que não se valorizam, de certa forma, que falam 

muitos palavrões, que não se respeita [...]” são apenas “pra ficar”.  Ser “rodado” ou “galinha” 

eram estigmas acionados para inferiorizar determinados corpos durante as festas eletrônicas e 

nas interações virtuais. Estes corpos eram considerados “pra ficar”, porque no mercado da 

paquera, eles poderiam ser usados e descartados ao contrário dos corpos “pra namorar” que                                                            
67 Em vez de ‘para’, optei por continuar utilizando o ‘pra’ na pretensão de sublinhar a expressão êmica “pra 
ficar” ou “pra namorar”.  
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poderiam ser utilizados para outros fins tais como um relacionamento amoroso.   

 A identificação das “performances-galinhas” não era realizada apenas durante as festas 

eletrônicas, mas também através da ajuda de amigos e conhecidos para obter informações e 

selecionar esses sujeitos. Se os “vassouras” não fossem identificados pela publicidade de seus 

“ficas” em determinado evento festivo, a sua “fama” (Neto, 2015) era divulgada nas páginas 

das festas ou com auxílio de relatos – nas redes sociais ou nos grupos de whatsapp – sobre sua 

“galinhagem” em eventos passados ou na vida social como um todo.  

O “fora” é uma espécie de “corte”, ou seja, uma negativa brusca de abertura de 

encontro (GOFFMAN, 2010, p. 128). Ser “cortado” era o principal marcador da 

estigmatização para determinado corpo. O “fora”, quando reiterado publicamente, parecia 

significar a não importância da materialidade daquele corpo no tocante ao seu status de alvo 

desejável ou considerável de paquera. Para todos colaboradores da pesquisa, o medo de “levar 

um fora” era o maior obstáculo para investir em um engajamento de face. Talvez esse medo 

fosse intensificado e, ao mesmo tempo, confundido pela presença das “performances bicudas” 

ou de indivíduos que “se passavam” ao serem engajados nos rituais de apresentação da fase 

focada. Neste sentido, os rituais de paquera eram acionados para definir uma situação mútua 

de interesse amoroso e/ou sexual e, com isso, diminuir a probabilidade do “corte”. Destarte, o 

“fora” poderia ser praticado também durante a fase desfocada da paquera. Desvio do olhar e 

indiferença aos gestos que acompanhavam as olhadelas mútuas constituíam os exemplos de 

atos que “cortavam” a paquera.         

 Os rituais de paquera nos contextos “online” e “offline”, ao consolidar uma situação 

de paquera entre homens, também objetivavam evitar o “corte” ou o “fora’ – ações que 

produziam o constrangimento. Quase todos os colaboradores também tinham receio de iniciar 

o encontro conversacional ou “se chegar” por temer o “não” que impossibilitaria a realização 

do desejo: 

 

Ah, eu acho que, porque, sei lá, se eu estou interessado em alguém, para mim aquele 

alguém me chamou atenção. Estou morrendo, estou com vontade, ah chegar na pessoa 

e ela me disser um não, é claro que eu não vou gostar, porque eu estava, eu estou com 

desejo, eu estou com vontade, desejando, e eu não vou poder realizar porque a pessoa 

me deu um não! Acho que é por isso que ninguém gosta de levar não, porque se você 

quer uma coisa, é claro que você quer ouvir um sim. E você ouvindo um não você não 

pode realizar o seu desejo (Alysson, 2016). 

 

No caso da paquera entre homens, parece que o “fora” estava relacionado, também, ao 

sentimento de inferioridade que ele impunha aos corpos. Para evitar esses sentimentos, os 

colaboradores da pesquisa afirmavam preferir esperar alguém tomar iniciativa do que investir 
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num engajamento onde a possibilidade do “fora” era ainda latente. O “fora” poderia suscitar 

questionamentos sobre o status social dos paqueradores e o trato com essas questões poderia 

ser amenizado com a ação do cupido: 

 

Porque você pode dizer assim, ‘olha o que está errado comigo’. Isso acaba que meio 
frustrando as pessoas. E você com o cupido não, ele simplesmente vai dizer ‘oh dá, 
vai dar certo’, ‘oh não vai dar certo’, entendeu? Aí pronto, aí já fica bem claro que 
nunca mais você quer ver a cara daquela pessoa e pronto (Marcos, 2016). 

 

O “fora” era exercido através dos rituais de evitação. Os colaboradores enfatizaram 

que, durante a conversa, não falavam aos aproximadores literalmente que não queriam. Eles 

utilizavam atos formais e padronizados reconhecíveis entre eles para “cortar” alguém. Na fase 

desfocada, por exemplo, não correspondiam às olhadelas. E, na paquera focada, as ações de 

não responder às perguntas ou respondê-las com um sim ou não, expressavam 

consensualmente tentativas de “corte”. No Facebook, o “fora” era interpretado geralmente 

pela demora em responder perguntas ou saudações no bate-papo, como também, não 

corresponder curtidas em fotos ou aceitar solicitações de amizade.    

 O comportamento na paquera – uma situação social – guiava-se por normas e valores 

sociais desde as olhadelas até o envolvimento de face.  As formas de paquerar, as maneiras de 

iniciar a aproximação e de manter o encontro estavam articuladas pelos códigos de 

sociabilidade e pelas normas sociais em geral. Os participantes avaliavam e eram avaliados 

pelas informações que emitiam e recebiam de si e dos outros. Essas avaliações eram balizadas 

por eixos sociais de classificação dos corpos em desejáveis ou não. As fases rituais da paquera 

– identificadas acima – eram atravessadas por marcadores sociais dos corpos e por normas e 

códigos sociais que tanto diferenciavam os sujeitos nos contextos culturais em que 

transitavam como também avaliavam as performances que eles sustentavam.  
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4. INTERSECCIONALIDADES DA PAQUERA MASCULINA  
 

Se, na modernidade líquida, um dos principais terrenos de ansiedade é a qualificação 

dos parceiros sexuais [ e/ou amorosos] (BAUMAN, 2004), o problema que se instaura está 

relacionado aos qualificadores que serão utilizados pelos sujeitos para suprir essa ansiedade: 

na paquera ou no processo de busca seletiva por parceiros, quais critérios, marcadores ou 

elementos serão acionados para (des) qualificar corpos paqueráveis e/ou desejáveis? 

 Os processos de paquera masculina eram interseccionados por vários elementos 

diferenciais, tais como o sexo, gênero, sexualidade, geração, classe social e/ou grupos de 

sociabilidade e padrões estéticos. Estes diferenciadores eram utilizados para distinguir os 

corpos em performance. Os corpos que paqueravam eram posicionados numa economia do 

desejo que tinha como pano de fundo a desigualdade em relação às atribuições de níveis de 

desejabilidade e/ou distinção hierarquizada. Os homens eram marcados por eixos de 

diferenciação que se entrecruzavam e materializavam a posição complexa de cada corpo em 

determinada situação de paquera. Em outras palavras, na paquera masculina, a (des) 

qualificação dos corpos era atravessada por interseccionalidades. 

A utilização do termo interseccionalidade de Crenshaw (2002) se deve à constatação 

de que os processos rituais de paquera analisados ocorriam em contextos de diferenciação que 

visavam à desigualdade, ou seja, a produção da marginalização/inferiorização/estigmatização 

em detrimento à valorização/glamourização/reconhecimento dos corpos em performance. Tais 

eixos de diferenciação corporal se entrecruzavam nessa produção e se interconectavam com 

normas sociais e códigos de sociabilidade específicos não apenas para fabricarem 

desigualdades, mas, também, com possibilidades de “agências interseccionais”68 (HENNING, 

2015, p. 117). Exemplos de “agências interseccionais” foram observadas durante algumas 

edições da festa Estilo: DJs drag queens “ficavam” com “rasgados”.   

Os eixos de diferenciação eram entrecruzados e situados no interior de normas sociais 

regulatórias mais amplas e de códigos de sociabilidade específicos de cada contexto cultural. 

Eles objetivavam marcar a diferença ou atribuir posições de valor aos sujeitos e suas 

performances num sistema classificatório (SIMÕES; FRANÇA, MACEDO, 2010, p. 40). A 

heteronormatividade69 entrecruzava esses eixos para normatizar a paquera masculina sobre a                                                            
68 Conceito sugerido por Henning (2015, p. 117) para se referir aos espaços de ação onde os sujeitos marcados 

socialmente por elementos diferenciais tais como gênero, ‘raça’, classe social, sexualidade e geração respondem 
aos contextos sociais de desigualdade aos quais são posicionados. 
69 Termo criado por Wagner (1993) que identifica um conjunto de disposições – discursos, valores e práticas – 

que naturaliza, sanciona e legitima a heterossexualidade como a única possibilidade de expressão dos sujeitos 

(JUNQUEIRA, 2012, p. 66). A heteronormatividade é sustentada pela heterossexualidade obrigatória – 
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matriz heterossexual. Em cada contexto, códigos específicos rearticulavam esse dispositivo 

normativo diferenciando hierarquicamente as performances corporais. 

 

 

4.1 EIXOS DE DIFERENCIAÇÃO 

 

Avtar Brah (2006) defende que, em contextos opressivos, classe, raça, gênero e 

sexualidade devem ser analisados em termos de interconexões. Cada marcador da diferença 

está inscrito dentro de outro, é constituído e constitui outro. Essas interconexões precisam ser 

analisadas como históricas relações contingenciais atreladas a contextos específicos. Em cada 

contexto cultural – uma festa ou o Facebook, por exemplo – os marcadores da diferença serão 

interconectados de maneira diferenciada na materialização desigual dos corpos. 

O conteúdo da paquera era o corpo, acusado pelos colaboradores de produzir o desejo 

amoroso e/ou sexual. Nos contextos culturais analisados, a busca amorosa e/ou sexual era 

balizada por uma configuração padrão de corpo idealizado e que funcionava como um molde 

através do qual todos os corpos disponibilizados nos contextos socioculturais seriam 

avaliados em sua capacidade de ajuste ou aproximação em relação a esse molde pré-definido.  

 O corpo – significado através da linguagem, que não possui semântica suficiente para 

circunscrevê-lo (BUTLER, 2006) – é interseccionado por inúmeros vetores que balizam 

processos de diferenciação, hierarquização, subalternização, estigmatização ou 

“glamourização”. Mas o que é um corpo e que limites sociais atuam sobre suas práticas? Ou 

melhor, se o corpo se materializa performativamente na reiteração estilizada de normas 

regulatórias que o constituem, quais marcadores são acionados para definição contextualizada 

dos desejáveis e dos marginalizados nos processos de paquera entre homens? Esta pergunta 

também foi, de certa maneira, elaborada por Braz (2009, p. 83).  

O corpo é exposto constantemente às marcações sociais. Ele é inscrito e apreendido 

através de normas culturais que o significam (BUTLER, 2006, p. 39 [tradução minha]) 

durante as performances que executam nos mais variados contextos culturais. Como agência e 

instrumento, o corpo está implicado em processos de inteligibilidade cultural, vulnerabilidade, 

reconhecimento, abjeção ou violências múltiplas.  

Butler enfatiza tanto a potência subversiva dos corpos quanto a limitação do 

surgimento e da permanência de experimentações corpóreas por esquemas reguladores cujas                                                                                                                                                                                      
conforme Louro (2012). E, além disso, reforçada pela efeminofobia no caso das relações amorosas e sexuais 

entre homens. 
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restrições e imposições atuam para constituí-los (BUTLER, 2002, p. 14 [tradução minha]). 

Gênero, sexo, sexualidade regulam as performances corporais balizadas de forma oposicional 

a um domínio produzido – “exterior constitutivo” – de ininteligilibidade ou abjeção que 

representa o limite da inteligibilidade (Op. Cit) ou do reconhecimento dos corpos humanos. O 

abjeto representa todo corpo cuja vida não se considera ‘vida’ e cuja materialidade não 

importa (BUTLER, 2002, p. 161). Ele vive no discurso sem possuir conteúdo e sem 

autorização para se tornar real. É um corpo que não é inteligível e nem possui existência 

legítima, por isso a sua dificuldade de se materializar (Ibid., p. 160).     

 Se os corpos eram diferenciados durante a paquera, que marcadores atuavam nessa 

diferenciação? E sobre quais normatividades esses corpos eram produzidos como distintos no 

horizonte binário: desejável/visível/glamourizado ou estigmatizado/invisível/subalternizado? 

Parece que o primeiro movimento analítico no âmbito desses questionamentos era 

compreender como se produzia a diferença ou quais mecanismos sociais determinavam ou 

marcavam o corpo como diferente e, por extensão, (in) desejável nos processos de paquera. 

A diferença é produzida em distintos contextos culturais a partir de inúmeros discursos 

(BRAH, 2006). Esses discursos e práticas sociais se articulam na inscrição de posições de 

sujeito, relações sociais e subjetividades (Ibid., p. 359). A autora sugere conceituar a diferença 

como experiência, relação social, subjetividade e identidade. A diferença nem sempre resulta 

em desigualdade e opressão. Ela pode funcionar como diversidade, igualitarismo e 

democracia (BRAH, 2006, p. 374). 

A experiência – como instância de subjetivação – é um território de contestação onde 

discursos diferenciais, que objetivam subjetivar, são reiterados, inscritos ou repudiados 

(BRAH, 2006). O sujeito adquire e atribui significado, ao mesmo tempo, no contexto de 

relações socioeconômicas e culturais. Os modos de diferenciação tais como gênero, classe e 

raça são acionados a partir da articulação histórica e contingente de regimes de poder. Assim, 

como locus de diferenciação, a experiência vivida pelos sujeitos e suas relações sociais 

experimentadas não se excluem mutuamente (BRAH, 2006). 

A autora sugere pensar a subjetividade – outro vetor de diferenciação – como 

fragmentada e processual, cuja formação é, ao mesmo tempo, social e subjetiva. O “sujeito-

em-processo” significa as suas relações com o mundo no terreno da subjetividade. Nesse 

processo de significação, a identidade torna-se o lugar onde a precariedade, a multiplicidade e 

a contradição desse sujeito adquirem determinado sentido. Entretanto, desprovidas de fixidez 

e unicidade, tal como as subjetividades, as identidades podem ser entendidas como tentativas 
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de atribuir estabilidade e coerência à instabilidade da subjetividade: através das identidades, 

os sujeitos adquirem um núcleo contingente (BRAH, 2006, p. 371). 

A formação e a diferenciação do “sujeito-em-processo” transitam entre discursos, 

práticas, instituições e experimentações de si mesmo – o ‘eu’. Nesse trânsito, ele pode –  

consciente ou inconscientemente – exercer posicionamentos pelos quais é investido e atribuir 

novos significados (BRAH, 2006). 

Nos contextos da paquera, os corpos eram diferenciados de maneira desigual e 

hierárquica a partir de vários elementos diferenciais que se interconectavam para posicionar 

os sujeitos na economia da paquera: sexo, sexualidade, gênero, classe social ou “performance 

grupal”, estética da boa forma, vestimentas (porte) e grau de escolaridade. Um exemplo de 

diferenciação/discriminação interseccional: um homem afeminado que é musculoso, se veste 

com “roupas da moda” ou “roupas caras” e toma bebida cara paulatinamente é mais 

valorizado do que o “gay de bairro” que é identificado pela localização de suas residências – 

bairros periféricos –, por suas roupas não caras, seu afeminamento performatizado, consumo 

em excesso de bebidas baratas e suas “companhias”: outros “gays de bairro” (Sócrates, 2016). 

O corpo estigmatizado nessa situação foi diferenciado/marcado pelo auxílio da intersecção da 

performance de gênero, estética, porte e “performance grupal”.    

 Na diferenciação corporal dos parceiros amorosos e/ou sexuais, existia uma 

hierarquização em relação aos elementos diferenciais. O corpo desejável geralmente era 

interseccionado por vários elementos, mas os processos de paquera masculina se iniciavam 

e/ou se desenvolviam com relativo destaque a um desses elementos – o gênero. Esse destaque 

estava sujeito aos contextos culturais, aos códigos de sociabilidade específicos, às 

normatividades mais amplas e às intencionalidades e ao desejo dos envolvidos na paqueração.  

A etnografia nômade ou concomitante da paquera realizada em Sobral/CE revelou que 

o olhar diferenciador dos corpos paqueradores era adestrado, no início, preferencialmente por 

dois elementos: a performance de gênero e o padrão estético da boa forma. Quem executava 

os rituais eram corpos sexuados e generificados e que buscavam outros corpos 

sexuados/generificados, ambos marcados socialmente pela heteronormatividade e padrões 

estéticos de beleza dominantes. Na paquera entre homens, a efeminofobia – aversão aos 

trejeitos ditos femininos nas performances masculinas – atuava como reforçador da 

heteronormatividade. Juntos, o gênero inteligível performatizado num corpo musculoso e 

sarado disciplinava o olhar seletivo iniciador da paquera. A “glamourização” ou 

desejabilidade dos corpos era balizada pela existência de um domínio de corpos 

estigmatizados ou inferiorizados pelos entrevistados – os gordos, magrelos, velhos, feios, 
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pobres, mal vestidos e “rasgados”.        

 A performance durante a paquera objetivava – dentre outras razões, principalmente – 

tornar um corpo reconhecido como objeto de paquera ou de desejo, além de eficazmente 

conseguir um “fica” ou amante. O conteúdo performatizado no curso da paquera era as 

performances de gênero: “ficções sociais” impostas e geradoras de “estilos corporais” 

acionadas durante o ato performático por serem consideradas naturalizadas ou próprias de um 

corpo masculino ou feminino (BENTO, 2006, p. 92). 

 

 

4.2 GÊNERO, SEXO E SEXUALIDADE 

 

As discussões butlerianas sobre gênero, sexo, sexualidade, corpo e performatividade 

são pautadas numa concepção de sujeito que precisa ser explicitada como uma espécie de a 

priori para interpretar as teorizações da filósofa. O sujeito é constituído por determinados 

discursos que governam a sua invocação identitária inteligível. Ele é gerado por normas, mas 

não simplesmente determinado por elas, visto que os processos de significação, aos quais ele 

se relaciona, não são atos fundadores, e, sim, uma repetição regulada que se oculta e impõe 

regras através da fabricação de “efeitos substancializantes” (BUTLER, 2010, p. 209).  

 Os sujeitos são construídos por processos de exclusão e diferenciação balizados por 

dois domínios interdependentes e que, supostamente, são representados como opostos 

excludentes: os inteligíveis – que conseguiram reconhecimento – e os abjetos – que 

performatizam a degradação, o apagamento ou a desautorização da condição própria de 

sujeito (BUTLER, 1998, p. 22). A constituição dos sujeitos nunca está completada. As 

normas que os constituem precisam sujeitá-los constantemente. O gênero, o sexo, a 

sexualidade e as identidades nacionais são exemplos de normas de subjetivação que podemos 

citar.             

 O gênero não é uma essência interna, o núcleo dos corpos humanos ou uma inscrição 

cultural de significado num sexo preexistente (BUTLER, 2006).  Ele é feito e efeito de 

práticas e discursos. É um meio “discursivo/cultural” pelo qual “‘um sexo natural’ é 

produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’, anterior à cultura, uma superfície 

politicamente neutra sobre a qual age a cultura” (BUTLER, 2010, p. 25).    

 O sexo, considerado a “substância” dos corpos e o princípio fundante da estruturação 

binária dos gêneros, não é algo que o sujeito possui e cuja materialidade é fixa ou estática, 

pois a própria materialidade dos corpos e sua significação são “efeito do poder” e 



110  
indissociáveis de normas regulatórias (BUTLER, 2010, p. 156). O sexo é produzido como o 

fato, o real ou a base material através da qual a cultura inscreve o sentido de gênero. 

Entretanto, esse ‘real’ é uma “construção fantasística” – ilusão de substância – a que os 

corpos são exigidos a se aproximarem e nunca poderão realizar por completo (Ibid., p. 210). 

Neste sentido, se o corpo é inscrito como natural, também pode ter “o lugar de uma 

‘performance’ dissonante e desnaturalizada, que revela o status ‘performativo’ do próprio 

natural” (Op. Cit.).  

O sexo – como norma regulatória dos corpos – opera performativamente: é produzido 

por práticas reiterativas semelhante à materialidade do gênero binário e dos corpos humanos 

numa ambiência de heterossexualidade compulsória (BUTLER, 2002). Esta filósofa, 

criticando a perspectiva essencialista, se nega a considerar a diferença sexual como 

mecanismo redutor de homens e mulheres (BUTLER, 2006). A colocação do sexo como 

oposto, dual e pré-discursivo do gênero naturaliza e assegura o binarismo de gênero redutor 

das corporalidades possíveis. Sem o binarismo de gênero – masculino e feminino –, a 

institucionalização naturalizante, bem como a existência e a regulação dessa 

heterossexualidade, estaria comprometida (BUTLER, 2010).    

 Na verdade, o gênero produz o sexo como algo anterior à cultura e, por isso, adquire o 

status de inquestionável. Tanto o sexo como o gênero são efeitos de processos de 

materialização circunscritos e contornados pela matriz70 heterossexual. A naturalização do 

sexo e do gênero – como efeito de uma prática reiterativa – também possui fissuras, brechas, 

fossos que sinalizam para as instabilidades constitutivas das construções de sexo e de gênero 

(BUTLER, 2010, p. 163). Em outras palavras, a materialidade do sexo, a “verdade”, a 

coerência do gênero e o binarismo do sexo e do gênero são “ficções reguladoras que 

consolidam e naturalizam regimes de poder convergentes de opressão masculina e 

heterossexista” (Ibid., p. 59).         

 Nem todo gênero – “estilização repetida do corpo” – é inteligível (BUTLER, 2010, p. 

59). Apenas os gêneros que sustentam determinada coerência e continuidade entre sexo, 

gênero, desejo e prática sexual recebem o status de inteligibilidade cultural dentro da matriz 

heterossexual (Op. Cit.): os corpos que performatizam a ligação heterossexista entre sexo 

biológico, gênero constituído culturalmente e efeito do desejo sexual que se manifesta nas                                                            
70 Butler (2010, p. 216) designa como “matriz heterossexual” o modelo discursivo hegemônico da 
inteligibilidade de gênero que reivindica uma coerência corporal expressa na vinculação direta oposicional e 

hierárquica entre sexo e gênero estável. Um corpo com pênis seria um macho e ocuparia a posição social 

masculina. Um corpo com vagina seria uma fêmea e exerceria seu papel social feminino culturalmente 

estabelecido. 
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práticas sexuais (Ibid., p. 38). As descontinuidades ou incoerências dessa relação linear e 

causal de inteligibilidade do gênero são explicadas, justificadas e discriminadas por diversas 

instâncias sociais heteronormativas tanto como forma de deslegitimá-las quanto para acentuar 

seu caráter exterior constitutivo e exímio alvo de preconceito e violência.   

 A sexualidade humana nem é consequência do gênero e nem totalmente restringida 

pelas operações de poder, mas também não é livre. Ela é uma possibilidade dentro do campo 

normativo: uma coextensão da existência humana (BUTLER, 2006, [tradução minha]). Tal 

como o gênero, a sexualidade não é uma posse do sujeito. Ela se relaciona à “despossessão do 

‘eu’”, ou seja, a “‘maneiras de ser despossuído”: maneiras de ser para outro ou de fato em 

virtude do outro” (BUTLER, 2006, p. 38 [tradução minha]).    

 A homossexualidade ainda é um atributo negativo para os sujeitos heterossexistas. 

Uma parcela das homossexualidades permanece ligada à heterossexualidade e não possui 

referentes eróticos específicos (MISKOLCI, 2012, p. 45). Os relacionamentos homossexuais 

convivem com tensões referentes à oposição entre conjugabilidade e erotismo. O estigma que 

carregam corrobora uma realidade que descola a afetividade da sexualidade e dá lugar ao 

“cruising” ou “pegação”, isto é, aos múltiplos e efêmeros relacionamentos atravessados por 

olhares, gestos e pela preponderância do agir em detrimento do falar (SIMÕES, FRANÇA, 

MACEDO, 2010, p. 44). Atualmente, em Sobral/CE, já existem bares e festas que 

possibilitam determinada busca, expressão ou legitimidade da conjugabilidade homossexual, 

embora regulados pelo dispositivo da visibilidade e do armário.  A “cena homossexual” 

sobralense é permeada pelo conflito entre armário e visibilidade em relação aos espaços 

socioculturais por onde os homossexuais transitam. Essa discussão será retomada no capítulo 

que analisará a paquera nas festas eletrônicas.      

 Em comparação aos heterossexuais, os gays possuem mais obstáculos para se 

socializarem e conseguirem parceiros geralmente por estarem mais vulneráveis social e 

economicamente, por causa de moralidades e aspectos relacionados à saúde em relação à 

AIDS (MISKOLCI, 2016, p. 26-27). Para muitos frequentadores das festas eletrônicas de 

Sobral – residentes em cidades vizinhas – essas festas constituem momentos de libertação ou 

“saída do armário” em relação aos cotidianos regulados que vivem em suas famílias e grupos 

de sociabilidade. Os aplicativos de busca e o Facebook representam tecnologias de 

negociação das homossexualidades em que a revelação do desejo homossexual é ritualmente 

visibilizada. A maioria dos colaboradores não mantinham vidas paralelas homossexuais em 

relação a uma vida “oficial” heterossexual. Eles sustentavam uma negociada revelação do 

desejo homossexual dependendo das interações e dos contextos culturais em que eles se 
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relacionavam. Os entrevistados ratificaram a existência no Facebook de sujeitos que 

buscavam relações em segredo e mantinham redes de sociabilidade heterossexual tais como 

namoradas, amigos e frequência em espaços/contextos considerados típicos dos 

heterossexuais. O temor da publicização da homossexualidade desses homens os levava a 

repetir nos bate-papos a expressão: “não curto afeminados” (Aurélio, 2016).  

Nos contextos culturais analisados existia uma relação diferenciada com a 

sexualidade. A paquera no Facebook era interseccionada pelos dispositivos do armário e da 

visibilidade. A ritualização da paquera era acionada tanto para salvaguardar a 

homossexualidade ou o desejo entre os homens quanto para visibilizar, aos poucos, a 

sexualidade ou esse desejo. Nas festas eletrônicas era diferente. Todos que frequentavam já 

eram considerados homossexuais pelos “estabelecidos” ou, pelo menos, que estavam naquelas 

ocasiões à procura de “curtir” com homens. Nos envolvimentos entre corpos másculos – na 

companhia de mulheres ou sozinho – a ritualização visava à exposição paulatina do interesse 

amoroso homossexual. Os posicionados no estigma “rasgados” já tinham sua 

homossexualidade constatada de acordo com os colaboradores. 

 

Não é porque eu olho para um homem que eu conheço, às vezes eu não conheço. Eu 

não vou saber se ele é realmente é gay, é como eu estou te dizendo a olhada, ela diz 

muita coisa, só que, é difícil de saber se o cara realmente é gay, às vezes ele está, 

porque tem muitos homens que frequentam esses lugares gays que não são gays, 

frequentam com as suas mulheres e tudo (Neto, 2015). 

 

Em Deshacer el género, Butler discute o gênero como busca por reconhecimento. As 

performances de gênero praticadas pelos sujeitos objetivam obter inteligibilidade – 

consequência do reconhecimento – num contexto de normatização social (BUTLER, 2006, p. 

15 [tradução minha]): “o gênero é para outro e provém do outro antes de converter-se em 

meu” (Ibid., p. 34).  Sem normas de reconhecimento, a persistência dos corpos humanos, bem 

como as suas performances, não são legitimadas. Assim, os corpos paqueradores/paquerados, 

quando acionam o gênero, buscam ser reconhecidos como objetos de paquera.  

O homem não é homem pelo simples fato de possuir um pênis. Tanto a genitália 

quanto a masculinidade que classifica seu corpo como distinto de outro corpo oposto – 

vagina/feminilidade – é resultado de uma operação linguística de repetição/produção 

articulada por normas regulatórias que atuam na conformação dos corpos humanos. Ser 

reconhecido como homem é resultado de um processo de prática repetitiva da performance 

masculina considerada válida pelas normas regulatórias. É na prática que o homem se torna 

homem ou um objeto viável para ser desejado e/ou paquerado.     
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 O sexo e o gênero são normas culturais que viabilizam e governam a materialização 

dos corpos humanos (BUTLER, 2002, p. 13 [tradução minha]) em processos de atribuição de 

graus de desejabilidade e reconhecimento durante a paquera. O sexo e o gênero que marcam 

os corpos executores dos rituais de paquera são materializados por uma reiteração prática do 

discurso que objetiva produzir aquilo que nomeia. Estes elementos diferenciais dos corpos, 

adquirem sentido através de performances sociais contínuas que se distinguem de 

materializações praticadas como ato singulares ou intencionais de sujeitos voluntaristas. Além 

disso, essas performances contínuas não podem ser interpretadas como instâncias pré-

culturais através das quais os corpos são conformados (BUTLER, 2010, p. 166).   

 Dito de outra forma, o dispositivo do gênero-sexo atua no governo, controle e 

atribuição da viabilidade/inteligibilidade dos corpos humanos em contextos sociais 

específicos. Tal dispositivo aparenta se basear naquilo que ele próprio produz pela via da 

performatividade – ritual/reiteração – o sexo. A materializada naturalidade do sexo deve ser 

reiterada como um pré-discursivo do gênero, o qual, pelo mesmo mecanismo-performativo, 

assume o pré-discursivo das culturas humanas: sem o gênero, não existiria o sexo e não 

haveria, talvez, organização social. É na retórica do contrário – sem sexo não há gênero – que 

o dispositivo da generificação dos corpos humanos dissimula o seu poder regulador, 

produtivo e normalizador dos sujeitos através da sustentação do sexo como entidade 

fundadora da humanidade. 

Se o gênero não é uma posse dos corpos e precisa ser estilizado repetidamente perante 

os outros para obter reconhecimento, então, em contextos de paquera cuja intencionalidade é a 

demanda pelo reconhecimento dos corpos como desejáveis ou paqueráveis, podemos falar de 

performatividades de paquera como atos estilizados e repetitivos das “performances de 

gênero” valorizadas pelas sociabilidades masculinas e/ou homossexuais nos contextos 

culturais específicos.           

 A norma regulatória desse processo reiterativo de construção dos homens paqueráveis 

e paqueradores é a heteronormatividade. Esse marco regula as performatividades dos corpos 

reiterando a heterossexualidade como a única forma possível de interagir social e 

amorosamente entre as pessoas. Os espaços sociais, as vivências e os sentidos das práticas são 

avaliados e julgados conforme os padrões de conduta heterossexual que os corpos devem 

performatizar. No regime da heterossexualidade existem “performances de gênero 

hegemônicas” atreladas ao feminino e ao masculino (BENTO, 2006, p. 92).  

 Na regulação heteronormativa, as práticas e os significados eróticos da paquera 

masculina são ordenados e exigem conformidade dos corpos às “performances de gênero 
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hegemônicas” de cada contexto cultural, pois, ao encenarem ritualisticamente tais 

performances, os sujeitos podem ser reconhecidos como corpos desejáveis ou paqueráveis.

 Com base nos relatos, foi possível demarcar a existência de duas performances 

hegemônicas em relação à paquera entre homens: a “performance máscula” – constituída 

pelos “machos superiores” – e a “performance rasgada” – constituída pelos afeminados, cujos 

trejeitos são expostos na vida diária, esporadicamente, ou durante momentos de distração e 

performances de dança nas festas eletrônicas. Estas duas estilizações corporais performáticas 

– consideradas encenações opostas – eram utilizadas tanto como roteiros de encenação quanto 

de classificação dos corpos em “tudo, um luxo, macho mesmo...” ou “bichinha, cansada, 

passivo, [...]” (Juliano, 2013).         

 Estes polos – “másculo” e “rasgado” – se apresentaram como opostos excludentes na 

ambiência heteronormativa e efeminofóbica da paquera entre homens. Durante a etnografia, 

constatamos que eles representavam as extremidades de um “continuum” através do qual os 

rituais da paquera eram performatizados nas festas e nas interações focadas do Facebook 

conforme os relatos. Os corpos em trânsito – nos contextos pesquisados – eram 

constantemente avaliados e classificados tendo como referência esses dois polos: a 

“performance máscula” – valorizada, triunfada, sem trejeitos – e a “performance rasgada”, 

com trejeitos, afeminada em relevo e desvalorizada socialmente na economia do desejo e da 

paquera.           

 A “performance rasgada” nas festas era avaliada, especialmente, pelas performances 

de dança específicas de jovens “bem mais afeminados” e pelos estilos corporais ou, nos 

termos de Goffman, pelo porte. 

 

Geralmente utilizam prancha no cabelo. Utilizam pouco de maquiagem no rosto [...] o 

modo de falar deles é semelhante com de meninas. Usam bastante bordões, bordões 

utilizados no mundo gay... O jeito de andar, simulam uma top model, gostam de 

desfilar mesmo, desfilar... é, deixa eu ver mais o que eu posso te dizer [risos]. Eu acho 

que deu para compreender ou não?  (Ricardo, 2016). 

 

A identificação efeminofóbica da “performance rasgada” dos participantes da festa 

exposta na fala irônica de Ricardo também foi compartilhada por outros entrevistados e 

presenciada inúmeras vezes durante as vivências nestes eventos. Vale ressaltar que alguns 

afeminados também estigmatizavam os “rasgados”. Na escala de desejabilidade, do mercado 

da paquera, os másculos estavam numa situação privilegiada no tocante aos investimentos de 

paquera que possivelmente receberiam e, os “rasgados”, na outra extremidade. Os afeminados 

representavam uma posição intermediária. O colaborador Luís destacou que esse 
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posicionamento era mais valorizado do que os “rasgados”: os afeminados “reservados” eram 

mais paquerados do que aqueles que se “rasgavam”. 

Esses mesmos critérios eram utilizados para avaliar a performance máscula. Os 

másculos geralmente “dançam muito pouco ou quase não dançam” (Ricardo, 2016) e são 

identificados pelo “modo de conversar [...] os homens sempre são mais reservados. Isso 

também para o modo de vestir. Já os afeminados são sempre muito escandalosos. Falam alto. 

Querem sempre ser notados. Se vestem com roupas mais coloridas, essas coisas” (Marcos, 

2016).             

 No Facebook, essas performances eram esquadrinhadas e adquiriam materialidade 

com auxílio das fotos, publicações e postagens em geral. 

 

Eu geralmente observo o perfil da pessoa que tem alguns estilos que me chamam 

atenção. Tipo físico, alguns me chamam atenção, másculos [...] visita o álbum da 

pessoa, você vai olhando as fotos [...] a gente percebe o álbum másculo: é o cara que 

tem a aparência de gente forte, cara de homem! [...] o que é uma cara de homem, é, 

sem coisas delicadas. Tem homens que postam coisas que querem ser homens sem 

ser, que postam coisinhas de meninazinha [ risos] (Neto, 2015). 

 

 Neto ironizou os elementos identificados nos perfis de homens que se encaixavam em 

sua rotulação binária de gênero. As “coisinhas de meninazinha” estavam relacionadas a 

estereótipos de gênero que reforçavam a heteronormativade. No perfil másculo poderia ser 

encontrado assuntos relacionados ao futebol e ao estilo musical forró, por exemplo. E no 

perfil “meninazinha”, assuntos como boate, estilo musical “pop” ou filmes e seriados 

considerados homossexuais 

Assim, nos processos de paquera hegemônicos, a performance máscula atuava como 

dispositivo de materialização de corpos desejáveis. O sujeito ‘hipermasculino’ agenciador dos 

desejos dos corpos que paqueravam precisava ser performatizado. Ao contrário, “dar pinta” 

ou “se rasgar” (Ricardo, 2016) eram performances acionadas pelos colaboradores e 

autorizadas em contextos de entretenimento com amigos e conhecidos e não em situações de 

paquera.           

 Essa classificação das performances, cujos nomes foram extraídos das falas dos 

colaboradores da pesquisa, vincula-se ao modelo hierárquico (FRY; MacRAE, 1985) que 

normatiza e reduz as relações entre pessoas do mesmo sexo a partir da posição sexual na 

cama: macho – ativo e bicha – passiva, ao contrário do modelo igualitário – ou “modelo 

gay/gay” – que preconiza uma igualdade. Os homens são nomeados como “machos ou 

viados”, “homens ou bichas” por meio da avaliação das performances e, por extensão, são 

presumidos sexualmente como ativos ou passivos. Essa atribuição binária e oposicional 
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reforça a heterossexualidade compulsória nas relações homossexuais. Muitos entrevistados 

relataram praticar uma vigilância performática para não “dar pinta” a fim de que sejam 

paquerados e “conseguirem alguém na festa” (Romeu, 2013).      

 O medo de se efeminar ou a luta pela não expressividade dos chamados trejeitos 

reforçam essa classificação e as performatividades masculinas tanto heterossexuais quanto 

homoeróticas. Esse reforço é balizado, geralmente, pela inferiorização e subalternização do 

feminino que marca a heterossexualidade como norma regulatória da relação social entre os 

sexos reiteradamente produzidos como opostos e desiguais. Ao macho – homem, boy, bofe – 

a superioridade e o “glamour” à custa da inferiorização e negação da fêmea – mulher, bicha 

ou afeminado. O “rasgado” e/ou afeminado também não era reconhecido como pretenso 

parceiro amoroso por questões de visibilidade no cotidiano social heterossexista:  

 

Não que eu seja contra os afeminados. Mas assim, é, por questão de, como é que eu 

posso dizer..., quando você sai com pessoa discreta chama muito menos atenção de 

quem está olhando. Por exemplo, quem olha de fora, olha: ‘não, ali são dois 
amigos’. E aí quando você sai com um afeminado, já é: ‘não, ali é dois caras que 

estão ficando (Fábio, 2016). 

 

Os “rasgados” ou “morta de mulher” (Ricardo, 2016) não eram alvos preferenciais de 

paquera. E, muitas vezes, eram invisibilizados nesse campo. O seu potencial de entreter os 

outros – visível através da performance de dança pop ou funk – era, muitas vezes, considerado 

mais um fator de estigmatização de seus corpos no tocante à paquera. Destarte, no transcorrer 

da exibição de suas performances dançantes, esses indivíduos eram alvos de aproximação 

com a finalidade de construir laços de amizade.        

 O grau de desejabilidade dos corpos no mercado da paquera estava relacionado 

diretamente ao “continuum” de atribuição performática balizada por esses dois polos. Quanto 

mais os corpos se aproximavam do polo másculo, aumentavam os investimentos de paquera. 

Quanto mais se afastavam ou se aproximavam do polo “rasgado”, os investimentos 

diminuíam. As interações de paquera eram geralmente balizadas por corpos posicionados num 

determinado polo que desejava ou se interessava por outros corpos cuja performance se 

encaixava no polo másculo: 

 

Interfere sim. Embora a sociedade generalize o gay como um todo, tipo, o gay é o 

travesti, o gay é o gay afeminado, o gay é o gay masculino. Dentro mesmo, entre os 

gays tem isso. Normalmente um que é muito masculino não fica com um afeminado, 

ou um afeminado não fica com outro afeminado. É, eu pelo menos eu não fico. 

Nunca fiquei com pessoas afeminadas [...], mas, normalmente os afeminados, pelo 

menos pelo que eu sei, eles não ficam com muitas pessoas não. É, em roda de 

amigos, por exemplo, tinha amigos que eram afeminados e tinha festa que eles não 
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ficavam com ninguém. Enquanto os que são mais masculinos, é, chove de gente 

querendo ficar (Fábio, 2016). 

 

Esse esquema de paquera hegemônica sintetizado pelo colaborador Fábio não 

representava a totalidade das paquerações visualizadas nos contextos culturais estudados. Em 

determinadas edições das festas eletrônicas, os corpos másculos representavam uma minoria e 

nem por essa razão, os participantes deixavam de “ficar” ou se “pegar” durante a noite. Além 

disso, os másculos e/ou malhados também eram estigmatizados. A “performance bicuda” ou 

“abusada” se caracterizava pelos constantes “foras” e “evitações” destes corpos em relação a 

todos os investimentos de paquera.  

Os indivíduos, em suas performances de paquera ou “pegação”, representavam aquilo 

que a plateia majoritária gostaria que os seus alvos preferenciais de paquera encenassem: a 

masculinidade ou virilidade heterossexual. De forma geral, a paqueração masculina 

hegemônica era atravessada pela construção do homem ou do masculino caracterizado por 

provações, confirmações e negações por meio de performances que se afastavam daquilo que 

era estigmatizado ou inferiorizado: o afeminamento ou feminilidade no homem gay. 

 O controle da fachada era comumente utilizado para afastar a possibilidade de ser 

demarcado como afeminado. Nesse processo, os trejeitos deveriam ser ocultados. Essa atitude 

se vincula ao vetor “efeminofobia” que interseccionava a paquera masculina juntamente com 

a heterossexualidade compulsória. Como reforço da matriz heterossexual, esse medo ou pavor 

de se efeminar visava estigmatizar ou, até mesmo, violentar os indivíduos cujas performances 

se aproximavam da “rasgação” ou expressassem os trejeitos que funcionavam como estigmas 

dos corpos não desejáveis. Parece que a sustentação da performance máscula constituía um 

padrão de decoro – nas festas e nas interações “online” – dos corpos que buscavam ser 

reconhecidos como desejáveis.        

 A preferência pela designação de performance aos polos másculo e “rasgado” – 

atribuída aos comportamentos dos indivíduos durante os contextos culturais – não excluiu o 

compartilhamento da ideia butleriana do gênero como performativo: ato estilizado repetitivo 

produtor das noções de masculinidade e feminilidade pautados na matriz heterossexual. Ao 

contrário, a utilização do termo performance se relacionou ao fato de que os colaboradores, 

embora reiterando as normas de gênero, os códigos de sociabilidade e a heteronormatividade 

como norma mais ampla, transitavam entre esses dois polos, ressignificando-os e 

subvertendo-os. Nomear esses roteiros de materialização dos gêneros dos corpos masculinos 

de performance ao invés de performatividade objetivou reconhecer o potencial subjetivo de 

(re) articular as normas hegemônicas de gênero que sustentavam os processos de paquera 
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localizados. Essa nomeação não desconsiderou a ideia butleriana de que a performatividade é 

o mecanismo reiterativo e citacional das normas em geral (BUTLER, 2006). A performance 

materializa o fazer humano ou os atos linguísticos e corporais através dos quais as normas são 

reiteradas, sustentadas e/ou naturalizadas.        

 Na performance-paquera era a plateia – amigos, desconhecidos ou pretensos alvos de 

paquera – que avaliavam a encenação dos participantes em dada sociabilidade em relação aos 

polos performáticos. Os corpos, durante as festas eletrônicas e através de perfis no Facebook, 

eram posicionados entre esses polos opostos performáticos cujo eixo de diferenciação 

principal eram as “performances de gênero” inteligíveis e binárias que sustentavam a matriz 

heterossexual no interior das homossexualidades. As exibições performáticas de gênero eram 

consideradas as fontes do desejo ou anuladoras da atração amorosa e/ou sexual. Conforme os 

relatos, os paqueradores – independentemente do contexto social de busca – avaliavam as 

performances de seus paquerados a partir desses polos contrários de gênero interseccionados 

por outros vetores, como os estilos de dança, os padrões estéticos corporais dominantes, as 

“performances grupais” e os códigos de sociabilidade localizados. 

 

  

4.3 ESTÉTICA, BELEZA, “FITNESS” E GERAÇÃO  

 

A execução performática nos processos de paquera era de teor estético, ou seja, 

avaliada e referenciada por níveis que indicavam masculinidade (BENTO, 2006). O corpo se 

tornava um aparato crucial nesse processo. A aparência corporal atuava para visibilizar e 

estabilizar os corpos na dicotomia dos gêneros ou dentro dos polos performáticos. A estética – 

uma espécie de “capital de gênero” (Ibid., p. 228) – funcionava como uma materialidade 

corporal através da qual os corpos seriam classificados como inferiores – os “rasgados”, ou 

“glamourizados” – aos másculos. Além disso, a estética poderia ser pensada como maneiras 

diferentes de materializar qualidades ou desvantagens corporais relacionadas aos eixos de 

diferenciação e classificação dos corpos nas sociabilidades em geral.   

 Durante a performance, o estilo permitiria produzir subjetividade e identidade 

articulando anseios, interesses e expectativas de autoimagem pessoal num esforço de encobrir 

ou destacar distintos atributos de estigmatização ou prestígio (SIMÕES; FRANÇA; 

MACEDO, 2010) na produção social dos corpos generificados e sexualizados. O estilo 

funcionaria tanto como normalização dos corpos na sustentação da heteronormatividade, mas, 

também, como eixo subjetivo de diferenciação corporal no interior dos contextos culturais 
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restritivos.            

 Neste sentido, corpos estigmatizados seriam positivados nos processos de paquera 

dependendo da estilização que sustentasse. A contenção da performance afeminada ou 

“rasgada” foi apontada por alguns colaboradores – inclusive por aqueles que se autodefiniam 

como afeminados – como o principal mecanismo de estilização na produção ou busca de 

reconhecimento para se tornar desejável ou paquerável durante as festas. Este mecanismo era 

acionado na construção dos perfis do Facebook, porque os trejeitos – marcas visíveis da 

estigmatização dos corpos não paqueráveis – também poderiam ser identificados em posturas 

nas fotos.           

 O porte – constituído pela postura, vestuário e aspecto – auxiliava na construção 

estética de imagens corporais necessárias para determinar a qual polo performático 

determinado corpo se aproximava. Os afeminados – por exemplo – eram identificados 

“principalmente pelo jeito de andar, de se movimentar, de falar e também um pouco, de se 

vestir” (Ricardo, 2016). O vestuário, além da dança “rasgada”, foi identificado como principal 

elemento que diferenciava o porte dos afeminados.      

 A beleza como elemento histórico diferenciador dos corpos humanos é socialmente 

construída. Na contemporaneidade, ela é atribuída àqueles sujeitos que se conformam ao 

padrão “fitness” e se apresentam como jovens. Destarte, a concepção de juventude na 

atualidade se relaciona tanto com a faixa etária – de acordo com imagens físicas e 

comportamentais que representam um modelo hegemônico de juventude – quanto se vincula a 

determinado “espírito de juventude” que foge à delimitação etária, mas é expressa 

performaticamente por estilos de vida considerados joviais tais como viagens, diversão, 

entretenimento e prática esportiva. Ser jovem é viajar, exercitar-se, divertir-se, fazer 

amigos/as, namorar, fazer sexo e aproveitar cada momento de sua existência humana. 

 A juventude etária e/ou espiritual precisa ser materializada e vivenciada através dos 

corpos. Se o corpo é tudo o que somos, pode-se afirmar que, com o envelhecimento, os corpos 

pioram (SIBILIA, 2012). Prolifera-se uma indústria especializada em retardar essa fatalidade 

– envelhecer – que é digna de vergonha, obscenidade, ocultação e censura. A velhice é 

percebida como uma humilhação na ‘sociedade do espetáculo’ em que os seres sociais 

objetivam se tornarem visíveis através da celebração midiática: ‘ser alguém’ (Ibid., p. 149). 

Hoje, não temos o direito de envelhecer e, como assevera a autora, somente aos jovens é 

concedido o direito de ‘ser alguém’ [ou de ser reconhecido como paquerável]. O corpo jovem 

representa o padrão estético disseminado constantemente nas mais variadas interações sociais 

que se quer manter. Não deixando de prescindir que: 
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Imagens ideais do corpo humano levam a repressão mútua e a insensibilidade, 

espacialmente entre os que possuem corpos diferentes e fora do padrão. Em uma 

sociedade ou ordem política que enaltece genericamente ‘o corpo’, corre-se o risco 

de negar as necessidades dos corpos que não se adéquam ao paradigma (SENETT, 

2003, p. 22). 

 

Os corpos “fora do padrão” eram invisibilizados nas falas dos colaboradores sobre a 

paquera. Estes corpos possuíam visibilidade para serem estigmatizados, inclusive por sujeitos 

que se consideravam também “fora do padrão” nos termos da paquera analisada: não-

malhados, afeminados, gordos e magrelos.  

O padrão – corpo jovem – é disseminado e ‘corporificado’ em inúmeros produtos que 

o mercado oferece para os consumidores: “com uma tecnologia de biologia entalhada, pode-se 

ser jovem e tornar-se mutante” (CANEVACCI, 2012, p. 55). Entretanto, se este padrão fosse 

direcionado para determinada faixa etária, aparência física, gênero, raça, etnia, sexualidade, 

identidade ou classe social, ele estaria fadado a uma lucratividade mínima no mercado. Ao 

contrário, a expansividade e flexibilidade do mercado vinculam-se a uma visão de juventude 

que emerge “como uma entidade multi-individual: uma entidade que está além de qualquer 

idade possível, para além da dualidade macho/fêmea, jovem/velho, público/privado, 

individual/coletivo, Estado/sociedade”.  

 

Configura conectividade pós-corpórea que se comunica através de canais 

generalizados. Entidade pode ser tanto um site, um chat, seção temporária de uma 

pessoa, multidão de estudantes, mob metropolitana, mass crítica, artistas glocais 

(CANEVACCI, 2012, p. 55).  

  

Este padrão vai sendo livremente articulado às limitações e às particularidades dos mais 

diversos corpos humanos. Para qualquer “shape” corporal existirá não somente preceitos, 

conselhos, discursos de encorajamento, de nutrição e autoajuda como também produtos, 

práticas e sociabilidades que se enquadram no fato social – corpo jovem. O mercado estará 

sempre pronto a absorver as possíveis diferenças e singularidades corporais aparentemente 

existentes e confortar determinados corpos dentro deste padrão. Dessa forma, as fatalidades 

biológicas – o envelhecimento e a mortalidade – são ressignificadas positivamente e a 

juventude comprada produz a felicidade instantânea cuja manutenção também pode ser 

adquirida no mercado. Através dos discursos de saúde e bem-estar, o corpo jovem adquire 

maior inteligibilidade como padrão corporal de existência humana.   

 Esta norma social do corpo não é apenas definida de acordo com a faixa etária. A 

juventude também se materializa e pode ser construída esteticamente a partir da musculação e 
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dos tratamentos e intervenções cirúrgicas. No campo social da musculação, o corpo obedece 

ao estilo atlético e definido, cujos músculos se sobressaem em relação à gordura corporal, que 

é considerada a pior inimiga da boa estética, da saúde e do bem-estar. A gordura deve estar 

distribuída proporcionalmente na estrutura corporal e nunca localizada em certas regiões, 

principalmente no abdômen, cintura, pescoço ou rosto. Parece que – em certas partes 

corporais – ela é bem-vinda: uma leve desproporção nas coxas, bumbum, pernas e seios nos 

corpos femininos; e braços, peito, costas e pernas, nos masculinos. O corpo belo, neste 

sentido, é aquele que consegue afastar as gorduras em excesso e hipertrofiar os músculos 

proporcionalmente.          

 Na contemporaneidade, a malhação ou a prática de atividades físicas não cessam e são 

representativas da juventude e saúde corporal. Com o envelhecimento físico, o culto à 

hipertrofia muscular é substituído pelo culto às atividades físicas cujo finalidade é a saúde e o 

bem-estar presentes também nas faixas etárias anteriores para justificar a musculação, mas 

que, na velhice, são acentuados.        

 A busca e a manutenção do corpo jovem são veiculadas nos mais diferentes meios de 

comunicação e são os principais assuntos nas interações humanas. Nos perfis analisados, era 

ilustrativa a publicação das conquistas, avanços e desenvolvimentos em prol da construção do 

corpo-padrão: necessário para se tornar um corpo desejável e, inclusive, positivador de 

“performances rasgadas” em determinados contextos de acordo com os colaboradores. 

Durante a etnografia, os corpos considerados malhados e/ou bem definidos frequentemente 

recebiam maior quantidade de investidas de paquera em comparação aos corpos não 

malhados. Ricardo acentuou a estigmatização dos gordos na paquera hegemônica em relação 

aos corpos “bem definidos”: 

 

 

Eu acredito que, as pessoas são magras, tem um corpo mais, definido, né. Tem uma 

facilidade mais do que as outras de encontrar alguém na festa. Eu estou sendo 

realista. As pessoas que são magras, que tem aparência mais bonita, acabam se 

dando melhor nas festas. Isso é obvio, em qualquer festa [...]. Qualquer festa, que a 

pessoa tem um corpo, magro, que seja definido, que frequente uma academia, tem 

mais facilidade de encontrar alguém do que uma pessoa gordinha, cheinha... 

(Ricardo, 2016). 

 

  

Na moral contemporânea da ‘boa forma’, os corpos autorizados a terem visibilidade e, 

portanto, objeto de assédio pelos ‘outros’, são corpos sarados, musculosos, belos, de pele lisa. 

A esses corpos triunfantes parece que é permitida a nudez, a pornografia, a fluidez identitária 



122  
e de orientação sexual. Em contrapartida, aos corpos gordos, não-malhados ou “fora do 

padrão” é negada a visibilidade e a exposição e fluidez identitária pode ser objeto de escárnio 

e difamação social.          

 Na cibercultura, a perfeição corporal parece ter mais facilidade de ser atingida. O 

corpo virtual é livre de doença, morte ou deficiência. E, além disso, assume inúmeras 

identidades virtuais à mercê de seu portador.  Se os corpos são esquadrinhados em busca de 

qualidades e defeitos para serem reconhecidos nos investimentos amorosos, parece que, na 

virtualidade, não somente os defeitos são corrigidos, através de softwares, como também as 

relações sociais são múltiplas, sem desconfortos e líquidas. Os corpos defeituosos são 

descartados com mais facilidade no “online” porque, conforme os relatos, o alvo do “fora” 

não é um ser humano propriamente dito e, sim, um perfil. No “online”, os paqueradores são 

protegidos pela existência de um mercado que insinua a não obrigatoriedade da compra e a 

garantia de devolução instantânea no caso de produtos não satisfatórios. A principal vantagem 

é a possibilidade de terminar processos de paqueras a qualquer momento sem avaliar as 

perdas e sem remorsos (BAUMAN, 2004).       

 O culto à juventude e às práticas de exercício e musculação como sustentáculo da 

beleza e dos corpos padronizados parece estar vinculado a características presentes na 

sociedade atual segundo Couto (2012): ludicidade, incitação aos prazeres e a busca em toda 

parte pela alegria corporal. Nossa sociedade está obsidiada por formas físicas desenhadas, 

saúde, conselhos dietéticos e estéticos, eróticos e psicológicos. Todos almejam uma vida de 

divertimentos e gozos: “os oásis corporais absolutos” (COUTO, 2012, p. 168). Estes oásis 

artificiais – criados, transformados e mantidos pela tecnociência – objetivam engendrar vidas 

agitadas e felizes. Os sujeitos são estimulados – nestes “oásis” – a obter o máximo de prazer 

com o mínimo de esforço possível (Ibid., p. 170).      

 Neste ínterim, tanto as festas eletrônicas quanto a cibercultura podem ser analisadas 

como um “oásis” que promete agitação, felicidade, alegria, gozo e divertimento através de 

esforço cada vez menor. Os aplicativos de paquera/ “pegação” como “oásis” facilitam os 

engajamentos amorosos e/ou sexuais minimizando os rituais de paquera e tornando as buscas 

mais objetivas e satisfatórias. Nas sociabilidades “oásis”, a pedagogia do esforço torna-se 

obsoleta e é substituída por uma pedagogia da vida festeira, prazerosa e de gozos 

ininterruptos, onde o antigo dualismo entre dores e alegrias se mostra superado por estados 

artificiais de continuada felicidade (COUTO, 2012, p. 169).     

 A construção do imperativo do corpo como “oásis” vincula-se à gestão otimizada de si 

próprio, “onde cada um é estimulado a explorar seus potenciais em prazeres imediatos, sejam 
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eles consumistas, sexuais ou distrativos” (COUTO, 2012, p. 171). Este “corpo oásis” convive 

num contexto de exibição com vistas à sedução e ao gozo onde toda forma de imobilidade é 

condenada. Assim, o sedentarismo é o inimigo da boa forma, da saúde e da alegria de viver. O 

corpo parado na nossa cultura do movimento e da velocidade é sinônimo de doença, 

obsolescência, vergonha e condenação. Ao contrário, o corpo ativo, móvel, desportivo, 

festeiro e feliz possui encanto e valorização.        

 Os “corpos oásis” compartilham de uma superexposição através de telas digitais. No 

cotidiano agitado, “sob os holofotes, progressivamente performáticos e imagéticos, esses 

corpos privilegiam singularidades estetizadas convertidas em modismos flutuantes” (COUTO, 

2012, p. 172). Eles se dedicam em registrar as sensações incessantemente. Nas análises dos 

perfis do Facebook, qualquer evento social de que os usuários participassem era publicado na 

rede – através de fotos e comentários – com a pretensão de se tornarem “celebridades 

instantâneas” (SIBILIA, 2010) pelo menos para aquele grupo de amigos que determinado 

usuário possuía.           

 As regulares intervenções no corpo, possíveis pela existência de lugares – clínicas 

estéticas, academias de musculação e salões de beleza – e por biotecnologias – implantes de 

próteses, injeções de hormônios e outras substâncias, cirurgias, dietas e medicamentos – 

encerram uma tentativa de ajustamento ao reconhecido ideal de beleza corporal disseminado. 

O corpo oásis – estimulado aos prazeres e às distrações – para obter reconhecimento e 

visibilidade na cultura da exibição, precisa atingir o ideal de beleza corporal hegemônico: o 

padrão “fitness” e jovial. Fora desse padrão, os corpos podem ter seu “oásis” comprometido. 

 A cultura “fitness” vem, desde os anos 70, movimentando o corpo em nome de ideais 

estéticos e de saúde. A prática do movimentar-se vem atrelada a discursos que perseguem um 

corpo forte, belo, potente e rígido. Assim, a cultura “fitness”71 congrega um conjunto de 

dispositivos que objetivam construir uma representação de corpo num contexto de sinonímia 

com saúde e beleza, vida ativa e bem-estar. Observa-se, nesse contexto, a expansão da 

expressão “fitness” designando “não apenas a aquisição de uma capacidade orgânica, mas a 

adesão a uma ideia, um estilo, um jeito de ser e de se comportar” (GOELLNER, SILVA, 

2012, p. 200). Na sociedade do culto ao corpo e do hiperconsumo, este termo vem sendo 

utilizado para justificar sentidos e valores a diversos serviços e mercadorias. Vale ressaltar 

que o universo de consumo “fitness” não se restringe a determinada faixa etária.                                                             
71 Compõe-se de uma rede de práticas e discursos que extrapolam as academias de ginástica e espaços de 

exercitação física como os cursos de formação de profissionais, publicações, revistas, sites, programas 

televisivos (GOELLNER, SILVA, 2012, p. 200). 
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 O valor central da cultura “fitness” é a possibilidade biotecnológica de superar os 

fracassos, as imperfeições e as frustrações (GOELLNER, SILVA, 2012). A modificação que 

os corpos objetivam é afetada por discursos imersos em saberes-poderes historicamente 

localizados (Op. Cit.).         

 As práticas de modelagem dos corpos são apoiadas em discursos de saúde e bem-estar. 

Elas são impelidas não apenas por motivações lúdicas ou prazerosas, mas “por uma moral 

ascética que investe no corpo. O desejo de ser fit, por vezes, demanda muito mais do que se 

suporta ou consegue desempenhar” (GOELLNER, SILVA, 2012, p. 204-205). Assim, a 

cultura “fitness”, ao exigir adequações dos corpos a padrões de aparência e comportamento 

(Op. Cit.), se vincula à construção social de um domínio de corpos triunfantes em detrimento 

dos corpos que ainda não conseguiram chegar às formas ideais.     

 Os qualificadores interseccionais do corpo – beleza, saúde, juventude e definição 

muscular – inundam o imaginário social, cujas possibilidades de efetivação são prometidas 

pelos avanços biotecnológicos que servem como terreno para se construir possibilidades 

diversas de consumo-lucratividade. Neste sentido, o corpo como expressão de identidade e 

subjetividade tem a tecnociência como aliada e parte do princípio de que a mudança corporal 

resulta na mudança de sua vida (LE BRETON, 2012). Em outros termos, o corpo é 

considerado um rascunho a ser retificado cuja perfeição é o resultado de um procedimento 

técnico (Op. Cit.). A medicina, através de seu biopoder e os “bisturis de softwares” (SIBILIA, 

2006), com seu “ciberpoder”, tanto lida com destinos em termos do medo da morte e com 

alegrias e desejos em termos de constituição de corpos paqueráveis.   

 Na contemporaneidade – juventude e malhação – justificada ou não pelos ideais de 

bem-estar e saúde – se relacionam e atuam como dispositivos de materialização da beleza dos 

corpos humanos para serem reconhecidos belos no contexto de paqueração hierarquizada e 

diferencial. O corpo belo é aquele que se conforma aos padrões estéticos hegemônicos.  

 

Claro que é bom, que é muito bom, tanto para gente [...] eu quando malho fico com 

autoestima melhor né, sente mais à vontade e tudo mais [...]. Enquanto para o outro, 

é assim, muito interessante, muito bom, ficar com uma pessoa assim [...]. Pessoas 

gordas eu não gosto não e não fico e [...] não porque eu sou difícil não. Mas é 

porque, tipo, o gosto entendeu? O gosto [...], não pode ser essa pessoa gorda demais, 

mas não tem nada a ver, [...] tipo: ele [seu namorado] ter umas gordurinhas, mas 

nada demais assim (Tiago, 2016). 

 

 

Tiago compartilhou a mudança emocional em sua vida quando está malhando que de 

certa forma corrobora as afirmações de Le Breton (2012). A sua preferência por corpos 

malhados, iguais ao seu, foi subvertida pelo amor que sente pelo seu namorado que possue 
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“gordurinhas”. Neste caso específico parece que o amor produziu fissuras na paquera 

hegemônica.  

Os corpos paqueráveis – conforme os relatos – precisavam ser jovens e malhados, 

além de atuarem em polos performáticos valorizados. A materialização desse corpo era 

auxiliada pelas idas a academia, a ingestão de suplementação alimentar, pelo uso da 

tecnociência para sustentar a juventude e performar o gênero másculo. De acordo com os 

colaboradores, geralmente, a partir dos vinte e cinco anos, os corpos ainda continuavam 

jovens, mas recebiam a denominação de “maduros” (Ricardo, 2016):  sujeitos que já possuíam 

estabilidade financeira, um bom papo e pensavam em se relacionar, diferentemente dos 

adolescentes que buscavam a curtição. Nem sempre os mais velhos – acima dos trinta anos – 

eram invisibilizados nos processos de paquera: 

 

É de tudo um pouco, é muito melhor, ter uma relação com uma pessoa bem mais 

velha que a gente do que com um adolescente que pensa igual a agente: aí pensa 

muita besteira, e, esses pensamentos de besteira não dá certo. É bom a gente sempre 

buscar alguém que, bote a gente para frente, que guie e tal. E com uma pessoa mais 

velha, a gente se torna mais seguro... (Neto, 2015). 

 

Quando eu vejo que a pessoa é uma pessoa madura, tem assunto para conversar, isso 

é um dos princípios, dos critérios na verdade que eu procuro primeiro numa pessoa 

[...] é porque, alguns[ os adolescentes ] tem uma mentalidade muito infantil. Então 

eu prefiro pessoas mais maduras [...] uma pessoa, além de adulta, é resolvida, é 

decidida e já com várias ideias na cabeça sei lá, é... propostas, planos, feitos, é isso! 

(Hugo, 2016). 

  

Durante a etnografia, homens que aparentavam fisicamente trinta anos em diante e não 

possuíam um corpo mais ou menos ajustável ao padrão “fitness” e nem à performance 

máscula não eram alvos de investimentos de paquera. Ao contrário, os corpos “fitness” e 

aparentemente menos de trinta anos eram interpelados frequentemente através dos rituais de 

deferência.           

 Nas festas eletrônicas, a “performance rasgada” se entrecruzava com a faixa etária e o 

estilo de dançar nas situações de diferenciação dos corpos. De acordo com os colaboradores, a 

maioria dos adolescentes que frequentava essas festas era afeminada e gostava de dançar o 

estilo pop. Os frequentadores “mais velhos” – acima de vinte e cinco anos – se posicionavam, 

geralmente, na performance máscula (Ricardo, 2016). Os adolescentes e os jovens até os vinte 

e cinco anos, eram indivíduos que regularmente dançavam e se “rasgavam” nas festas; e os 

participantes acima dessa faixa etária eram homens mais contidos que geralmente se 

afastavam da “rasgação”: “os gays mais velhos que vão para festas são mais reservados. 

Entretanto tem também os que são afeminados, que ‘dão pinta’, que dançam, que não estão 
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nem aí para opinião dos outros. Mas, os gays mais maduros são mais contidos, eu acho, isso” 

(Ricardo, 2016). 

Os adolescentes constituíam o ponto de partida para os colaboradores designar que 

indivíduos eram “os mais velhos”. Várias fissuras da correlação excludente – descrita no 

parágrafo anterior entre faixa etária e performance dançante – foram observadas durante a 

etnografia. A performance de dança “pop” que identificava os sujeitos “rasgados” e 

adolescentes também era praticada pelos “mais velhos”. Assim como, a dança reservada 

poderia ser realizada pelos afeminados. O termo “maricona” identificava homens afeminados 

“mais velhos” e que se “rasgavam”. Por outro lado, o termo “coroa enxuto” (Neto, 2015) se 

referia aos “mais velhos” másculos.         

 Na cibercultura, a beleza corporal pode ser construída pela organização dos perfis e 

pelos “bisturis de softwares” que intervêm nas fotos publicadas, por exemplo. No início da 

paquera, o perfil belo era selecionado pelo ritual do esquadrinhamento. 

 

Sim, primeiro o que que a gente faz: Bom, eu vou olho o Facebook da pessoa. O 

Facebook da pessoa tem que ser parecido com o meu [risos] tipo... tem que ser 

arrumadinho […] o Facebook arrumadinho é assim... ter uma boa estética. No final é 

isso [...] uma boa estética [risos], entregando os pontos [...] uma boa estética é, não 

ser um Facebook poluído, é, tipo a pessoa, a pessoa falar muita besteira e tal [...] 

(Jorge, 2016).  

 

 Para Jorge o perfil poluído do “Face” era constituído por “besteiras” e não possuía 

“coisas em comum” em relação ao seu perfil. As postagens de fotos vinculadas a qualquer 

ação cotidiana e os compartilhamentos de frases, vídeos ou reportagens sobre esportes e 

fofocas de celebridades das telenovelas caracterizavam alguns dos “poluentes” do Facebook 

para este colaborador. O perfil com “boa estética” seria parecido com o dele: postagens sobre 

problemáticas sociais, reflexões acadêmicas e eventos sociais importantes tais como 

aniversários, comemorações e viagens. Em outros termos, o perfil belo representava um 

conjunto de afinidades que os colaboradores buscavam na plataforma para definir a 

compatibilidade necessária para futuros relacionamentos amorosos e/ou sexuais.   

Neste contexto de estetização dos corpos “online” e “offline” para se tornarem viáveis 

nos processos de paquera – normatizados pela heteronormatividade e por padrões “fitness” 

dos corpos – a performance máscula não era considerada o atrativo diferencial do nível de 

desejabilidade. Os colaboradores enfatizavam que os malhados másculos possuíam mais valor 

erótico do que os másculos gordos, magrelos ou sem musculatura definida.    

 Os dispositivos de gênero acionados no mundo da paquera entre homens classificavam 

e autorizavam as estilizações ou os envolvimentos principais e laterais, nos termos de 
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Goffman (2011), em que cada participante de ocasiões sociais deveria se engajar para não ser 

erroneamente avaliado durante os processos de paquera. Alguns atos durante a festa, por 

exemplo, ratificavam a “performance rasgada”: mascar chiclete, dublar músicas de cantoras 

pop, dar rabisacas.72 Na execução dessas práticas, o frequentador geralmente era enquadrado 

na categoria de “bicha”, passiva, “rasgada” e “rodado” (Ricardo, 2016).   

 Se o grau de desejabilidade dos corpos era marcado pela performance e esta era 

executada por um suporte físico, parece que a modificação desse suporte poderia produzir 

maior visibilidade e reconhecimento na economia do desejo centrado no padrão do corpo 

sarado. A performance de gênero poderia ter níveis de reconhecimento de acordo com os 

níveis estéticos ajustáveis às configurações corporais de beleza. O corpo malhado não apenas 

borrava as fronteiras raciais, como na pesquisa de Miskolci (2016, p. 26), mas, também, os 

limites de avaliação performática e de agenciamento do desejo.  

 

Cuidar do corpo e da saúde física não é mais uma diferenciação, é uma obrigação 

[...]. Olha, os malhados se sentem firmes no seu poder de sedução, eles procuram 

curtir o público mais sempre jovem e bonito. Pois eles (nem todos) podem escolher 

com o dedo. Já tem homens que nem academia resolve, e só serve para ser vitrine ou 

foto com photoshope como conheço muitos (César, 2014). 

  

 Além de enfatizar a gestão obrigatória sobre os corpos – malhar é questão de saúde – o 

colaborador César destacou situações que nem sempre os corpos enquadrados no padrão 

“fitness” são objetos valorizados na paquera. A elevação do nível de atratatividade dos corpos 

malhados parece ser um efeito interseccional de performance máscula e outros elementos tais 

como um bom papo e inteligência de acordo com César. De agenciador do desejo, o corpo 

malhado sem essas interseccionalidades pode ser transformado em vitrine para modificações 

corporais futuras e não como alvos de paquera e “pegação”. 

Neste sentido, convém destacar as considerações de Beatriz Preciado (2008) sobre o 

tecnogênero – marcador fundante das performances da paquera. A autora defende que a 

materialidade dos corpos pode ser performativamente constituída por técnicas fotográficas, 

cirúrgicas, biotecnológicas ou cibernéticas. Numa era “farmapornográfica”, o gênero é um 

dispositivo de “subjetivação técnica” (Ibid., p. 86) que apodera o sujeito e os seus corpos. 

Assim, a feminilidade/masculinidade não é uma performance e, sim, constructos de 

tecnologias de domesticação do corpo (Ibid., p.89). Neste sentido, a técnica pode possibilitar a 

ratificação estética da performance e, talvez, uma crescente “glamourização” da “performance 

rasgada”.                                                                      
72 Virar bruscamente a cabeça para alguém no sentido de desprezo, raiva ou abuso. Para os colaboradores, as 

rabiçacas fazem parte das coreografias de dança “rasgadas”. 
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 De certo, a materialidade do gênero está vinculada não somente às performances 

reproduzidas incansavelmente. A legitimidade do gênero se funda também no corpo73, na 

imagem de um corpo relacionado diretamente ao sexo e em movimento por posturas 

consagradas àquele determinado gênero que necessita de um suporte material incessantemente 

modificado e em encenação vigilante para obter legitimidade. Sem corpo modificado – 

desrespeitando a unidade corpo e performance inteligível – a performance é jogada no 

estigma. Assim, não podemos comprar gênero numa farmácia. Embora o gênero possa ser 

tecnicamente construído, é no contexto cultural de atuação performática que tal construção 

obtém reconhecimento.         

 A compra da feminilidade e da masculinidade através dos fármacos, considerando uma 

leitura crítica de Beatriz Preciado (2008), pode resultar tanto na positivação a determinados 

corpos quanto na sua estigmatização. A definição contextual dos corpos paqueráveis ocorre 

através de elementos diferenciais que se interseccionam a cada evento singular de paquera. O 

gênero inteligível, sexo conforme, sexualidade, juventude, porte e estética “fitness” são eixos 

que diferenciam os corpos e os posicionam como alvos ou não de paquerações.  

 Os corpos belos são híbridos de suporte – físico, malhado e jovial – e performance 

ajustada à matriz heterossexual. Geralmente, o corpo desejado era musculoso e másculo 

conforme os entrevistados. A masculinidade desejável era musculosa. Esse modelo 

agenciador do desejo tanto foi relatado pelos colaboradores quanto pode ser presumido pela 

ojeriza e repúdio ao domínio dos corpos estigmatizados: os “afeminados” e “rasgados”, 

gordos e “magrelos”. Os “afeminados” eram os corpos mais estigmatizados nessa prática de 

rejeição dos processos de paquera porque eram reconhecíveis em qualquer contexto social 

como gays pelos trejeitos.         

 Ratifica-se, dessa maneira, a centralidade das performances de gênero nos atos de 

paquera em comparação à norma corporal da boa forma ou das academias de musculação. 

“Ser/parecer hétero” como sinônimo de saúde, belez e normalidade numa ambiência 

heterossexual está imbricado numa recusa insistente “on/off-line” “com relação a homens 

efeminados, não-malhados, em suma, supostamente reconhecíveis como ‘gays’ no espaço 

público” (MISKOLCI, 2015, p. 144). 

 A desvalorização dos “afeminados” na paquera entre homens é uma constatação quase 

generalizada nas pesquisas que tematizam buscas por parceiros ou relacionamentos amorosos                                                            
73 Cf. Preciado (2008) e sua tese do gênero como uma ecologia política produzida por tecnologias 

farmacológicas e audiovisuais que modela subjetividades. Na era dos fármacos, é possível a produção de corpos 

generificados. 
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homossexuais (MISKOLCI, 2013, 2014, 2015, 2016; BELELI, 2012). A identificação desses 

corpos estigmatizados ocorria durante os rituais de esquadrinhamento das performances 

virtuais e “offline”, os quais eram dirigidos por atos de diferenciação binária e estereotipada 

de gênero, balizadas pela heteronormatividade. 

 Na totalidade dos processos de paquera, esses corpos não eram invisibilizados durante 

as festas eletrônicas. O colaborador Neto, autoidentificado como afeminado, relatou situações 

em que no início dos eventos ninguém o paquerava. Mas, por volta das três ou quatro horas da 

manhã, ele se tornava paquerável. Inclusive por participantes que não retribuía os seus olhares 

no começo da festa. 

 

  

4.4 A PERFORMANCE GRUPAL  

 

No ritual de esquadrinhamento – tanto durante as festas eletrônicas quanto nos perfis 

do Facebook –, os corpos eram enquadrados também de acordo com a performance de classe 

ou de grupo social que expressava e materializava os seus pertencimentos sociais e/ou 

identitários. Além das vestimentas, dos grupos de amigos com quem se relacionava 

determinado participante e dos produtos consumidos durante a festa, a classe social de um 

frequentador era avaliada também a partir de rápidas investigações entre os “estabelecidos” da 

festa. Essas informações se agrupavam às observações da performance encenada durante o 

evento e permitiam a identificação da classe social dos frequentadores de acordo com os 

colaboradores.           

 No surgimento dessas festas – iniciadas nos motéis fora do perímetro urbano – a 

seleção dos frequentadores era realizada pelos organizadores e raramente os “gays de bairro” 

participavam. O “gay de bairro” representava a classe social menos favorecida, e, que, 

geralmente, era detectado por seus círculos de amizade e sua performance durante a festa. 

Esse sujeito também era esquadrinhado via análise dos perfis – fotos e publicações em geral.

 Os afeminados, os “rasgados”, os discordantes do padrão “fitness” e os “gays de 

bairro”74 eram os corpos estigmatizados no campo da paquera analisado. Durante a festa, “gay 

de bairro fica com gay de bairro, entendeu? Tipo isso”. O “gay de bairro” “até paquera, mas é 

do tipo da coisa, entendeu? É, fica na mesma classe social” (Sócrates, 2016). Esses sujeitos 

eram diferenciados pela articulação reducionista entre pobreza financeira e cultural, a 

“fechação” e, às vezes, a promiscuidade: “as marcas de gênero são as que mais se evidenciam                                                            
74 O “gay de bairro” também era denominado como “viadinho pão com ovo” (Perseu, 2014). 
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na corporificação desses estigmas de pobreza, ausência de refinamento cultural e certa 

propensão à promiscuidade” (SIMÕES, FRANÇA, MACEDO, 2010, p. 53).  

 Concluir que a paquera masculina era marcada e ocorria no campo da classe social, ou 

seja, que os sujeitos apenas paqueravam outros da mesma classe cuja definição era realizada 

via esquadrinhamento da performance, seria reduzir a marcação da paquera. A classe social 

era um dos eixos que diferenciava os corpos na economia da paquera, mas outros elementos 

diferenciadores se entrecruzavam com a classe quando a paquera ocorria nas festas e no 

Facebook. Os participantes quase sempre frequentavam essas festas em grupos de amigos 

e/ou conhecidos.           

 Os grupos de amigos e/ou conhecidos atuavam como cupidos e/ou fonte de 

informações em relação aos pretensos alvos de paquera. Cada grupo parecia se constituir num 

pequeno sistema social, nos termos de Goffman (2010), cujos integrantes se divertiam, 

bebiam, paqueravam e disputavam reconhecimento de desejabilidade balizados por 

determinada “performance de grupo” padronizada que, de certa maneira, os diferenciavam em 

relação aos outros grupos e os identificavam enquanto grupo social distinto. Nas festas, os 

jovens transitavam por diferentes grupos e “ajuntamentos”, 75 mas, normalmente se fixavam 

em algum deles. Os colaboradores relataram que se formavam “ajuntamentos” de conhecidos 

ou recém-conhecidos especificamente nos dias de festa através do Facebook e do whatsapp. 

Ricardo assevera que existiam pessoas que somente se encontravam nas festas e que depois o 

contato permanecia apenas virtualmente.       

 Ao contrário desses ajuntamentos que se formavam esporadicamente antes ou durante 

as festas, os grupos sociais poderiam ser definidos pelo compartilhamento de estilos de vida: 

modos de se vestir, comportar-se, de consumir determinados produtos ou marcas, valores e 

moralidades. Poderíamos acrescentar, nessa definição, o compartilhamento de gostos 

musicais, roteiros de viagens, grau de escolaridade, lugares sociais frequentados e 

performances específicas mais ou menos padronizadas acionadas por seus integrantes nos 

contextos sociais como um todo. Cada grupo social, reunido em dada ocasião social,76 possuía 

determinada performance social que funcionava tanto como eixo identitário aglutinador entre 

os seus sujeitos integrantes quanto eixo diferenciador em relação aos outros grupos sociais 

copresentes.                                                                       
75 É uma unidade básica de interação formada por dois ou mais indivíduos que se encontram na copresença. 

Essas interações – de durabilibilidade inconstante – possuem níveis diferenciados de engajamentos e podem se 

transformar num pequeno grupo social (GOFFMAN, 2011). 
76 É uma unidade sociopsicológica mais ampla, que serve de referência para ocorrência dos ajuntamentos e 

engajamentos entre os indivíduos (GOFFMAN, 2010, p. 258). 
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 Os sujeitos que pertenciam a uma mesma classe social integravam grupos sociais 

diferenciados. Nas festas, os grupos de amigos geralmente se diferenciavam pelo consumo de 

determinadas bebidas, assuntos e brincadeiras compartilhadas, performances de dança e 

posturas com relação aos processos de paquera. Em contextos de paquera, talvez 

determinados grupos lutassem pela distinção e intensificação de certa “glamourização” em 

relação aos outros grupos. As performances sociais de grupo que os identificavam e os 

diferenciavam funcionavam como dispositivos de materialização do status de seus integrantes 

como valorizados parceiros amorosos. Durante as festas, determinados grupos nutriam 

sentimentos de repulsa e ojeriza em relação a outros grupos que expressavam superioridade. 

Geralmente, esses grupos de amigos eram chamados de “bicudos”, “finos”, “bestas” ou 

“patotinhas”. 

 

Uma pessoa muito besta é uma pessoa que só quer andar em lugarzinho, em lugar 

bom. Que liga para esse status entendeu? De andar em lugar bom de só se vestir com 

roupa de marca, de andar com pessoas influentes, mas tipo, tem pessoas que são 

assim, mas são humildes. E essas pessoas mesmos não são humildes, pessoas que 

não tem humildade (Sócrates, 2016). 

  

 A “performance bicuda” dos grupos era definida principalmente pelo consumo: 

bebidas, roupas e lugares frequentados que pertenciam a determinadas pessoas com razoável 

poder aquisitivo. Na atribuição dessa performance, os marcadores de gênero e sexualidade 

também eram acionados. O termo “finos” designava os grupos de másculos. E o termo 

“patotinhas” se referia aos afeminados e/ou “rasgados”. 

Parece que a paquera entre integrantes dos grupos de amigos dependia da avaliação 

interseccional tanto da performance individual sustentada por determinado integrante quanto 

pela performance grupal que o mesmo compartilhava e expressava de alguma maneira. Luís 

relatou que frequentava essas festas geralmente com o mesmo grupo. Ao todo eram quatro 

amigos que, no início da noite, jantavam em algum estabelecimento e, depois, se 

encaminhavam para o local de realização do evento por volta da meia noite. No espaço 

festivo, eles bebiam, conversavam e dançavam juntos por algum tempo. A partir de 

determinado momento, eles se separavam para paquerar. E depois, aos poucos, se agrupavam 

para organizarem as retiradas para suas residências. Esses percursos rituais do grupo de Luís 

exemplificariam o que se convencionou chamar de “performance grupal”.  

 Essas performances também se constituíam por valores, convenções e rituais 

relacionados aos processos de paquera. No grupo social de Luís, os integrantes se 

aproximavam de seus alvos de paquera somente quando um de seus amigos “puxava a ficha” 
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de determinado frequentador. Nessas investigações realizadas, os participantes eram 

esquadrinhados como auxílio dos eixos de diferenciação – classe social, local de residência, 

grau de escolaridade e de “rasgação” social, por exemplo. O investigado era posicionado 

numa performance grupal que expressava os hábitos, costumes, valores e intencionalidades 

compartilhados por todos os integrantes relacionados.      

 Um grupo de indivíduos se utilizava de interações específicas para tornar eficaz a 

performance individual de seus integrantes. O termo ‘equipe de representação’ (GOFFMAN, 

2009) foi necessário na compreensão das performances grupais. Tais grupos, às vezes, 

atuavam assegurando entre si as impressões que representavam e cooperando na manutenção 

de performances de algum participante da equipe ou grupo social através de “práticas 

defensivas” e/ou “protetoras” para manter as projeções de determinado amigo ou conhecido.  

 No pequeno sistema social que se formava pelas interações entre os membros de um 

grupo, existia uma espécie de “região de fundo ou dos bastidores” (GOFFMAN, 2009) e, 

nela, frequentemente os indivíduos abandonavam temporariamente suas fachadas ou as 

performances hegemônicas representadas durante a noite. Luís relatou que, durante os 

processos de paquera, não podia “rasgar”, mas, entre amigos, estava liberado. Muitos 

colaboradores confirmaram que um dos critérios para selecionarem os seus “crushs” era 

avaliá-los durante as interações com os amigos, talvez para detectar suas fachadas de 

bastidores.           

 Nos bastidores se utiliza uma linguagem informal onde pode ocorrer “observações de 

ordem sexual, fumos, desleixo nas posturas, uso de dialetos, resmungos, gritos, caçoadas, 

assobios, arrotos, flatulência” (GOFFMAN, 2009, p. 120). Além disso, o comportar-se nos 

bastidores – ou entre amigos mais próximos – era caracterizado pela intimidade e brincadeiras 

que poderiam emitir alguma informação que determinado integrante não quisesse publicizar. 

Nas situações sociais onde é representada a performance existe uma linguagem mais formal e 

determinada preocupação com a fachada – de acordo com Goffman (2009).   

 Durante a etnografia nas festas – em algumas situações –, determinados grupos de 

amigos não cooperavam para sustentar a performance de determinado participante. Pelo 

contrário, atuavam como público ou plateia inimiga e crítica de seus coparticipantes: 

observando, avaliando e identificando a quem interessasse os “defeitos” e os segredos de seus 

amigos talvez para inviabilizá-los como alvo de futuras paquerações. 

A “performance grupal” era definida através de caracteres comuns de seus atores em 

contraposição aos grupos de adolescentes de acordo com os relatos: a independência 

financeira, nível superior de escolaridade, mobilidade para viajar – principalmente para as 
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capitais e frequentar grandes festas nas cidades vizinhas – cuidado com a saúde e o corpo e 

“não dão bandeira” (Valdo, 2013). Estes sujeitos também eram enquadrados na performance 

máscula e evitavam participar das festas consideradas de “viadinhos”, tais como a Estilo e a 

Paraíso.  Perseu relatou, de maneira efeminofóbica, que ser visto muitas vezes nessas festas é 

“queimação de filme”. Para este colaborador a “queimadura” deixava marcas nos corpos dos 

frequentadores dessas festas que promoviam a identificação social da homossexualidade 

desses indivíduos para além dos eventos festivos. Este discurso também era compartilhado 

pelos entrevistados Roberto, Neto e Jorge, os quais defendiam uma maior seletividade [ou 

exclusão] dos “viadinhos” na organização das festas Tropical e Instinto. Em outros termos, 

esses indivíduos buscavam uma segregação dentro do “gueto” homossexual sobralense 

formado principalmente pela realização das festas eletrônicas.    

 A definição da performance grupal também era realizada pela análise dos perfis no 

Facebook: “os amigos que ele sai frequentemente, isso é notório nas fotos. O grupo de amigos 

que tem, que ele aceita. Você vai observar que a maioria são, se pode perceber também que 

são gays. Você acaba pegando essas informações” (Luís, 2015). A homossexualidade ou a 

curtição por homens nos usuários do “Face” era examinada através do “círculo de amizades” 

(Luís, 2015) expresso pelas postagens de fotos principalmente. A sexualidade dos “outsiders” 

ou desconhecidos no “online” para determinado paquerador constituía-se pela associação 

direta com a sexualidade de seus amigos ou conhecidos visualizados na rede social. 

 Os grupos de amigos sugeriam paqueras ou dificultavam certos processos de flerte em 

defesa de seu status grupal ou de seus integrantes. Geralmente, as paquerações dificultadas 

pelos grupos eram aquelas direcionadas aos sujeitos “galinha” ou “vassouras”. Entretanto, no 

grupo de amigos de Luís, “ficar” com muitos homens fazia parte da “performance grupal” que 

compartilhava e o termo “vassoura”, perde a potência de insulto e torna-se brincadeira: 

 

Eles não se importam porque naquele momento é um momento de descontração. É 

um momento de linguajar quando as bichas estão juntas! Não se sentem ofendidos. 

Eles acabam se achando que estão no patamar, porque estão pegando todas, estão 

pegando geral... é destruidora de lares [...] (Luís, 2015). 

 

 

 O termo “bichas” para o colaborador Luís designava os homossexuais afeminados e 

“rasgados”. Estes participantes não se importavam em serem rotulados com a “performance 

galinha”. Pelo contrário, numa ambiência de paquera efeminofóbica, “pegar geral” significava 

que seus corpos eram paqueráveis e desejados.  
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Os grupos também marcavam paqueras ou “ficas” para algum de seus integrantes 

antes da realização das festas: 

 

‘Ei tenho uma pessoa para te apresentar, não sei o que, não sei o que...’. Pode 
acontecer isso. Outra vez você já sabe que é para aquela pessoa x. está entendendo? 

Vixe vou ficar com pessoa x, já aconteceu. Colegas já ficaram com colegas... com 

pessoa x, já digamos, encomendadas, entre aspas (Jorge, 2016). 

  

A paquera masculina poderia ocorrer no campo de interações entre os grupos de 

amigos ou conhecidos onde os integrantes atuariam, de maneira decisiva, no desenrolar do 

processo: 

 

Às vezes, tem troca de olhares né, quando a gente chega no ambiente aí o cara começa 

a olhar e aí a gente começa a olhar aí rola aquele interesse. Tem um papinho de amigo. 

Ele está com uma turminha lá de amigos dele que eu conheço o amigo dele, eu tou 

com minha turminha e ele conhece meu amigo. E aí quando no momento de instinto, 

um pedi para passar o toque para o outro e tal e tal e tal. E aí rola aquele contato 

através dos amigos (Neto, 2015). 

 

 O relato de Neto exemplificou um dos códigos sociais do “online” e “off-line” da 

paquera sobralense: a utilização de um indivíduo para intermediar as paquerações. Tais 

códigos serão discutidos na próxima seção. 

 

4.5 CÓDIGOS DE SOCIABILIDADE  

 

 Na paquera masculina – regida pela heteronormatividade – existiam outras categorias 

ou sistemas de classificação dos corpos que estavam vinculados aos códigos de sociabilidade 

localizados. A elucidação desses códigos permitiu, também, compreender as articulações 

elaboradas socialmente entre a heteronorma e o contexto social na busca de classificar corpos 

desejáveis/paqueráveis ou não.        

 Os contextos culturais específicos determinavam os contornos e o desenrolar 

ritualístico das investidas, aproximações e dos “engates”77 entre os homens. Os indivíduos – 

em circulação nesses contextos – modificavam as suas condutas balizados pelas normas que 

estruturavam determinada situação social (GOFFMAN, 2010). Tais modificações de 

comportamento e a situação social específica consideradas em conjunto formavam um                                                            
77 Termo muitas vezes ouvido nas conversas entre jovens nas baladas cearenses que significa que os indivíduos 

‘ficaram’ e que a aproximação, depois dos olhares, culminou no beijo ou na saída da boate para um local menos 

‘barulhento’, ou seja, motel ou a casa de alguém, conforme a conversa presenciada onde ouvi pela primeira vez 
esse termo. 
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pequeno sistema social – nos termos de Goffman. Judith Butler ratifica que nem sempre essas 

normas regulam por completo os corpos, os quais estão propensos a subvertê-las. 

Os corpos paqueradores/paquerados, ao transitarem pelos cenários culturais, estarão 

sempre lidando com instruções sobre a maneira de se comportar inerentes a todas as 

instituições sociais (GAGNON, 2006) e cujas orientações não serão passíveis de modificação 

voluntarista dos indivíduos, pois os códigos de sociabilidade – anteriores aos indivíduos – 

estão a serviço da regulação de suas performances.      

 Cada cenário cultural – a família, a escola, as igrejas, as forças armadas, as 

organizações empresariais, as universidades e, mais especificamente boates, casas de show, 

bares, saunas, festas e baladas – encerram um sistema de instruções sobre como as pessoas 

devem ou não se portar. Cada conduta está vinculada a consequências tanto para as 

ordenações dos cenários quanto para o status corporal dos indivíduos. Ao contrário dos 

“outsiders”, geralmente os “estabelecidos” possuem determinada familiaridade com relação 

aos códigos sociais dos contextos em que eles frequentam.     

 Os contextos sociais são atravessados por normas e códigos distintos que afetam as 

performances de paquera. Os rituais de paquera num bar, em locais de trabalho e numa festa 

eletrônica talvez sejam diferenciados. Esses códigos diferem, também, na extensão temporal 

do evento, festa ou estabelecimento social. Nas festas sobralenses observadas, a partir das três 

horas da manhã, os rituais de paquera burlavam de certa maneira a confirmação de olhares 

mútuos e passavam a ser caracterizados por toques e colisões entre os corpos como atos de 

aproximação.           

 Braz (2009) salienta que o universo afetivo-sexual de pessoas do mesmo sexo é 

atravessado por regras específicas de inserção e estigmatização dos corpos. Nas festas e no 

Facebook existiam critérios comuns de classificação dos corpos – polos performáticos, 

juventude, padrão “fitness” e “performance grupal” – mas, também, nestes contextos, regras 

específicas sustentavam e regulavam os processos de busca por parceiros.   

No Facebook, o primeiro código observado em relação à paquera era a presunção de 

que as curtidas de fotos e publicações, cutucadas ou solicitações de amizade seriam os 

primeiros rituais de paquera se fossem executados por usuários desconhecidos. Os próximos 

rituais confirmariam ou não essa pressuposição. Essa confirmação também ocorria se esses 

rituais dos pretensos paqueradores fossem praticados por volta das dez ou onze horas da noite 

em diante. Alguns colaboradores afirmavam que determinados aproximadores tentavam “se 

passar”, mas eles sempre acreditavam que essas investidas nesse período de tempo eram 

rituais de paquera. 
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É muito obvio quando a pessoa está muito a fim de você, ela pega lhe cutuca, pelo 

Facebook. A pessoa lhe cutuca e se você responder é porque você quer. Eu, percebo 

isso, quando a pessoa me cutuca ou quando, me chama pelo bate-papo. E aí é 

notável que a pessoa está a fim de você, através dessas atitudes (Ricardo, 2016). 

 

Atualmente, as cutucadas assim como a utilização dos perfis falsos ou “fakes” caíram 

em desuso. As paquerações nessa plataforma estão progressivamente se integrando às outras 

mídias, tais como o aplicativo whatsapp e o instagram. Esses aplicativos servem, 

normalmente, como prolongamentos da paquera focada. 

O Facebook possibilitava paqueras simultâneas e os corpos digitalizados em perfis não 

deixavam de ser avaliados pelos polos performáticos de gênero. Nesse contexto, os “perfis-

corpo” eram tratados como mercadorias de potencial descarte e passível do surgimento de 

alguma imperfeição a qualquer momento. A abundância de futuros alvos de paquera 

justificava a seletividade, a descartabilidade e a rapidez dos processos que objetivavam 

paquera ou “pegação”. Para os sujeitos que buscavam se relacionar, a seletividade, o cuidado 

e o diálogo estendido racionalizava os desejos e previa, com auxílio da descoberta das 

afinidades, o futuro próspero da relação amorosa. 

Através do Facebook, grupos de whatsapp eram criados para ajuntamentos com 

finalidades específicas: divulgar as festas ou publicar comentários sobre as últimas edições 

realizadas; ratificar presença nos eventos; iniciar e/ou finalizar paquerações ou “pegações”. 

Muitas vezes, as festas eram utilizadas como espaços para a interação de face ou “fica” de 

processos iniciados no “online”: 

 

Bom, eu participei de poucos grupos assim. Normalmente era entre amigos mesmo 

para bater papo e foi nesse que eu conheci o meu atual namorado. A gente se 

conheceu pelo, pelo grupo, fomos para o privado e aí se, nos conhecemos 

pessoalmente, e, estamos até hoje. Então, normal, mas normalmente, nesses grupos 

rola de tudo né, rola, vídeo de, de sexo, fotos de pessoas peladas, nuas, enfim, rola de 

tudo (Aurélio, 2016). 

 

Nas festas eletrônicas sobralenses, a primeira regra de conduta era adentrar e 

permanecer em grupos de amigos/conhecidos: com exceção dos períodos em que os sujeitos 

se desprendiam de seus grupos e iniciavam a “catação”. A maioria dos participantes chegava 

por volta da meia noite – as festas iniciavam geralmente as vinte e três horas – e se retiravam 

a partir das quatro ou cinco horas da manhã. Esse horário definido de chegada nas festas se 
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relacionava com a ideia de chegar “no quente”78 (Perseu,2014), onde os participantes já 

estavam mais descontraídos, geralmente por consequência da ingestão de bebida alcoolica e, 

por essa razão, já “quebravam o gelo” inicial nos processos de se aproximarem de seus alvos 

de paquera (João, 2016). 

Essa demarcação temporal de chegada e saída da festa estava relacionada, também, 

com a (auto) produção hierárquica dos corpos desejáveis. Segundo os colaboradores, os 

afeminados e os mais jovens eram os participantes que geralmente chegavam cedo e saíam 

mais tarde. Alguns ficavam até o final da festa para fazer a “vassoura” (Luís, 2015). Os 

participantes que chegavam “no quente” se consideravam superiores e/ou “glamourizados”. 

Nas festas sobralenses, era recorrente a utilização da paquera mediada ou indireta. 

Algum integrante de determinado grupo exercia a função de cupido nos processos de 

aproximação geralmente nas horas iniciais da festa. 

  

Das vezes que eu fiquei foi a pessoa que veio até a mim [...]. E eu nunca, nunca, 

consigo ir, eu paquero muito, mas eu não consigo ir até lá. Geralmente são eles que 

vem até a mim ou senão eu uso o cupido [...] E a pessoa vai lá e diz ‘oh tem o meu 
amigo ali que ele está só, desde a hora que você entrou que ele está lhe observando e 

está a fim de ficar contigo’. E geralmente quando os cupidos levaram essas 
informações, foram todas informações positivas [...] (Luís, 2015). 

 

Em todas as edições observadas, a partir das duas ou três horas da manhã, as 

investidas se tornavam mais diretas, individualizadas e menos verbalizadas. Era o período 

denominado na presente análise de “hora da pegação” que, frequentemente, era justificada 

pelos colaboradores pela dose de coragem atribuída ao uso das bebidas alcoolicas ou porque o 

final da festa estava se aproximando: “Se eu tiver bem assim, se eu tiver despachado, eu vou 

de uma vez. Ou se eu não tiver, eu espero ficar bêbado e chegar. Já quebrei muito a cara assim 

também” (Jorge, 2016). 

Na “hora da pegação” ou em outros momentos da festa, a pista de dança com 

expressiva lotação se transformava numa exímia “região aberta” para os processos de 

paquera. Os colaboradores ressaltavam que festas ou “dance”79 vazios dificultavam a paquera. 

Alguns reiteravam que, em muitas edições, quando a festa não “enchia” (Perseu, 2014), 

depois de uma hora da manhã – mais ou menos – eles iam embora. Jorge faz uma comparação                                                            
78 Termo êmico para designar o status de determinado evento festivo que se caracterizava por sua lotação, 

razoável agitação/dança e elevado grau de embriaguez da maioria dos participantes. 
79 Termo êmico utilizado pelos colaboradores para se referir ao espaço de dança principal das festas onde se 

localizavam os DJs e os pequenos palcos. 
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quando a festa era inicialmente em locais pequenos e hoje acontece em clubes de festa 

maiores. 

 

Era assim: a gente estava bêbado – no decorrer da noite – os corpos iam se 

enlaçando, a gente ia ficando próximo, porque era num local muito fechado [...] 

Sempre achei interessante porque aproximava mais a gente, os corpos masculinos e 

femininos [...] E, a paquera antes era muito assim [...]. Hoje é uma loucura e não dá 

nem para conversar. Você chega, virou uma festa muito grande. Você tem que ficar 

olhando. E, dançando ou chegar e conversar muito baixo, mas sempre sem puxar 

muito papo porque não dá. E hoje, a paquera é muito isso assim: você chega, vai 

muito de cada um. Eu pelo menos fico olhando, sou muito tradicional, eu pelo 

menos fico olhando... e tento me chegar. Vai depender também muito do meu dia 

(Jorge, 2016). 

 

Neste relato, Jorge fez uma comparação entre a paquera que ocorria nas primeiras 

festas eletrônicas e o flerte atual. As discussões sobre os rituais de paquera engendrados pelos 

participantes desde o surgimento das festas aos dias atuais constituem um dos objetivos do 

sétimo capítulo. 

Como já foi dito anteriormente, a paquera entre homens era marcada socialmente no 

“online” e “offline” pela heteronormatividade que ditava os roteiros performáticos de gênero 

e sexualidade a serem executados sob penalização dos corpos não adquirirem reconhecimento 

como paqueráveis. Em acréscimo, a heteronormatividade era reiterada nos contextos culturais 

numa relação interseccional com os códigos de sociabilidade específicos que atuavam de 

forma articulada para reproduzi-la.         

 A paquera hegemônica analisada era seletiva, hierárquica, oposicional e excludente, 

cujo polo másculo era “glamourizado” em detrimento do “rasgado”. De acordo com os 

colaboradores, os “ficas” ocorriam geralmente entre os “iguais” (Sócrates, 2016): mesma 

classe, grupo social, performance ou configuração corporal. A ritualização dos “rasgados” e 

másculos buscava “pegar” preferencialmente os últimos, mas os “rasgados” entre si não 

apenas se “pegavam” como namoravam. Nas festas Estilo, Paraíso e Tropical, esses “ficas” ou 

casais, considerados “estranhos” foram observados com certa frequência, em comparação às 

festas Instinto e Fantástica. Para a maioria dos entrevistados esses “ficas” ocorriam na “hora 

da pegação” ou quando a frequência dos “outsiders” era visivelmente inferior em relação a 

dos “estabelecidos”. Esses enlaces causavam espanto porque: 

 

É, mas assim, existe essa divisão mesmo. Eu já, digamos, duas pessoas assim, na 

festa, afeminadas assim, estavam se pegando, que namoraram e que causa espanto. 

Fica assim: ‘olha, duas não sei o que, não sei o que’, não sei se a palavra, não tenho 
palavra para descrever agora, ‘aí, duas não sei o que, duas passivas, não sei o que, 

não sei o que’... e causa espanto. E isso, virar, digamos, um relacionamento, virar 
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um namoro e as pessoas se acostumarem. Mas isso causa muito estranhamento, 

muito (Jorge, 2016). 

 

 

 A recorrência das “estranhezas” – enlaces entre os afeminados e/ou “rasgados” – 

dependia do tipo de evento. Cada festa possuía seus códigos de sociabilidade, mas 

compartilhava de uma estruturação comum que será detalhada nos próximos capítulos. O 

público ou os “estabelecidos” que mais frequentavam, os estilos musicais, as atrações, os 

DJs80 e o local de realização do evento constituíam a identidade de determinada festa. Esses 

fatores identitários articulados produziam a diferenciação das festas, as quais podiam ou não 

exercer pressões sociais sobre os seus frequentadores em relação à execução de determinado 

polo performático, como também autorizar e/ou legitimar a diversidade em relação aos 

estilos, performances e engajamentos de paquera/ “pegação”.   

Na etnografia realizada no Facebook, essas “estranhezas” não foram observadas. Na 

fase desfocada, o ritual do esquadrinhamento balizado no processo de enquadrar os perfis em 

másculos ou afeminados e/ou “rasgado” já selecionava antecipadamente os alvos de paquera. 

No “online”, a paquera adquire um teor excessivo de racionalidade, seletividade, exclusão e 

descarte contínuos. Dito de outra forma, no Facebook, a paquera entre homens, em 

comparação ao “offline”, poderia assumir um caráter mais higienizador e heteronormativo.

  Nas festas sobralenses, – os enlaces observados e a maioria dos frequentadores – eram 

constituídos por jovens ou adolescentes. Homens que poderiam ser considerados mais velhos 

pela aparência física ou pela faixa etária dos trinta ou quarenta anos em diante raramente 

frequentavam essas festas. Por quê? Festas eletrônicas seriam realizadas apenas para os 

considerados jovens fisicamente? Se o termo “jovens” identificava apenas os indivíduos com 

o limite etário de trinta anos, por que os “coroas”, “mariconas” ou as “bichas velhas” – termos 

utilizados pelos colaboradores para os sujeitos acima dessa faixa etária – não participavam 

dessas festas? E no Facebook, esses sujeitos seriam paquerados? Será por que seriam 

invisibilizados na economia da paquera e seus corpos não possuíam qualificadores que os 

autorizassem a se enquadrar nos níveis socialmente construídos de desejabilidade ou 

paquerabilidade? Talvez a frequência dos “coroas” e das “mariconas” seja considerada 

inadequada pelos participantes das festas e a materialização de seus corpos somente fosse 

possível em bares ou ambientes privados, como afirma Henning (2008, p. 130-131). Essas 

questões são relevantes para compreender os processos de paquera nas sociabilidades                                                            
80 Disc Jóquei – DJ – é o profissional que, em eventos festivos, organiza e apresenta músicas gravadas ou 

remixadas para determinado público. Nas festas eletrônicas, esse profissional é o principal responsável pela 

manutenção da excitação dos participantes. Na atualidade, há diversos DJs que são considerados estrelas da cena 

eletrônica, como, por exemplo, David Guetta. 
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homossexuais como um todo e, por isso, devem se tornar pretensos objetos de estudo em 

pesquisas “a posteriori”.         

 Parece que os organizadores e os “estabelecidos” de cada festa eram os principais 

atores sociais na construção e reiteração desses códigos de sociabilidade. Os “outsiders” ou 

“carnes novas” podiam ser identificados como pretensos subversores. Os organizadores 

detinham um poder considerável na seleção e escolha das atrações e das músicas a serem 

tocadas. Na festa Estilo, o “pop” era considerado pelos entrevistados como o elemento que 

mais atraía os afeminados e/ou “rasgados”. A performance de dança, nessa festa, era 

impulsionada por sua estruturação, pois existia um espaço onde os participantes utilizavam o 

vídeo game de dança “Xbox”. Nessa festa, a participação majoritária de afeminados 

dificultava a “efeminofobia” e os processos de paquera hierarquizada, assim como afastava a 

frequência dos corpos que se consideram “glamourizados” – como os malhados.  

 Em contrapartida, os DJs da festa Instinto não centralizavam seus “playlist”81 ou 

“sets”82 no estilo pop. Esse diferencial já afastava grande parcela de afeminados, conforme os 

colaboradores Ricardo, Ivo, Alysson, Jorge e Hugo. Os estilos musicais house83 e tribal 

atraíam os frequentadores másculos. Nessa festa, as “estranhezas” eram difíceis de ocorrer, 

pois a paquera se estruturava de másculo para másculo de preferência. Ricardo exemplificou o 

processo de avaliação dos públicos das festas interseccionado pelos polos performáticos de 

gênero, o porte e a estética padrão: 

 

Eu acho que o preconceito com a Estilo talvez seja porque ela foi a primeira festa gls 

que aconteceu. Talvez seja também pelo publico que vai, que, pelo fato de ser 

afeminado, pelo fato as vezes de, nas fotos, é, não serem pessoas tão bonitas. Aí as 

pessoas que se consideram bonitas, olham e falam, ‘ah, esse publico não é legal e 
tudo mais...’. Há um preconceito [...] A Instinto ia pessoas, fisicamente é, mais – 

como eu posso dizer – mais fortes, mais bonitinhos, mas é o meu olhar de ver o 

mundo. Isso é muito singular. E o modo de se vestir também. O modo de se vestir do 

pessoal que frequenta a festa Estilo era pessoas mais – como eu posso dizer – mais 

afeminados [...] (Ricardo, 2016). 

 

Afirmar que a paquera entre homens era somente heteronormativa, seria reiterar a 

heterossexualidade como reguladora única dos corpos, das sexualidades e dos desejos entre os 

homens. Além disso, seria negar a possível articulação do desejo no terreno do gênero e 

considerar a performatividade do binarismo na paquera como destino inexorável das 

homossexualidades concebidas como paródias das relações heterossexuais. Há                                                            
81 Lista de músicas selecionadas para serem tocadas na festa. 
82 Lista de músicas remixadas por um DJ (Jorge, 2016). 
83 Estilo de música eletrônica que nasce em Chicago (EUA), em 1986, da fusão que o do DJ Frankie Knuckles 

fez de elementos da “soul music” com a disco e batidas das baterias eletrônicas. 
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fissuras/rupturas nesse governo heterossexual sobre os enlaces homossexuais: nunca a norma 

consegue a incorporação total dos sujeitos (BUTLER, 2010). As consideradas “estranhezas” 

reiteram essa afirmação, embora a maioria dos processos de paquera obscureça a presença das 

paqueras dissidentes do padrão heteronormativo.      

 Os corpos performáticos que paqueravam eram marcados84 socialmente pelo gênero, 

sexualidade, sexo, padrão “fitness”, dança, classe social, “performance grupal” e faixa etária. 

Esses marcadores corporais eram significados e articulados pela heteronormatividade que 

balizava as classificações das performances em “máscula” e “rasgada”. Nessa classificação, a 

“efeminofobia” atuava como reforçador da norma heterossexual e como referência para a 

construção das performances contextuais. As performatividades de paquera – também 

interseccionadas por códigos de sociabilidade específicos de cada contexto cultural – 

objetivavam materializar e/ou posicionar os corpos envolvidos nos flertes nos status de (in) 

desejável ou (não) paquerável.  

 

                                                           84 Na etnografia realizada, a raça/cor e etnia não foram citadas entre os colaboradores como diferenciadores dos 

corpos paquerados. Hugo e Luís – ao se identificarem como negros – não relataram nenhuma ocasião de paquera 

onde suas negritudes dificultaram ou facilitaram suas paquerações. 
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5. FACEBOOK E AS SOCIABILIDADES DIGITAIS 
 

O desenvolvimento da cibercultura e da realidade virtual tem sido acompanhado pelo 

medo ou desconfiança sobre a possibilidade de os indivíduos se enclausurarem em suas 

residências, laptops e celulares móveis e, assim, diminuírem gradativamente as interações 

“offline”. O que se percebe é o contrário: abre-se um novo canal para comunicação humana 

(LÉVY, 2000).  As redes sociais e as comunidades virtuais estão cada vez presentes na vida 

humana, servindo para inúmeros propósitos. Atualmente, estão se tornando interfaces de 

debate, conscientização e organização de manifestações que se iniciam na virtualidade e 

ganham as ruas no mundo inteiro. Estas interfaces promovem uma maior quantidade de 

contatos entre os indivíduos cujos interesses podem ser amorosos e/ou sexuais. 

 

Mas é como eu falei para ti, mesmo que, as pessoas tenham se visto e não se 

conheçam, ao extremo, mas tenham se visto, algumas vezes na rua, em algum local, 

no trabalho... E elas não tenham tido nenhuma oportunidade de conversar [...] aí elas 

começam a conversar pela rede social, [...] (Hugo, 2016). 

 

Na cibercultura, a capacidade profanatória85 dos seres sociais é potencializada. Há 

experimentação incessante. Os usos e os costumes da cultura corpórea são ‘jogados’ e até 

recriados de diversas formas na cibercultura. Um exemplo disso é o Facebook, cuja finalidade 

primeira de seus inventores – criação de novo/as amigo/as – constitui apenas uma das 

constantes utilidades (re) criadas pelos usuários. Um dos seus usos, atualmente, é a atividade 

de paquera e “pegação” virtual ou “caçada”86.  

     

No face é mais incerto, pois é uma conversa muito em aberto. É um estranho total 

assim, porque o Facebook não é feito para a paquera, diferentemente dos aplicativos. 

É feito também, mas não é o objetivo principal. Os aplicativos são mais para as 

pessoas se pegarem mesmo, de fato, não tem outra coisa [...] (Jorge, 2016). 

 

O Facebook tem a ideologia de se fazer amigo. Não é porque eu sou, eu vou 

convidar os meus amigos, todos os meus amigos aos meus redores e as outras 

pessoas que eu não conheço eu não vou convidar! Eu uso o Facebook para se fazer 

amizades ou, algo mais se rolar, entendeu? (Neto, 2015). 

                                                            
85 Para Agamben (2007), profanar significa a abolição e cancelamento de separações engendradas sobre 

determinado uso com a pretensão de brincar ou criar novos usos para determinada separação. Há uma 

desativação dos dispositivos do poder e a devolução de determinado objeto, atividade ou espaço para o uso 

comum e criação de usos possíveis (Ibid, p. 68-75).  
86 Termo retirado dos discursos dos usuários como outro termo para designar a “pegação” ou busca sexual por 
parceiros, seja na internet quanto na vida real. Entretanto, para alguns, este termo é pejorativamente utilizado 

para aqueles que exageram nesta busca e que não se contentam de não terem “ficado” com ninguém e quase 
sempre “pegam qualquer um” (Romeu, 2013). 
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 Inicialmente, este capítulo traz uma breve discussão sobre a cibercultura e 

ciberespaço87 defendendo a ideia de espaço híbrido e questionando a valorização do contexto 

“offline” de algumas perspectivas teóricas. No segundo momento, são analisados os sites de 

redes sociais, principalmente o Facebook, e as sociabilidades específicas que são performadas 

nesse contexto. Em seguida, a publicação incessante de imagens e a utilização de recursos do 

Facebook será problematizada por constituir elementos cruciais para se pensar os regimes de 

exposição, reconhecimento e visibilidade que atravessam as relações mediadas no “online” e 

interseccionam os rituais de paquera. E, por último, algumas constatações da etnografia 

“online” são discutidas, tais como a construção do corpo virtual através do perfil e a constante 

busca por participação nas redes sociais de teor terapêutico e de autoajuda. 

 
 
5.1 CIBERESPAÇO E CIBERCULTURA 

 

A cibercultura é um conjunto material e intelectual de atitudes, práticas, valores e 

pensamentos desenvolvidos paralelamente ao crescimento do ciberespaço. É a interconexão 

dos computadores e a infraestrutura material digital que possibilitará o surgimento desse meio 

de comunicação – o ciberespaço – caracterizado por um universo de informações disponíveis 

para os seres humanos acessarem (LEVY, 2000). 

Na tentativa de determinar o surgimento da cibercultura, Santaella (2003) faz uma 

contextualização a partir da distinção de seis eras culturais – oral, escrita, impressa, de 

massas, das mídias e digital88, tomando como ponto de partida a cultura de massas. Estas seis 

eras coexistem e convivem simultaneamente na contemporaneidade num processo de 

complexificação e imbricamento de uma cultura na outra (Ibid., p. 78).     

 A cultura de massas surge com o jornal, o telégrafo e a fotografia. Acentua-se com o 

aparecimento do cinema, solidifica-se com a TV e a ideia do homem de massa: a televisão se 

vincula à manutenção de uma audiência que apenas recebe informações (SANTAELLA, 

2003). A produção televisiva – caracterizada pelo espectador passivo, alienado e de 

indiscutível adesão – passa a ser modificada com a introdução dos microcomputadores 

pessoais e portáteis no mercado doméstico dos anos 80. Os espectadores – transformados em 

usuários por conta da exigência que os computadores engendraram – passam a ter uma                                                            87 O termo ciberespaço foi criado pelo escritor de ficção científica William Gibson, em 1984, a partir de dois 

conceitos: cibernética e espaço. Gibson destacava a desconexão entre ciberespaço e espaço físico material. 
88 A era digital se caracteriza pelos processos de digitalização, ou seja, “todas as fontes de informação, incluindo 
fenômenos materiais e processos naturais, incluindo também as nossas simulações sensoriais, como ocorre, por 

exemplo, nos sistemas de realidade virtual, estão homogeneizados em cadeias sequenciais de 0 e 1” 
(SANTAELLA, 2003, p. 83).  
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relação interativa e bidirecional que se diferenciava da relação mantida com o televisor (Op. 

Cit.).            

 A partir do relacionamento dos usuários – com os computadores, os gravadores de 

vídeo, as câmeras e os telecomandos – surgem hábitos mais autônomos de discriminação e 

escolha que serão característicos da cultura da velocidade e das redes. A terceira era cultural é 

a midiática – cibercultura – onde o foco é a possibilidade de cada um se tornar produtor, 

criador e difusor de seus próprios produtos (SANTAELLA, 2003).  

A cibercultura tem uma natureza heterogênea, descentralizada, reticulada e baseada 

em módulos autônomos. O microprocessador é o locus de produção da cibercultura, que não 

se limita ao desktop (SANTAELLA, 2003). O celular, o fax portátil e o computador são 

exemplos de formas eletrônicas que possibilitaram o surgimento da cibercultura e se tornaram 

essenciais para as sociabilidades “ciber”. Para sua criação – e que se tornaram essenciais à 

vida social cibercultural – podemos citar o celular, o fax portátil, o computador e outras 

formas eletrônicas. As comunidades virtuais e a inteligência coletiva encerram as 

consequências mais pungentes da cibercultura (Op. Cit.).    

 Dentre as invenções que levaram à cibercultura, Santaella (2003) cita o processo 

digital, cujos principais méritos estão na compressão de dados e na correção de erros. O 

rápido desenvolvimento da multimídia é um dos aspectos mais importantes da evolução 

digital, pois as quatro formas principais da comunicação humana podem ser sintetizadas em 

um único setor: “o documento escrito (imprensa, magazine, livro); o audiovisual (televisão, 

vídeo, cinema), as telecomunicações (telefone, satélites, cabo) e a informática (computadores, 

programas informáticos)” (SANTAELLA, 2003, p. 84). Outra invenção crucial neste processo 

foi o modem.89 seguido da internet e das interfaces.90    

 Lemos (2010) define cibercultura como um “conjunto tecnocultural” que surge no 

final do século XX em consonância com a microinformática e o surgimento das “redes 

telemáticas mundiais” (Ibid., p. 22). Esta forma cultural engendra modificações nas práticas 

sociais criando novas formas de sociabilidade e comunicação social. A cultura contemporânea 

é configurada por essas novas relações entre as tecnologias e a sociabilidade, cuja 

intensificação da transparência e dos contatos provocam a circulação veloz de ideias e 

comportamentos (Op. Cit.).                                                                    
89 É o aparelho que “transforma os impulsos eletrônicos produzidos pelo computador (os códigos que 

representam números e letras sob a forma de bits) em impulsos sonoros ou digitais compactados, capazes de 

viajar com grande velocidade nas redes comutadas do telefone” (SANTAELLA, 2003, p. 84). 
90 Diferentemente das ferramentas – elaboradas para uso específico – uma interface se ajusta aos nossos 

propósitos; é a “janela para o ciberespaço”, ocorrendo quando “duas ou mais fontes de informação se encontram 
face a face” (SANTAELLA, 2003, p. 91). 
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 A cibercultura é caracterizada por três leis fundadoras: “a liberação do polo da 

emissão, o princípio de conexão em rede e a reconfiguração de formatos midiáticos e práticas 

sociais” (LEMOS, 2006, p. 53). Estas leis nortearam o princípio de “re-mixagem” que rege a 

cibercultura. Tal processo, iniciado com o pós-modernismo, impulsionado pela globalização e 

atingindo o ápice de desenvolvimento com as novas mídias, é definido como o conjunto de 

combinações, colagens, “cut-up de informação” (LEMOS, 2006, p. 52) das práticas sociais e 

comunicacionais através das tecnologias digitais. Um exemplo deste processo de re-mixagem 

é a ‘Wikipédia’: uma enciclopédia eletrônica que pode ser atualizada por qualquer pessoa no 

mundo.           

 O autor nos convida a compreender a “ciber-cultura-remix” a partir de alguns dos seus 

fenômenos atuais: os blogs, os podcasts, os sistemas “peer to peer”,91, os softwares livres e a 

arte eletrônica. O fenômeno mundial ‘podcasts’ encerra emissões sonoras e surge em 2005.  O 

termo é constituído pelos nomes ‘ipod’ – tocador de mp3 da Apple – e ‘broadcasting’ – 

disseminação de informação em larga escala.  Lemos (2006) enfatiza que não é o fim do rádio 

como meio de comunicação e, sim, uma verdadeira reconfiguração dos formatos de emissão 

sonoros do tipo: ‘faça você mesmo a sua rádio’.       

 Os blogs são publicações emitidas por qualquer pessoa – com a possibilidade de 

frequência diária – e podem conter diversos tipos de informações: jornalísticas, literárias, 

humorísticas e outras. O fenômeno da blogosfera – conjunto de blogs ao redor do mundo – 

“tem raiz na liberação da emissão e na reconfiguração da indústria midiática e de suas práticas 

de produção de informação” (LEMOS, 2006, p. 58).     

 Um dos fenômenos mais inusitados da cibercultura é a adoção de softwares livres, cuja 

finalidade é criar e compartilhar soluções e programas de computadores (LEMOS, 2006). O 

uso destes softwares questiona o monopólio de empresas produtoras e fomenta a cultura 

“copyleft” – do compartilhamento – em oposição à “copyright” – cultura da propriedade 

dominante na sociedade informacional.       

 Com a popularização da internet e o surgimento do world wide web (www) em 1992, 

o ciberespaço e a internet passaram a ser tratados quase como sinônimos. Neste ínterim, os 

espaços digitais foram considerados desconexos da realidade física. Tal processo levou à 

utilização do termo realidade virtual como antônimo à vida real (SOUZA E SILVA, 2006, p. 

21-22).                                                                 
91 P2P – é um sistema de compartilhamento de arquivos de diversos formatos, possibilitando que cada usuário se 

torne um fornecedor de informação (LEMOS, 2006, p. 60). 
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A realidade virtual (RV) não pode ser considerada como ausência ou a negação do 

real, “mas como uma expansão da capacidade perceptiva de se viver no real por tecnologias 

de realidade virtual, que oportunizam a experiência sensível antes não vivida em imagens” 

(DOMINGUES, 2006, p. 81). A RV expande e hibridiza a realidade. Ela supera a dicotomia 

corpo/mente e encerra o desejo de se sentir habitando outros lugares, tempos e espaços, onde 

o corpo “age em toda sua estrutura mental e sensória num cogito que beira o sonho, 

constituindo-se numa outra experiência do real, onde o virtual não é menos real do que as 

experiências sensoriais acumuladas ‘naturalmente’” (Ibid., p.82). O corpo dialoga com o 

ambiente artificial ao ser conectado e suas ações enviam informações a microestruturas do 

ambiente externo (Ibid., p. 85).       

 Atualmente, o ciberespaço se refere ao conjunto de tecnologias diferentes, familiares, 

disponíveis que têm em comum a habilidade de simular ambientes através dos quais é 

possível a interação humana. Alguns autores o consideram sinônimo de realidade virtual. Mas 

RV configura-se como uma das possibilidades de realização do ciberespaço que tem recebido 

muitas definições. O ciberespaço – locus de desenvolvimento da cibercultura – reinventa o 

corpo, a arquitetura e as relações complexas entre os usuários (SANTAELLA, 2003). 

 No ciberespaço, o ‘eu’ não se liga muito a uma localização física, classe social, a um 

corpo ou sexo. As diferenças e as proximidades são de ordem semânticas:92:verdadeira base 

da ‘ordem’ do ciberespaço (LEMOS; LÉVY, 2010). Esses autores apontam como erro 

frequente dos críticos da cibercultura a pressuposição de que a unificação técnica acarretaria 

uma uniformização cultural: pelo contrário, a multiplicação das conexões ao espaço virtual, 

aumenta a diversidade em todos os lugares. No ciberespaço ou “pós-cidade virtual planetária” 

a diversidade é universalizada e exacerbada em detrimento às cidades físicas (Ibid., p. 205-

207). 

 O conceito de ciberespaço foi responsável: pela consideração do físico e do digital 

como espaços desconectados; pelo destaque da metáfora de rede; e pela utopia de espaços 

sociais criados “online” majoritariamente (SOUZA E SILVA, 2006).  Com a disseminação da                                                            
92 Lévy (2010) defende a criação do espaço semântico que estaria ligado “à ausência de um sistema de 
coordenadas semânticas comum para além da multiplicidade das disciplinas, das línguas, dos sistemas de 

classificação e dos universos de discursos”. Conforme o autor, ele se constituiria por duas faces: 1– face – IEML 

– “garantiria o cálculo automático das relações semânticas entre tags e desempenharia o papel de medium entre 

línguas naturais”. 2 –  face – decodificadores “em línguas naturais ou ícones permitiriam a interação de 
utilizadores humanos com a tag e determinariam o seu sentido” (Ibid., p. 18). O autor fala de um futuro não 

muito longe, onde as nações estarão desacopladas dos territórios físicos e mais ligadas “às línguas, religiões, 
disciplinas, densidades de coorperação econômica ou intelectual, ao trabalho, ideias, paixões, músicas, ou seja, 

às culturas, a tudo o que é da ordem semântica e relacional, do que ao acaso dos lugares de nascimento” (Ibid., p. 

204). 
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interface93 móvel ocorreu uma mudança na percepção dos espaços urbanos. A autora propõe o 

conceito de espaço híbrido para preencher o vácuo conceitual quando a internet se torna 

móvel e as comunidades – mesmo formadas no ciberespaço – são agora encontradas em 

espaços urbanos – híbridos. A diferença trazida pelas tecnologias móveis é que abre “a 

possibilidade de movimento através do espaço ao mesmo tempo em que se interage com 

outros usuários que estão tanto distantes quanto no mesmo espaço contíguo via posição 

relativa a outros” (SOUZA E SILVA, 2006, p. 39).      

 O espaço híbrido é um espaço móvel, resultante da movimentação dos usuários que 

carregam aparelhos portáteis de comunicação conectados à internet e a outros usuários. Ele 

combina os espaços físicos e digitais possibilitando aos usuários não terem mais a “sensação 

de ‘entrar’ na internet, ou de estarem imersos no espaço digital” (SOUZA E SILVA, 2006, p. 

27). A autora aponta como forte indício da transferência da comunicação em rede para 

espaços híbridos, o surgimento de jogos de realidade híbrida – jogos móveis com base em 

posicionamento. É a passagem do ciberespaço para espaço híbrido que constitui a constatação 

de que o espaço digital nunca foi, na verdade, separado dos espaços físicos – corrobora a 

autora. Neste ínterim, as redes sociais são exemplos de espaços híbridos. Outro indício da 

hibridização94 é a performance-paquera analisada nessa pesquisa.    

 Lemos e Lévy (2010) enfatizam que a tecnologia móvel reforça ainda mais os vínculos 

sociais face a face. E, mesmo ao adotarem o termo ciberespaço, eles reiteram que a 

mobilidade dá origem a novas formas de agregação social atreladas ao território. Para os 

autores, há uma crescente sinergia entre o espaço físico e o ciberespaço, através do uso das                                                            
93 Uma interface define tanto a percepção do espaço que habitamos como o tipo de interação com os outros 

possíveis de comunicação. Atua como mediadora das relações de comunicação, representando informações e 

criando sentido. As interfaces são culturalmente definidas quando sentidos emergem de conjunturas posteriores 

ao ato de criação. Mudar um significado de uma interface “requer a re-conceitualização das formas de relações 

sociais e dos tipos de espaços que esta medeia” (SOUZA E SILVA, 2006, p. 23-24). 
94 Daniela Kern (2004) salienta que o conceito atual de hibridismo é veiculado sob duas facetas: a política e a 

estética. Ele se refere a modos de agir e de construir, cuja finalidade é sempre política. Nas artes, por exemplo, 

misturar gêneros, técnicas e materiais pode ser entendido como intencionalidade contestadora de normas e 

convenções sociais. Kern cita Nestor Canclini como um dos primeiros teóricos a conceituar politicamente o 

hibridismo percebido como processo positivo de renovação cultural via mesclagem. Este conceito também corre 

o risco de servir ao ‘lado errado’ e justificar a exclusão de classes e culturas subalternizadadas pela lógica 

capitalista dominante. As críticas em torno do conceito cancliniano compartilham da ideia de que o hibridismo 

pode favorecer o capitalismo através da intensificação do consumo de certos bens culturais. Em contrapartida, 

Stuart Hall – também citado por Kern – elogia o conceito e sublinha a sua potência criativa. Na conclusão do 

artigo, a autora reitera que as concepções contemporâneas de hibridismo tentando se afastar da origem biológica 

do conceito no século XIX – mistura de espécies diferentes e não compatíveis – terminam aceitando um conceito 

de cultura semelhante ao de raça, que balizou o hibridismo em sua origem: culturas como produtos sociais 

fechados e incompatíveis cuja união forçada resultaria em constructos instáveis. Neste sentido, a intenção 

política do hibridismo aparece de forma “agonística”: ele é utilizado pelos colonizados como estratégia de 

resistência perante os colonizadores; ou estes últimos perseveram em sua colonização através do hibridismo 

(KERN, 2004). 
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ferramentas locativas: smartphones, palms e GPS. Atualmente, temos mobilidade física 

acoplada à mobilidade informacional, ou seja, a mobilidade da internet, em vez de causar uma 

maior desagregação social e afastamento do real, promove uma hibridização e expansão do 

real através do espaço virtual. O fortalecimento de espaços híbridos põe em cheque a divisão 

de espaço físico e digital – conforme Souza e Silva (2006) – e questiona a tese de que o 

espaço virtual em oposição ao real seja apenas um apêndice deste último sem relevância para 

a cultura contemporânea.          

 O conceito de espaço digital não é o mesmo, pois se fundiu com o espaço físico. A 

inclusão da internet em atividades cotidianas implica pensar a criação do corpo e da 

identidade no “online” vinculada a serviços que se baseiam em posicionamento e macro-

coordenação (SOUZA E SILVA, 2006, p. 38). Nos espaços híbridos, os celulares não 

removem os usuários dos espaços físicos e, sim, os conectam aos espaços em que habitam, 

porque a conexão depende dos posicionamentos desses usuários em relação aos espaços onde 

se localizam (Op. Cit.).          

 Na discussão acima, o ciberespaço como universo “online” parece estar apartado do 

espaço “offline”. Souza e Silva (2006), através do seu conceito alternativo de espaço híbrido, 

enfatiza a conexão entre o espaço físico e o digital, mas parece que a confusão ainda continua 

por sua utilização do termo espaço. Lemos e Lévy (2010) compartilham da ideia de 

vinculação entre esses dois espaços, mas continuam defendendo o conceito de ciberespaço 

para destacar a possibilidade de construção de novas formas sociais engendradas na 

virtualidade. 

De certa maneira, a ideia do ciberespaço como meio ou dispositivo de comunicação 

interativo já é anunciada por Pierre Lévy (2000). Entretanto, o ciberespaço é um universo 

aberto independente – dos lugares geográficos e de tempos – caracterizado pela virtualização 

e desterritorialização. 

A separação entre espaço físico e digital também é questionável (MISKOLCI, 2011; 

BELEI, 2012). Para Miskolci, devemos pensar essa separação como um contínuo articulado e 

interdependente. O ciberespaço como universo separado regido por leis e demandas 

específicas e que os sujeitos experimentam e se reinventam não existe (MISKOLCI, 2012, p. 

32).  O que ocorre é uma mediação do universo “offline” – lócus de origem das necessidades 

e interesses dos seus usos sociais – via “mídias digitais” (MISKOLCI, 2011, p. 16). O termo 

mídias é utilizado para definir os meios de comunicação conectados numa confluência entre 

conexão e o suporte material (Ibid., p. 12).  
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Miskolci (2011) assevera que o uso das mídias digitais no mundo e no Brasil ainda 

está em processo de disseminação. As mídias transformaram as formas de se comunicar das 

pessoas e as relações sociais. Algumas pesquisas apontam uma fragmentação identitária e 

outras para uma maior fluidez dos eus envolvidos na vida “online”. O autor destaca três 

importantes aspectos da utilização dessas mídias: o protagonismo individual, a articulação das 

diferenças pessoais como elementos para efetivação de contatos e socialização (Ibid., p. 13) e 

a utilização de critérios particulares de seletividade em relação a essa efetivação (MISKOLCI, 

2012).            

 A noção de mídias digitais também se contrapõe à noção de interfaces, por elas se 

relacionarem com a ideia de espaço, mas compartilharem do mesmo objetivo de destacar a 

função mediadora no processo de comunicação e interação social. Essa noção – que não 

separa o “online” do “offline” – parece supervalorizar o segundo em detrimento do primeiro e 

subalternizar as afirmações de Lemos e Lévy (2010) sobre as especificidades sociais 

rearticuladas no “online”. Além disso, negligenciar um contexto social que é articulado e 

constituído via tecnologia é limitar a noção de contexto social inteligível ao “offline”.  

 Os sujeitos utilizam as mídias a partir de necessidades do “offline” – como assevera 

Miskolci (2012) –, mas, nas experimentações da cibercultura – ou em espaços híbridos –, 

rituais, práticas e códigos do “offline” são ressignificados e recriados. A liberdade, o 

anonimato e a potencialidade das sociabilidades na cibercultura engendram a construção de 

outros códigos sociais. As paqueras no Facebook e em uma festa eletrônica – embora possam 

ser semelhantes em termos de estrutura ritual – engendravam percursos performáticos 

diferentes. Essa diferença era condicionada pelo espaço virtual ou digital. No ciberespaço – 

por exemplo –, o corpo paquerado possui outra materialidade: é “outro” corpo. Um corpo 

virtualizado que parte de um suporte “offline”, mas que, ao ser digitalizado, assume outra 

configuração. Ele performatiza sob a regulação de normas e códigos sociais cuja fonte é o 

“offline”, mas, que, no ciberespaço ou espaço híbrido, estão sempre potencialmente 

susceptíveis à profanação. 

O Facebook e os aplicativos como tinder, grindr e scruff não são apenas uma mídia 

para paquera ou “pegação” virtual. Os sujeitos recriam a paquera e são afetados por paqueras 

hibridizadas. O conceito de espaço híbrido permite visualizar a interdependência entre o 

“offline” e o “online” e, também, ressalta a especificidade que as relações sociais possam 

assumir no “online”. Já o conceito de mídias digitais reitera essa interdependência, mas parece 

minimizar o potencial criador e ressignificador do “online”. O contexto “online” não pode ser 

reduzido ao apêndice do “offline”. Nesse sentido, embora utilizando o conceito de mídias 
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digitais por denunciar a inseparabilidade do “offline” e “online”, seja necessário pensar noutro 

termo para se referir aos contextos sociais contemporâneos interconectados – cuja relevância 

do “online” não seja minimizada e, ao invés disso, ressaltada como “copresença” em relação 

ao “offline”. Parece que o termo “contextos culturais híbridos” permite enfatizar a 

continuidade, inseparabilidade e interdependência entre o “offline” e o “online” sem 

supervalorizar nenhum dos polos.         

 A paquera no Facebook não pode ser compreendida apenas como uma preparação para 

uma etapa “offline” e nem como um substituto dessa etapa. Cada processo situado de paquera 

híbrida possui contornos nos quais a preponderância de um dos polos pode ser visualizada ou 

não, como também o entrelaçamento do “online” e “offline” pode qualificar e modificar o 

processo de busca amorosa e/ou sexual como um todo.     

 No decorrer das análises, a paquera “online” e “offline” será discutida separadamente, 

mas a pressuposição transversal da investigação é a de que a paquera contemporânea é 

hibridizada – um “continuum” entre esses dois contextos culturais mediados e ressignificados 

pelas tecnologias móveis possíveis.         

A compreensão dos processos de paquera no Facebook não ficará restrita aos códigos 

de sociabilidade específicos desse contexto, pois, como assevera Miskolci (2011), os usuários 

não se restringem a um só contexto. Eles engendram rearticulações, inclusive porque as 

mídias também já se encontram em processos de integração: aplicativos como o tinder já 

estão integrados aos perfis do Facebook, por exemplo. 

 

5.2 SITES DE REDES95 SOCIAIS 

 

As comunidades virtuais – Facebook, myspace, orkut, linkedin, xing, pulse – vêm 

protagonizando um desenvolvimento espetacular e se tornando cada vez mais ‘tácteis’ no 

sentido de representarem as dinâmicas do conjunto de relações sociais Elas constituem 

interfaces – onipresentes em termos da comunicação social – em que as pessoas participam da 

criação, avaliação e crítica dos conteúdos na rede em sistemas sociais de troca e colaboração. 

Um dos aspectos mais desconcertantes da comunicação no ciberespaço é o borramento da 

distinção privado/público ou o desmoronamento da instância privada (LÉVY, 2010). 

 As redes sociais começaram a se desenvolver há mais de vinte anos antes da web.                                                            
95 A rede é constituída por agentes e suas ligações, as quais constroem os “nós” e elos. As operações em rede 

ocorrem de maneira paralela e simultânea a outras operações de rede. Essa concepção difere de redes de 

televisão que possuem um centro irradiador cuja origem e destino dos sinais obedecem a uma organização 

hierárquica (SANTAELLA, 2003, p. 89). 
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Atualmente, constituem a base social do ciberespaço e referência central na construção de 

uma ciberdemocracia.  Elas não podem ser concebidas como separadas ou isolando indivíduos 

em grupos, mas, sim, como inter-relacionadas umas às outras, atuando para construir o social 

(LEMOS; LÉVY, 2010).         

 Não se pode rotular de comunitária toda forma social de agregar na internet. Tal 

classificação depende da maneira como os usuários interagem entre si e de seus 

pertencimentos simbólicos. Nas agregações comunitárias na internet, existe um sentimento de 

afinidade que é delineado por um território simbólico que mantém a coesão do grupo através 

do compartilhamento de emoções e pessoalidades (LEMOS; LÉVY, 2010).   

 As agregações eletrônicas não comunitárias são caracterizadas pelo caráter efêmero do 

compartilhamento de experiências e informações. Nestes aglomerados não há coesão 

permanente entre os participantes (LEMOS; LÉVY, 2010). O Facebook e os grupos de 

whatsapp em determinados momentos podem ser classificados como agregações virtuais 

comunitárias como também não-comunitárias. Atualmente, é recorrente a formação de grupos 

e comunidades virtuais coesos ou efêmeros que compartilham determinado conjunto de 

afinidades ou intencionalidades. Os processos de paquera e a “pegação” virtual podem surgir 

de ambas agregações.          

 As relações de proximidade entre os indivíduos se proliferam cada vez mais através 

dos softwares sociais – Facebook, instagram ou whatsapp, por exemplo. Neles, a relação se 

estabelece pela construção de vínculos afetivos direcionados aos usuários adicionados aos 

perfis dessas plataformas. Esses contatos adicionados detém a possibilidade de constituir 

redes de sociabilidade que se vinculam a interesses variados. As proximidades no “território 

virtual” são semânticas e não delimitadas pela geografia ou por uma instituição social 

qualquer.  No ciberespaço [ou nos contextos culturais híbridos], as pessoas se aproximam 

umas às outras por conta dos mesmos temas, paixões, língua, disciplina, orientação política, 

sexual, projetos, objetos, ideias, etc. (LEMOS; LÉVY, 2010). Em suma, pelas afinidades de 

acordo com os relatos dos entrevistados.       

 Atualmente, os sistemas como Facebook – rede social mais popular no Brasil – são 

como “grandes portais pessoais, onde o usuário expõe a sua vida e suas informações ao 

mesmo tempo em que se relaciona com amigos e pessoas de mesmo interesse” (LEMOS; 

LÉVY, 2010, p. 106). A interface móvel possibilita conexão durante os deslocamentos 

espaciais e sinergéticos entre os espaços virtuais e físicos. Os sistemas – blogger, yahoomaps, 

googlemaps, flicker, Facebook, orkut, myspace, etc. – oferecem gratuitamente espaços para os 

usuários criarem páginas, blogs e comunidades. Nestes softwares sociais, existe a 
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possibilidade de expor suas preferências e difundir as mais variadas produções. Eles também 

facilitam a comunicação através de e-mails, comentários e troca de mensagens com as 

comunidades de que determinado usuário participa (LEMOS; LÉVY, 2010).  

 Recuero (2011) considera dois elementos característicos de uma rede social: os atores 

e as suas conexões – interações ou laços sociais. Os atores – representados pelos nós ou nodos 

– podem ser um fotolog, um twitter ou um perfil do Facebook. Eles agem no ciberespaço 

“através de representações performáticas de si mesmos, como seus fotologs, weblogs e 

páginas pessoais, bem como através de seus nicknames” (Ibid., p. 29). Os perfis dos usuários 

passam a ser pistas de um ‘eu’, ou melhor, construções de um sujeito que se representa de 

forma multifacetada através de performances (RECUERO, 2011).    

 A interação mediada pelo computador é caracterizada pela capacidade de migração, 

criação e manutenção de relações complexas atravessadas por valores sociais que as 

constroem. Tais relações podem gerar laços sociais – que, por sua vez, são formados pela 

conexão dos envolvidos que buscam a sedimentação de relações estabelecidas. Esses laços 

podem ser fortes e fracos. Os primeiros se caracterizam pela proximidade, intimidade e 

intencionalidade na criação de conexões. Os últimos possuem trocas sociais mais difusas e 

relações esparsas (RECUERO, 2011). Vale ressaltar que a autora se utiliza desta divisão 

reducionista e popular, embora reconheça que um laço pode ter diferentes níveis.  

 Nas relações mediadas, o distanciamento físico proporciona o anonimato de diversas 

formas porque não é fácil definir a relação entre corpo físico e personalidade do usuário 

(RECUERO, 2011). Esse anonimato facilita o início e o término de relações sociais ou 

engajamentos. Sem o conhecimento imediato de barreiras como sexualidade, cor, limitações 

físicas e outras, é possível uma maior liberdade dos atores envolvidos de se reconstruírem no 

ciberespaço (Op. Cit.). Dito de outra forma, no ciberespaço, o ‘eu’ desterritorializado 

(LEMOS; LÉVY, 2010) se mostra ávido por assumir as territorialidades tanto possíveis 

quanto estratégicas em relação aos seus desejos e objetivações. Entretanto, nenhum ‘eu’ ou 

corpo é reconhecido sem essas ditas “barreiras”. Aliás, essas barreiras se constituem nas 

normas sociais que atuam não apenas na diferenciação constitutiva dos sujeitos, mas nas 

dinâmicas do reconhecimento social.       

 Na cibercultura, o princípio de liberação da palavra e da emissão torna permissível a 

qualquer pessoa “consumir, produzir e distribuir informação sob qualquer formato em tempo 

real e para qualquer lugar do mundo” (LEMOS, 2010, p. 25) sem pedir concessão a ninguém. 

A emissão livre e em rede cria uma potência. Os sujeitos tornam-se artífices ou juízes no 

tocante à criação, veiculação e manipulação de informações, imagens e narrativas sobre si e 
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sobre os outros. É neste sentido que podemos inferir que a cibercultura, de forma inusitada, 

possibilita uma manipulação de identidades, gêneros, sexualidades. 

Essa potência criada na cibercultura pode, também, tornar os usuários vulneráveis e 

expostos a enunciações negativas, discriminatórias ou difamatórias. No Facebook, por 

exemplo: 

 

Querendo ou não o Facebook ele te expõe. Ele não precisa ser teu amigo, as pessoas 

que estão lá, eles não precisam ser teu amigo para falar mal de ti. Às vezes tu não 

conheces uma pessoa, mas elas vão e falam mal de ti pelas tuas costas, sem nem 

saber quem tu és: ‘ah vi ele ali em tal lugar, maior beijo mais outro cara, ah, não sei 

o que e tal’... mesmo sem ser seu amigo, mesmo sem nunca ter te visto na vida 

(Neto, 2015). 

 

As “narrativas de si” – que se multiplicam nas redes sociais – permitem a 

conectividade contínua dos atores sociais tanto para construir visibilidade quanto para 

divulgar pontos de vista. Ao falar de si, os sujeitos conectados, através de textos, imagens, 

vídeos, comentários, borram os limites entre o público e o privado, celebridade e anonimato, 

consumidor e produtor. Instaura-se, na contemporaneidade, um paradoxo: narrativas de si que 

expõem as intimidades na internet, mas também buscam segurança e preservação da 

privacidade (COUTO, 2014). Destarte, este autor sugere refletir sobre a privacidade como a 

capacidade dos atores sociais ou grupos de administrar seletivamente suas revelações. É esse 

revelar-se seletivo que constitui o princípio norteador da visibilidade do desejo por pessoas do 

mesmo sexo (MISKOLCI, 2015) a fim de evitar desconfortos, constrangimentos e retaliações 

sociais. Os rituais de paquera desvendados nessa pesquisa estavam imersos nessa prática do 

revelar-se seletivamente característico do regime de visibilidade das buscas homossexuais. 

No Facebook, a homossexualidade não era textualizada. Os colaboradores utilizavam 

rituais para expor seus desejos amorosos e/ou sexuais, pois determinados usuários não se 

reconheciam como homossexuais ou vivenciava a heterossexualidade nos mais diversos 

espaços de sociabilidade. 

 Na cibercultura, a introspecção cede lugar à “exibição de si” justificada pela incitação 

crescente – e valorizada socialmente – da “cultura de participação” (COUTO, 2014, p. 49). Os 

atores devem narrar, opinar, comentar, julgar e classificar. Na sociedade em rede, os 

pensamentos e os feitos dos sujeitos só adquirem relevância e sentido se forem publicizados. 

Em resumo, a “cibercultura avançada” é sintetizada por três verbos: compartilhar, participar e 

colaborar (COUTO, 2014, p. 53).       

 Atualmente, a denominação “sites de redes sociais” objetiva diferenciar redes sociais 
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“online” e “offline”, além de enfatizar esses sites como ferramentas simbólicas para se 

construir novas formas de conexão e manutenção de contatos entre os atores. Esses sites tanto 

permitem criação de perfis individualizados quanto criam laços de sociabilidade via 

conversação sincrônica ou assincrônica (RECUERO, 2014).   

A conversação nesses sites é um fenômeno organizado por convenções que simulam 

elementos da fala através do uso de ‘emotions’ e onomatopeias, por exemplo.  A conversação 

– geradora de valores para cada ator social – pode ser facilmente reproduzida e disseminada 

pelas redes sociais na internet numa produção de debates e proliferação de ideias. Um dos 

valores gerados pelos sites é a facilidade de conhecer novos atores e de manter contatos já 

existentes (RECUERO, 2014).        

 O sujeito performa e se transforma de forma incessante na era digital. Ele é 

multiplicado, disseminado, descentrado e interpelado por identidades instáveis. A cultura 

digital também transforma o modo como pensamos o sujeito (SANTAELLA, 2003). Esta 

autora nos convida a pensar sobre as novas formações sociais privilegiando as teorias pós-

estruturalistas e desconstrucionistas cuja ênfase reside no papel da linguagem quando o 

assunto é a constituição do sujeito. Assim, é através da linguagem – atravessada por 

operações de poder – que o sujeito se constitui e adquire significância cultural. 

 

 

5.3 O “FACE” 

 

O Facebook é um sistema criado pelo americano Mark Zucherberg – na época em que 

era aluno de Harvard. Foi lançado em 2004 e tinha como objetivo inicial criar uma rede de 

contatos no momento em que um jovem da escola secundária ingressava na universidade: que, 

nos EUA, pode representar mudança de cidade e de configuração social e cultural 

(RECUERO, 2011). Esta rede social funciona através de perfis e comunidades cuja inovação 

significativa é a possibilidade de os usuários criarem aplicativos para personalizar seus perfis. 

O website é gratuito para os usuários e sua receita é proveniente de banners ou destaques no 

feed de notícias (RECUERO, 2011). Os usuários, ao criarem seus perfis, podem trocar 

mensagens, postar fotos e vídeos e, caso queiram – como alguns que se autodenominam 

“faceanos” doentes (Olavo, 2015) –, podem postar frases, discursos ou confissões sobre seus 

cotidianos.  A visualizaçao de dados dos perfis é restrita e controlada pelos usuários. 

O Facebook pode ser utilizado pelos usuários sob a forma de contexto “online” de 

paquera, mesmo não sendo um site específico de busca por parceiros sexuais, tais como 
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manhunt, disponível, badoo e outros. Ele inicialmente é considerado uma rede social que 

objetiva buscar amigos, construir uma rede de sociabilidades virtuais e, na medida do 

possível, negociar encontros face a face: 

 

Eu acho assim: é porque o Facebook, querendo ou não, se tornou uma ferramenta de 

encontro, começou a ser usado para isso. De a pessoa começa a conhecer as pessoas 

lá e de lá, vai, parte para uma conversa pessoalmente. Que antigamente quando não 

existia a internet, a pessoa para conhecer alguém tinha que conhecer já pessoalmente 

né! (Fábio, 2016).      

 

O “Face” é um “site de rede social” que tem muitos recursos, mas, por delimitação da 

pesquisa, foram escolhidos para análise dos perfis, o mural, o status, o sobre, a linha do 

tempo, os botões curtir, compartilhar e cutucar. O mural é um espaço na página de perfil do 

usuário onde os amigos postam mensagens para os outros verem. Ele pode ficar disponível 

para ser visualizado por qualquer usuário. O status se localiza na página de visualização 

pública do perfil e traz informações de determinado usuário para seus amigos e membros de 

sua comunidade.  A linha do tempo organiza cronologicamente todas as atividades, postagens 

e publicações dos usuários.  

Recuero (2014) analisa os botões curtir e compartilhar num contexto de conversação 

ritual no site de redes sociais como Facebook. O ‘curtir’ pode adquirir diversos sentidos: 

participar de uma conversação sem elaborar uma resposta; sinalizar para o recebimento de 

uma mensagem; agradecer por uma informação, legitimar a fala ou publicação de outro ator 

social (RECUERO, 2014). ‘Curtir’ coisas do outro é: 

 

Um meio de promover o capital social de uma pessoa e, ao mesmo tempo, 

demonstrar intimidade [...] promove igualmente o nosso capital social, desencadeia 

o poder de mostrar também quem e o que eu sou [...] ao mesmo tempo em que 

legitimo e aumento a visibilidade e a popularidade do outro também me faço mais 

visível e me popularizo (COUTO, 2014, p. 59). 

 

O botão compartilhar tem como principal função visibilizar uma mensagem, ampliar 

seu alcance ou divulgar algo numa conversação. Ele é utilizado para reforçar ou legitimar 

alguma informação ou publicação (RECUERO, 2014). Ao compartilhar, os atores sociais 

alimentam uma rede de amigos, satisfazem curiosidades e podem abraçar novos desafios 

(COUTO, 2014). Curtir e compartilhar numa conversação do Facebook funciona para 

legitimar algo dito mantendo a ‘face’, ou seja, uma imagem positiva do ator a ser legitimada 

diante dos outros (RECUERO, 2014, p. 121). A autora utiliza essa noção de face de Goffman 

que – no segundo capítulo – foi apresentada como fachada. 
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Os botões curtir e compartilhar se relacionam a postagens e publicações em geral e 

constituem os principais recursos de paquera virtual. Na linguagem ‘faceana’, clica-se curtir 

referente a algo que gostou e compartilha, para que os outros – amigos ou não – fiquem 

sabendo daquilo que você gostou de ver, ler e ouvir.     

 Atualmente, o botão compartilhar está sendo utilizado para intenções políticas: 

campanhas, abaixo-assinados, serviços de alerta e conscientizações públicas. A cultura do 

compartilhar pode ser interpretada como a própria “cultura da participação” (COUTO, 2014, 

p. 53).             

 O botão cutucar é muito polissêmico. Até os criadores dizem que o mesmo não tem 

uma finalidade específica. As cutucadas podem significar um olá, um pedido de amizade 

discreto, caso não conheça o usuário, e podem ser um recurso de iniciar uma paquera ou 

investida sexual.          

 O Facebook – de acordo com os relatos – foi considerado uma excelente plataforma de 

busca por parceiros(as) amoroso/as e/ou sexuais.96.  É entre curtidas, cutucadas e 

compartilhamentos que os usuários vão navegando pelo “online”, criando estratégias de 

manipulação identitária e de gênero para se tornarem visivéis na rede e, portanto, consumíveis 

entre os milhões de participantes da “web”. Sem visibilidade, não se existe na cultura digital.

 A análise dos perfis dos colaboradores permitiu desvelar quatro constantes na 

organização das suas páginas ‘faceanas’ que eram expostas ao grande público. A primeira era 

a presença majoritária das imagens voláteis – ubíquas, nômades e triviais – e das imagens 

infográficas ou sintéticas nos álbuns dos usuários. A segunda era constituída pela postagem 

incansável de ações, sentimentos e pensamentos dos usuários sobre seus cotidianos.  

 A tentativa de se identificar com grupos sociais, comunidades, estilos musicais, 

programas de televisão, livros, eventos e outros marcadores constituía a terceira constante. E a 

quarta objetivava significativa publicar, curtir ou compartilhar frases, pensamentos, vídeos ou 

imagens que tinham em comum uma filiação ao credo psicológico terapéutico. Essas 

constantes eram atravessadas pela perseguição da visibilidade na rede e atuavam como 

normas de participação no Facebook que controlavam as performances virtuais dos perfis                                                            
96 Recentemente foi lançado um aplicativo que facilita a busca por aventuras sexuais no Facebook. Ele se chama 

“Bang With Friends” e ajuda a descobrir qual (ou quais) dos seus contatos estão interessados em ter um “algo a 
mais”. Inventado por um grupo de universitários da Califórnia que prefere manter o anonimato, o aplicativo tenta 
evitar toda aquela conversa fiada necessária para a negociação do sexo. Fonte: 

http://delas.ig.com.br/amoresexo/2013-01-31/aplicativo-facilita-encontros-sexuais-entre-amigos-no-

Facebook.html. Acesso em: 20 jul. 2013. 

 

 

http://delas.ig.com.br/amoresexo/2013-01-31/aplicativo-facilita-encontros-sexuais-entre-amigos-no-facebook.html
http://delas.ig.com.br/amoresexo/2013-01-31/aplicativo-facilita-encontros-sexuais-entre-amigos-no-facebook.html
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analisados.            

 Os sujeitos participam, curtem e compartilham para ser e existir na cibercultura. Sem 

acentuar essa visibilidade, a condição de celebridade nos sites de redes sociais torna-se quase 

impossível. A fama é viabilizada pela contínua presença e participação no “online” (COUTO, 

2014).  Obter sucesso nas redes sociais digitais está relacionado à ânsia de visibilidade a ser 

alcançada pelos atores sociais (Op. Cit.).        

 A visibilidade é relacional, contextual, processual e estratégica (MISKOLCI, 2015, p. 

134).  Como forma de controle social, ela é inseparável das relações de poder nas quais estão 

imersos os sujeitos que direcionam seus olhares e aqueles que recebem esses olhares. Estas 

relações de poder – situadas historicamente – se cristalizam na forma de regimes de 

representação que circunscrevem a visibilidade (Op. Cit.) e, por servirem a grupos 

privilegiados, retratam de maneira distorcida os grupos subalternizados através das mídias 

sociais (MISKOLCI, 2015). 

 

Quer sejam invisibilizados e, portanto, ignorados como se não fizessem parte da 

sociedade, quer sejam hipervisibilizados como inferiores, perigosos ou monstruosos, 

terminam por serem compreendidos e tratados como um problema social, objeto de 

repreensão moral, perseguição política ou práticas normalizadoras (MISKOLCI, 

2015, p. 137). 

 

 Nem todos usuários que navegassem no “Face” sob o controle dessas quatro 

constantes de manipulação dos perfis asseguraria visibilidade, fama e sucesso. No “online” e 

“offline”, a visibilidade é distribuída de maneira desigual e definem o status que determinado 

sujeito merece possuir. 

Durante as análises, fotos e vídeos de homens “afeminados”, gordos ou magrelos eram 

constantemente visibilizados nas linhas do tempo dos perfis dos colaboradores seguidos de 

comentários preconceituosos. A hipervisibilidade desses sujeitos objetivava acentuar os 

estigmas que determinados contextos culturais marcavam esses corpos. As brincadeiras, 

piadas ou insultos atuavam como uma pedagogia digital que ridicularizava estes corpos ou 

tentava conformá-los a determinados padrões culturais se caso esses buscassem visibilidade e 

reconhecimento no mercado do flerte.  

 Neste sentido, refletir sobre a estigmatização, subalternização ou inferiorização de 

determinados corpos na sociedade contemporânea, na intenção de construir projetos políticos 

de subversão e transformação social requer, conforme Miskolci (2015), uma crítica aos 

regimes de visibilidade e de representação.       

 Um dos rituais utilizados no Facebook que atravessava essas quatro constantes com a 
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finalidade de “acontecer na rede” era a administração do grau de exposição de assuntos 

ligados à privacidade ou os anúncios seletivos de segredos, dados ou informações pessoais 

avaliados como importantes pelos atores sociais (COUTO, 2014, p. 57-59).   

A busca pela visibilidade parece se ligar a uma das tendências vislumbradas no 

Facebook e recorrente na cibercultura – a sacralização dos eus – e, por conta disso, uma 

tendência regular de conseguir fiéis, fãs ou adoradores. As estratégias virtuais de exibição dos 

corpos nos perfis das redes sociais objetivavam transformá-los em objetos de consumo, ídolos 

ou celebridades. Na própria plataforma do Facebook e twitter existe a opção de seguir e a 

quantidade de seguidores era percebida como a razão midiática de se autoconsiderar ou de 

identificar determinadas pessoas como “celebridades instantâneas” – nos termos de Sibilia 

(2010).             

 A maioria dos colaboradores sublinhava a existência de indivíduos que aceitavam 

qualquer usuário que solicitasse amizade. Talvez esse fato se relaciona à busca de se tornarem 

celebridades via quantidade maior de amigos, seguidores ou curtidas em suas fotos e 

postagens. Uma das possíveis ilustrações factuais desse fenômeno social de busca por ser 

reconhecido como celebridade é o ritual dos “famosinho/as” da cidade de Sobral/CE. 

  

Aqui em Sobral tem uma história dos famosinhos. A galera que tem mais de dois mil 

[...]. A onda é postar, por isso que está muito comum postar foto íntima [...]. Eles se 

intitulam assim entre os jovens, famosinhos, e geralmente essas idas lá no arco97 no 

sábado... a galera: ‘ah o famosinho, ah porque o fulaninho lá é famosinho’ [...] 
sempre tu vai ouvir isso aí, dar uma voltinha lá no arco no sábado à tarde, no sábado 

à noite [...]só para passear, desfilar e postam no face: partiu arco, aí fazem selfies e 

as curtidas, é só pra arranjar amizades, namoricos, essas coisas [...] Mas é entre os 

jovens, entre os adolescentes, eu sei disso porque eu trabalhei [...] até seis meses 

atrás eu trabalhava com jovens, então eu ouvia muito isso, ‘ah fulano de tal é 
famosinho!’ [...] (Neto, 2015). 

 

Existe, na plataforma do Facebook, páginas de votação para escolher o/a famosinho de 

determinado mês ou semana. Geralmente, os/as adolescentes iniciam uma competição pela 

postagem de fotos em suas páginas para arrecadar o maior número de curtidas e/ou 

comentários a fim de vencer essa competição. E, no intuito de postar fotos diferenciadas ou 

atrativas, esses/as adolescentes percorrem espaços mais frequentados da cidade – como praças 

públicas, eventos culturais, teatros, festas e shopping centers tirando fotos que são 

instantaneamente publicadas. 

                                                            
97 Neto se refere ao Boulevard do Arco do Triunfo. É um monumento que se localiza no início da cidade, na rua 

Dr. Guarany, e que possui vários restaurantes e bares que o circundam. 
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Mas tem uma votação no Facebook: colocam dois perfis aí para ver qual é o mais 

famosinho [...]. Quem tem mais curtidas chama mais atenção. Tipo, a foto, você 

posta uma foto no perfil, se você tem acima de cem curtidas, já é alguém 

interessante, pode ser um famosinho, entendeu? Tem pessoas que tem em questão de 

dez, quinze, vinte minutos quinhentas curtidas, seiscentas curtidas. E todos jovens 

de periferia, que são mais arrumadinhos que tem assim uma beleza natural, já foram 

agraciados [...] (Neto, 2015). 

 

Essa busca para se tornar celebridade muitas vezes legitimada pela grande quantidade 

de amigos nas redes sociais e/ou pela quantidade de acessos às postagens e, principalmente, às 

fotos publicadas, parece ser um controverso “antídoto para solidão” (SIBILIA, 2010). A 

internet funciona como um “outdoor” onde qualquer um pode ser visto. E todos parecem se 

estilizar constantemente como se estivessem na mira de “paparazzis”. Uma das conclusões da 

autora é a de que somente há consistência e existência na vida contemporânea se houver um 

enfeitamento e recriação do eu como se fosse um “personagem audiovisual” (Ibid., p. 54). 

Esse fascínio pelo exibicionismo, pelo voyeurismo e busca de celebridade contemporânea é 

concernente a uma sociedade atomizada e marcada pelo individualismo de viés narcisista que 

se satisfaz e torna-se alguém ao se ver no reflexo do olhar alheio (SIBILIA, 2010). 

 Os corpos passíveis de exibição e atribuição de status de “celebridade” ou de 

“glamour” – nos termos dos colaboradores – eram os corpos jovens em “boa forma” ou 

malhados. Na moral contemporânea da “boa forma”, os corpos autorizados a terem 

visibilidade e, portanto, objeto de assédio pelos “outros”, são corpos sarados, musculosos, 

belos, de pele lisa (CANEVACCI, 2012).  

A construção e a disposição dos corpos nos perfis do Facebook corroboram a ideia do 

corpo pensado como simples suporte da pessoa no discurso contemporâneo. Ele se colocaria 

para os sujeitos como um objeto à disposição para realizar qualquer feito e esvaziado de seu 

caráter simbólico. O corpo é visto como lócus a ser eliminado ou modificado de uma maneira 

ou outra via tecnociência (LE BRETON, 2013, p. 16).     

 Na internet – o corpo – como programa ajustável aos ideais estéticos dominantes, é 

construído com auxílio da imaginação. Esse processo é desencadeado por dois textos – a foto 

e o perfil – e “por um conhecimento do outro que é verbal e racional, isto é, baseado em 

categorias e cognições, não nos sentidos” (ILLUOZ, 2011, p. 148).  Há a construção de 

projeções das pessoas. Este estilo de imaginação no “online” “descorporifica os contatos, 

transforma-os em puros fatos psicológicos e textualiza a subjetividade” (Ibid., p. 138). E, 

diferentemente, da imaginação romântica calcada no corpo e na ordem do sentir, a imaginação 

da internet é baseada na ordem do conhecer em que fantasiar e buscar alguém tem como 
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referência uma lista de atributos abstratos e incorpóreos que se supõe corresponder ao ideal 

desejado pelo indivíduo (ILLUOZ, 2011). 

          

5.4 IMAGENS-CORPO NO “FACE” 

 

A sociedade contemporanea é dominada pela cultura midiática. A vida cotidiana é 

exposta nas/pelas imagens. E, nessa ambiência midiatizada, os sujeitos são incitados a 

espetacularizarem seus cotidianos numa performance que visa à sedução do maior número de 

espectadores (SIBILIA, 2015). A produção e publicização de imagens de si objetivam 

acentuar as ações da vida em comum a fim de conseguir visibilidade e singularidade. Fotos e 

vídeos são postados nas redes sociais com a intenção de transformar os sujeitos em astros do 

cotidiano (MISKOLCI, 2015). 

As imagens postadas no Facebook adquiriam uma importância fundamental, visto que, 

nos processos de busca por parceiros amorosos e/ou sexuais, elas eram visualizadas para 

iniciar ou não a investida de paquera. Os usuários reiteravam que a imagem não representava 

o real e, geralmente, se decepcionavam nos encontros ‘ao vivo’, pois “nas fotos todo mundo 

vira [va] celebridade” (César, 2014).        

 As imagens – que representam um corpo a ser exibido e aceito para o consumo – não 

deixam de ter um caráter duplo, pois “são percebidas de modo bastante distinto dos processos 

perceptivos que acionamos diante dos objetos e situações fenomenicamente visíveis” 

(SANTAELLA, 2006, p. 175). Nos ambientes “online”, a imagem  pode aparecer de todas as 

maneiras de visualidade e acompanhadas de hipermídia (Op. Cit.).   

 A ocorrência de um ou mais regimes de visualidade – gráfica, fotográfica, 

videográfica e sintética (SANTAELLA, 2006) – estava vinculada aos objetivos de exposição 

e visiblidade perseguidos pelos usuários: “as pessoas gostam de ser olhadas, gostam de exibir, 

gostam de ser olhadas e tal” (Jorge, 2016).  Nos perfis masculinos de identificação com o 

modelo anatômico sarado de construção corporal, as imagens sintéticas eram acionadas como 

um bistori que materializava um corpo belo e adaptado às exigências do mercado sexual. 

 O computador revolucionou a epistemologia tradicional da foto, ou seja, sua ligação 

fiel ao real que se capturava. Com a fotografia, a imagem dependia de uma conexão entre o 

objeto e o instante de sua captura. As imagens infográficas – maioria nos perfis do Facebook 

– possuem como atributos fundamentais a virtualidade, a simulação e a possibilidade de 

modificação (SANTAELLA, 2006). Se, antes, no paradigma fotográfico, tínhamos um corpo 

representado como um “fragmento residual” da realidade – nos termos da autora – e uma 
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perseguição para ser legitimado como similar ao real fotografado, nas imagens sintéticas, o 

corpo representado é uma simulação, uma abstração, uma experimentação numérica e 

algorítmica fadado à eterna metamorfose com a ilusão da perfeição estética e consequente 

celebração pública no ciberespaço.        

 Em oposição às fotografias tradicionais que dependiam das escolhas dos indivíduos, 

pois objetivavam capturar os momentos significativos da vida – comemorações, viagens, 

eventos e etc. –, as imagens voláteis objetivam o registro de qualquer situação, em qualquer 

contexto. Elas são facilitadas pelas câmaras digitais e celulares com câmera e são 

consideradas fluidas, soltas e ubíquas, porque podem ficar em lugares concomitantemente 

(SANTAELLA, 2006, p. 198). Neste regime de visualidade que inunda a vida social e virtual, 

qualquer momento é fotografável e pode ser publicado nos perfis das redes sociais.  

A fotografia materializa as situações sociais e objetiva impressionar os outros através 

de uma intensa publicação. Os usuários pareciam documentar seus cotidianos para torná-los 

sedutores – sejam para futuros amigos, conhecidos, seguidores ou parceiros afetivos ou 

sexuais. As fotos documentavam principalmente momentos alegres e que atestavam 

autotransformações corporais e espirituais – no sentido evolutivo para uma maior beleza física 

e psíquica.           

 Para se tornar um objeto das paqueradas e “caçadas” sexuais eram necessários dois 

tipos de moralização corporal.  O primeiro se vinculava às práticas corporais, ou seja, à 

participação em um ascetismo frenético caracterizado pela busca de um corpo bom, belo e 

sadio, resultado da musculação, suplementação e dietas alimentares, além dos bons hábitos de 

vida, sumariamente legitimados pelos ramos científicos consagrados – Medicina, Nutrição, 

Biologia, Fisioterapia e outros. A outra moralização era do tipo midiática. No mercado das 

aparências do contexto “online”, os “bisturis de softwares” (SIBILIA, 2006) têm essa 

capacidade de produzir uma imagem bem-sucedida e eficiente como representação de um 

corpo perfeito e conforme as exigências do mercado seletivo da paquera.    

 Os usuários vivenciavam, talvez, um grande desafio: expor seus cotidianos alegres, 

felizes e singulares – portanto capazes de os tornarem visíveis – através de imagens voláteis e 

se possível, sintetizadas pelos programas de edição gráfica, a fim de eliminar ou corrigir os 

‘defeitos’, especificidades corporais ou detalhes de situações sociais fotografadas que não se 

relacionavam com os objetivos de exposição. Este desafio era objetivado pelos perfis 

masculinos que sustentavam uma imagem corporal adaptável ao paradigma de beleza atual – 

musculosa, máscula e jovial.         

 A publicação das imagens voláteis no “face” representava a busca para tornar público 



162  
e visível o cotidiano dos usuários para atingir dois objetivos principais. O primeiro era se 

tornar celebridade entre os amigos do “offline” e do “online”. Não existia outra maneira de 

ser reconhecido como singular entre tantos outros usuários se não for dessa maneira de acordo 

com os relatos. E a melhor estratégia para atingir tal finalidade era materializar um corpo belo 

e adequado aos padrões estéticos e performáticos dominantes.      

 O segundo objetivo era mostrar a alegria e a felicidade de cotidianos 

reconhecidamente invejáveis numa sociedade tão solitária – nos termos de Paula Sibilia 

(2010) – e de sociabilidades cada vez mais incorpóreas e com tendências depressivas 

resultantes do imperativo do trabalho frenético necessário para participar do imperativo de 

consumo, como assevera Bauman (2004).        

 A grande decepção neste contexto seria a indiferença ou invisibilidade, ou melhor, que 

as imagens postadas não tivessem um número considerável de curtidas, comentários e 

compartilhamentos. Outra frustração se instaurava se os usuários não conseguissem atrair 

seguidores, cutucadas e solicitações de amizade. Para atingir esses dois objetivos descritos 

acima e evitar possíveis frustrações, cada sujeito se transformava em agente de markting ou 

relações públicas de si mesmo (COUTO, 2014, p. 58).     

 Um recurso muito utilizado pelos usuários era a legenda nas imagens. Ela trazia 

comentários ou justificativas tanto para engrandecer o momento fotografado quanto para 

explicar algum ‘defeito’ ou detalhe que comprometia a visualidade da foto. A explicação 

objetivava positivar determinada foto mesmo diante da suspeita que ela pudesse ser rejeitada 

de alguma maneira pelo público anônimo e ilimitado das redes sociais.     

 A breve discussão sobre as imagens engendradas acima se justifica porque uma das 

estratégias mais utilizadas pelos usuários na “caçada” ou paquera “online” era a análise das 

fotos dos seus ‘amigos’ e dos ‘amigos’ de seus amigos. Os recursos ‘curtir’ e ‘cutucar’ 

entravam em ação logo após a aprovação das imagens do possível alvo de paquera. Nesta 

análise virtual do corpo representado midiaticamente nas páginas da internet, não era diferente 

do que ocorre na vida real – de acordo com os relatos: buscava-se, na grande maioria, corpos 

másculos, jovens e que se aproximam do modelo anatômico de beleza que se caracteriza por 

uma lipofobia – horror às adiposidades que contornam o corpo humano.   

 Parece que os usuários se sentiam atraídos por imagens de uma materialidade corpórea 

que era considerada similar ao corpo físico. No Facebook, a atração ou desejo continua 

agenciada pelo corpo, cuja configuração se modifica. Nas interações face a face, compartilha-

se da crença que a atração acontece por causa da materialidade corporal. Na cibercultura, o 

objeto da atração é uma imagem que não é o ‘corpo’ e, sim, uma representação midiática de 
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um fetiche da dimensão corporal auxiliada quase sempre pelos bistoris tecnológicos. Sente-se 

uma atração por um corpo abstrato, fantasmagório e, portanto, nos encontros “offline”, a 

decepção é eminente, visto que tanto a atração como o próprio corpo que se constituía na 

fonte desse desejo, não existiam ou possuíam outra materialidade. 

 

Eu acho que a paquera, no Facebook, vai muito na fantasia. É a imagem de você, 

porque até contar aqui um fato que aconteceu. Um amigo se apaixonou pelo 

Facebook, por um cara no Facebook.  E marcaram de se conhecer[risos]. Não se 

conheciam pessoalmente, só nas fotos.  Não falavam na videoconferência, nem nada. 

Quando se conheceram pessoalmente, a pessoa era – não totalmente outra pessoa – 

mas, o photoshop e os filtros melhoravam em cem por cento a pessoa. Tipo assim: a 

pessoa ser, a pele nas fotos, muito limpa, bem desenhada, bem... e ao vivo era outra 

coisa. Assim, a pessoa não era feia, mas se tornou estranha. Valha! A pessoa era, 

magérrima assim, bonito no face e quando chega é uma coisinha mais larga [risos]. 

Menos cabelo, menos...[risos] entendeu? Então assim, vai muito pela imagem [...] 

(Olavo, 2015). 

 

 

Olavo ratificou, através de seu relato de decepção em um encontro “offline”, o uso 

frequente dos bistoris tecnológicos para moralizar o corpo no “online”. E destacou que a 

eficácia desses bistoris – durante as paquerações na internet – era tributária do processo 

fantasioso de construção e busca por um tipo ideal de corpo disseminado pelas mídias de 

comunicação de massa e digital.  

A cibercultura fomenta uma inversão da atração romântica que precedia o 

conhecimento e os diálogos, porque esta atração era resultante de um contato físico entre dois 

corpos (ILLUOZ, 2011). No “online” vem se disseminando uma atração incorpórea de teor 

fetichista mediado por imagens digitais. Talvez possamos afirmar que – no caso da 

disseminação das práticas de sexo virtual, frequentes também nos bate-papos do Facebook – 

vivenciamos uma cultura fetichista das imagens corporais que possibilita um confortável e 

seguro, embora solitário, erotismo incorpóreo. Além disso, ocorre a satisfação de um desejo 

com auxílio imprescindível da mútua cooperação entre tecnologia e imaginação. O outro se 

torna presente midiaticamente e é um fantasma que se utiliza apenas para o prazer imediato. 

E, como fantasma, não tem materialidade e desaparece rápido. Neste ínterim, a imaginação da 

internet se caracteriza por  solapar: 

 

A imaginação intuitiva porque não é retrospectiva, mas prospectiva, ou seja, olha 

para a frente, e por isso se desliga do conhecimento intuitivo, prático e tácito do 

passado [...] dominada pelo obscurecimento verbal, uma prevalência da linguagem 

que interfere nos processos de reconhecimento visual e corporal (ILLUOZ, 2011, p. 

151). 
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Na atração sexual ou amorosa, o corpo, independente de sua natureza expositiva, é, 

além de ferramenta do desejo, um objeto desse desejo. Mesmo que o corpo não passe de um 

invólucro de nossos eus, o que seduzirá o outro é – a beleza e – a configuração desse corpo 

como embalagem (BAUMAN, 2010, p. 166). Desenvolver ou melhorar o corpo se torna cada 

vez mais uma tarefa em que a sociedade impõe em relação aos padrões de desejabilidade de 

que os corpos precisam se aproximar para se tornarem viáveis como objeto de paquera, por 

exemplo. Não é seguro depender apenas do “photoshop”. É preciso utilizar os recursos 

disponíveis no mercado para transformar o corpo: academias, suplementos, cirurgias plásticas, 

próteses de silicone e outros. Em outros termos, o corpo perfeito hegemônico se tornou uma 

norma social de regulação corporal e, talvez, a melhor estratégia pessoal de se tornar 

desejável e/ou pretenso “crush” de alguém. A produção da adequação corporal é atravessada 

pela combinação de tecnologias comunicacionais e corporais (MISKOLCI, 2016). 

 O imperativo “se tornar sarado/a” – que se curou do seu próprio corpo –  parece 

constituir na maior tarefa dos corpos “online” e “offline” em relação aos assuntos amorosos 

e/ou sexuais. O mercado oferece inúmeras possibilidades no combate às aberrações ou 

defeitos que ameaçam a não realização do sonho de um corpo perfeito.   

 Os corpos desviantes podem ser apontados como representativos da “incapacidade 

individual de manter o autocontrole com relação a certos itens: alimentos hipercalóricos, 

cigarros, álcool, drogas, etc.”  ( SIBILIA, 2006, p. 277). Estes sujeitos portadores deste tipo 

de corpo não cuidam de si ou não conseguem se autogerir:  são seres maculados pela 

impureza, excluídos e ameaçados pela invisibilidade (Op. Cit.). Se o corpo é uma mercadoria 

a ser consumida, a invisibilidade dificulta ou impossibilita o seu status de objeto de consumo. 

A propaganda visibiliza as mercadorias para serem consumidas.     

 Os perfis no Facebook pareciam ser construídos como “outdoors” de corpos virtuais 

permeados por “narrativas de si” que objetivavam o reconhecimento dos sujeitos como 

paqueráveis ou desejáveis. Sibilia aponta que o modelo digitalizado e digitalizante 

influenciado pelo “modelo anatômico” (COURTINE, 2006) sai das telas e impregna os corpos 

e as subjetividades, “pois as imagens assim editadas se convertem em objetos de desejo a 

serem reproduzidos na própria carne virtualizada” (SIBILIA, 2006, p. 283). Assim, a 

organização psíquica do desejo num modelo digitalizado, ou seja, abstrato, tem duas 

principais consequências sociais e sexuais. A primeira se refere à possibilidade de satisfação 

sexual apenas na virtualidade, pois o objeto de satisfação é virtual e fabricado para ser 

perfeito. A segunda consequência é a ideia de que, ao racionalizarmos o desejo e orientá-lo 

para determinado modelo – abstrato e de díficil realização –, correremos o risco de generalizar 
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as buscas amorosas e/ou sexuais como sempre incapazes de satisfazer os desejos. Neste 

ínterim, as buscas frívolas e fugazes por parceiros amorosos e/ou sexuais podem ser 

justificadas pela dificuldade de encontrar o “par perfeito”. As relações duradouras passam a 

ser consideradas impossíveis de ocorrer.        

 O desejo não focaliza apenas este corpo digitalizado e anatômico masculino. O corpo 

se constitui em ‘verdadeiro’ objeto de desejo sexual ou amoroso estando em movimento. 

Além da ausência de adiposidades, rugas, estrias e a protuberância de músculos, é preciso 

uma complementação performática da construção deste corpo a ser consumido, pois se deseja 

a performance também. Nas interações “online”, esta performance corporal era materializada 

pelas imagens, discursos proferidos e visualização do perfil como um todo.   

 O corpo como objeto do desejo amoroso e/ou sexual não se constitui apenas por sua 

configuração imagética “fitness” consumível. Para além disso, os relatos dos colaboradores 

sobre a paquera no Facebook permitiram concluir que esse objeto era efeito de um processo 

de hibridização realizada mentalmente através das postagens, comentários, curtidas e 

compartilhamentos visualizados nos perfis. Em outros termos, os corpos no “online” eram 

desejados em razão de suas performances virtuais construídas pela mistura entre padrões 

ideais e os elementos capturados dos perfis que representavam o corpo dos usuários.  

A atração “online” emerge não mais de uma percepção corporal física – como ocorre 

nos encontros face a face elucidados por Illouz (2011). As pessoas se atraem por um corpo em 

performance materializado através de imagens, frases, gírias confirmatórias e indícios que 

representem os seus gostos e as suas preferências.      

 No ambiente societário competitivo não é aconselhável um “eu” fixo, principalmente 

porque a internet permite um “eu” mais flexível, aberto e múltiplo, assinalando o epítome do 

“eu” pós-moderno, em sua capacidade de tornar-se brincalhão, inventor de si mesmo e até 

enganoso: na possibilidade de manipular informações a seu próprio respeito (ILLOUZ, 2011, 

p. 115). Essa abertura e flexibilidade do “eu” é regulada pela principal norma da cibercultura 

– a busca pela visibilidade: para se tornar visível, o “eu” precisa se tornar um ‘show’ 

(SIBILIA, 2015) e tentar se posicionar nos mercados amorosos e/ou sexuais, por exemplo. 

Sibilia (2015) aciona a categoria performance para se referir a esse “show do eu” – que 

persegue a visibilidade nas suas práticas “online” de exibição. 

A multiplicidade performática do “eu” nos contextos culturais hídridos pode ser 

entendida como sua capacidade de recombinar “pedaços de comportamentos” restaurados em 

seus atos de reiteração das normas sociais do “online”, principalmente quando objetiva tornar-

se visível ou existente, por exemplo, como corpo a ser paquerado numa rede social.  



166  
 Se o “eu” é aberto e múltiplo – inventor de si mesmo e brincalhão – como 

consequência, as identidades são líquidas, visto que suas construções são experimentações 

infindáveis onde umas podem ser assumidas num momento e outras inventadas ou à espera de 

serem testadas  (BAUMAN, 2005). Porém, a escolha e o surgimento de novas identidades não 

deixam de ser reguladas por normas sociais. A criação ou subversão identitária não ocorre no 

terreno voluntarista desse “eu” aberto e múltiplo da cibercultura. Suas invenções ou 

brincolagens estão atravessadas por negociações no interior das normatividades sociais e 

códigos específicos de sociabilidade. A paquera nos contextos analisados era atravessada por 

corpos que buscavam se conformar às identidades hegemônicas masculinas e não buscavam 

testar ou inventar novas identidades sexuais ou de gênero.     

 O desafio sublinhado por Bauman (2005) posto ao corpo pós-moderno de esticar a sua 

capacidade de gerar prazer através da testagem e invenção de identidades sexuais não pode 

ser efetivado antes ou para além das normas regulatórias. O corpo é constituído por 

dispositivos. Ele passa a ser corpo no interior de regimes de saber/poder e, por isso, a 

libertação para uma sexualidade livre e voluntarista para além desses dispositivos sociais 

torna-se uma utopia ou, no máximo, uma fantasia motivadora.    

 Judith Butler, em suas teorizações, exclui qualquer concepção de subversão ou 

transformação que defenda um pré-discursivo ou uma realidade ontológica que possa ser 

edificada com a fuga total das normas regulatórias. Para a filósofa, a fantasia não se opõe ao 

real e funciona como um exterior constitutivo que o delimita. Ela permite imaginar os outros e 

a nós mesmos de forma diferente, assinalando para uma direção ou possibilidade de 

extrapolar o real: “a luta pela sobrevivência não pode realmente se separar da vida cultural da 

fantasia” (BUTLER, 2006, p. 306 [tradução minha ]).     

 Nos processos analisados, as imagens eram cuidadosamente examinadas pelos 

usuários a fim de perceber se não existia nenhuma tentativa de ludibriar o grande público da 

internet, tais como: a postagem de fotos antigas com o status de recente; a utilização de fotos 

de outras pessoas, principalmente de partes corporais consonantes ao “modelo anatômico” 

referendado; e a prevalência de imagens infográficas em detrimento das fotos desprovidas da 

ação dos “bistoris”.           

 Os usuários construíam suas páginas tendo um cuidado seletivo com as imagens a 

serem publicadas a fim de deletar qualquer defeito corporal ou detalhe postural que pudessem 

transmitir ou contornar traços identitários dissidentes dos objetivos elencados para exposição 

corporal.  Se o corpo era construído fisicamente e imageticamente para ser negociado, o seu 

valor era determinado por sua condição inteligível para ser consumido. As identidades virtuais 
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eram utilizadas para se dar bem nas interações com o outro, visto que este corpo emitia 

mensagens que nem sempre produziriam uma recepção positiva. Assim, as identidades 

acionadas poderiam funcionar para suturar o corpo aos contextos culturais e às interações 

sociais determinadas.           

 O esquadrinhamento – de quem paquera e quem quer ser objeto de paquera – era 

iniciado midiaticamente pela análise do perfil e finalizava pelo exame das performances 

linguísticas durante os bate-papos. A maioria dos colaboradores ratificou que as fotos 

chamavam atenção ou despertavam o desejo e, por consequência, eles construíam estratégias 

de paquera e aproximação. Essas estratégias se repetiam principalmente quando o flerte se 

direcionava aos indivíduos que não eram conhecidos dos paqueradores ou as “pistas que 

curte[ia]m” (César, 2014) não tinham sido ratificadas, tais como: as curtidas em fotos de 

homens musculosos; de páginas ligadas às notícias de interesse gay – ocorrências de 

homofobia ou discriminação em geral – ou de festas e eventos LGBTTTIs; e a participação 

em comunidades virtuais de conteúdo gay ou em grupos que se identificavam com o desejo 

homossexual. Em resumo, a motivação para prosseguir na ritualização da paquera surgia da 

análise dos perfis e de todos os conteúdos e informações das páginas dos usuários 

examinados.  

 

 

5.5 PERFIL-CORPO PARA SEDUZIR 

  

O perfil é um questionário que, ao ser respondido, ajuda a singularizar os usuários na 

infinidade de parceiros disponíveis na internet  (ILLOUZ, 2011). Diferente dos perfis de sites 

de relacionamento amoroso e sexual especializados, no Facebook, a pessoa não é 

“simultaneamente solicitada a se descrever de forma objetiva e a evocar e refinar, na fantasia, 

os seus ideais (de amor, parceiro e estilo de vida)” (Ibid., p. 112). Por essa razão, se torna 

crucial, na seleção dos parceiros sexuais ou até de possíveis amigos, a análise de todas as 

atividades e conteúdos das páginas dos usuários.      

 O processo de busca por parceiros na internet segue as regras do mercado. Para se 

destacar, os usuários precisam construir eficientemente – nas suas páginas do Facebook ou de 

qualquer rede social ou site de relacionamento – o perfil psicológico e fotográfico os quais são 

regulados pela exigência de enquadramento aos padrões de beleza e atividade física e pela 

capacidade de se distinguir no interior dessas convenções sociais (ILLOUZ, 2011, p. 119). A 

análise dos perfis é o primeiro ritual da paquera no Facebook, porque: 
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O perfil ele é uma porta para mim. Ele é uma porta de entrada, da pessoa. Primeiro 

vem os amigos em comum. Porque eu já vou saber mais ou menos o que que a 

pessoa gosta ou não. Depois vem as fotos, que aí eu vejo e tal. E aí se já tiver 

alguma coisa que eu não concorde muito que não é muito da minha praia, eu já 

recuo um pouco entendeu? (Marcos, 2016). 

   

A expectativa de que os perfis construídos tenham valores – reconhecidos no mercado 

da paquera, do sexo e das sociabilidades virtuais no geral – promove uma competição intensa 

na rede representada pela incessante publicação e melhoria nos perfis, isto é, dos ‘corpos’. No 

processo de descrição de si mesmo, os indivíduos se baseiam e obedecem às convenções 

culturais que estabelecem os corpos desejáveis (ILLOUZ, 2011).     

 A segunda constante nos “Facebooks” analisados era a incessante publicização do 

cotidiano dos usuários que se aproximava de um diário virtual instantâneo, móvel e vinculado 

aos contextos em que os usuários transitavam. Esta exposição incansável e detalhista do 

cotidiano em tempo real objetivava, dentre outras coisas, a construção de uma singularidade a 

ser reconhecida e visualizada como consumível. A construção desse diário pelos usuários 

estava relacionada à espetacularização de si, cuja produção e manutenção – resultante da 

publicação incessante atrelada aos contatos sociais na internet – objetivava elevar o nível da 

visibilidade (COUTO, 2014).  Essas exposições constituíam um dos objetos de análise dos 

rituais de esquadrinhamentos da paquera digital: 

 

No Facebook, há uma seleção anterior porque as pessoas já estão expostas [...], você 

se expõe, nas fotos do Facebook, do instagram, essas coisas ... você, vai encontrar 

uma maior exposição. Você se mostra mais [...]. Nas redes sociais, [...], porque, o 

outro já se mostra bem mais, de certa forma mais próximo da realidade né. Eu 

exponho o meu jeito, eu exponho o meu corpo [...] (Jorge, 2016). 

 

A formulação desse diário virtual também era atravessada pela terceira constante de 

estruturação dos “Faces” elucidada pela etnografia: as curtidas ou compartilhamentos 

direcionados a programas de televisão, estilos musicais, viagens, festas e eventos de interesse, 

livros e outros gostos e preferências. De acordo com os relatos, o entrecruzamento entre essas 

duas constantes – o diário virtual e as curtidas e compartilhamentos dos gostos e preferências 

dos usuários – permitia delinear os contornos identitários ou a personalidade dos corpos na 

plataforma. 

A quantidade de comentários, curtições e compartilhamentos recebida por esses 

diários confirmava o reconhecimento da singularidade e do potencial sedutor de determinado 

cotidiano exposto. Os ditos sobre as rotinas, as emoções ou as intencionalidades da vida 

ordinária – tais como “chegando do trabalho agora indo tomar aquela ducha e enfim sair para 
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aquela balada”, “cansadão querendo um corpo para me aquecer, hehe”, “agora sou graduando 

em educação física”, “solteiro sim, sozinho nunca”98 – eram postadas, talvez, com a intenção 

de obter visibilidade. Essas postagens também eram examinadas e consideradas elementos 

que despertavam interesse ou repúdio dos colaboradores.     

 Romeu conta que decidiu solicitar amizade de um usuário para, depois, iniciar a 

investida após ter visualizado as fotos e ter concluído: que o indivíduo tinha “jeito de homem” 

– pelas posturas corporais representadas nas imagens –; “corpo de homem” –  se ajustava ao 

modelo corporal musculoso e atlético identificado como representação inteligível de 

“homem”, no caso, não afeminado e possivelmente ativo –; e “fala como homem” – pela 

análise das formas e maneiras de expressar as ações do cotidiano, principalmente a partir de 

gírias ou expressões consideradas “másculas” e que eram facilmente utilizadas “por quem é 

afeminado para conseguir alguém na rede” (Perseu, 2014): “blz mano”, “tudo bom cara”, 

“saindo pra pegar no pesado”, “flw”, “que manero”, “tá muito massa a curtição aqui” e outros. 

 Neste sentido, jeito, corpo e linguagem “de homem” se tornavam filtros seletivos que 

racionalmente eram utilizados pela justificativa de fazer o desejo amoroso e/ou sexual 

emergir: uma determinada “performance de gênero cibernética” detectada no sujeito produzia 

o desejo. Em outros termos, o ‘corpo’ em ação era avaliado como masculino, feminino, 

heterossexual ou gay a partir de imagens e falas dispostas no “online”.    

 Outro entrevistado ficou interessado pelas fotos de um “cara que tinha visto curtindo 

uma festa que ia acontecer na página de um amigo” (César, 2014). Mas, depois que solicitou a 

amizade e foi aceito como amigo dele, o “tesão baixou quando vi um comentário dele de uma 

festa tipo: ‘arrasei’ ontem” (César, 2014). Para este usuário, “arrasar” é “coisa de bicha, 

veado, passivo ou ‘drag’”.          

 As performances de gênero inteligíveis para qualificação ou não do desejo eram 

midiaticamente acionadas também através da avaliação das escritas publicadas principalmente 

nos bate-papos, cujas avaliações buscavam uma vinculação imaginária do “corpo” 

representado nas fotos com a animação deste corpo proferindo justamente aquelas frases, 

gírias ou discursos simultaneamente lidos ou ouvidos nos bate-papos99 do “Face”. 

Parece que o desejo era racionalmente negociado na subjetividade “online”, visto que 

os usuários buscavam produzir e controlar a atração amorosa e sexual a partir de um                                                            
98 Frases extraídas dos perfis de forma aleatória. 
99 Geralmente, as conversas no bate-papo dos “Faces” eram desprovidas de “webcam” por algum motivo: ou por 

que seus computadores ou aparelhos móveis não a possuíam no momento da conversa ou porque o outro da 

conversa preferia não utilizar este recurso por algum impedimento – hora de trabalho, estar perto do 

companheiro, no transporte público etc. 
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conhecimento prévio do corpo imagético, dos gostos, das preferências e das atividades que 

poderiam representar os “eus” possíveis desencadeadores do desejo. Os sujeitos agenciavam 

os seus desejos atribuindo “performances cibernéticas” aos perfis examinados tomando como 

referência os eixos de diferenciação dos corpos analisados no capítulo anterior.  

 

 

5.6 POTENCIAL TERAPÊUTICO DO FACEBOOK 

 

A quarta constante observada nas páginas pessoais analisadas do Facebook era a 

reiterada postagem de frases, discursos, vídeos e imagens, em geral de cunho terapêutico, 

seguida de curtições, compartilhamentos e, principalmente, de comentários. Os usuários 

objetivavam exibir o que Illuoz (2011) chama de “competência afetiva” (inteligência 

afetiva100 no credo psicológico), ou seja, “consciência de si, capacidade de identificar os 

próprios sentimentos e falar deles, capacidade de ter empatia com a posição um do outro e de 

encontrar soluções para os problemas” (Ibid., p. 100). A postagem de frases, discursos, 

sentimentos, emoções e narrativas para serem comentadas, curtidas e compartilhadas no 

Facebook encerraria uma tentativa de exibir a posse dessa “competência afetiva” e, também, 

de pedir ajuda a “alguém” para desenvolvê-la via narrativa terapêutica.    

 Outra finalidade dessa quarta constante era obter reconhecimento dos outros no 

progresso individualizado de busca pela estruturação desta competência em seu aparelho 

psíquico e que poderia se tornar um atributo suplementar no cenário de competição acirrada 

entre os “eus” que perseguiam o sucesso ou visibilidade na internet. Parece que – num cenário 

de individualismo moral e autodisciplina autorrealizadora – já se popularizou a ideia de que a 

“competência afetiva” é um exímia ferramenta para se atingir a felicidade na dimensão 

privada (ILLUOZ, 2011). Esta autora destaca como as narrativas do sofrimento não podem 

ser separadas das narrativas de autoajuda porque os vínculos entre elas são numerosos e 

contraditórios (Op. Cit.).           

 Nas publicações que traziam alguma frase ou discurso de autoajuda vinha sempre um 

comentário de algum usuário – um amigo que sabia ou desconfiava da situação-problema-

afetivo – que tinha motivado a referida publicação. A narrativa virtual terapêutica – na sua                                                            
100 A ideia de inteligência afetiva surge na década de 1990 e toma conta das empresas norte-americanas. 

Traduzida no Brasil como inteligência emocional, tal ideia possibilitou a criação de novas maneiras de classificar 

as pessoas. O estilo afetivo transformado em moeda social – um capital – teve nos psicólogos uma contribuição 

fundante. Os psicólogos articularam uma “nova linguagem da identidade para se apossarem desse capital” 
(ILLOUZ, 2011, p. 94-95). A inteligência afetiva envolve aptidões que podem ser categorizadas em cinco 

campos: “autoconhecimento, administração dos afetos, motivação de si mesmo, empatia e manejo das relações” 
(Op. Cit). 
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maioria – era constituída por postagens de imagens, discursos e vídeos e se desenrolava com 

auxílio desses comentários e curtidas.       

 A disseminação do modelo terapêutico no Facebook pode ser explicada com ajuda de 

Eva Illuoz (2011). Para ela, tal modelo não apenas serve aos interesses de grupos e 

instituições – no caso, os psicológos, indústria farmacêutica e lucratividade com os programas 

televisivos – mas também é utilizado para “mobilizar os esquemas culturais da 

individualidade competente e por ajudar a ordenar a estrutura caótica das relações sociais da 

modernidade tardia” (Ibid., p.102). Em vez de tornar as pessoas “disciplinadas” e 

“narcísicas”, este modelo estrutura as biografias que divergem, proporciona conciliação de 

individualidades com as instituições que elas atuam e, especificamente, preserva “a posição e 

o sentimento de segurança do eu, fragilizado justamente pelo fato de estar sendo 

continuamente encenado, avaliado e validado por terceiros” ( ILLUOZ, 2011, p. 102). 

O ‘boom do aconselhamento’ também pode ser compreendido pelo desespero de se 

relacionar dos sujeitos líquidos-modernos. Na cibercultura ou modernidade líquida, os 

relacionamentos amorosos e/ou sociais devem ser descartáveis para não limitar a liberdade de 

se relacionar (BAUMAN, 2004) na presumida abundância potencial de relacionamentos que 

possam vir a se materializar. Os sujeitos operam, constroem e trocam conselhos para enfrentar 

as ansiedades dos relacionamentos fugazes, descartáveis e a triste liberdade de não possuir 

nenhum compromisso amoroso.        

 Esta proliferação das narrativas terapêuticas e de autoajuda – antes de serem cooptadas 

e legitimadas pela autoridade dos poderes psi, na forma popular de aconselhamentos – parece 

que era legitimada ao serem proferidas pelos indivíduos mais experientes e/ou mais velhos. 

Talvez essa proliferação esteja relacionada à construção de um modelo psíquico – feliz, 

autoconfiante, empreendedor e resiliente – a fim de ser consumido e perseguido de maneira 

performática. A disseminação desse modelo autoconfiante e expositor de seus sucessos 

implica em  lucro ao mercado farmacêutico e médico “psi”, pois os fármacos ajudam nessa 

tarefa individualista de se autopsicanalizar frente as ansiedades produzidas, de forma 

incessante, pelos processos líquidos de existência social elucidadas por Bauman (2004): a 

fragmentação, a velocidade das mudanças sociais, a incessante preocupação para se tornar 

objeto de consumo e consequente ansiedade para não se tornar lixo; e a derrocada das 

metanarrativas culturais de significação da existência humana. O mercado oferece inúmeros 

profissionais e drogas para os desviantes ou para os derrotados que nao conseguirem se 

ajustar a esse modelo psíquico.         

 A ajuda que os profissionais “psi” e os amigos do Facebook oferecem parece ser a 
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solução para se relacionar de maneira prazerosa, satisfatória e feliz evitando todos os 

desconfortos, tristezas, penas e amarguras que os relacionamentos líquidos possam trazer 

(BAUMAN, 2004, p. 9).          

 O colaborador Neto exemplificou o uso do Facebook como mídia digital de desabafo 

cujo destinatário era quase anônimo, mas os primeiros terapeutas que ouviriam essas 

narrativas seriam os seus amigos que faziam parte de seu perfil.  No Facebook também existia 

a possibilidade de estender a busca por uma infinidade de terapeutas de plantão caso a 

postagem seja compartilhada para o público em geral: 

 

O Facebook é usado muito para isso também. Não só o Facebook, mas todas as 

redes sociais. Elas são usadas muito para isso: para desabafo, coisas que a pessoa 

vive no mundo real e não expandir para outras pessoas e usa no Facebook como 

citações [...] e usa o nome de qualquer outra pessoa, porque fulano como se fulano 

foi que disse, mas é o que a pessoa sente e ela inventa ali na hora, desabafa e joga no 

Facebook. A muita gente curte, aí muita gente vai – como é que se diz – não, não é 

assim... não, não sei o que [...]. Quando foi para me relevar gay, no caso, aconteceu 

uma história meio louca [risos]. Menino assim né, aí fui, emplaquei uma indireta no 

Facebook. Com coisas do tipo: ‘ah, de alma lavada, não sei o que’; ‘minha mãe está 

perto de mim, me apoia em tudo”; ‘não sei o que, não sei o que’; ‘e agora eu não 

preciso me preocupar com o que as pessoas falam a meu respeito’... É mais ou 

menos isso, as pessoas usam o Facebook para isso (Neto, 2015). 

 

O Facebook está se tornando num locus virtual mais pungente de consolidação das 

narrativas de autoajuda terapêutica101. A disseminação da telefonia móvel e da prática 

incessante de exposição da intimidade no contexto “online”, permite o usuário expor na rede 

sua narrativa destinada à legião de “amigos-terapeutas” em potencial. Sob a égide de várias 

intencionalidades – no caso a terapia e autojuda – os “amigos” do “Face”  podem, em tempo 

real, assumir a posição de “ouvintes-intervencionistas” frente às narrativas de sofrimento e 

busca por autorrealização de algum “faceano”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
101 Em defesa da tese de que o “eu” é uma forma institucionalizada, pois a narração sobre ele deve fazer parte de 

operações rotineiras do arcabouço de alguma instituição, Illouz (2011) cita como locus institucional responsável 

pela consolidação da terapia na cultura americana o Estado, o feminismo – já na década de 1920 – e os veteranos 

do Vietnã. 
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6. RITUAIS DE PAQUERA NO FACEBOOK 
 

A internet possibilita exacerbar a incompletude de determinado parceiro escolhido 

temporariamente pela simples razão de que, ao descartá-lo, haverá uma abundância de outros 

possíveis parceiros. O mercado disponível de escolhas da internet implica o desdém ao invés 

da supervalorização das pessoas nos encontros reais (ILLOUZ, 2011, p. 151). 

O contexto cultural “online” também é percebido como intensificador e 

descorporalizador dos engajamentos instantâneos, dos consumos rápidos de fenômenos 

sociais e pessoas e, também, possibilitador do descarte imediato de tudo isso. O descarte, por 

exemplo, se deve à facilidade de que a internet disponibiliza para criar, aumentar, acelerar e 

tornar efêmeros os relacionamentos (MISKOLCI, 2013). O imperativo do descarte – 

justificado pela abundância no “online” – está vinculado ao imperativo do não se 

comprometer – principalmente em longo prazo – percebido como a “maior armadilha a ser 

evitada no esforço por ‘relacionar-se’’ (BAUMAN, 2004, p. 10). 

Essas características do ser conectado e de suas sociabilidades têm efeitos colaterais 

desagradáveis: a “pilha de lixo” (BAUMAN, 2005, p. 99). Com tantas possibilidades, a 

preocupação não está direcionada com a produção do “lixo” material ou humano e, sim, não 

se tornar objeto desse depósito. Essa preocupação gera uma ansiedade que antecipa a ação de 

descartar antes que seja descartado (Op. Cit.). Assim, o medo de se tornar lixo e a prática 

recorrente do descarte podem ser considerados como razões da frivolidade dos 

relacionamentos amorosos e/ou sexuais como também da busca frenética por intervenções 

corpóreas em referência aos padrões vigentes de beleza.  

Os indivíduos expostos aos contatos que a tecnociência facilitam estão perdendo a 

habilidade em interações espontâneas no mundo ‘real’ (BAUMAN, 2005). Afirmação 

contrária às conclusões desta pesquisa é a de Miskolci (2012), em que os usuários buscam o 

contato face a face, mesmo depois de experiências de desapontamento no “online”.   

 Os contatos “virtuais” se intensificam a cada dia e a tese de que tal intensificação 

diminuiria os contatos “reais” é questionável, pois, – embora muitos prefiram, por exemplo, 

paquerar ou buscar parceiro (a)s no “online” – a possibilidade das interações face a face não é 

descartada.     

O engajamento no contexto “online” com comunidades e pessoas virtuais tem uma 

vantagem: a possibilidade de performatizar inúmeras identidades e não correr o risco de serem 

descobertas ou postas à prova ao se exigir uma unidade identitária entre performance e 

entorno “material” da subjetividade – o corpo.  
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Este capítulo objetiva inicialmente discutir as singularidades das buscas por parceiros 

na internet. Em seguida, os rituais de paquera no Facebook são analisados tais como o ritual 

do esquadrinhamento, o curtir, compartilhar e cutucar – funcionalidades da rede social 

profanadas com a intenção do flerte. Os rituais engendrados durante o bate-papo constituem a 

quarta seção do capítulo que finaliza com a reflexão sobre a “performatividade-curtição” 

engendrada, principalmente, por homens que não se identificavam com a homossexualidade 

durante as suas buscas por outros homens. 

 

6.1 AS BUSCAS NO “ONLINE” 

 

A internet pode se tornar um contexto mais confortável e potencial de paquera e até de 

amor ou sexo “virtual”, pois, no “cara a cara”, tanto as investidas quanto os “foras” podem ser 

desconcertantes para ambos envolvidos no processo de engajamento amoroso.  No “online”, a 

paquera parece se tornar mais seletiva pela ânsia dos usuários de competirem para serem 

considerados mais sedutores através da construção de perfis em sites de busca ou redes sociais 

cada vez mais padronizáveis e balizados por exigências do mercado amoroso e/ou sexual.

 A busca de parceiro (a)s na internet adquire uma forma racionalizada, baseando-se 

numa interação incorpórea caracterizada pela abundância e permutabilidade (ILLOUZ, 2011, 

p. 129).  As mídias digitais hospedam imagens, padrões corporais e formas de subjetivação 

(MISKOLCI, 2015) que atuam como normatizadores das performances híbridas dos sujeitos. 

Os aplicativos [e o Facebook] não criam esses padrões. Eles apenas dão visibilidade à sua 

existência implicando um agenciamento dos usuários no relacionar-se com eles (Id., 2016). 

Os namoros e os processos de paquera no “online” seguem princípios do consumo de massa 

“baseados numa economia de abundância, escolha infinita, eficiência, racionalização, 

orientação para alvos seletivos e padronização” (ILLOUZ, 2011, p. 130).  

Essa economia da abundância – novidade encontrada nos aplicativos, no Facebook ou 

no “online” (MISKOLCI, 2012, p. 35) – incita a busca pelo mais bonito para o “ficar” ou 

“pegação” (Id., 2016, p. 24). Se, nos aplicativos, a geolocalização permite uma seleção a 

partir do critério da proximidade (Op. Cit.), no Facebook, a proximidade é identificada 

durante o ritual do esquadrinhamento tanto pelas informações disponíveis no perfil quanto 

através de investigações virtuais auxiliadas via amigos em comum ou amigos de amigos 

(Luís, 2016). 

Essa “aparente” abundância de corpos textualizados no “online” como pretensos alvos 

de paquera pode significar uma angustiante escassez, pois a primeira fase da paquera 
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denominada “desfocada” é marcada pela intensa seleção dos perfis balizada, principalmente, 

pelos critérios estéticos de beleza corporal masculina heterossexual. O encontro do mais 

‘bonito’ – principal critério de busca – pode tornar-se impossível pela ilusão de que, na 

economia de abundância, este personagem tanto existe como encontrá-lo seria uma questão de 

tempo.            

 Na procura “online”, os indivíduos – excitados pela abundância – podem, de certa 

maneira, exagerar na filtragem, seleção, descarte e direcionarem suas ações pela esperança de 

que – em algum acesso – possam encontrar alguém que se encaixe nas suas exigências. Nos 

bate-papos, os usuários entrevistados relataram abrir inúmeras janelas e conversar com várias 

pessoas. Àquele usuário que estivesse produzindo resultados mais rápidos era dispendida mais 

atenção e energia, assim como aqueles que – não produzissem ou estivessem distantes dos 

critérios de seleção enumerados – eram imediatamente esquecidos ou deletados sem o mínimo 

de preocupação e remorso, pois eram considerados obstáculos para a busca incessante virtual. 

Na busca de parceiro (a)s pela internet, seleciona-se quem pode ser alvo da paquera 

por imagens dos perfis sexualizados e generificados pressupondo que tais imagens sejam 

confirmadas nos bate-papos ou nas exibições da webcam, e, consequentemente, desencadeiem 

e confirmem a atração, o afeto ou o amor. O “corpo digital” paquerado terá sua performance 

avaliada através das interações na plataforma num jogo de materialização corporal onde o 

gênero, a sexualidade, vocabulário utilizado, jeitos de corpo, estética e vestimentas serão 

modulados no delinear do processo de paquera (GADELHA, 2015, p. 58). A performance, 

para este autor, funcionaria como dispositivo de materialização dos corpos, gêneros e 

sexualidades no contexto “online”.        

 Os processos de apresentação pessoal e busca por parceiros no mundo virtual são 

calcados no credo psicológico conforme Illouz (2011). O outro é conhecido tendo como 

referência uma ideologia de compatibilidade psicológica, afetiva [ou sexual], pois a 

identidade do paquerado é construída pela junção de categorias distintas de gostos, opiniões e 

informações disponíveis nas plataformas. No caso do Facebook, os contornos identitários dos 

usuários eram alo-definidos pelos amigos em comum, eventos que frequentou, viagens 

realizadas, postagens recentes, publicações no seu status e as fotografias. O “eu” é exposto 

publicamente para uma plateia abstrata e anônima geralmente e a internet contribui para uma 

‘textualização da subjetividade’: o “eu” é externalizado por meios de representação e 

linguagem (Ibid., p. 113).         

 A autora aponta quatro consequências desse tipo de apresentação e busca psicológica. 

A primeira é a intensificação da busca por singularidade dos “eus”. A segunda é a inversão da 
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ordem da condução das interações românticas: o conhecimento precede a atração, ou, pelo 

menos, a presença física ou corpo físico. A terceira é a radicalização – via tecnologia – do 

“eu” como selecionador e o encontro como resultado da melhor escolha possível. Na quarta, a 

internet coloca as pessoas numa competição por outras (ILLOUZ, 2011).   

 O contexto “online” pode ser considerado uma passagem quase obrigatória “para 

sujeitos que nutrem desejos homoeróticos em sua autodescoberta, contatos sexuais ou 

amorosos e a criação de redes de apoio” (MISKOLCI, 2009, p. 176). A internet também pode 

atuar na “ampliação do armário” porque a explicitação dos desejos homoeróticos está 

disciplinada pelas atmosferas do anonimato e do segredo.  

O armário como regime de controle da sexualidade – que rege a vida dos gays, 

lésbicas e também dos heterossexuais – é uma estrutura de opressão, conforme Sedgwick 

(2007). Nas mídias digitais, esse armário persiste não como regime de opressão gay, mas 

como dispositivo de controle que é incorporado subjetivamente através de aprendizado social. 

Ele define – tanto no espaço público quanto privado – as relações a serem reconhecidas e 

visíveis ou aquelas que serão punidas e toleradas (MISKOLCI, 2013, p. 316).   

 Em relação aos sites de anúncios de perfis com explícita conotação sexual tais como o 

grindr, planet romeo, badoo e scruff – os mais famosos na cidade sobralense, conforme alguns 

depoimentos – o Facebook se diferencia inicialmente por ter sido criado para ser uma rede 

social de “amigo (a)s”. Essa justificativa de buscar amigo (a) foi apontada pelos 

colaboradores como desculpa para iniciar as paquerações. A busca por amigos/as também 

dissimulava as “caçadas” virtuais e possibilitava os flertes virtuais executados ritualmente a 

fim de não “espantar os boys se você chega e diz logo o que você curte, depois que o boy 

aceita ser seu amigo” (Perseu, 2014).  Neste contexto, as buscas ocorriam, inicialmente, numa 

ambiência de armário compartilhado em relação à ocultação social do interesse amoroso.

 Durante a etnografia, foram observados determinados rituais – denominados pelos 

colaboradores de estratégias, ações ou atitudes – que constituíam a paquera entre homens no 

Facebook. A reiteração, padronização e o compartilhamento dessas estratégias – utilizadas 

nos processos de buscas observadas nas vivências “offline” e “online” – permitiu considerá-

las como rituais. Eles serviam para tornar esse processo mais eficaz e evitar desconfortos ou 

conflito de interesses amorosos entre os usuários.  

Os rituais performatizados na paquera masculina, dentre outras razões, ajudavam os 

indivíduos a se relacionarem eroticamente entre si num contexto heteronormativo e violento 

que – além de negar a legitimidade do desejo homossexual – também o aprisionava num 

padrão heterossexual binário de homens e mulheres. Os rituais eram utilizados para 
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“informar” o processo de paquera iniciado por alguém sem que houvesse a necessidade de 

explicitar claramente as intenções de ambos e, muitas vezes, promover uma saída do armário 

de forma cuidadosa e paulatina:  
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Não vou de cara, primeiro sem ter uma noção, tenho que saber me conduzir para não 

me expor e não me constranger e nem chegar a constranger. Mesmo se ele gostasse de 

homem ainda não seria cabível por não saber o que ele está vivendo ou seus planos 

(Bravo, 2014).    

 

A utilização dos rituais durante a paquera virtual se justificava, também, porque “às 

vezes essas coisas [um convite de amizade, uma curtida na foto ou uma cutucada] não têm 

nada a ver com o que você espera que seja” (Romeu, 2013).    

 A paquera e a “pegação” no Facebook eram complexas e ritualísticas. Os rituais atuam 

como forma de mobilizar os indivíduos a fim de torná-los participantes de encontros sociais 

que se autorregulam (GOFFMAN, 2011, p. 49). Em salas de bate-papo ou sites de busca por 

parceiros – como manhunt, disponível e badoo – geralmente, o segredo e o anonimato se 

referem à identificação do usuário e não ao seu desejo homossexual: as pessoas já entram em 

salas temáticas relacionadas ao que realmente buscam no “online”. Nestes sites, o foco de 

exposição – geralmente de cunho sexual – são informações sobre posições, preferências 

sexuais e características específicas das genitálias cujas fotos acompanham ou não estas 

informações como comprovações iniciais antes de migrar para as chamadas de vídeo e áudio 

caso a plataforma disponibilize.102.        

 No Facebook, o desejo homossexual era resguardado no “armário” para ser 

ritualmente exposto ou visibilizado. Esse cuidado ritual se vinculava ao fato de que a 

identidade do usuário já tinha sido exposta e a publicização do desejo homossexual poderia 

ser efetivada entre os usuários da rede social. Em contextos sociais onde a opressão do 

armário é recorrente, esta publicidade poderia ter consequências sociais determinantes nas 

biografias individuais.         

     Na etnografia realizada, existia uma particularidade que a diferenciava da pesquisa 

de Miskolci (2009). No Facebook – com exceção dos fakes103 - geralmente os usuários 

divulgavam informações sobre si que eram passíveis de verificação ou reconhecimento por 

outros usuários, pois cada perfil adicionava uma rede de amigos que poderia se tornar os 

principais ‘filtros’ da veracidade dessas informações publicadas no Facebook. Ao contrário 

dos sites de busca ou relacionamento, no Facebook, o usuário “expõe” muitos aspectos de sua                                                            
102 Miskolci (2012) analisa o incentivo à “sexualização” dos perfis em sites de busca por parceiros masculinos. 
103 Perfis da plataforma Facebook que, geralmente, se constituem de informações falsas – como nome, imagens, 

cidade onde nasceu e outros. Conforme os jovens com que dialoguei, esses ‘fakes’ são mais utilizados para 
“pegação” e se caracterizam por possuírem muitas fotos, apenas de corpo, sem aparecer o rosto, principalmente 

das genitálias ou apenas de sunga. Há, também, os ‘fakes’ que utilizam fotos explícitas de homens coletadas na 

internet ou fotos de usuários ‘verdadeiros’ do Facebook. 
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vida “online” e “offline” tais como: seus familiares, amigos, viagens realizadas, lugares que 

frequentou ou frequenta, local de trabalho, estado civil, atividades que realizou ou está 

planejando realizar e outros.         

 Nas buscas “online”, ao invés de jogar com identidades, os sujeitos buscavam 

expressar performaticamente uma autenticidade para se diferenciar na infindável quantidade 

de perfis disponíveis e conectados. O Facebook – como qualquer rede social na internet – 

possibilita a visibilidade da performance que objetiva mostrar um corpo atraente para um 

público infinito (SIBILIA, 2015). Esta rede social também permite a transformação dos 

sujeitos em marca que somente é possível às celebridades. A performances virtuais são 

normalizadas pela consideração de que a subjetividade autêntica é aquela que deve ser 

mostrada ou visibilizada (SIBILIA, 2015).        

 A performance no Facebook – por não ser anônima – implicava a expressão de um 

sujeito autêntico cuja subjetividade só passava a existir quando performava (Ibid., p. 358). 

Dito de outra forma, as mídias digitais radicalizam a relação entre identidade esperada – que é 

simulada – e a busca por autenticidade no interior da tensão entre o performado e o 

idealizado. Assim, a geração de comportamentos [ou performances contraditórias] pode ser 

associada à mentira ou enganação (MISKOLCI, 2012, p. 39). Na verdade, as relações sociais 

no “online” – dirigidas por essa busca de autenticidade – implicam estilizações e geração de 

‘selves’ “online” que se contrastam com o “offline” (Ibid., p. 37).    

 A visibilidade é um ato performático e performativo. Para se tornar visível no 

Facebook, é necessário reiterar normas que atribuem inteligibilidade e capital social aos perfis 

de forma seletiva. Dentre essas normas está o ato de curtir e compartilhar postagens de 

amigos ou contatos da rede social. Esses atos contribuem na visibilidade de si e dos outros ao 

mesmo tempo (COUTO, 2014). A cultura da participação – curtir, compartilhar, colaborar, 

postar fotos e comentários – promovia a visibilidade e constituía um dos principais aspectos 

esquadrinhados nos perfis durante a paquera.      

 Os “fakes” – sustentação de fachadas diferentes ou opostas – “fingir ter outra 

personalidade” (Fábio, 2016) foram considerados pelos colaboradores como espécies de 

performances digitais que vêm perdendo adeptos, pois os encontros “offline” resultantes da 

paquera onde esses “fakes” integravam, geralmente se constituíam por grandes 

constrangimentos. Estas performances objetivavam se ajustar aos critérios normatizadores dos 

corpos para transformá-los em “crushs” desejáveis na economia da paquera. Elas entraram em 

desuso porque:  
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Sim, é, porque tipo assim, é, uma forma de conquistar, logo ali de cara no Facebook. 

Mas eu acho que daí estaria se enganando né, já que vão se conhecer pessoalmente. 

E, vai saber que, que não, é, a pessoa que está lá na foto. Ou como eu falei, tira uma 

foto muito longe [...], mas eu acho que é nesse sentido de conseguir o encontro, nem 

que seja um, um único encontro e depois não role, mais nada entendeu? (Fábio, 

2016). 

  

A performatividade-paquera no Facebook pode ser dividida ritualmente – além da fase 

preparatória, definida anteriormente pela manipulação de perfis – em duas fases interacionais: 

a “desfocada” e a “focada” e/ou “multifocada”. Na primeira, o ritual de esquadrinhamento 

objetivava selecionar perfis na plataforma tendo como referência principalmente os ideais 

estéticos de beleza masculinos – corpo sarado – e as “performances de gênero” hegemônicas.  

Concluída a análise do perfil, a fase desfocada era constituída geralmente pelas cutucadas, 

curtidas de fotos e solicitações de amizade. E a fase focada ocorria no bate-papo no Facebook. 

Esta divisão da paquera será analisada nos próximos tópicos. 

 

 

6.2 RITUAL DO ESQUADRINHAMENTO  

 

O principal meio de seleção dos futuros objetos de desejo era a visualização das fotos 

e consequente análise dos perfis através das postagens em geral e com ajuda dos amigos em 

comum para obter informações sobre os alvos examinados. Esse processo de visualização e 

análise do perfil foi denominado de ritual do esquadrinhamento. Vale ressaltar que o 

esquadrinhar atravessava todo o processo de paquera.     

 No ritual do esquadrinhamento, os colaboradores também analisavam as páginas e as 

postagens relacionadas a gostos musicais, livros, programas de televisão preferidos, filmes 

e/ou eventos de que participou ou sugeriu interesse. Ele era um dos rituais que objetivava 

construir uma identidade do sujeito-perfil que se paquerava a fim de decidir continuar ou não 

o processo. Essa atribuição identitária do perfil era avaliada, principalmente, por estereotipos 

de gênero.           

 Esse ritual implicava nos atos seletivos de corpos dentro do atual mercado amoroso e 

sexual onde as mídias digitais se constituiriam nos meios para facilitar ou criar redes de 

relações selecionadas (PELÚCIO, 2015). Este “novo mercado afetivo” no qual as mídias, sites 

ou aplicativos são utilizados para encontros parece corresponder às mudanças sociais 

apontadas pela autora, tais como a precarização das relações sociais duradouras, o 

individualismo exacerbado, a competividade e a incitação aos riscos e às experimentações 

(Op. Cit.). Na vida líquida, as mídias digitais parecem intensificar ‘relações de bolso’ 
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(BAUMAN, 2004) instantâneas, descartáveis e sem compromisso.   

 No Facebook, o corpo era digitalizado. Ele era feito através de imagem e texto. Os 

colaboradores esquadrinhavam o perfil buscando construir uma imagem do corpo a ser 

ajustada aos seus ideais de beleza no “online”. Porém, esse corpo digital não pode ser 

reduzido à representação, tradução ou imitação do corpo físico. Ele é constituído por 

elementos identitários, “práticas de design” e processos de hibridização com o espaço, o real e 

o virtual (GADELHA, 2015, p. 60).        

 Gadelha (2015) sugere a Antropologia simétrica de Latour (1993) para pensar as 

formas híbridas pelas quais os corpos humanos performatizam. O domínio do 

representacional somente é possível numa relação assimétrica entre homens e máquinas 

(GADELHA, 2015). Nesse domínio, os afetos corporais são excluídos de contextos híbridos.

 A tecnologia e o humano se misturam. Nem a linguagem reduz o corpo e os seus 

afetos como também o representacional e o domínio do humano não são o centro da produção 

dos afetos. O “cruising” e a paquera virtual – entendidas através da simetria entre humanos e 

artefatos tecnológicos – não podem ser compreendidos como reflexo da paquera ou “pegação” 

“offline” praticadas em banheiros, parques, saunas e festas (GADELHA, 2015). A “pegação”, 

ou “cruising” virtual, a paquera na internet e nos aplicativos são atravessadas por processos 

onde o espaço e o gênero se alteram e produzem diferentes materialidades (Op. Cit.). O que se 

apresenta é uma “fluidez das materialidades reais e virtuais” de corpos e espaços que são 

ativados e desativados para a interação sexual (GADELHA, 2015, p. 71).   

 Em sua defesa de processos híbridos da “pegação”, Gadelha enfatiza a dimensão 

contextual e contínua da performatividade: “o elemento da duração no performativo espaço-

corpo” (Ibid., p. 69). A performatividade não pode ser reduzida a seus elementos simbólicos. 

Ela é também da ordem “do corpóreo, do espacial e do sexual”, cujas formas se expandem 

para além do representacional (Ibid., p.64). O corpo em performance no “online” não apenas 

reitera normas regulatórias do “offline”. O fazer corpo é hibridizado pela tecnologia, normas 

sociais do “offline” e pelas potencialidades que o “online” disponibiliza.   

 Neste sentido, a pesquisa de Gadelha se afasta das pesquisas desenvolvidas em torno 

da categoria de mídias digitais (MISKOLCI, 2013, 2015, 2016; PELÚCIO, 2015; BELELI, 

2015). Nestas últimas – calcadas pelo paradigma da representação e da assimetria entre 

tecnologia e humanidade –, os meios comunicacionais funcionam como instrumentos de 

realização ou potencialização das necessidades e fenômenos existentes no “offline”. O corpo, 

o gênero e a sexualidade “onlines” são reflexos do mundo humano “offline”: corpo digital 

paquerado no Facebook é uma representação do corpo físico. Entretanto, as constantes 
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preocupações dos colaboradores em não se decepcionar ao marcarem os encontros “offlines” 

sinaliza para a constatação de que, no “online”, outras materialidades são performatizadas 

numa fluidez com o mundo “offline”.        

 O Facebook poderia funcionar como uma espécie de cupido virtual. A plataforma 

disponibilizava uma listagem de perfis numa seção denominada atualmente de “pessoas que 

talvez você conheça” para aumentar o número de contatos/amigos de seus usuários. Esse 

recurso se constituía por uma lista de pessoas que, geralmente, eram amigos em comum com 

outras: 

  

Eu deixo o Facebook agir naturalmente, porque às vezes o Facebook mostra umas 

pessoas, na sua linha do tempo. E aí, pode acontecer. Mas o que eu percebo é que as 

pessoas, no Facebook, não tem tanta coragem para se paquerarem no Facebook 

(Ricardo, 2016). 

 

Durante a fase inicial da incursão no Facebook, muitos usuários me envolveram em 

rituais de paquera desfocada depois de ter visualizado e esquadrinhado meu perfil a partir 

dessa seção. Na época, ela se chamava “sugestões de amizade”.     

 Na fase desfocada – como em todo processo de paquera virtual – ocorria uma 

avaliação das performances digitais balizadas pela prática de atribuição identitária. Sem o 

suporte físico da identidade – o corpo –, a construção e atribuição se tornavam necessárias nas 

interações “online” (MATUCK; MEUCCI, 2005, p. 162).      

 Se a identidade pode ser compreendida como uma imagem tanto de si quanto uma 

imagem feita de si pelos outros num processo de reconhecimento de singularidades 

(MATUCK; MEUCCI, 2005, p. 159), então os processos de paquera analisados eram 

marcados em todas as suas fases por uma incessante atribuição identitária aos corpos 

considerados desejáveis a partir da observação de suas performances linguísticas e corporais. 

Durante a paquera, os corpos em performance recebiam identidades as quais funcionavam 

como dispositivos sociais que objetivam fixar, estabilizar e regular as subjetividades humanas 

a partir de normas sociais específicas e situadas historicamente. 

Estes autores sugerem que a construção identitária virtual ocorre através de dois 

mecanismos: a autodefinição e a alodefinição. No primeiro, os sujeitos atuam na construção 

de seus perfis através da publicação de fotos, mensagens, descrições e registro de informações 

pessoais (Ibid., p. 163). Essa construção autodefinidora – através dos perfis – pode ser 

considerada o principal ritual da fase preparatória em contextos de paquera.  

 O segundo mecanismo é constituido pelas definições feitas pelos outros sobre um 
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sujeito determinado e pelos meios que restringem a livre definição identitária (MATUCK; 

MEUCCI, 2005). No Facebook – em qualquer site de rede social ou perfil de aplicativos – 

existiam os mecanismos alo-definidores que eram as informações possíveis que essas 

plataformas autorizavam expor através de questionários padronizados. Esses mecanismos 

eram característicos do ritual do esquadrinhamento. Podemos, ainda, pensar essa atribuição 

dos corpos num binário de performances de gênero – “rasgada” ou máscula – como alo-

definidores das identidades virtuais no Facebook. Tanto a análise das performances virtuais 

dos amigos em comum quanto os relatos e os depoimentos que eles atribuíam a determinado 

alvo de paquera, funcionavam como mecanismos alo-definidores da identidade virtual do 

corpo paquerado. 

  

Os depoimentos, quase sempre feitos por amigos que se conhecem pessoalmente, 

pelos quais é possível comparar o que foi dito por outra pessoa com a autodescrição 

[ ou o que foi observado em suas performances virtuais] (MATUCK; MEUCCI, 

2005, p. 178). 

 

O alvo da paquera “online” era um corpo virtual ou digital gerado com auxílio da 

tecnologia. Não era o “mesmo” corpo e sua materialização era um efeito das fotos e postagens 

no contexto “online”. O perfil e todos os seus recursos construíam um corpo cuja performance 

virtual – as ações visíveis dos sujeitos no “online” – eram avaliadas pelos paqueradores num 

processo de atribuição binária do gênero, sexualidade, geração e padrão “fitness”. 

 No ritual de esquadrinhamento – peculiar à paquera “desfocada” “online” – ocorre 

uma seleção de perfis que possuem materializações de corpos desejáveis para serem 

paquerados. Ela se assemelha à paquera “offline” que tem seu início com uma relação 

peculiar com a “desatenção civil”. O paquerador poderia iniciar seus investimentos 

utilizando-se desta cortesia. No contexto “online”, a “desatenção civil” poderia ser emitida 

pelas curtidas em fotos ou cutucadas, ou seja, através de uma espécie de aviso de que aquele 

perfil estaria chamando atenção. O olhar prolongado ou mútuo “online” – confirmador do 

início da fase focada da paquera – poderia ser confirmado pelo retorno das curtidas em fotos, 

cutucadas e solicitações de amizade.  

 

Tento observar um por um o perfil do “face” da pessoa e tento ver como se 

aproximar. Observo, mando uma mensagem formal ou cutuco e daí vejo mais nunca 

ir direto [...]. A pessoa fica te curtindo, mostrando interesse para as coisas que você 

curte e aí vai de você [...] (Claudio, 2013). 
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Se a paquera é um processo ritual consciente também de efetivação material do 

interesse amoroso e/ou sexual por alguém – mesmo que o alvo paquerado não esteja 

consciente das ações de flerte em curso – então o esquadrinhamento de perfis no Facebook 

pode ser entendido tanto como uma “caçada”/“catação”104 – anônima – e geral na plataforma. 

Esse ritual de exame minucioso também era realizado após os pedidos de solicitação de 

amizade. A maioria dos colaboradores aceitava esses pedidos caso o perfil possuísse 

determinados elementos interessantes:  

 

Beleza, a beleza exterior. Aí depois, para mim, não sei as outras pessoas. Beleza 

exterior, amigos em comum, gostar das mesmas coisas, assim, ter um gosto 

semelhante aos meus. É, como a gente ver? A questão das curtidas, a música que a 

pessoa gosta, o programa que a pessoa gosta... E depois, ver a questão da 

sexualidade (Marcos, 2016). 

 

Marcos, através do esquadrinhamento dos perfis, identificava o nível de beleza 

corporal, os gostos e as preferências dos usuários. Além disso, ele definia a sexualidade de 

seus pretensos “crushs”. Esse exame minucioso foi ratificado por todos os colaboradores da 

pesquisa.            

 A paquera no Facebook – ou no contexto “online” – era caracterizada pelo 

relacionamento dos usuários entre si na rede através de suas materializações corpóreas pela 

publicação de imagens e postagens na plataforma. A apresentação por meio da fotografia 

encerrava uma colocação literal das pessoas na posição de quem trabalhava na indústria da 

beleza como modelos ou atores – de acordo com Illouz (2011) – onde os indivíduos tinham 

uma consciência de sua aparência física. O corpo se tornava a principal fonte de valor social, 

econômico [e sexual], além de ficar exposto publicamente a fim competir com outros corpos.

 Os corpos eram expostos em forma de “vitrine”, acompanhados por enunciados que 

enalteciam atributos valorizados no mercado afetivo/amoroso. Alguns relatavam buscar o 

melhor lado do rosto para fotografar, vestimentas “que emagrecem” e posturas que evitassem 

a identificação rápida de “que é viado”: por exemplo, em fotos “junto com viado”, 

“desmunhecando” (Perseu, 2014). Esse ritual de evitação ratificava novamente a 

efeminofobia da paquera no “Face”.        

 No geral, os colaboradores reiteravam a necessidade de se tornarem visíveis. As 

buscas por individualidade e singularidade engendradas não deixavam de ser rituais 

performáticos de se diferenciar no interior das normas que regulavam os sites de redes sociais 

na internet. A moralização midiática objetivava a expressão de um corpo ajustável às                                                            
104 Termo êmico para busca por alguém para enlaces amorosos e/ou sexuais em contextos “online” e “offline”. 
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expectativas do mercado amoroso. O Facebook funcionava como um “cardápio”: “acredito 

eu, tipo assim, ‘olha, eu boto assim a melhor foto, eu boto aqui a melhor, as melhores 

postagens para você, possivelmente se interessar por mim por essa forma” (Jorge, 2016). Em 

outros termos, a busca de parceiros pela internet assemelhava-se a “folhear um catálogo de 

reembolso postal que traz na primeira página o aviso ‘compra não-obrigatória’ [...]” 

(BAUMAN, 2004, p. 85), pois, se folhear mais um pouco, encontrará infinitas opções e 

variações de corpos.          

 Os colaboradores reconheciam que não era possível uma correspondência total entre o 

perfil e a pessoa, por isso, no esquadrinhamento, eles objetivavam saber “como a pessoa é” 

(Marcos, 2016). O perfil analisado era considerado a representação desconfiada do sujeito. A 

continuidade da paquera estava condicionada à aprovação do mesmo em relação aos critérios 

pré-estabelecidos a priori que orientavam a navegação seletiva por elementos que, 

aglutinados, materializavam o usuário detentor do perfil em análise.   

 A maioria dos colaboradores enfatizou como primeiro critério de seletividade dos 

perfis a beleza física e/ou a questão das afinidades. O padrão de beleza física – corpo 

musculoso, sarado, em “boa forma” – foi apontado como agenciador do desejo durante a fase 

da paquera desfocada, embora eles sublinhassem conceitos particulares de beleza. Esse padrão 

ou culto ao corpo musculoso afetava a seleção dos parceiros: “existe muito culto ao corpo e 

tal e a gente acaba sendo escravizado muito por isso. Ele afeta até gente que não entra no 

culto mesmo, ao corpo [...]” (Jorge, 2016). Mesmo questionando a predominância desse 

critério, Marcos sublinhou o poder agenciador da beleza física durante a paquera: 

 

Em primeira visão a beleza exterior [...]. Porém não deveria ser. O modo de se 

importar... a beleza física. Não deveria ser esse o aspecto inicial, porém é o que 

predomina. A maioria só começa a paquerar se achar a pessoa bonita. Se for 

musculoso... essas coisas (Marcos, 2016). 

 

Nos perfis masculinos analisados, a maioria dos usuários tanto expressava quanto 

justificava a construção de seus corpos baseados no padrão “fitness”. Aqueles que não 

consideravam seus corpos ajustados publicavam seus investimentos diários em academias e 

suplementação alimentar. E aqueles que já se consideravam ajustados, sempre pontuavam 

algo que precisavam melhorar ou defendiam uma vigilância constante para não “perder a 

forma”. É elucidativa a constatação de Marcos: “se eu fosse malhado, seria seguido por muita 

gente [...] os malhados se sentem firmes no seu poder de sedução, eles procuram curtir o 

público, mas sempre mais jovem e bonito. Pois eles (nem todos) podem escolher com o dedo” 
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(Marcos, 2016).            

 Na visão dos colaboradores, o corpo dos malhados tinha o poder de manejo sobre o 

desejo homossexual e de liberdade de escolha sobre os outros corpos desejantes. Por essa 

razão, eles buscavam se aproximar desse ideal estético dominante. Em contrapartida, a beleza 

não era constituída apenas por um corpo sarado ou “boa forma”: pois a concepção de beleza 

se diferenciava para além dessa visão hegemônica:   

 

Para mim beleza é tudo. É o seu intelectual, é o conjunto, entendeu. É o conjunto 

que tudo para mim forma o meu estético de belo. O que eu acho belo em uma 

pessoa. [...]. Agora, pode existir a beleza em conjunto, para mim é o que me agrada 

[...]. Uma pessoa bela para mim seria isso: seria o conjunto todo me agradar, o jeito 

como fala, como me trata, o respeito, é, tudo! Entendeu, o corpo também, claro 

(Alysson, 2016). 

  

Essas belezas se confundiam com aquilo que os colaboradores denominavam de 

afinidades ou “algo em comum” (Olavo, 2016). As afinidades foram enfatizadas como a 

principal razão para dar prosseguimento à paquera. Os gostos musicais, filmes preferidos, 

grau de escolaridade, eventos, lugares sociais e livros de interesse constituíram exemplos de 

“coisas afins” ou “em comum” elencadas pelos colaboradores. Esses aspectos – também 

analisados durante o bate-papo – eram identificados através das fotos, publicações e páginas 

curtidas, ou seja, se a pessoa “gosta das mesmas músicas, das mesmas coisas aí vai olhar as 

fotos, dos eventos e principalmente a história das curtidas, dos likes” (Olavo, 2016): “Procuro 

saber se é estudante, se já tem graduação. Procuro, também, saber que tipo de livros ele já leu, 

por exemplo, que tipo de música que ele gosta de ouvir, que tipo de filme lhe interessa...” 

(Hugo, 2016).           

 A homossexualidade ou a curtição entre homens também era identificada durante o 

esquadrinhamento dos perfis. Os colaboradores afirmaram que determinados elementos 

caracterizavam um perfil gay ou que “curte caras”: 

 

No meu caso eu saio procurando logo, tipo é, a gente generaliza muito. Se tem 

muitos amigos gays. Se anda em eventos gls [...]. E a gente cai na besteira de 

generalizar: ‘ah está falando comigo, então ele curte! ’gosta de determinados 

eventos, de determinados cantores, de determinadas músicas, então curte. Generaliza 

muito isso.  A galera gls faz muito isso: ‘ah, andou com fulano, anda nesses locais, 

então curte [...] (Olavo, 2015). 

 

Primeiro né, eu vou avaliar o ciclo de amizade que tem nos amigos que ele tem. 

Primeiro eu vou ver nas fotos, amigos, sempre tem um daqueles que é mais 

afeminado, que vai dar pinta e você vai cair a ficha. Por exemplo, ele está numa 

foto, tem várias meninas, tem ele e tens uns amigos que são gays, gays declarados, 
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tem um deles que sempre é mais pintoso105, e você percebe de cara. Outra coisa, ele 

vai muita balada, dá para detectar, balada eletrônica, é um dos pontos que eu 

particularmente costumo observar. E a questão da vestimenta também, eu observo a 

vestimenta... (Luís, 2015).      

 

O perfil “que curte” estava relacionado a homens que não eram gays, mas “ficavam” 

com outros homens. Essa curtição era confirmada por elementos identificados no perfil: 

amigos, eventos, músicas vinculadas ao “meio gay”. Para os colaboradores, a diferença desse 

perfil para o gay era a performance afeminada materializada pelos trejeitos. Enquanto os gays 

“davam pinta”, os homens “que curtiam” – sem trejeitos – poderiam ser heterossexuais, 

homossexuais ou bissexuais de acordo com os relatos. 

 Quando não era possível definir a sexualidade ou a curtição homossexual do usuário 

pelo perfil, essas informações eram buscadas, geralmente, através dos amigos em comum, 

principalmente se o usuário fosse desconhecido. Além disso, a presença de amigos em comum 

em determinado perfil era apontada como um dos critérios para aceitar os convites de amizade 

iniciados por usuários desconhecidos: 

 

Aí eu posso também pegar informações com essa pessoa antes de eu mandar o 

convite: ‘E aí, fulanin de tal, tu conheces? ’, ‘e aí ele curte, ele não curte, ele tem que 

idade, ele curte ou não curte, ele é daqui de sobral, como é o jeito dele, ele é chato, 

ele é legal, ele é bacana’? Isso os amigos em comum, você acaba tendo essa ajuda, 

por exemplo, hoje eu vou te adicionar, tu mandas um convite para mim, eu não te 

conheço, tu não me conheces e aí do nada tu mandas um convite para mim, só que 

aí: ‘não, calma aí, eu vou primeiro analisar se ele tem algum amigo meu em 

comum’. Aí está lá quando eu olho no teu, tem três, dois amigos em comum, ‘ah, eu 

vou aceitar’ (Luís, 2016). 

 

A performance de gênero “offline” dos paquerados era determinada através da análise 

das fotos: 

 
Até porque assim, as pessoas vão mais por características, como eu te falei, de 

indícios, procurar algo ali que vai dar a característica da pessoa ser ou não ser. E vai 

a busca, se vê que não tem disso, não apresenta nenhuma característica, nem nos 

amigos em comum, nem em locais, que é mais frequentado pelo público gay. A 

pessoa acaba desistindo, por não ter essas características (Luís, 2015). 

           

 A partir dessa classificação de gênero dos perfis, os colaboradores utilizavam como 

rituais de aproximação, as curtidas de fotos – ou em postagens – e as cutucadas. Se ocorresse 

algum retorno significativo dessas investidas, era enviado um convite de solicitação de 

amizade, mensagens ou comentários sobre fotos ou status sobre o perfil alvo da paquera. A 

partir desse momento, iniciava-se a fase “focada” da paquera virtual consolidada pela                                                            
105 Termo êmico para afeminado. 
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aceitação da amizade solicitada e se prolongava no bate-papo da plataforma. Geralmente, essa 

fase, poderia se transformar numa paquera “multifocada” pela possibilidade de se abrir 

inúmeras janelas e manter diferenciados “focos” de paquera na internet.  

 

    

6.3 CURTIR, COMPARTILHAR E SOLICITAR AMIZADE 

 

Depois do esquadrinhamento do perfil, os paqueradores decidiam ou não iniciar uma 

aproximação. As cutucadas, curtidas de fotos e/ou solicitação de amizade constituíam os 

rituais da paquera desfocada. Esses rituais se assemelhavam às infrações da desatenção civil: 

a fixação demorada em olhar alguém. No Facebook, o retorno a esses rituais geralmente era 

interpretado como a confirmação da paquera e instaurava uma situação que, na paquera 

“offline”, era definida pela troca de olhares. No caso da paquera “faceana”, essa definição era 

caracterizada pela troca de curtidas, cutucadas ou mensagens.     

 A paquera no Facebook iniciava pelas fotos: “no Facebook você vai analisar a 

imagem, né. Aí assim, primeiro momento é a imagem, depois vem as outras coisas, as 

afinidades: o que a pessoa gosta, entendeu. Mas no primeiro momento [...] (Olavo, 2016). As 

curtidas nas fotos não eram, contudo, o primeiro ritual da fase desfocada da paquera 

“faceana”. As cutucadas ou as solicitações de amizade poderiam anteceder essas curtidas. A 

maioria dos colaboradores enfatizou que a solicitação de amizade era o primeiro rito. 

 

Já está feito, eu nunca converso com uma pessoa sem ser amigo. Geralmente eu, 

gostei daquele perfil quando eu – como eu te digo – às vezes eu visito, eu vejo 

perfil: ‘ah, eu vi um amigo de fulano, eu estou aqui visitando o perfil dele e tal, aí vi 

uma pessoa nesse perfil desse amigo que eu gostei’. Aí fui lá acessei o perfil dele, aí 

fui olhar as coisas dele. Olhei as fotos, gostei!  Vou adicionar como amigo. Porque 

às vezes as pessoas dizem assim: ‘ah só vou aceitar se for meu amigo’ (Neto, 2015). 

 

Depende! Algumas pessoas, assim, por experiência própria [risos] a gente vai lá, 

curte alguma fotinha e tudo. Aí então solicita a amizade. Ou vice e versa, a gente vai 

lá, solicita amizade e aí sai dando umas curtidas no face, nas fotinhas. Aí se a pessoa 

retribuir, opa! [risos] então, quer dizer o que, que ela está retribuindo o que você foi 

atrás, que é te paquerar [risos] (Tiago, 2016). 

 

Cutucar era uma função do Facebook que, inicialmente, significava chamar atenção e 

alguns colaboradores reconheciam esse uso: 

 

Eu gosto de cutucar tipo assim, tipo passou muito tempo sem se falar, aí eu vou lá e 

dou uma cutucada, só isso. Mas tem gente que usa para outra [risos], está 

paquerando, está chamando para sair..., mas eu uso muito raro, só quando assim 

alguém muito [...] aí está online eu dou uma cutucada, entendeu! Só isso. Então, 
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mandei algo no pv [privado] e você não respondeu, aí eu cutuco só para lembrar. Só 

isso (Olavo, 2015). 

 

É uma função que eu entendo e eu não entendia porque as pessoas não entendiam. 

Eu achava isso muito engraçado. Sim, gente, é uma forma de dizer, ‘ei presta 

atenção em mim, eu existo aqui, eu não sou seu amigo, mas eu bati o olho em você e 

estou interessado em você’, é isso! Eu acho que a função do, do cutucar para mim 

sempre foi dessa forma e eu acho que a função dele é essa. Mas eu não sei por que 

as pessoas não entendiam, não entendem [...] (Jorge, 2016). 

  

Nem sempre as cutucadas eram bem-vindas ou percebidas como modos de chamar 

atenção: 

 

Eu acho isso muito feio [risos]. Porque, tipo assim, se eu estou com interesse numa 

pessoa, eu tenho que ser, suficiente para pelo menos puxar um..., dar um oi. Não 

ficar cutucando. Porque sei lá [...] demonstrar interesse cutucando, eu nunca fiz isso 

e eu odeio quando as pessoas fazem comigo [risos]. Porque eu vejo: ‘fulano de tal 

lhe cutucou’. Aí eu: ‘eu não vou cutucar de volta não’. Eu não, por mais que eu 

queira, eu não vou cutucar de volta. Porque eu acho você tem que ser homem 

suficiente para chegar na pessoa e dizer ‘oi, olá, tudo bem...’, puxar assunto e tudo. 
Se der certo, bem, se não der, também! (Alysson, 2016). 

 

O ato de cutucar era reconhecido como ritual de aproximação de paquera e o retorno 

ao cutucar expressava o interesse mútuo e poderia ser comparado às olhadelas mútuas de uma 

paquera “offline”. Destarte, as cutucadas eram significadas de maneira diferente e, por isso, a 

frequência de sua utilização diminuiu.   

 

É muito óbvio quando a pessoa está muito a fim de você, ela pega lhe cutuca, pelo 

Facebook. A pessoa lhe cutuca e se você responder é porque você quer. Eu percebo 

isso: quando a pessoa me cutuca ou quando me chama pelo bate-papo, e aí é notável 

que a pessoa está a fim de você, através dessas atitudes (Ricardo, 2016). 

  

O cruzamento de três fatores contribuiu para o desuso progressivo do cutucar como 

ritual de paquera desfocada no Facebook: a polissemia que o recurso obteve durante o seu 

uso; a integração e a retroalimentação das mídias digitais (BELELI, 2012), pois alguns 

aplicativos se utilizam das informações do Facebook. 

 

Eu acho que as pessoas talvez... acredito que as pessoas no fundo no fundo as 

pessoas entendiam a função do cutucar, mas eu acho que elas desistiram porque, 

devido a outras redes sociais, como o whatsapp, é... e as pessoas mesmo, ficarem 

mais, digamos, mais livres para chegar nas pessoas e tal (Jorge, 2016). 

 

 O terceiro fator estava relacionado a demora na paquera, ou, às vezes, o confuso 

significado de retorno da cutucada. O usuário não tinha certeza se o não retorno constituía 

uma aversão ao cutucar ou materializava um desinteresse pelo paquerador. 
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As solicitações de amizade, as cutucadas e as curtidas em fotos sequencialmente eram 

rituais de paquera desfocada no Facebook. Um desses rituais em separado já não poderia ser 

considerado indício suficiente para definir uma situação de paquera. Todavia, a desconfiança 

pela existência de um interesse amoroso/sexual era vislumbrada quando algum desses ritos 

era praticado por usuários desconhecidos. 

 

Mas quando me manda convite ou quando me cutuca ou quando começa a curtir 

minhas fotos sem nenhum tipo de contato, então eu já sei, eu já pressuponho que 

aquilo é uma paquera, entendeu? Sem nenhum tipo de contato prévio, você está 

entendendo? (Marcos, 2016). 

 

O retorno às solicitações, às cutucadas ou às curtidas em fotos também era 

condicionado pelo ritual do esquadrinhamento dos perfis.  

 

Curto a foto do perfil e saio procurando as melhores fotos. Que eu acho interessante. 

Então assim, é a imagem do perfil. Depois vai para as curtidas, se a pessoa tem 

muito amigos, se é muito curtido. E depois o que gosta de compartilhar: Os eventos, 

as músicas, as afinidades né (Olavo, 2015). 

 

Nessa fase desfocada da paquera, os colaboradores paqueravam vários perfis através 

de curtidas em fotos e/ou cutucadas. Os perfis eram classificados como “boy” ou “gay”: o 

perfil “gay” era aquele que possuía indícios ou “pistas” as quais foram elucidadas no capítulo 

anterior; e o perfil “boy” era constituído por “coisas de hetero” – assuntos e páginas 

relacionadas a futebol, mulheres e filho (a)s (Valdo, 2013). Nos termos dos entrevistados, a 

masculinidade heterossexual era definida pela intersecção do esporte dos machos – o futebol e 

o boxe, principalmente –, a atração sexual pelas mulheres e o interesse pela reprodução ou 

paternidade. Em contrapartida, um perfil de “homens-meninazinhas”: 

 

Um perfil que eu vejo o cara, posta foto só com homem e só está em balada com 

homem e tem um jeitinho de arrumar o cabelo diferente: é um alisado de lado, e é 

não sei o que. Ele é todo bombado, mas o cabelinho dele é de lado, entendeu? É 

mais ou menos isso, um homem que eu chamo meninazinha, que só tem uma 

aparência, mas ele não é (Neto, 2015). 

 

Neste relato, a identificação do perfil afeminado ou “meninazinha” resultou do 

entrecruzamento da performance de gênero e social do usuário. A estética de gênero – cabelo 

de lado, por exemplo – atuou como principal eixo classificador dos corpos em detrimento do 

padrão “fitness” – “bombado”.         
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 Os rituais de paquera não eram fixos e nem imutáveis. A sequência ritual descrita 

acima poderia ser subvertida. De forma geral, nessa fase da paquera desfocada, quem 

retornava as cutucadas ou aceitava uma solicitação de amizade, instaurava o início da fase 

focada. Olavo relata uma experiência que conseguiu a atenção de “um paquera” escapando da 

sequência ritual reconhecida na plataforma: 

 

Pronto, já teve pessoas que me chamaram no bate-papo porque eu curti, não, não 

pedi amizade [...] eu vi realmente que eu fui diferente das pessoas que ele estava se 

relacionando através do Facebook. Por que eu fui o contrário. Eu não pedi amizade, 

eu não cutuquei [...] Eu fugi do padrão pronto. Aí foi diferente e chamou atenção por 

conta disso (Olavo,2015). 

  

Se os rituais descritos acima eram praticados por homens desconhecidos e que 

possuíam um perfil gay ou “que curte” – atribuição realizada durante o esquadrinhamento – o 

esperado pelos colaboradores era que os iniciadores desses rituais – ao obterem retorno – 

chamassem no privado ou bate-papo do Facebook. 

  

Mas eu também curti as fotos da pessoa que, que curtiram a minha. Eu não puxo 

conversa, eu espero que as pessoas puxem conversa entendeu? [...]. Porque não foi 

eu que comecei, entendeu? Porque se tivesse sido eu que tivesse começado, que 

tivesse tido a iniciativa, com certeza eu iria conversar. Eu ia dizer um oi, eu ia dizer 

um olá. E ia esperar a pessoa me retribuir com isso, entendeu? (Marcos, 2016).

    

 O relato de Marcos destacou um dos códigos de sociabilidade pertencente às 

paquerações do “Face”. Os usuários – que acionassem as curtidas para transmitir um interesse 

amoroso e/ou sexual – deveriam seguidamente iniciar o bate-papo através dos rituais da 

deferência. Além disso, a retribuição a determinadas investidas era o principal ato 

esquadrinhado para prosseguir numa interação focada incipiente. 

 

6.4 DURANTE O BATE-PAPO  

 

A passagem da paquera como interação desfocada para um encontro ou engajamento 

de face [no caso, engajamento “online”] era autorizada pela intensidade dos retornos às 

curtidas de fotos, pelas cutucadas e, em algumas situações, por comentários e mensagens 

direcionadas a fotos ou algo publicado: “começo a observar pelas inúmeras vezes em que 

curtiu uma foto ou um status em menos de um minuto [risos]. Isso acontece muito, mas o 

fator principal é durante a conversa no bate-papo” (Alex, 2013).     

 A interação focada da paquera virtual iniciava quando um dos usuários aceitava o 

convite de solicitação de amizade de outro – ou em menor frequência – quando um deles 
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enviava uma mensagem qualquer. O início desta fase ocorria – segundo os colaboradores – 

quando dois usuários se tornavam “amigos” no Facebook e prosseguia através de rituais de 

aproximação via bate-papo ou através de elogios às fotos ou às postagens do paquerado. 

 Esta fase realizava-se no bate-papo do Facebook e principiava com a deferência. Esse 

ritual era utilizado para se aproximar ou fazer investidas aos corpos paquerados. Entretanto, 

era a fase mais complexa da paquera porque se caracterizava pela confirmação das 

performances exibidas pelos indivíduos durante a fase desfocada ou não-verbal. No caso do 

Facebook, a confirmação performática ocorria por meio da avaliação do desempenho 

linguístico em confronto com a análise do perfil realizada anteriormente, focalizando os 

trânsitos “virtuais” dos usuários: curtidas, compartilhamentos e publicações em geral.  Neste 

ínterim, atribuições identitárias ou avaliações performáticas eram ressignificadas, modificadas 

ou ratificadas. O desejo e o cálculo (PERLONGHER, 1987) atravessavam o prosseguimento 

do processo.            

 O encontro conversacional “online” principiava com perguntas básicas e recorrentes 

que constituem o ritual de “quebra-gelo”: “a gente vai fazendo aquele quebra-gelo, ‘onde 

mora, qual idade, faz o que e tal’. Aquela conversa básica [...] aquele contato inicial: ‘oi, tudo 

bem?’” (João, 2016). 

 

Todas as pessoas que eu convido que aceitam, aí eu vou lá: valeu por add ou bom 

dia ou boa tarde ou boa noite. Aí pronto, a pessoa responde, não sei o que e tal, seja 

bem-vindo. Ai eu, ‘valeu’, aí a pessoa vai e responde outra coisa, ou seja, ela dá 

cabimento para que surja uma conversa maior (Neto, 2015). 

 

É, assim, primeiro eu acho que a gente adiciona a pessoa. Depois, começa uma 

primeira conversa. Tem aquela troca de informações, as informações básicas, ‘oi, 
tudo bom, como é que você está, mora aonde, em qual cidade, faz o que da vida...’. 
Normalmente são esses. Durante mais ou menos um mês, tem gente que, nem isso 

tudo conversando. Depois marca um primeiro encontro (Fábio, 2016). 

 

 Fábio sublinhou outro código de sociabilidade da paquera no “Face”. Geralmente, os 

usuários poderiam adiar o encontro “offline” por determinado tempo com a justificativa de 

“conhecer melhor” o paquerado.         

 Os rituais de apresentação – regularmente empregados nessa fase posterior às 

correspondências das curtições e solicitações de amizade – ocorriam durante o bate-papo do 

Facebook. Neste recurso, auxiliado pela webcam, os usuários entravam num processo de 

avaliação mútua cujo objetivo era tentar confirmar a materialização emitida pelos corpos em 

seus perfis e aquela materialização que foi recebida/construída durante o esquadrinhamento. 

Estas confirmações ou confrontos entre o imagético e a simulação do que poderia ser o “real” 

capturado pela webcam confirmavam ou modificavam o desejo inicial movido pela análise 
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dos perfis durante a fase “desfocada” da paquera. A identificação das afinidades era 

necessária ao prosseguimento do bate-papo:  

 

Porque dificilmente a gente vai ter alguma coisa em comum para conversar, 

entendeu? Dificilmente, você vai construir uma conversa, uma paquera, do nada, é 

muito difícil. Para mim, eu estou falando para mim, eu não sei para as outras 

pessoas, mas para mim, é muito difícil, por quê? Porque eu não tenho nada em 

comum para poder conversar, para poder ter aquele bate-papo, entendeu? Porque 

geralmente não existe uma conversa sozinha, geralmente então tem pessoas que 

conversam com você e você não conversa com a pessoa, entendeu? Então tem que 

ter sempre esse, esse retorno eu acho (Marcos, 2016). 

 

Primeiro eu procuro saber se é estudante, se já tem graduação. Procuro também 

saber que tipo de livros ele já leu, por exemplo, que tipo de música que ele gosta de 

ouvir, que tipo de filme lhe interessa [...] E, busco, eu procuro saber disso, me 

interesso e tenho interesse em saber disso porque, com certeza o papo depois vai ser 

legal, vai ser produtivo, vai ser agradável, enfim (Hugo, 2016). 

 

De forma geral, a busca por afinidades sociais – o nível de escolaridade, os estilos 

musicais, os eventos de interesse ou tipos de leituras e filmes assistidos, por exemplo – 

objetivava instaurar uma situação de paquera amorosa com a pretensão de se transformar em 

um namoro.           

 A performance linguística praticada pelos usuários do bate-papo era atravessada pela 

negociação para se chegar, ou não, na etapa final da paquera: o “fica” ou pegação. Os 

colaboradores relatavam que a ansiedade de que o bate-papo resultaria no “vai rolar” ou “não 

vai rolar” atravessava a conversa desde o princípio. A fluidez da conversa, as possibilidades 

de algum “fica” ou relacionamento eram mensurados ritualmente quando: 

 

[...] Tipo, você dar um oi, oi! Se a pessoa só colocar oi, ou colocar oi maiúsculo, o 

‘o’ e o ‘i’ maiúsculo [...] quando você coloca a letra maiúscula dá sinal de, como se 

você tivesse gritando, é Tipo: se você for falar com alguém e colocar a palavra toda 

maiúscula você quer chamar atenção. Você está tipo, dizendo assim, falando mais 

forte: ‘Preste atenção! ’ Aí você bota bem grande, você está gritando com a pessoa 

[...] afirmando uma coisa mais, chamando atenção mesmo (Olavo, 2015). 

 

Eu acho que rola quando a pessoa te convida para fazer alguma coisa, aí quando ela 

te convida, aí sim, a gente vê que a pessoa está interessada em fazer alguma coisa 

diferente, entendeu? Às vezes não é nem amizade não, a pessoa quer realmente 

alguma coisa, nem que seja só uma coisa passageira, uma coisa de hora, de 

momento, mas quer (Neto, 2015). 

 

[...] Tipo: dá cabimento, para a conversa. Tipo não fica só em meias palavras e tal. 

Ou então quando você joga alguma coisa e a pessoa também, tipo joga um elogio e a 

pessoa retribui esse elogio, e tal. Aí você vai perguntar se a pessoa está solteiro e a 

pessoa diz que está. E a pessoa pergunta também se você está solteiro. Eu acho que é 

por aí (João, 2016). 
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A avaliação do envolvimento de determinado parceiro na conversa ou bate-papo e a 

velocidade de retribuição das investidas constituíam os principais indícios para julgar se 

determinada interação focada de paquera resultaria no “fica”. A “vibe”106 da conversa não 

estava propícia ou algum dos envolvidos nos processos não estava interessado em continuar 

no bate-papo quando: 

 

É tipo: não responder coisas, você faz pergunta a pessoa só coloca né, é isso mesmo, 

não dar uma sequência, entendeu? Não dá uma resposta mais abrangente. Não dá 

uma resposta direta. Só corta a pessoa, aí isso já demonstra que não está tendo 

interesse (Olavo, 2015). 

 

A gente conversa muito, conversa, conversa, conversa... e quando só a gente solicita 

alguma coisa: ‘vamos sair, vamos para tal lugar... vamos comer um churrasco... 

vamos viajar...vamos ver um cinema... vamos fazer alguma coisa, vamos sentar no 

banco da praça e conversar...’ e a pessoa nunca te responde, dando uma certeza, a 

gente vê que não rola nada, que aí continua só mesmo na amizade (Neto, 2015). 

  

No bate-papo do Facebook e na internet, tanto as pessoas se expõem como também 

estão expostas aos usuários da web. Durante esse encontro “online”, os colaboradores 

ratificaram sentir uma maior liberdade e menor timidez para fazer perguntas, elogiar, 

comentar ou “cortar” os seus “crush”. 

 

O Facebook – ou qualquer rede social – te dá um livre-arbítrio de perguntar, de 

pensar alguma coisa sobre a pessoa. As vezes a gente pensa coisas sobre as pessoas 

que elas não gostam. E aí uma vez eu falando, para uma pessoa com quem eu 

converso e eu disse: ‘olha, eu vi isso de ti, olha eu vi isso de ti, olha, eu procurei 

informações sobre ti e aí uma pessoa me falou que você é assim, assim, assado’. Aí 
essa pessoa que eu converso falou assim: ‘é, que foi que eles falaram de mim, e tal’ 
entendeu? Não gostam e aí a gente tem sempre um pré-julgamento das pessoas né 

(Neto, 2015). 

  

A paquera focada no Facebook também poderia prosseguir para o whatsapp. Alguns 

colaboradores enfatizavam que a rapidez que se passava do bate-papo para esse aplicativo 

identificava o objetivo da paquera em curso – o “fica” ou a “pegação”.  Geralmente, quando 

um dos participantes solicitava rapidamente o número do whatsapp, enviava a mensagem de 

que buscava sexo casual. Esse aplicativo era utilizado: “na maioria das vezes vai para o zap107 

pela facilidade de comunicação e também que, por muitas vezes, o ‘face’ tira o foco da 

conversa” (Perseu, 2014). O whatsapp então seria uma forma de diminuir o “multifoco” que o 

Facebook possibilitava aos paqueradores, embora nesse aplicativo também facilitasse o 

“multifoco”. Mas era a alternativa encontrada pelos colaboradores para limitar esse                                                            
106 Energia, situação, momento. Termo utilizado por alguns entrevistados para medir o grau de positividade ou 

negatividade de uma situação com relação aos objetivos definidos por alguém ou grupo de pessoas. 107 Abreviação êmica para o aplicativo whatsapp. 
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“multifoco” e/ou ratificar o interesse focado de paquera de alguém medido pela velocidade de 

retorno às perguntas realizadas bem como a rapidez de assuntos sugeridos durante o encontro 

conversacional “online”.         

 O whatsapp – como prolongador da fase focada da paquera “online” – estava 

relacionado à definição de uma situação mais íntima de conversa e era considerado um sinal 

de interesse maior e de confiança entre os envolvidos no processo. 

 

O Facebook, ele serve para você conhecer a pessoa primeiramente, visualizar o 

perfil lá da pessoa. Mas eu acho que para manter uma conversa mais íntima, as 

pessoas utilizam mais o whatsapp, hoje em dia. E, até eu mesmo também, eu utilizo 

o whatsapp se eu quiser manter um contato mais profundo com alguém. Eu utilizo 

mais o whatsapp (Ricardo, 2016). 

 

Se a pessoa deu o whatsapp, já dá uma confiança a mais, já deu uma liberdade, uma 

certa liberdade. Se não deu, já começa a quebrar esse elo. Porque hoje em dia você 

dar o whatsapp é sinal de confiança. Quer algo a mais. Quer continuar um contato 

[...]. Que, dá-se a impressão que é, de uma intimidade, de uma proximidade, o 

whatsapp [...] Mas aí o whatsapp hoje tá na moda né. É o fetiche hoje, ‘aí tu tens 

whatsapp? Tenho. Me passa’, te passou, já te deu uma liberdade a mais, já sinaliza 

que quer algo mais duradouro, mesmo que seja só amizade ou não (Neto, 2015). 

  

O prosseguimento da paquera via whatsapp objetivava ratificar o corpo imaginário e a 

performance virtual construída através do esquadrinhamento do perfil anteriormente. Através 

desse aplicativo era possível agilizar o envio de fotos, vídeos, áudios e efetuar ligações 

telefônicas. Assim, a performance virtual do corpo paquerado passa a ser objeto de novos 

esquadrinhamentos.           

 A paquera que objetiva “pegação” também poderia ser identificada no início do bate-

papo, porque, após breves rituais de apresentação: “paquera só sexo, são perguntas mais 

incisivas, acerca da sexualidade, acerca do corpo do outro né” (João, 2016). 

 

Não porque eles chegam e falam [risos]. É porque, se eu fosse entrar realmente aqui, 

no – como é que pode dizer – no que realmente eles falam [...] mas eles usam 

palavras é, que, deixam bem claro o que eles querem. Mas a maioria é, ‘oi, gostoso, 

mora aonde, queria fazer sexo com você’, na verdade eles não usam a palavra sexo 

né, mas, eu estou usando aqui para ficar mais educado [risos]. Mas é assim, eles 

chegam na cara dura e falam. Com toda sinceridade (Fábio, 2016). 

 

Você percebe né, são perguntas: quantos anos você tem, você mora com quem, você 

faz o que, você gosta de que, você é ativo ou passivo. São perguntas meio clichês, 

mas que ainda existem muito hoje em dia. Muito, existe muito. E às vezes, para que 

eu não seja mal-educado, para que eu não transpareça ser mal-educado, eu acabo 

conversando, mas que não é por conta daquilo, entendeu? Porque o cartão de entrada 

já não foi bem receptivo, entendeu? (Marcos, 2016). 
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Todos os entrevistados ratificaram a correlação da performance linguística de 

“catação” “online” com determinadas perguntas ou assuntos “clichês” de conotação sexual: 

 

Elas geralmente acontecem naquela história: de onde, que idade, não sei o que, 

casado, aí aquela tradicional pergunta: ativo, passivo, curte o que, não sei o que, é, 

mora aonde, não sei o que. São as mesmas coisas praticamente sem um conteúdo 

mais inteligente. As pessoas hoje em dia, elas só se prendem a desejos carnais ou 

coisas desse tipo. Não tem um conteúdo assim na conversa sabe! (Neto, 2015). 

 

 Os colaboradores, ao realizarem uma comparação entre o Facebook, as festas e os 

aplicativos de busca, consideraram o Facebook um contexto cultural em que menos se 

objetivava “pegação”. A discussão sobre essa comparação será realizada nos próximos 

capítulos. Mas o trecho a seguir resume, de certa maneira, o que os entrevistados defenderam: 

 

Mas no Facebook é uma coisa assim mais que a gente tem um objetivo de alguma 

coisa, quer alguma coisa a mais entendeu. As vezes nada, a gente só quer ficar e 

tudo. Mas, geralmente no Facebook é uma coisa assim que a gente pega mais 

intimidade com a pessoa, que a gente conhece, que a gente vê a foto, vê o que que 

faz, vê o que que não faz, é... e na festa, não. Na festa é mais para pegação mesmo. 

Nos aplicativos também, que é o que difere né os aplicativos do Facebook (Tiago, 

2016). 

 

No caso da paquera virtual, o evitar “pegar o olho” de alguém era constituído pelos 

seguintes “rituais de evitação” pertencentes à fase desfocada: não retornar às curtidas de fotos, 

às cutucadas e não confirmar as solicitações de amizade, principalmente. No bate-papo, os 

“rituais de evitação” eram acionados para “cortar” a conversa quando os interesses de paquera 

não correspondiam, ou não era possível estabelecer as afinidades ou intencionalidades entre 

os sujeitos: um dos envolvidos buscava, naquele momento, uma relação sexual e o outro 

estava interessado em encontrar um parceiro amoroso, por exemplo, ou, então, a performance 

linguística não tinha sido agradável: 

 

[...] é se já perguntar, se ela mostrar é, de cara logo que está interessada por sexo, 

certo! Tem um interesse físico só [...] eu já descarto, certo! Mas nem só a web, 

mesmo que não exista web, certo, mas se ele já vier com conversa de que, ‘ah, já 

perguntar por exemplo...’, uma coisa que é bastante feita e nem vou mentir em dizer 

que nunca fiz isso, perguntar se a pessoa é ativa ou passiva. Esses são também 

indícios para eu descartar (Hugo, 2016). 

 

É, tipo a pessoa falar muita besteira e tal. Eu descarto. Se a pessoa escrever errado. 

Se for muito poluído mesmo visualmente assim, de letras e tudo. Não dá certo. 

Tem... eu avalio muito também as outras coisas como, a gente pensa, que não é 

importante, pelo menos para mim, eu acho muito importante. A questão de música, 

aquelas outras coisinhas assim, curtidas. É, musicas, filmes, todas aquelas coisas que 

a gente meio que desconsidera, que está meio, uma opçãozinha que abre várias 

(Jorge, 2016).   



197  
 

Parece que, no Facebook, a possibilidade de ocorrer o “ficar”/pegação ou “pegação” – 

como a etapa final de um processo de paquera – estava sendo avaliada desde o ritual do 

esquadrinhamento inicial dos perfis. Na interação focada, as performances linguísticas eram 

esquadrinhadas desde as intencionalidades de paquera envolvidas, o grau de envolvimento, de 

interesse e o “conteúdo” que os performers possuíam para além do corpo virtualizado no 

perfil.  

 O grau de envolvimento dos indivíduos durante as conversas nem sempre era o 

mesmo. Ele estava sujeito a rupturas e distrações que, às vezes, poderiam ser interpretadas 

como sinal de desinteresse de algum dos indivíduos. Essas distrações se constituíam em 

tempos necessários para dar atenção ou focalizar outros bate-papos abertos e em curso durante 

o “multifoco” da paquera virtual.         

 De forma geral, essa fase “focada” da paquera no Facebook poderia assumir a 

configuração de “multifocada”, pois os colaboradores ratificavam a possibilidade de abrir 

várias janelas de bate-papo com outros usuários e engendrar diferentes processos “focados” 

de paquera ao mesmo tempo. Esse “multifoco” estava relacionado tanto aos possíveis 

fracassos e rupturas possíveis num contexto de conectividade permanente (BAUMAN, 2004) 

como implicado em códigos que não se distanciavam das experiências do “offline” (BELELI, 

2012). A fragilidade das conexões passageiras (BAUMAN, 2004) – ou de cada processo 

focado de paquera – era recompensada pela segurança e o pretenso sucesso que poderia se 

concretizar na abundância possível de futuras e concomitantes paquerações.  

 O “foco” – onde seria dispendida maior atenção na paquera – era constituído por 

aquele bate-papo em que existia maior possibilidade de ocorrer uma “real”: além de outros 

aspectos como um “perfil atraente” e “um bom papo” (Hugo, 2016), a velocidade de retorno 

às mensagens enviadas e consequente envio de novas mensagens de ambas as partes. Se o 

usuário custasse responder, ou não perguntasse nada, já era considerado indício suficiente 

para encerrar a conversa ou investir, talvez, noutro “foco”.     

 Outra variável observada nessa fase dialogada ou “focada” da paquera eram os 

horários. Conforme o relato dos colaboradores, geralmente depois das onze da noite, os 

usuários iniciavam as conversas mais diretamente com frases do tipo: “e aí pegando muita 

gata” ou “fazendo que de bom nessa madruga” (Romeu, 2013). Às vezes, respostas negativas 

abriam caminho para os elogios e as cantadas finais: “um cara boa pinta como você sozinho 

ainda...”, “é por opção né”, “se eu curtisse não dispensaria mano” (César, 2014). Geralmente, 

nesse horário, as paqueras focalizavam a “pegação” de acordo com os entrevistados.  
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 A paquera virtual também reforçava os eixos de diferenciação dos corpos digitalizados 

– polos performáticos de gênero, sexo, sexualidade, faixa etária, padrão “fitness” e 

performance de classe ou grupo social. Além disso, essa paquera era interseccionada pela 

heteronormatividade e pelos códigos de sociabilidade específicos do “online” e/ou do 

Facebook. Essas interseccionalidades afetavam a paquera desde os rituais de 

esquadrinhamento.          

 Os rituais engendrados durante a paquera no Facebook objetivavam definir uma 

situação de paquera entre homens, principalmente quando não era possível identificar o perfil 

gay ou “de quem curte”. No bate-papo, os desejos, as finalidades de paquera e as idealizações 

performáticas eram confrontadas.         

 As intencionalidades de paquera ou “pegação” no Facebook tanto poderiam estar 

diretamente expostas desde a montagem dos perfis – fotos sensuais ou eróticas – ou definidas 

durante as fases do processo. No bate-papo do “Face” – ou na ambiência do whatsapp –, os 

“ficas”, os namoros ou as “pegações” eram negociadas e/ou (in) viabilizadas. Essas 

intencionalidades se entrecruzavam e eram ressignificadas durante a sequência ritual não 

linear e interdependente da paquera entre homens, homossexuais ou não, no Facebook. Essa 

sequência ritual tanto era performativa – reiterada pelos sujeitos entre si nos trânsitos “online” 

– quanto poderia ser subvertida. Os rituais, pré-definidos pelos contextos “online”, eram 

acionados pelos usuários para paquerar cuidadosamente entre homens e evitar 

constrangimentos. As sequencias rituais eram constantemente reformuladas, quebradas ou 

invertidas de acordo com as interseccionalidades dos processos de paquera em que os sujeitos 

particularmente se envolviam. 

 

 

6.5 A PERFORMATIVIDADE-CURTIÇÃO 

 

A maioria dos colaboradores – em suas interações de paquera no Facebook – não 

perguntavam sobre a homossexualidade de seus paquerados e sim se eles “curtiam”. Esse 

deslocamento da pergunta – ‘você é gay’ ou ‘você é homossexual, ativo ou passivo’ – para a 

pergunta – ‘vc curte h’ ou ‘você curte o que’ –, despertou o interesse de problematizar a 

existência de um mecanismo discursivo e reiterativo utilizado no “online” para possibilitar 

diferentes modos de ser, agir e pensar os relacionamentos amorosos e sexuais masculinos. 

Vinculada consensualmente à conotação de efemeridade e apego ou desapego rápido, 

a ideia de curtição é correlata com a ideia de atos de amor e sexo profundamente flexíveis, 
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negociáveis e mutantes ao calor das emoções, dos contextos, dos desejos e dos corpos 

presentes ou digitais.  Dito de outra forma, a curtição e suas formas de materialização estava 

atrelada à “vibe” dos sujeitos e dos contextos culturais específicos.   

 Neste sentido, nos termos dos colaboradores, o performativo curtir desidentificaria a 

sexualidade e permitiria experimentações pretensamente livres e para além das 

normatividades sociais. O “curtir” autorizaria práticas amorosas ou sexuais que, talvez, não 

fossem dignas de reconhecimento em contextos sociais normativos e opressivos como os da 

heteronormatividade.          

 A curtição parece se opor a termos como ‘relações’, ‘relacionamentos’ e ‘parceiros’, 

os quais possuem conotações de engajamento, vínculo e compromisso. Essa noção se refere à 

possibilidade simultânea e legítima de se conectar e se desconectar (BAUMAN, 2004, p. 12). 

Semelhante à palavra ‘rede’, citada por esse sociólogo polonês, a curtição “sugere momentos 

nos quais ‘se está em contato’ intercalados por períodos de movimentação a esmo. Nela, as 

conexões são estabelecidas e cortadas por escolha” (Ibid., p. 12). O curtir suspenderia, de 

certa maneira, os engajamentos e compromisso identitários com a ilusão de se livrar das 

normas regulatórias.           

 O interpelativo curtir parece atuar como dispositivo da sexualidade em contextos 

restritivos da sexualidade. Tal dispositivo autorizaria uma situação amorosa e sexual 

ambivalente: o desejo e a prática são homossexuais, mas a identidade social continuaria 

heterossexual. Talvez, para o sujeito que o acione, a percepção de que esteja no armário não 

faça sentido, porque ele não se identificaria com a homossexualidade ou com o estilo 

estereotipado de vida gay. Em acréscimo, pensar que este sujeito não se assumiria, pode ser 

complicado, porque ele não poderia assumir algo com que ele negaria se identificar.  

 A exigência pelo reconhecimento de sua homossexualidade constituiria um ato 

coercitivo. Será que todo sujeito que não se identifica com o estilo de vida gay pode ser 

considerado homofóbico, enrustido e/ou amedrontado com a violência que o ‘assumir-se’ gay 

pode causar num país como o Brasil? Todo afeto e prática sexual entre homens devem ser 

significadas através do pensamento identitário sexual? Negar essa correlação – afeto e sexo 

entre homens – e a homossexualidade poderia ser interpretado apenas como reforço da 

heteronorma nas sociabilidades masculinas? Por que as práticas e sentidos de vivenciar a 

sexualidade humana precisam ser enquadradas na tríade heterossexualidade, 

homossexualidade e bissexualidade? É preciso se identificar para se relacionar? O 

“dispositivo da curtição” poderia ser entendido como simples reforço estratégico do armário, 

aversão à identidade gay? E se for, numa perspectiva “queer”, como pensar esse dispositivo se 
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a ideia é positivar o gay como ato político de evitar a violência de quem assume tal 

identidade? Se o armário é consequência da vulnerabilidade do desejo e das práticas 

homossexuais em contextos de heterossexualidade compulsória, sem a violência dirigida aos 

desviantes faria sentido falar de armário ou da curtição como seu reforçador?   

 De início, podemos suspender a constatação mais fácil de que a “performatividade-

curtição”, como mecanismo, legitima então um homem amar ou fazer sexo com outros 

homens e não ser considerado homossexual. Os usuários e pessoas do “offline” 

compartilhavam da possibilidade – pressuposta como desejável e que constituía um atrativo 

adicional para o status de desejabilidade dos corpos por conta da efeminofobia – de se 

relacionarem com pessoas do mesmo sexo e não serem reconhecidos como homossexuais – 

semelhante a constatação de Miskolci (2013, p. 303). Em outros termos, a “performatividade-

curtição” pode funcionar como reforçadora da heteronormatividade e ponto de apoio do 

regime do armário nos contextos “online” e “offline”. Ela corrobora para (des) inteligibilizar a 

homossexualidade ou homoafetividade como algo a ser publicizado e reconhecido 

socialmente, relegando suas práticas, desejos e sentimentos ao estratégico mecanismo da 

desvinculação, da efemeridade ou do “por uma noite apenas” e seus correlatos. 
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7. A PAQUERA NAS FESTAS SOBRALENSES 

 

As festas são geralmente classificadas como fenômenos sociais ligados ao 

entretenimento e ao lazer em oposição às atividades rotineiras e estressantes do mundo social, 

especificamente do trabalho, e aos inúmeros controles sociais aos quais os sujeitos estão 

submetidos. Essa concepção geral – compartilhada pelos colaboradores – ratifica a correlação 

da festa como liberação, fuga, alegria e curtição em oposição à “normalidade” restritiva da 

vida cotidiana. 

De ampla conceituação e classificação (FERRETTI, 2012), a festa tem um caráter de 

transgressão, provocação e imprevisibilidade que instala um período de superação das 

atividades cotidianas, marcado por um calendário social rigoroso. O evento festivo tem a 

função de ligar os sujeitos aos pertencimentos comunitários. Geralmente, o avanço da lógica 

capitalista de entretenimento vem provocando uma crescente perda do aspecto transgressivo 

das festas (CARVALHO, 2012). 

Carvalho decreta o fim da festa na contemporaneidade – principalmente das grandes 

festas públicas – por conta do atual cenário de deslocamento das dimensões festivas – 

comunidade, tradição, fuga do cotidiano e consumo restrito – para a esfera do mercado, da 

cultura de massa e da competição (Id., 2012). 

Essa tensão entre as dimensões festivas atuais de afirmação identitária, de 

solidariedade social – nos termos de Émile Durkheim – e a tendência de apropriação 

capitalista, da indústria de entretenimento e do espetáculo (MIGUEZ, 2012, p. 209) parece se 

constituir na arena de conflitos das festas públicas e privadas deste século. Os organizadores 

entrevistados retomaram essa tensão enfatizando seus objetivos de manter um evento para os 

gays se divertirem, mas, ao mesmo tempo, arrecadar dinheiro para sustentar esses eventos 

sobralenses.           

  O surgimento e o desenvolvimento das recentes festas eletrônicas sobralenses podem 

ser caracterizados por três momentos. A fase inicial possuía um caráter comunitário, fechado, 

guetificado a determinados grupos sociais cujos participantes eram selecionados previamente 

e a sustentação financeira ocorria através de contribuições dos frequentadores. Na segunda 

fase, intensificou-se a divulgação, a propaganda e a variedade grupal e de classe. Nessa etapa, 

as festas começaram a se tornar um negócio. E, na terceira e atual fase, há uma intensificação 

pela busca do lucro e se instaura um conflito entre os variados grupos e classes sociais para se 

estabelecerem e constituírem códigos de sociabilidade na intenção de contornar uma 

determinada identidade diferenciada a cada festa que vai surgindo. 
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As festas podem ser entendidas como fenômenos sociais ou atividades de lazer. Como 

um dos principais traços das sociedades altamente diferenciadas, o lazer oferece tensões 

agradáveis as quais conduzem à excitação crescente e aos sentimentos de êxtase. Além disso, 

funcionam como antídoto para as tensões do stress (ELIAS, 1992) ou às emoções negativas 

da vida social como um todo. Em outras palavras, as festas possuem um efeito catártico 

próprio das atividades de lazer: restaura o “tônus mental normal através de uma perturbação 

temporária e passageira da excitação agradável” (Ibid., p. 138). 

Como espaços sociais de lazer e sociabilidade erótica, as festas permitem avaliar os 

processos de materialização dos sujeitos que – a partir de suas visões de si – buscam se 

diferenciar e/ou se identificar frente às inúmeras possibilidades de interações que os eventos 

permitem. Assim, “não estamos falando apenas de pura diversão ou escape, mas, também, de 

expressão e projeção de aspirações e desejos” (SIMÕES, FRANÇA, MACEDO, 2010, p. 44). 

Nas festas, há um esforço performático e performativo de articulação significativa entre 

interesses, anseios e expectativas em relação a corpos e posicionamentos durante a noite. 

Essa atividade de lazer enfrenta um grande problema: a conciliação de duas funções 

contraditórias. De um lado, a festa deve desencadear prazer ou evocar excitação agradável 

(ELIAS, 1992): os participantes geralmente vão às festas eletrônicas com a intenção de 

“liberar geral” (Emanuel, 2016). E de outro, o evento festivo conserva “dispositivos de 

vigilância para manter o agradável descontrole de emoções sob controle” (Op. Cit.). O lazer 

não objetiva a “libertação de tensão” e, sim, a produção de um tipo específico de tensão: a 

excitação agradável (ELIAS, 1992, p. 136). 

Dito de outra forma, os códigos de sociabilidade específicos de cada festa – 

dispositivos sociais de vigilância construídos socialmente – controlam as performances dos 

participantes. A “liberação geral” dos frequentadores ou o descontrole dos atos e das 

excitações – embora considerados aspectos festivos pelos colaboradores – precisavam ser 

controlados para evitar conflitos sociais ou atritos violentos. Nas festas e nos processos de 

paquera, os dispositivos de controle atuavam para conter a excitação, que integra o prazer, de 

estar nos processos e nas interações sociais correlatas e não ameaçar a integridade física ou 

psíquica dos sujeitos co-participantes. As festas – como fatos de lazer – e a ritualização da 

paquera objetivam produzir excitações controláveis e agradáveis (ELIAS, 1992, p. 82). 

Para Norbert Elias (1992), o forte controle sobre a excitação individual em espaços 

públicos ou privados é característico das sociedades industriais mais avançadas. Os sujeitos 

bastante excitados podem ser conduzidos aos hospitais e às prisões (Ibid., p. 102). No 

contexto das festas, esses sujeitos poderiam ser expulsos, salvo exceções onde o consumo 
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exagerado de bebida alcoolica era utilizado para justificar as excitações intensas e, com isso, 

evitar essas expulsões. Em uníssono, essas festas sobralenses registravam quase nenhuma 

briga ou desentendimento no tocante à paquera: “até porque, o índice de briga na Estilo de 

porrada, é, é zero, nunca teve. Nunca a polícia foi para uma Estilo” (Fábio, 2016). 

A excitação buscada no lazer e nas festas é de caráter mimético. É um tipo de 

excitação desprovida de perigo – que possui efeito catártico – e seu descontrole não constitui 

ameaça nem à ordem social e nem aos participantes da festa. Os eventos festivos e/ou de lazer 

se relacionam à “excitação mimética” porque: 

 

[...] as emoções – os sentimentos desencadeados por elas – estão relacionadas com 

as que se experimentam em situações da ‘vida real’ transpostas apenas e combinadas 
como uma ‘espécie de prazer’. Social e individualmente, possuem uma função e um 

efeito diferente sobre as pessoas (ELIAS, 1992, p. 125). 

 

As festas – como eventos de lazer – são aprovadas socialmente quando seus 

participantes moderam as suas excitações publicamente. Nos processos de paquera, a 

excitação que se buscava não poderia constituir uma ameaça aos outros corpos e nem à 

ordenação ritual equilibrida dos contextos culturais. 

Este capítulo objetiva discutir os rituais de paquera engendrados nas festas eletrônicas 

sobralenses. A primeira parte é constituída por uma análise do surgimento e desenvolvimento 

das festas na cidade atentando para três fases que podem ser assinaladas pelos termos 

segregação, estabelecimento e massificação. A identificação de uma estrutura comum física e 

interacional constitui o terceiro momento do capítulo, que tem como sequência de análise os 

trânsitos performáticos dos jovens durante a noite e as fases rituais da paquera. E, para 

finalizar, a festa é analisada como espaço de “catação”. 

 
 
7.1 AS FESTAS EM SOBRAL 

 

O contexto social de surgimento das festas eletrônicas gays de Sobral/CE era marcado 

pela ausência desse tipo de evento na cidade e pela inexistência de espaços sociais 

reconhecidamente direcionados à paquera ou “pegação” entre homens tais como boates, casas 

de show, bares, praças, cinemas, shopping e saunas. A ocorrência das primeiras festas 

coincidiu com a desativação do único bar considerado gay da cidade – Bardakal108 - em 2012.                                                            
108 De acordo com o relato das “montadas” do “ponto da OAB” em 2013 – brevemente analisado na introdução 

desse trabalho –, os jovens que frequentavam as festas eletrônicas julgavam as pessoas que participavam desse 

bar muito “afeminadas” e “rasgadas”. Eles temiam que – ao frequentarem esse bar – suas homossexualidades 
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 As festas se configuraram – neste período – como a única opção de entretenimento e 

paquera “offline” entre indivíduos que gostavam de música eletrônica e não queriam, ou não 

poderiam, viajar frequentemente para a capital cearense: ritual frequente para sobralenses que 

objetivavam curtir esse tipo de festa de acordo com os colaboradores. João reiterou a 

importância que essas festas assumiram para o público gay: “a homossexualidade é, ela é 

grande. E assim, essas pessoas elas não têm um local em que elas possam, se, em que elas se 

sintam mais à vontade, que não nessas festas. Então, essas festas são, uma, espécie de refúgio 

para alguns deles” (Hugo, 2016). 

 
É uma festa para as pessoas dançarem, se divertirem, porque Sobral é uma cidade 

que não tem boates e festas, quando tem, são aquelas festas de forró, de sertanejo, 

que nem todo mundo gosta. Sobral nunca teve tradição em ter festa eletrônica e 

coisas parecidas. Então eu acho ela – principalmente para um público jovem e 

também para o público gay – tem uma certa importância, porque é uma festa que 

você também pode se sentir livre, seja você hetero, bissexual, gay, lésbica, não sei. 

Você pode ser quem você é lá na festa. Então acho que para esse público, ela tem 

uma importância sim (João, 2016). 

 

Essas festas gays se tornaram o único espaço de entretenimento, paquera e saídas do 

armário de homossexuais das cidades vizinhas de Sobral – principalmente de estudantes –, 

pois a cidade sobralense concentrava duas universidades estaduais, uma federal, um campus 

do instituto federal de ensino, além de duas faculdades particulares: 

 

As festas foram ficando falada e as pessoas foram perdendo a vergonha, tendo mais 

atitude. O público gls, sobral aqui está tomando de conta e não são gays que são 

daqui de sobral, são gays das cidades vizinhas. Pelo fato de na cidade deles, eles se 

reprimem diante da família, da sociedade. Então a única total liberdade deles se 

soltar é onde eles estudam que é aqui [...] (Luís, 2015). 

 

A origem das festas em Sobral estava intrinsecamente vinculada à realização de 

aniversários, comemorações e festinhas em motéis. Alguns sobralenses escolheram as suítes 

de motel há alguns anos para realizar festas entre pessoas conhecidas por terem baixo custo de 

realização e pela possibilidade de ultrapassar limites de duração dos eventos. Geralmente, os 

motéis mais famosos da cidade se localizavam em bairros não-residenciais ou nas estradas 

que ligavam a cidade aos municípios vizinhos. 

                                                                                                                                                                                      
poderiam ser publicizadas por esses jovens “afeminados”. Sobral é uma cidade pequena e “todos se conhecem e 
sabem da vida de todo mundo” (Virna, 2013). O simples ato de frequentar o bar, embora não ficando ou 

paquerando com nenhum homem, já era considerado marca essencial para a população estigmatizar tal visitante 

de ‘gay’. Tanto, que muitos ainda iam para o bar, mas sempre com a “proteção heterossexual”, ou seja, com 
amigos heteros ou com casais heteros. 

 



205  
É, não, a festa de motel geralmente começou [...] fazendo aniversários: ‘ah eu vou 

fazer meu aniversario aí o buffet é muito caro, no caso eu não posso fazer, o que eu 

posso fazer no motel, então vamos alugar a suíte e vamos fazer a bagaceira’. 
Começou assim, aí começou a dar certo, e as pessoas que geralmente faziam, e 

inclusive a Estilo daqui começou com o aniversário do cara que é um dos 

organizadores [...] elas vão se adaptando de acordo com que vai passando o tempo e 

vão mudando de nome, mas na verdade sempre existiu, certo. Só muda os locais, as 

estratégias, os nomes, [...] (Olavo, 2015). 

  

A festa Estilo, por exemplo, iniciou com um grupo fechado de amigos do organizador 

e, depois, foi aumentado de quantidade, diversificando frequentadores, modificando a 

estrutura e reorganizando as atrações e as apresentação dos DJs. 

 

Do grupo de amigos bem fechado, fui para esse grupo maiorzinho de amigos de 

amigos. E depois fui para amigos de amigos de amigos. A coisa ficou tão... porque 

antes era na presidencial109. Depois foi para tropical. Primeiro a presidencial era 

apenas amigos e amigos de amigos. Quando começou a lotar muita gente, dar 

trezentas pessoas... muito lotado. O [...]110 achou o seguinte. Vamos fazer em outra 

suíte, porque não está dando, as pessoas estão se interessando. [...]. Quando foi 

aumentando, aumentando de gente, foi lotando. O [...] mudou, foi para a tropical. E 

pronto. Ficou muito grande lá. Eu gostava muito de lá [...] (Jorge, 2016). 

 

Essas incipientes festas no motel foram alvo de constantes falatórios, acusações e 

rotulações. A principal narrativa se relacionava a uma presumida liberação sexual entre todos 

os participantes seguida pelo consumo exacerbado de drogas. Esses discursos amedrontavam 

os pretensos frequentadores. 

 

Diziam que se você tivesse cuidado porque senão iam lhe atacar no meio de todo 

mundo. Iam lhe levar lá para um quarto lá que tinha, escuro [risos], não sei o que, 

um monte de coisa [...] mas antes, quando a Estilo era nos motéis, eu tinha medo de 

ir! Eu tinha pavor de ir porque eu achava que, se eu chegasse lá, quem estava lá ia 

me atacar e eu não ia poder fazer nada, entendeu? Mas aí a partir do momento que 

eu fui primeira vez que eu vi que não era nada do que se dizia, nada do que se 

afirmava [...] já fiquei mais relaxado” (Marcos, 2016). 

 

Nas primeiras festas, o público era convidado via rede social apenas para os amigos e 

amigos de amigos dos organizadores desses eventos: 

 
E, quando eu fui, as primeiras vezes, as pessoas eram selecionadas, pelo grupo, no 

Facebook, acho que já existia o Facebook ou era Orkut, não lembro direito, mas 

enfim, eles faziam uma lista de pessoas e aí só entravam as pessoas que estavam 

com o nome na lista, certo! Então a primeira vez que eu fui, foi assim (Hugo, 2016). 

                                                             
109 Presidencial e tropical são denominações das suítes do motel Styllus. 
110 Supressão do nome do idealizador da festa Estilo para manter o anonimato. 
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A frequência de indivíduos de faixas etárias diferentes se intensificou quando as festas 

se massificaram e passaram a ser realizadas em grandes clubes da cidade tais como Coqueiros 

e Palmeiras Country Clube. Alguns participantes identificaram a presença majoritária de 

adolescentes nas festas atuais como umas das razões de seus afastamentos, pois os 

adolescentes eram acusados de buscarem apenas se divertir, beber, drogar-se ou “fazer 

pegação” e não possuíam intenção de construir um relacionamento amoroso sério: 

 

Assim, a galera meio alienada que vai, estão indo muito, pela modinha do momento, 

curtindo qualquer tipo de música, bebendo qualquer tipo de bebida sem saber o que 

é, usando droga sem saber o que é, só porque alguém disse que é bom.  E como eu 

lhe disse, geralmente são adolescentes que era para ser proibido de frequentar esses 

tipos de locais e os pais deixam ir, e as pessoas, os organizadores deixam entrar, só 

visando o lucro, mas, são coisas de adolescentes também, coisas que eu já fiz 

quando era adolescente, também gostava [...] (Olavo, 2015). 

 

  

 Olavo parece vincular a adolescência a determinados comportamentos que ele mesmo 

já praticou. Na atualidade, ele se considera “maduro” e por isso não compartilha dessas 

“coisas”. A adolescência alienada – público majoritário que sustenta as festas eletrônicas, nos 

termos desse colaborador – constituía uma etapa quase obrigatória no curso de vida dos 

sobralenses, de acordo com o raciocínio de Olavo. 

Os colaboradores acionaram cinco critérios para elitizar uma festa eletrônica gay 

sobralense: a classe social, a escolaridade, as performances de gênero, a faixa etária dos 

participantes e o local de realização do evento. Uma festa elitizada tinha um ingresso mais 

caro. A maioria dos frequentadores era de classe média ou rica que não morava em bairros 

periféricos da cidade e que cursava, ou possuía, nível superior de escolaridade. Normalmente, 

era uma festa realizada em espaços fechados ou em clubes sociais da cidade.  

 

Eu falo elitizado, mas em relação [...] nível social mesmo, nível social, nem falo, até 

pelo preço do ingresso que era um pouco mais caro, e também acontecia no 

Palmeiras, que na época também era um pouco mais raro isso acontecer. Então, as 

pessoas que iam para Instinto – eu frequentava as duas na época – mas a Instinto foi 

a primeira festa que eu fui [...] E principalmente os rapazes mais velhos, assim... os 

gays mais maduros, eu percebia, mais maduros, mais fortes, que até chamam de 

barbie, hoje, atualmente, os gays mais fortes, costumavam frequentar mais a 

Instinto. Eu via isso. Na Estilo não. Na Estilo dava mais eram os adolescentes como 

eu na época [...] Mas eu falo em relação a elitizado é mais pelo preço do ingresso, 

pelas pessoas talvez, formação mesmo, é, formação acadêmica, que eu via que tinha 

pessoas mais instruídas na Instinto (Ricardo, 2016). 

 

 

 Ricardo destacou a existência de festas direcionadas a públicos específicos. A Estilo, 

por exemplo, era frequentada por adolescentes e a Instinto, por “gays mais maduros”. Essa 
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delimitação parecia ser um efeito de dois fatores entrelaçados: as ações que precediam as 

festas, tais como a escolha das atrações e dos DJs e a seleção e o convite dos futuros 

participantes via Facebook; e a confirmação desses participantes ratificada através dessa rede 

social.            

  O motel passou a ser desconsiderado como espaço elitizado quando adolescentes 

afeminados, estudantes de ensino médio e moradores da periferia passaram a frequentar: o 

motel como gueto gay de uma considerada elite se transforma num gueto de “viadinhos pão 

com ovo” (Perseu, 2014). 

 Jorge sublinhou que, recentemente, a intensificação da frequência de pessoas 

“estranhas” e desconhecidas resultou na “queda” da festa Estilo e, talvez, na sua denominação 

de “pobrismo” que passou a ser veiculada no início da massificação dessa festa. Os 

“estranhos” a quem ele se referia eram os pobres da periferia sobralense. 

 

Agora quando a coisa ficou muito gente desconhecida, digamos, muitas pessoas, que 

as pessoas diziam, muita gente da periferia. A Estilo deu uma queda. Porque ficou 

muito, muito, muito conhecida. E as pessoas, digamos, da elite, de classe média, 

acabaram se distanciando. Porque antes era uma coisa, digamos, mais fechadinha, de 

amigos. Não era tão, digamos assim, entre aspas, ‘rasgada’, assim. Não era para 

muita gente, muita gente desconhecida [...] Só que agora ... só que quando começou 

a lotar, encher de pessoas estranhas, as pessoas ditas, pobres, assim, acabou tendo 

uma queda e as pessoas assim, ‘ah não’, acabaram criando a palavra pobrismo. 

Chegou a esse ponto assim. Porque as pessoas da periferia acabaram indo demais 

assim (Jorge, 2016).  

  

 Nesse relato, o colaborador Jorge retratou o período inicial exclusivista e 

discriminatório dessas festas no motel. A intersecção entre a classe social e a performance de 

gênero era acionada pelos indivíduos para elitizar ou estigmatizar esses eventos festivos desde 

as primeiras edições. 

Sócrates relatou que os gays ficavam com outros de mesma classe social. O “gay de 

bairro” ficava com outro “gay de bairro”. Esse rótulo era utilizado – de acordo com esse 

colaborador – para identificar os pobres das festas. Essa pobreza era presumida 

especificamente pela performance grupal e de gênero: 

 

É justamente aquele gay muito afeminado. Aquele gay que veste sua roupa e, e se 

manda para a festa [...] mas eu acho assim que as pessoas julgam isso, julgam esses 

gays serem de bairro, é pelo fato, da maneira deles se comportarem sabe. É, e eu não 

sei te explicar assim o motivo deles beberem mais. Não sei te explicar. Acho que 

talvez seja porque, eles são mais animados, não sei.  Não tem esse medo de passar 

vergonha, essas coisas assim. São pessoas mais animadas! Então, geralmente as 

pessoas os rotulam com título, por conta do comportamento ser muito ousado. Do 

tipo, dar em cima do cara, sem saber se o cara curte mesmo o sexo, entendeu? Certos 

tipos de comportamento assim, que as pessoas chegam a conclusão de um gay ser de 

bairro, como falam (Sócrates, 2016). 
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 A “rasgação” dos “gays de bairro” subvertia o ritual específico de se identificar com a 

performance máscula de todos os frequentadores no ato de paquerar. Eles “davam em cima” 

sem a preocupação de pertencerem ao polo performático que representava os corpos não-

desejáveis no contexto da paquera hegemônica. A ousadia, a falta de vergonha e a animação 

desses sujeitos, nos termos dos colaboradores, corroboravam para transgredir o esquema 

binário de alocação entre os corpos exposto durante as entrevistas. A paquera nas festas 

eletrônicas não ocorria apenas entre másculos e pertencentes a mesma classe ou performance 

grupal. Nesses eventos, parecia que em determinados momentos, os marcados sociais dos 

corpos eram secundarizados em detrimento da efetivação dos “ficas” e “pegações”.  

Nas primeiras edições, a paquera e a “pegação” nessas festas era sigilosa e reservada. 

A homossexualidade ou a curtição entre homens deveria ser mantida no segredo e, quando 

descoberta, havia um acordo tácito de silêncio entre os participantes: “bebeu, se divertiu e 

tudo. E ficou ali. Tipo: o que a gente viveu no motel pronto, ficou ali [...]. Porque tipo assim, 

aí vai ter testemunha, aí vai ter outras pessoas que eu não conheço que podem saber o que eu 

estou fazendo aqui e tal” (Jorge, 2016). 

 

Ninguém se beijava, se ficasse era muito escondido para que ninguém tivesse 

sabendo do fato que aconteceu. Até porque das duas vezes que eu fui assim, que foi 

realmente festa reservada, eu fiquei assim no sigilo total, porque meu grupo de 

amigos – que me convidaram – eu não tive coragem de dizer para eles que tinha um 

cara dando em cima de mim, que eu ia ficar com esse cara, eu não tive coragem 

(Luís, 2015). 

 

  

Os “ficas” e as “pegações” eram realizadas numa ambiência de “armário para dois”. A 

festa – ao invés de se configurar num gueto gay para os frequentadores, pois a maioria tinha a 

festa como único espaço de paquera/ “pegação” e interação liberada – funcionava como uma 

ampliação do armário social. O medo de ser descoberto e ter sua homossexualidade ou 

curtição publicizada por algum frequentador requeria um cuidado ritual nas paqueras/ 

“pegações” que eram concretizadas em espaços reservados, como os banheiros ou 

estacionamento interno das suítes dos motéis.  

 

Aí todos que, estavam lá, eram pessoas que são gays né. Só que se reprimia, às vezes 

não tinha coragem, tinha vergonha. E então, era todo mundo dançando, bebendo e 

era aquela coisa, tipo assim, eu paquerava, mas não tinha coragem e nem a pessoa 

vinha. Aí um momento desprevenido do grupo de amigos que eu ia, que eu fui, um 

momento de fragilidade deles, que eles estavam ali se distraindo, eu pegava e dava 

uma fugidinha de ir no banheiro. Nessa ida no banheiro – eu não ia no banheiro – eu 

ia lá fora no estacionamento. Aí a pessoa que eu estava paquerando estava lá e a 
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gente ficava escondido. E o total sigilo danado porque as pessoas ainda não tinham a 

atitude de chegar, por ser um [...] era tudo novo ali as pessoas... Eram pessoas que 

quando estavam lá, ‘aí valha fulanin trabalha em tal canto e está aqui! Fulanin 

estuda em tal canto e está aqui, valha como assim’ e era um público que acabou se 

enquadrando, se encaixando nessa Estilo (Luís, 2015). 

  

A repressão do início dessas festas se contrapõe a “rasgação” dos “gays de bairro”. Se 

antes a repressão era direcionada a exposição dos “ficas” entre os homens, na atualidade, o 

movimento repressor se direciona aos indivíduos que, além de não se importarem em 

esconder o desejo homossexual, performatizam um efeminamento dançante considerado 

exagerado pela maioria dos entrevistados.        

 Nessas festas iniciais guetificadas, a visibilidade sexual era ritualmente negociada e 

revelada, embora os colaboradores admitissem que a maioria dos frequentadores era gay. Essa 

ambivalência de gueto e de visibilidade seletiva do desejo homossexual numa situação de 

“armário para dois” entre os frequentadores era justificativa pelo fato de que a cidade possuía 

baixa densidade demográfica e havia o risco eminente de algum participante “rasgar” para 

outras pessoas os fatos ocorridos na festa: a paquera e “pegação” entre homens. A maioria 

dos“ficas” eram praticados no sigilo para dois.      

 Com o passar das edições das festas no motel, uma rede de “estabelecidos” foi sendo 

construída numa atmosfera elitizada de festa cuja maioria dos participantes era de conhecidos 

entre si, de classe média ou alta, formados ou estudantes universitários, de preferência não 

“rasgados” e de masculinidade musculosa. Nessa ambiência, a paquera/ “pegação” deixou de 

ser tão sigilosa, principalmente, pelo acordo tácito de não comentar sobre os acontecimentos 

da festa para “outsiders” e não-frequentadores. Nessa fase, os rituais de paquera poderiam ser 

ilustrados da seguinte maneira: 

 

Houve uma mudança muito grande, foram etapas até as pessoas se conscientizarem 

que ali era uma festa gls, da atitude [...] da paquera, na curtição da paquera, do fica, 

do sexo [...] E tudo teve essa construção, de início era só uma festa reservada, o 

meio termo foi que realmente todo mundo tomou iniciativa, começou a se 

conscientizar que era uma festa gls, que as pessoas, homens podiam se beijar, 

mulheres começam a se beijar e ficar. Foi a fase da construção [...] (Marcos, 2016). 

  

O grau de proximidade que os indivíduos se localizavam nos espaços festivos poderia 

facilitar a paquera/ “pegação”, mas, também, visibilizava situações em que ocorria o “corte” 

ou o “fora”. Além disso, tornaria visíveis os homens que buscavam colecionar “ficas” com 

outros homens numa única edição da festa. Esses “pegadores” poderiam ser facilmente 

identificados e estigmatizados. 
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Nas edições recentes, estava ocorrendo, de certa maneira, um retorno à vergonha ou 

diminuição do ímpeto de se aproximar ou “se chegar” durante os processos de paquera. Para 

Marcos, esse “retorno aos pudores” – característica da fase inicial das festas – era explicado 

pela questão do espaço. As recentes festas que ocorrera em grandes clubes permitia um maior 

grau de distanciamento entre os participantes e talvez estivesse dificultando as aproximações 

entre os paqueradores. 

 

Assim está muito comportada no sentido de que antigamente ela era [...] as festas 

eram feitas no motel, então as pessoas que frequentavam acabavam não tendo 

pudores para te assediar, por exemplo, para querer ficar contigo, e ia, ela ia, a caras 

limpas e te agarrava e queria te beijar, enfim. Então hoje, hoje em dia, como ela está 

sendo feita lá, ela passou pelo bom tempo sendo feita no Coqueiros, [...] então meio 

que é um clube, vai – como é que eu deva dizer – respeitado, entre aspas, [...] mas, aí 

as pessoas ficavam com certo pudor. Eu percebia isso, ficava com certo pudor, para 

querer ficar com você mandava um recado por outras pessoas, elas não iam 

diretamente a você, como era nas outras edições [...] (Marcos, 2016). 

  

Outro aspecto observado nas últimas vivências, principalmente nas festas Estilo e 

Tropical, foi a grande quantidade de casais gays e de lésbicas. Talvez seja pelo fato de que as 

“figurinhas carimbadas de festas” (Ricardo, 2016) que são a maioria dos “estabelecidos”, 

estejam buscando manter relacionamentos mais duradouros e frequentem as edições com 

seus/suas cônjuges no intuito de curtir, beber e papear com os/as amigos/as. 

 

[...] todo mundo já ficou na mesmice e acabou tendo relacionamento. E eu percebi 

que teve uma mudança muito grande durante esse período que, começou tendo essas 

festas [...] da última vez que eu fui era mais casal. Dificilmente você via alguém 

solteiro, se beijando, se abraçando, se ficando, era mais casal que tinha (Luís, 2015). 

  

As festas eletrônicas sobralenses – de acordo com a maioria dos entrevistados – 

poderiam ser divididas em três fases em relação aos processos de paquera. A primeira estava 

relacionada à construção do “gueto” gay na cidade em suítes de motel. Neste período, os 

indivíduos selecionados não paqueravam diretamente ou flertavam no sigilo. E os “ficas” e as 

“pegações” eram realizadas numa ambiência de “armário para dois”.    

 A segunda fase se referia à consolidação da festa como “gueto”, a intensificação da 

frequência dos “estabelecidos” e a constituição de um “armário para todos”. As paqueras se 

tornaram frequentes e os “ficas” visíveis e públicos. Durante a festa, apenas as “pegações” 

eram realizadas em espaços propícios como o “dark room” ou em espaços exteriores da festa. 

 E, na terceira fase – contemporânea –, houve uma diminuição das “catações” e uma 

intensificação da frequência de casais gays e lésbicas, como, também, heterossexuais. A 

massificação suscitou o afastamento da maioria do público da primeira fase – a 
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autoconsiderada elite gay – promoveu a diversificação de frequentadores e, de certa forma, 

minimizou o estigma que essas festas carregavam: “[...] uma festa que vale tudo. Você chega 

lá e você vai beijar todo mundo e vai transar na frente de todo mundo. Sendo que não é assim, 

que funciona. Eu já conheci um relacionamento meu que eu tive e foi sério, eu conheci lá” 

(Fábio, 2016).           

 A grande frequência das “figurinhas carimbadas de festa” e essa “mesmice” apontada 

por Luís constituíram as principais razões de afastamento recente de alguns colaboradores 

dessas festas. No tocante à paquera/ “pegação”, uma festa precisava ter seu público renovado. 

Sem a frequência de determinada quantidade de “outsiders” ou “carne nova”: “acaba sendo 

chato para nós organizadores que, sempre vemos as mesmas pessoas e para quem vai também 

porque as pessoas vão para se divertir, mas faz parte da diversão, encontrar alguém para se 

relacionar [...]” (Ricardo, 2016).        

 A seletividade/segregação inicial e um público mais “comportado” justificaram a 

preferência dos colaboradores pelas edições incipientes em comparação às edições atuais. No 

começo: 

 

Então assim, não dava qualquer tipo de gente, e, não que eu esteja menosprezando 

as pessoas, os adolescentes e jovens que vão a essas festas de hoje. Mas eram, bem 

mais, comportadas, enfim, e assim por uma questão orçamentária também como eu 

falei inicialmente. Antes era bem mais barato e também as pessoas se sentiam livres 

e estavam livres na verdade, para levar sua própria bebida, certo! (Hugo, 2016). 

 

Atualmente, existem quatro festas em funcionamento. Fatores como a repetição 

frequente dos mesmos “estabelecidos”, a falta de inovação nas atrações e a concorrência 

resultaram no esvaziamento de algumas festas e impulsionaram o surgimento de outras. Na 

última incursão na Estilo – em agosto de 2016 –, talvez estivessem presentes apenas uns 

cinquenta participantes. Ouvi inúmeros comentários de que a festa estava “derrubada”, “uma 

putaria”111.  

No início da etnografia nessas festas, não existiam bares considerados gays em Sobral. 

Com o passar dos anos, essas festas aumentaram sua frequência e, paralelo a esse 

crescimento, vem ocorreu a abertura de bares e outros espaços de entretenimento. Atualmente, 

existem três bares gays.  

 
A cidade de Sobral começou a ter mais atrativos percebes? Mais restaurantes, mais 

barzinhos de esquina, com música ao vivo, música ao vivo está impregnado em 

quase todos os lugares de sobral, entendeu? É um delicia.com da vida, é um butikina                                                            111 Diário de campo- agosto/2016. 
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que tem música ao vivo e rola paquera. Tem música ao vivo e rola paquera a solta. 

Que eu já fui uma vez e já presenciei. Tem também o shopping, entendeu? Tem o 

shopping que se instalou na cidade e que, querendo ou não, atraiu as pessoas para lá 

[...] (Marcos, 2016). 

 

 

Marcos sublinhou que, atualmente, a cidade de Sobral/CE possui muitas opções de 

entretenimento e espaços de frequência gay, como bares de música ao vivo. Ricardo também 

enfatizou alguns fatores do esvaziamento dessas festas: 

 
Porque as festas aqui em sobral, elas não se diferenciam muito nas atrações [...]. Que 

sejam as atrações, que sejam o público mesmo em si que vai [...] acho que seja isso. 

Talvez também seja, um pouco a falta de... criatividade nas últimas edições [...] 

(Ricardo, 2016). 

 

 

Para Marcos, esse crescimento de opções de lazer e entretenimento em Sobral 

constituiu a principal razão da diminuição do público “estabelecido” das festas. 

 
Então acho que – são esses e outros aspectos – que vão fazendo com que essas festas 

[...] é a Estilo em si, venham perdendo força, entendeu? E aí acabam ficando, 

começam a frequentar as pessoas que nunca foram. As pessoas que tem curiosidade 

de ir, um amigo fala que foi, ‘ah porque é legal e tal e vai e conhece’ [...] (Marcos, 

2016). 

 

Não apenas o público dos bares e das festas era diferenciado, como também, a 

frequência nesses dois contextos sociais era concomitante. Nos bares, segundo os 

colaboradores, a maioria dos frequentadores era “pessoas mais maduras” (Marcos, 2016) e 

nas festas, os jovens e adolescentes constituíam o público majoritário.    

 O reconhecimento social dessas festas como gays, visto que existiam raves112 e festas 

eletrônicas consideradas “heteros” na cidade, estava relacionado tanto com a presença 

majoritária dos gays quanto à homossexualidade publicizada dos organizadores das festas, 

pelo menos entre os frequentadores e os usuários que curtiam a página dos eventos no 

Facebook. A homossexualidade – ou o rótulo GLS dos participantes e organizadores – era 

também identificada pelo estilo de música que os frequentadores dessas festas gostavam: 

  

As pessoas me perguntam, muitas vezes ‘ah [...]113 essas festas é somente para gays’, 
eu falei ‘não, vai quem gosta de música eletrônica, de música pop, mas o foco é o 
gls mesmo, é o gls porque, geralmente quem curte música eletrônica, das divas114,                                                            

112 Festas eletrônicas organizadas com intuito de duração prolongada como, por exemplo, 12 ou 24 horas de 

duração. 
113 Supressão da palavra que identificava o colaborador. 
114 Cantoras pop como Beyouncé, Lady Gaga, Rihana, Britney Spears e Katy Perry. Além da cantora de funk 

Anita. Elas são consideradas como um semideus por alguns frequentadores das festas eletrônicas, principalmente 
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são os gays e as lésbicas, né (Ricardo, 2016).    

       

Desde o início, essas festas gays sobralenses tentaram ser direcionadas para esse 

público. As divulgações ocorriam fundamentalmente através das redes sociais. Em algumas 

edições, os organizadores realizavam propaganda nas emissoras de rádio, distribuíam 

panfletos e fixavam cartazes em lugares de maior circularidade de pessoas. O Facebook 

sustentava as festas sobralenses porque se constituía no principal veículo de comunicação 

para se atingir o maior número de pessoas:  

 
Até porque eu percebi que o Facebook, ele é a maior marca de divulgação. Eu 

consigo, eu consigo divulgar para pessoas que estão assim morando fora da região 

de sobral [...]. Como se eu fosse fazer uma divulgação de panfletagem e radio, só 

que quem morasse aqui teria acesso a elas. Então eu acho que o Facebook é o que 

gera maior raio de perfil de pessoas (Emanuel, 2016). 

 

Pois é, o Facebook é a principal ferramenta, se não fosse, imagina, é.…uma festa 

dessa gls sem o Facebook. Como é que seria a divulgação [...] E, eu vejo que o 

Facebook é essencial, porque todo mundo vê, tipo uma pessoa compartilha, esse 

compartilhamento chega a várias pessoas (Ricardo, 2016). 

 

 Pelo Facebook, há a possibilidade de criar eventos e convidar quinhentas pessoas. 

Dessa forma, os organizadores e os DJs dessas festas selecionavam o seu público e – no caso 

da homossexualidade – poderíamos questionar se essa prática não se configuraria numa 

espécie de “guetificação” ou segregação, pois essas festas 

 

[...] de certa forma, elas têm um público alvo que é o público gls. Então a gente 

acaba criando um evento no Facebook e convidando praticamente ou somente o 

público gls. Algumas pessoas que são heteros e se identifica com a, com o pop, com 

o eletrônico, vão. Vão, mas é principalmente focado para o público gls” (Ricardo, 

2016). 

 

 Além da possibilidade de selecionar o público homossexual, o Facebook 

potencializava a criação de uma rede fiel de participantes que, através das páginas das festas: 

se conheciam; faziam comentários sobre as edições realizadas; sugeriam atrações ou 

modificações na estrutura; coletavam informações sobre as próximas edições; e ajudavam a 

divulgá-las. A paquera “online” era também iniciada através das páginas das festas: 

 

O público, eles fazem logo um grupo de whatsapp para se conhecerem. [...]. Então o 

próprio público fez um grupo no whatsapp e me colocaram. Aí tem pessoas que 

confirmaram presença na minha festa e estavam nesse grupo. E aí eles trocam 

mensagens, trocam fotos para se conhecerem, para que no dia da festa, seja mais 

fácil eles se identificarem lá e rolar alguma coisa (Ricardo, 2016).                                                                                                                                                                                      
pelos os afeminados e que servem como inspiração coreográfica para suas performances de dança nos eventos 

(Ricardo, 2016). 



214  
  

 A criação dessa rede de amigos participantes dessas festas – anterior e posteriormente 

à realização das edições – aumentava a quantidade de “estabelecidos” e, por um lado, 

constituía um dos principais rituais de paquera acionados pelos indivíduos conectados. Mas, 

por outro lado, poderia dificultar investidas de paquera nas festas para aqueles que tinham 

iniciado flertes no “online”, pois a quantidade de “carnes novas no pedaço” – fontes da 

atração amorosa – tinha sido diminuída pela constatação antecipada dos pretensos 

frequentadores de determinada edição:   

 
Eu acho que, aqui em sobral, o público gls não é tão grande. Então quando eles vão 

para essas festas [...] acho que você já ouviu a expressão: ‘figurinha carimbada de 
festa’. Então quase todo mundo se conhece nessas festas. Então eu acho que fica 

mais fácil ou talvez, eu não sei como te explicar, chegar numa pessoa nessa festa 

(Ricardo, 2016). 

 

 A paquera nessas festas possuía uma fase anterior “online” desfocada ou focada. Pelo 

ritual do esquadrinhamento, muitos jovens buscavam identificar os futuros participantes e, 

além disso, iniciar paqueras desfocadas através de curtidas de fotos, solicitações de amizade 

ou tentativas de participar em algum grupo de whatsapp específico. O Facebook tornava-se o 

contexto cultural “online” em que as paqueras eram iniciadas ou os pretensos “crush” eram 

selecionados. As festas, geralmente, se tornavam o contexto cultural de prosseguimento da 

paquera “online” como também o momento de realização do “fica”. 

 Os colaboradores ratificaram a interdependência entre as festas e os processos de 

paquera realizados nas mídias digitais – Facebook e whatsapp, por exemplo. Essa 

conectividade incessante e o uso dos aplicativos de paquera/ “pegação” não diminuíam a 

frequência de pessoas no “offline”: nos bares ou nas festas. Os indivíduos transitavam entre os 

contextos “online” e “offline” sem a possibilidade de afirmar a preponderância de um dos 

contextos isoladamente. As sociabilidades de paquera engendradas ocorriam em contextos 

culturais híbridos em que “online” e “offline” tinham suas fronteiras diluídas constantemente 

e se inter-relacionavam de forma ininterrupta. 

 A preferência por paquerações “online” ou “offline” era interseccionada por inúmeros 

fatores. A falta de amigos ou companheiros para sair de casa, indisponibilidade financeira ou 

psíquica para frequentar um bar ou uma festa, ou a intencionalidade sexual e/ou amorosa 

foram justificativas colocadas pelos entrevistados para iniciar suas buscas no “online”. 

Geralmente, os entrevistados relacionaram os bares como espaços para paqueras amorosas e 

as festas e aplicativos para “pegação”/ “catação”.        
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 Essas afirmações contradiziam, de certa maneira, a pesquisa de Miskolci (2016), em 

que seus colaboradores pontuaram uma queda na frequência dos bares, ocasionada pelas 

novas mídias, pelo higienismo – que perseguia os usuários do álcool e do fumo – e pela 

ascenção das academias de musculação ou ginástica como centros de sociabilidade gay (Ibid., 

p. 21). Em Sobral, o hiperuso das novas mídias digitais não afastou os sujeitos dos bares, 

embora tenham reforçado uma ‘desterritorialização’ da paquera e “pegação”. As novas mídias 

eram utilizadas para intensificar a frequência nas festas eletrônicas e nos bares. Atualmente, a 

propaganda e a divulgação tanto dessas festas quanto dos bares – ou qualquer estabelecimento 

comercial – é veiculada por meio das mídias digitais.  

A “internet [não] matou o bar gay” (MISKOLCI, 2016, p. 21) sobralense. Talvez pelo 

fato de que o crescimento de bares gays em Sobral seja um fenômeno urbano recente, a 

internet não tenha conseguido matá-los como nos grandes centros metropolitanos cuja 

pesquisa de Miskolci (2016) está situada. Há quatro anos, a cidade só possuía um bar gay e 

festas esporádicas organizadas por amigos e conhecidos em apartamentos e suítes de motéis: 

era o “gueto” gay de Sobral. Atualmente, esse “gueto” se expandiu. O “meio” gay – circuito 

comercial de entretenimento e paquera homossexual – como uma fase posterior ao “gueto” 

(MISKOLCI, 2013, p. 302) é um fenômeno ainda em expansão na cidade de Sobral.   

 Os bares e as festas atuais não possuem a conotação de armário do “gueto” passado. 

Entre os frequentadores – gays e heterossexuais – não há uma preocupação de ocultar as suas 

frequências nesses lugares reconhecidamente “gls”. A maioria dos “estabelecidos” dessas 

festas atuais – geralmente adolescentes e jovens – não esconde sua homossexualidade. A 

diversidade sexual recente do público dessas festas requereu a prática ritual de visibilizar os 

interesses de paquera de seus frequentadores. O “armário para dois” da fase inicial dessas 

festas foi substituído por rituais de visibilização do desejo homossexual.  

Nas próximas seções, objetiva-se descrever os espaços festivos e as interações sociais 

consideradas importantes para se compreender os rituais de paquera performados durante as 

festas. Inicialmente, o “esquenta” é identificado como ritual praticado, antes de adentrar nos 

clubes ou nos móteis, caracterizado por bebedeiras entre amigos em determinados locais da 

cidade. 

 

7.2 O “ESQUENTA” 

  

Em todas as edições observadas, existiam aglomerados de indivíduos que ficavam nas 

entradas das festas independentemente dos locais de realização – suíte de motel ou clube. 



216  
Alguns esperavam amigos, conhecidos ou namorados. Outros participantes – agrupados em 

duplas ou trios, minimamente – conversavam e manipulavam seus celulares quase de forma 

sincrônica. A maioria dos frequentadores chegava e entrava logo. 

 Esses ajuntamentos se formavam e se dissolviam rapidamente porque, talvez, 

diferentemente de outras festas consideradas “heteros” realizadas na cidade, não existia venda 

de bebida alcoolica, cigarros, balas, chicletes ou pirulitos frente a esses locais de realização 

que permitiam o “esquenta” (Juliano, 2013) para a festa. Esses produtos eram vendidos dentro 

das festas. Depois da meia noite, existiam poucos grupos que permaneciam nas entradas. 

 Esse momento de chegada e permanência frente aos locais das festas poderia ser 

denominado em relação aos processos de paquera “offline” como fase preparatória que se 

iniciava antes da chegada aos clubes e motéis. A preparação para o flerte era um dos objetivos 

do “esquenta”,115 que ocorria em casas de amigos, bares ou restaurantes da cidade.   

 
Sempre quando a gente vai para festa, a gente tem – como é que se diz – tem um 

desejo de que aconteça alguma coisa na festa. Ou a gente sai de casa por alguém [...] 

sempre tem um motivo no caso. Ou a gente sai de casa, aí eu vou dizer- ‘ah eu vou 
para festa com meus amigos, hoje eu vou ficar com alguém’, ‘ah eu vou sair de casa 
com meus amigos, hoje em casa não está legal, vou sair mesmo para beber’. Ou seja, 
tem um interesse, às vezes a gente vai para a festa com interesse, ‘não hoje eu vou 

pegar alguém, hoje eu vou ficar com fulano, que fulano vai está lá, não, hoje, eu vou 

para a festa só para me divertir, para sair de casa, para beber um pouco, me divertir 

com os amigos, ver as loucuras do meio da rua e pronto’ (Neto, 2015). 

 

Na fase preparatória da paquera, os indivíduos realizavam decisões provisórias sobre 

as intencionalidades e as performances a serem praticadas nos eventos. De acordo com os 

colaboradores, as festas eram espaços de diversão, paquera/ “pegação” e sociabilidade entre 

amigos. Essas intenções poderiam ser ressignificadas dependendo das interações sociais 

engendradas na noite. 

 

Porque as pessoas que vão ali, quase todas vão com o mesmo intuito de se 

divertirem e de ficar com alguém. Mas, então se a pessoa for com a intenção de 

curtir, de se divertir, eu acho que ela possivelmente vai encontrar uma pessoa 

naturalmente [...] eu fui, [...] o meu principal interesse era ficar com uma pessoa, era 

nem para curtir a festa não. Mas foi uma edição, única, foi uma edição única de uma 

festa [...] quando eu fui, tipo assim: ‘ah, eu vou para essa festa, mas eu estou 

pensando em muita coisa não, quero mesmo é ficar com essa pessoa...’. E para você 

ver como foi, estranho. Porque chegando lá, eu acabei não ficando com essa pessoa 

e acabei curtindo a festa. Tipo assim, fiquei com ninguém e curti demais a festa. 

Bebi muito e foi perfeito. Fui o último a sair dessa festa (Ricardo, 2016). 

                                                             
115 O “esquenta” significava beber sozinho ou entre amigos em determinados bares, restaurantes ou casas de 

amigos. Nesse período de interação regada pelo álcool, os indivíduos conversavam sobre as festas que 

planejavam frequentar e se preparavam para possíveis flertes, comentando suas intenções em relação às festas e, 

às vezes, compartilhando pretensos ‘crush’ já marcados via Facebook. 
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Esperar o “crush” do Facebook ou de outro lugar qualquer, analisar quem tinha vindo 

e até iniciar uma paquera desfocada constituíram as principais razões elencadas para a 

formação desses grupos conforme os colaboradores. Esses grupos eram denominados 

“patotinhas”, às vezes: “grupos de gayzinhos” que, em vez de curtir a festa, direcionavam 

quase todo o seu tempo para estar “falando da pessoa que veio malvestida ou com quem está” 

(Ivo, 2016). Essas “patotinhas” – formadas geralmente no início da festa nos portões de 

entrada dos estabelecimentos – eram características da festa Estilo e constituíram uma das 

razões apontadas por Ivo na criação da festa Tropical, pois, a maioria dos frequentadores da 

festa Estilo já se conhecia há algum tempo e formavam grupos fechados para curtirem a festa. 

Outra razão identificada para organização da Tropical foi a possibilidade de atrair “outsiders” 

porque na festa Estilo a maioria dos participantes era de “estabelecidos” organizados em 

“patotinhas”. Para Ricardo, Emanuel e Ivo, uma festa com a presença de muitas “figuras 

carimbadas” ou “patotinhas” dificultava os processos de paquera: “não havia novidade” (Ivo, 

2016). 

 Os colaboradores afirmaram que o local de realização das festas e o valor do ingresso 

determinavam, também, a frequência de determinada configuração de público. Em clubes 

considerados elitizados como o Rancho Fresh e o Palmeiras Country Clube, geralmente os 

“gays de bairro” não participavam, pois, os clubes se localizavam na saída da cidade e 

dificultava o acesso pela carência de transporte público. As festas nesses clubes eram mais 

caras para compensar o valor da locação deles. Esses lugares eram frequentados por uma 

diversidade de pessoas: lésbicas, casais heteros e gays. Nas suítes de motel, existia um maior 

acesso aos transportes – a portaria chamava os táxis e mototáxis para os frequentadores –, o 

valor do ingresso era mais barato e geralmente frequentavam os “estabelecidos”:  

 

A última edição da Tropical por exemplo, o local foi o rancho flash, vi pessoas que 

geralmente não frequentam a festa quando é no motel [...]. Então a gente pode é, o 

local em si, é mais atrativo para os diferentes públicos. Porque o motel mesmo, 

geralmente só vai para festa no motel, quem conhece a festa, sabe como é, porque as 

pessoas têm muito preconceito, quando a festa é no motel (Ricardo, 2016). 

 

 Ricardo sublinhou o preconceito existente quando as festas ocorriam nos motéis. A 

diversidade e maior quantidade de frequentadores nas festas realizadas nos clubes ratificava 

tal preconceito. De maneira geral, as atrações e o público majoritário das cinco edições 

etnografadas se assemelhavam. As singularidades desses eventos em termos de estrutura e 

interações sociais recorrentes constitui o principal objetivo da discussão do próximo tópico. 
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7.3 A ESTRUTURA FÍSICA E INTERACIONAL DOS EVENTOS 

 

 As festas eletrônicas gays de Sobral possuíam quase a mesma estrutura física e 

organizacional – telão com clipes, jogo de dança, pista central com DJs, bares, espaço com 

som – e eram frequentadas pela maioria de “figurinhas carimbadas de festas”. Esses eventos 

se diferenciavam das “raves” ou de outras festas consideradas heterossexuais: 

 

[...] agora as festas de tipo rave, o que tem de diferente? O som é totalmente 

diferente, os DJs são diferentes [...] porque é assim, eles tocam uma vertente da 

música eletrônica, que apesar de eu fazer festa de música eletrônica, eles tocam, 

outra vertente, que é um som com mais batidas por minutos, um som mais rápido, 

um som mais pesado. E normalmente sem vocal. E nas minhas festas, a música 

eletrônica que rola é uma música curta, de rádio, música com vocal, música mais 

comercial, música popular. Essa é a diferença. E o público também tem diferença. O 

público em festa, você percebe que é um público ‘teen’, é um público que é mais 

extravagante, que veste assim, coisas que a gente não vê todo mundo usando na rua, 

entendeu? E já nas festas de, sei lá, de música eletrônica, só música eletrônica, sem 

ser música pop, já é um povo mais comportado, mas é um povo que não conhece 

aquele estilo, só estão ali porque a festa está rolando e não tem, talvez não tenha, 

outra coisa no dia para fazer [risos] (Emanuel, 2016). 

  

 O relato de Emanuel pretendeu diferenciar as festas de música eletrônica através do 

porte dos frequentadores e do estilo musical. Nas festas analisadas, o estilo pop e o porte 

“mais extravagante” singularizavam os participantes e os diferenciava dos “estabelecidos” de 

outros eventos tais como as “raves” direcionadas aos heterossexuais. 

Geralmente, após a entrada – nos clubes e nas suítes de motel –, existia um 

considerável tapete vermelho que findava no primeiro espaço da festa – um painel com a 

logomarca do evento – onde os participantes, no início da noite – tiravam fotos entre si ou 

com as atrações performáticas ou com os DJs. Esse espaço era ocupado nas primeiras horas 

do evento e, às vezes, organizado por um fotógrafo contratado. Após o término das edições, 

algumas fotos – tanto desse espaço como também das atrações e dos momentos das festas – 

eram selecionadas pelos organizadores e postadas nas páginas do Facebook. Essas postagens 

funcionavam como meio de divulgação e esquadrinhamento dos indivíduos que não tinham 

comparecido às festas, mas queriam coletar informações, especialmente porque – anexados a 

essas fotos – sempre existiam comentários, sugestões e avaliações feitas pelos frequentadores 

de determinada edição. Ricardo descreve um ritual pessoal frequente relacionado: “eu fui, eu 

visitei o evento da festa. E aí, como eu não fui, a gente procura saber como foi a festa. E aí 

então eu fui ver, as postagens de quem foi para saber como foi, como tinha sido a festa”. 

 Outro espaço visualizado na maioria das festas era a projeção de clipes através de Data 

show. Inicialmente, alguns indivíduos ficavam assistindo sentados em sofás ou mesas com 
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cadeiras, dependendo da festa. Geralmente, depois de uma hora da manhã, duplas ou grupos 

de frequentadores se revezavam em performances de dança orquestradas pelas coreografias 

que estavam sendo exibidas no telão. Em algumas festas, o telão exibia também as 

propagandas dos patrocinadores do evento. Nas festas Estilo, Tropical e Paraíso – 

especificamente – havia um espaço constituído de telão e um vídeo game de dança, o xbox. 

 As festas – seus espaços e atrações – poderiam ser pensadas enquanto performance 

que objetivavam o controle da excitação de seus participantes. O tédio, o estresse e a tristeza – 

emoções desagradáveis – deveriam ser afastados através da organização dos espaços, das 

atrações artísticas e da sequência ritual de músicas tocadas pelos DJs. 

 

Com a finalidade de que as pessoas não se entediem em nenhum momento na festa 

[...] no momento que elas estiverem ouvindo uma música ruim ali que elas não 

gostem, elas possam ter outra coisa para fazer e não ficarem falando mal da festa 

entendeu? [risos] para começar a festa, a gente costuma botar, música pop, assim 

que não seja tão rápida, que aí as pessoas vão, naquele ritmo bem leve [...]. Elas 

entram no ritmo da música mesmo bem leve. Aí quando você começa a botar música 

bem rapidinha, elas já vão entrando no ritmo. No fim da festa, mesmo que as 

pessoas não queiram, [risos] a música mais rápida vai fazer elas quererem ficar ali, 

dançando até o final porque, todo mundo já tem bebido (Emanuel, 2016). 

 

É, eu também separo o horário de cada DJ de acordo com os momentos da festa. 

Tipo, no início da festa eu boto o DJ que geralmente gosta de tocar funk, tocar pop. 

Quando a festa está mais ou menos uma ou duas horas, coloco um DJ que gosta de 

tocar funk e depois o DJ que gosta de tocar um eletrônico. E já de manhã, eu coloco 

um DJ que gosta de tocar mais batida, porque as pessoas já estão mais bêbadas, já 

escutam coisas mais agitadas. Então eu penso em vários fatores da festa. Tipo 

organizar uma festa é bem complexo, é bem complicado (Ricardo, 2016). 

  

 Como performance social de excitação, as festas eletrônicas sobralenses não apenas 

buscavam excitação mimética e a emoção compensadora dos contextos restritivos da vida 

ordinária (ELIAS, 1992, p. 105), mas, também, objetivavam controlar e/ou maximizar a 

excitação agradável dos participantes durante a permanência nos espaços. Essa maximização 

evitava as emoções negativas e produzia satisfações positivas que impulsionavam os 

participantes a retornarem e realizarem comentários agradáveis nas redes sociais, 

especialmente o Facebook.         

 Semelhante à “excitação-jogo”, o tipo de excitação procurado voluntariamente nos 

processos de paquera tanto nas festas eletrônicas quanto no Facebook, “é [era] sempre uma 

excitação agradável sob uma forma que, dentro de certos limites, pode[ia] ser desfrutada com 

a anuência social e de nossa própria consciência” (ELIAS, 1992, p. 114). 
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 Nessas festas, a busca de excitação também era realizada pelo consumo de bebidas 

alcoolicas quanto de drogas ilícitas. Estes dispositivos de excitação atuavam quase sempre, de 

acordo com os colaboradores, como impulsionadores nas investidas de paquera: 

 

Na festa acho que eles, por causa da bebida, têm uma coragem maior, às vezes não 

chega ou mandar alguém. É, e, chegar lá com você, como nessa mesma festa que eu 

fui. O cara pegou, chegou e me abraçou, por trás. E aí tentou me dar um beijo. Aí eu 

saí, claro, do abraço (Fábio, 2016). 

 

 De forma geral, a performance-festiva possuía determinados rituais que eram 

reiterados pelos participantes edição por edição. Os grupos de amigos se formavam no início 

da noite e jantavam em algum restaurante ou lanchonete. Depois, “esquentavam” em algum 

bar gay da cidade (Perseu, 2014). Por volta da meia noite, eles chegavam aos locais das festas. 

Nos momentos iniciais, a performance festiva majoritária dos grupos era caracterizada pelo 

consumo de “bebidas quentes”116, conversas, brincadeiras e pela curtição das músicas tocadas. 

Nessa fase, existia uma intensa circularidade dos “estabelecidos” entre os grupos formados, 

mas eles sempre retornavam aos seus grupos iniciais. Parece que a bebida alcoolica comprada, 

por vezes com a contribuição de todos, funcionava como elemento aglutinador entre os 

integrantes dos grupos.          

 Por volta de uma ou duas horas da manhã, alguns integrantes se desprendiam de seus 

grupos para paquerar. Na “hora da pegação”, alguns grupos se encontravam totalmente 

desfeitos e a maioria dos integrantes se encaminhava para a pista de dança central da festa. 

Próximo das cinco horas da manhã, os grupos se refaziam com alguns integrantes que “não, 

[tinha ido] embora, casados” (Luís, 2015) da festa e organizavam suas retiradas do evento.  

 

Existem pessoas que vão atrás mesmo, saem, deixa... vem com os amigos – 

lembra daquele lance de não ir só – deixa os amigos lá e se manda. O que 

eles chamam de ‘catar’, já ouviu essa expressão? Hoje em dia, vão catar, 
entre aspas. E sai e ficam com dois, três, quatro e por aí vai, entendeu? 

(Marcos, 2016).  

 

Na “hora da pegação”, a atividade principal se dirigia às paquerações e a busca por 

“ficas”. A atenção com as atrações, as bebedeiras e as brincadeiras entre amigos e conhecidos 

tornavam-se envolvimentos laterais e até suprimidos em relação às “catações” e aos flertes, 

agora envolvimentos principais e dominantes. Nesse período, o tipo de paquera mudava. Nos 

momentos iniciais da festa, a paquera era mais reservada, desfocada e caracterizada por gestos                                                            116 Termo êmico para se referir às bebidas de alto teor alcoolico tais como vodka, cachaça, whisky e vinho. 
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corporais cautelosos e seletivos. Depois das quatro, a fala se tornava menos presente, o corpo 

já cansado e alcoolizado perdia um pouco seu poder performativo e as investidas se tornavam 

mais “descaradas” (Marcos, 2016). O jogo de vaidades – transversal aos processos de paquera 

– era secundarizado em detrimento de uma preocupação maior: o “ficar”, ou seja, não sair da 

festa sozinho ou sem “pegar ninguém” (Perseu, 2014).     

 Vale ressaltar que inúmeros eventos marginais ocorriam para além dessa estruturação 

geral descrita. Alguns frequentadores apenas chegavam na “hora da pegação” ou adentravam 

sozinhas a festa. Outros participantes não se engajavam em nenhum grupo, embora 

circulassem por quase todos os grupos presentes. E outros indivíduos permaneciam a festa 

quase toda em determinado espaço, por exemplo, no bar ou nas proximidades do vídeo game 

de dança.           

 Na estruturação dessas festas, existiam espaços organizados para todos os 

participantes e regiões para determinadas categoria de participantes. Em algumas festas, nos 

clubes, havia o “espaço vip”, direcionado aos frequentadores que pagassem mais caro ou para 

os convidados especiais dos organizadores. Essa segregação – talvez muito frequente em 

outras festas eletrônicas cearenses e/ou brasileiras – não era bem aceita pelos colaboradores, 

sendo que a maioria denominava os participantes desse “espaço vip” de “bicudos”, “gente 

besta” ou “gente que se acha demais” (Perseu, 2014).      

 As festas sobralenses eram “regiões abertas” no tocante aos investimentos focados de 

paquera. A pista central de dança – onde se localizavam os DJs – era o principal espaço aberto 

onde ocorriam as paquerações interseccionadas pelo grau de proximidade entre os 

participantes e pela quantidade de frequentadores “outsiders” ou novatos. O grau de abertura 

aos investimentos desses espaços estava condicionado aos períodos de desenvolvimento das 

festas e dos trânsitos dos participantes. O “dance” principal poderia, muitas vezes, se tornar o 

pior lugar para paquerar, porque, além de ficar quase vazio, as pessoas ficavam dispersas nas 

laterais. Nessa situação, as investidas eram facilmente visualizadas e, por isso, desencorajadas 

pela possibilidade do “fora” – interação que poderia constranger os indivíduos que tomavam 

iniciativa. Além disso, o esvaziamento do “dance” possibilitava visualizar os “pegadores”: 

indivíduo avaliado negativamente por “dar em cima de muita gente” (Juliano, 2013) ou 

colecionar “ficas”. Alguns colaboradores destacaram que, geralmente, quando o “dance” 

estava vazio, eles contavam a quantidade de “ficas’ destes “pegadores” e informavam aos 

seus amigos e conhecidos que estavam na festa com a intenção de avisá-los para não investir 

nesse participante.  
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7.4 OS TRÂNSITOS PERFORMÁTICOS   

 

Os colaboradores eram guiados nas interações de paquera e “pegação” durante as 

festas por um tipo de correlação entre estilo musical, sexualidade, performance de gênero, 

padrão “fitness”, “performance grupal” e faixa etária. Em seus trânsitos durante a noite, os 

corpos eram avaliados através de dois polos de identificação e atribuição possíveis, embora 

eles reconhecessem as possibilidades de subversão dessas sequências de identificação na 

totalidade dos participantes das festas. O primeiro polo de categorização era formado pela 

sequência: adolescentes – estilo musical pop – dança coreografada – afeminado – passivo. E o 

segundo iniciava com os gays maduros ou mais velhos – estilo house ou tribal – dança 

reservada e solta – másculo- ativo. 

 

Eu acho que o jeito de dançar influencia muito. Quando a gente vai dizer que uma 

pessoa é afeminada. É, principalmente quando toca o funk, na festa eletrônica, a 

gente pode ver quem são os rapazes mais afeminados e os que não são [...]. Bem, 

assim, os gays mais velhos que vão para a festa, eles são mais reservados. Entretanto 

tem também os que são afeminados, que dão pinta, que dançam, que não estão nem 

aí para a opinião dos outros. Mas, os gays mais maduros são mais contidos, eu acho 

isso [...], mas é porque na nossa sociedade, no nosso grupo ‘gls’, a gente acaba, 

rotulando né, os mais afeminados, as pessoas que curtem mais pop, que gosta mais 

de... dançar, se expor, já fala, ‘ah viu aquele cara que dança, sobe no pole dance, 
dança igual a diva e tudo mais.’. Aí fala, ‘ah, é passivo...’. E aí as pessoas acabam é, 

dizendo, rotulando se esse homem é passivo. Pelo fato da festa tocar mais pop, de ir 

pessoas que gostam mais disso e....acontece! (Ricardo, 2016). 

 

Esses binarismos de atribuição categórica entre os participantes ligavam 

heteronormatividade a gostos musicais numa pretensão de constituir dois roteiros 

performáticos-padrão por onde os homens circulavam ou reiteravam no decorrer dos eventos. 

Nessa atribuição, o binarismo de gênero determinava o binarismo etário como dois polos 

opostos, cuja valorização recaia sobre o polo másculo. Os adolescentes afeminados eram 

identificados por sua preferência pelo estilo musical pop, habilidade e conhecimento 

performático sobre as coreografias das “divas” e, por consequência, seriam passivos. Os gays 

maduros másculos se identificariam com os estilos de batidas mais fortes, como o tribal e o 

house117 e por via de regra, seriam ativos. 

 

Então quem se identifica com esse nome [pop] são mais os adolescentes que querem 

dançar... e tudo mais [...]Tipo, os adolescentes, os mais jovens, tipo de dezoito e 

vinte anos, eles curtem mais um pop mesmo, aquele pop que toca nas rádios, mais as                                                            
117 Estilos de música caracterizados por batidas fortes – tribal – e fracas – house – e com pouca vocalidade 

(Ricardo, 2016). 
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divas. Já o público mais velho, assim, os rapazes de vinte e cinco para cima, eles já 

gostam de um house que é uma batida mais forte, dos DJs de fortaleza. Isso, eu 

venho percebendo, durante as festas, mas o povo também curte muito o funk [...]. Na 

música eletrônica, quando toca, geralmente o pop, quando toca Lady Gaga ou 

Beyounce, essas duas, Lady Gaga e Beyounce, o público que é mais afeminado sabe 

as coreografias. E aí dançam, se soltam mais, também no funk quando toca Anita, 

eles sabem fazer bem as coreografias que, de certa forma, eles saem do armário, 

ficam mais afeminadas [...]. Geralmente os que não são afeminados – os que 

aparentam não ser – eles não dançam muito na festa. Eles geralmente mexem um pé 

ou outro, um pouco a mão [...], mas eles não se soltam muito, eles ficam mais 

observando em pé os outros dançarem na festa [...] (Ricardo, 2016). 

  

Nem todos os colaboradores partilhavam dessas sequências: “há gays para todo os 

tipos de gosto, que gosta de balada, que gosta disso, que gosta daquilo. Têm gays que gostam 

de pagode, tem gays que gostam forró, tem gays que gostam de internacional, tem gays que 

gostam de brega, entendeu? ” (Neto, 2015). Este colaborador se identificava como gay e o seu 

afeminamento era determinado pelas constatações de seus amigos que ele nem sempre 

concordava. Neto não gostava de música eletrônica e nem do estilo pop. Os corpos, que ele 

paquerava, não poderiam ser “rasgados”/afeminados e teriam que possuir o que ele 

denominava de “jeito de homem” cuja descrição se aproximava da masculinidade 

heterossexual. 

Nos momentos iniciais dos eventos, os indivíduos chegavam e se integravam a 

pequenos grupos.  Ao mesmo tempo em que interagiam nos seus grupos, observavam os 

outros participantes da festa. Os indivíduos sozinhos que não se engajavam em nenhum grupo 

por opção ou por estarem frequentando determinada festa pelas primeiras vezes ficavam 

transitando, ‘tateando’ o espaço e se posicionavam, geralmente, às margens da pista de dança 

central. No começo da festa, o esquadrinhamento pretendia: “observo todo mundo que está ali 

ao meu redor. Todo mundo que está ali ao meu redor, conheço, conheço, conheço. Não 

conheço, bonitinho, não sei o que e aí a gente faz uma pré-analisada, em todo mundo (Neto, 

2015). 

 

Eu vou responder mais observando as pessoas e [...]olhando para mim mesmo, 

dando a minha opinião. O que eu observo muito nas festas é que no início da festa, 

está todo mundo ali muito calmo, a música é mais dançante do que, batida. Então 

está todo mundo muito tímido, no início da festa, está tudo muito assim tímido. E aí 

as pessoas precisam, começar a beber alguma coisa para se encorajarem. Para ter 

atitude de chegar, em quem elas, querem (Ricardo, 2016). 

  

 No início da festa, o estilo musical tocado objetivava “mexer” com as pessoas e os 

seus grupos que ainda estavam calmos e tímidos. Ricardo enfatizou que o estilo musical 

marcado com batidas fortes e a “bebedeira” corroboravam para a intensificação das paqueras 

diretas – sem auxílio do cupido. 
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Nessa fase de “tateação” ou observação mais geral, os olhares de “desatenção civil” 

eram utilizados para selecionar os candidatos ao status de objeto de paquera como também 

eram acionados para dissimular o interesse amoroso por determinado indivíduo. Esta fase 

correspondia a duas ou três horas após o início da festa. Nesse período de tempo, os 

indivíduos geralmente bebiam, conversavam, brincavam e não fixavam olhar em quase 

ninguém. Além disso, alguns participantes ficavam utilizando determinados espaços que a 

festa oferecia, tais como o vídeo game e os bares.      

 Talvez pelo fato de que o “corte” ou o “fora” seja produtor de constrangimento, as 

aproximações no início da festa eram cuidadosamente estudadas pelo paquerador a partir da 

análise de vários sinais expressivos do corpo – ritual do esquadrinhamento – e, muitas vezes, 

era compreensível que ambos esperassem que o outro se aproximasse. Os colaboradores 

esperavam ser paquerados, ou alguém investir verbalmente – depois da troca de olhares –, 

para se proteger da ocorrência dos “foras” e dos constrangimentos.    

 Havia ocasiões em que a correspondência de paquera ocorria, mas durante a interação 

de face, um dos indivíduos se arrependia e “cortava” o outro por alguma razão. Em outras 

situações, o indivíduo correspondia a vários olhares de paquera, mas “cortava” as aberturas 

para o engajamento ou encontro conversacional. Geralmente esses “cortadores”, de quase 

todas as investidas, eram considerados “abusados” e “que estavam a fim apenas de se exibir” 

e “não ficavam com ninguém” (Romeu, 2013). Essa performance abusada era relacionada 

quase sempre aos másculos, belos, malhados e “metido a rico” (Perseu, 2014). Em outras 

palavras, “ser abusado” era uma performance atribuída aos corpos posicionados no polo 

hegemônico dos eixos de classificação corporal: performance de gênero, padrão “fitness” e 

classe social. 

 

  

7.5 “OS TIROS PARA TODOS OS LADOS...” 

 

A infração à “desatenção civil” era o ritual que poderia iniciar a paquera justamente 

porque trabalhava os olhares de confirmação da presença um do outro. Conforme os relatos, 

muitos homens, ao se depararem muito próximos fisicamente, geralmente emitiam essa 

cortesia acompanhada de cumprimentos e movimentos com a cabeça em sinal afirmativo.  Na 

“hora da pegação”, essa cortesia era interpretada como abertura para investimentos focados de 

paquera. Os entrevistados relataram a possibilidade emergente de confusões e desconfortos 

relacionados a esse tipo de situação.        
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 Durante a fase desfocada da paquera – que poderia ser realizada a qualquer momento e 

espaço da festa, por exemplo, na entrada ou nos trânsitos pelo “dance” principal – os 

participantes ofereciam essa “desatenção civil”. Através dessa cortesia, o ritual de 

esquadrinhamento dos participantes era executado e os futuros alvos de olhadelas mútuas 

eram identificados. Como foi dito anteriormente, esse ritual era balizado pela atribuição 

performática dos corpos entre os polos “rasgados” e másculos, principalmente.   

 Esse esquadrinhamento muitas vezes era realizado na página da festa no Facebook. Os 

colaboradores destacaram que, sempre quando ocorria uma festa, eles acessavam a página do 

evento para saber os indivíduos que confirmavam presença. O fato de confirmar ou ter curtido 

a página da festa já era indício suficiente de presumir a homossexualidade ou a possibilidade 

de que determinado indivíduo curtia “ficar com caras” (Perseu, 2014). Neste ínterim, alguns 

já iniciavam aproximações de paquera via Facebook ou nas interações virtuais entre os grupos 

de whatsapp formados entre os usuários que curtiam a página dos eventos festivos. 

 Esses grupos do “zap” se organizavam em torno de assuntos, intencionalidades ou 

objetivos em comum. Para além de sociabilidades virtuais – acadêmicas, familiares e 

profissionais –, esses grupos também se constituíam em contextos “online” de paquera/ 

“pegação”. Inclusive, muitas vezes, as pessoas eram adicionadas por amigos e/ou conhecidos 

ou, às vezes, sem prévia autorização, caso tivessem disponibilizados seus números telefônicos 

nas redes sociais, por exemplo o Facebook. Hugo descreveu as singularidades desses grupos 

de “zap”: 

 

Bom, eu faço parte de um que o público é esse sobre o qual nós estamos falando, de 

homossexuais. Então, quando eu entrei, foi indicação de um amigo meu que estava 

criando o grupo com outro amigo dele, certo [...] e aí surgiu essa ideia e tal, eles 

conversando... Só que assim, o grupo ele é bem discreto. Ele não tem aquela coisa 

que normalmente há em outros grupos, que eu inclusive já entrei e já sair. Que é 

mais vulgar, que eles usam mais para expor vídeos, fotografias bem pornográficas. E 

assim, hoje, as pessoas que estão sendo adicionadas, me parecem que eles divulgam 

[...] fazem uma espécie de um anuncio, de uma divulgação, no Facebook de um dos 

administradores ou de todos [...].  E aí as pessoas se interessam, veem o objetivo do 

grupo e aí acabam pedindo para participar. E até que gostam (Hugo, 2016). 

 

De acordo com os colaboradores, os rituais de paquera nesses grupos de whatsapp 

eram semelhantes aos realizados nos aplicativos de paquera e “pegação”: esquadrinhamento 

das fotos do perfil dos participantes e envio de possíveis “emotions” – fase desfocada – ; 

rituais de apresentação, se houver retorno e o bate-papo no privado ou confidencial – fase 

focada – : “bem mais simples, depois de vistas as fotos de perfis, os interessados em alguém 

em especial chamam no privado e começam conhecendo-se.  E lá os assuntos são diversos. E 
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mais pessoais, naturalmente” (Hugo, 2016).       

 Nas paqueras focadas em grupos de whatsapp e nos aplicativos de paquera/ “pegação” 

a dimensão corporal era sobressaltada através da troca de fotos. Os colaboradores ratificaram 

que, nos aplicativos de “pegação” – scruff e grindr –, essa troca ocorria durante a conversa 

nesses apps. A exposição dos corpos – gradativamente feita por partes cujo rosto era a última 

a ser exposta – parecia ser esquadrinhada por critérios estéticos corporais relacionados ao 

ideal de corpo malhado, liso e cujas poses nas fotos atestassem a masculinidade heterossexual.

 Como foi dito anteriormente, ir às festas com amigos em duplas ou grupos constituía 

um dos principais códigos sociais que as estruturavam. A presença de indivíduos sozinhos era 

aceitável entre os coparticipantes quando os mesmos eram “outsiders”. Caso contrário, o fato 

de algum “estabelecido” ir ou permanecer na festa sozinho era interpretado de forma negativa, 

quase semelhante à presença dos pobres, das performances do “gay de bairro” e dos gays 

extravagantes ou “rasgados”. Os colaboradores estranhavam: “eu não penso, assim, não que 

eu pense é: ‘como essa pessoa é excluída! ’. Não que eu pense isso, mas assim, eu acho que é 

às vezes, tem pessoas que vai para lá para se divertir, mas não tem companhia mesmo” 

(Fábio, 2016). 

 

Sempre são grupos. Sempre são grupos ou acompanhados, nunca vi alguém...já vi 

uma pessoa indo só mesmo para Estilo e lá, tipo: ‘ah, eu vou encontrar algum 
conhecido lá, mas...’. Eu vou sempre com um grupo de amigos e lá, a gente vê 
muito, grupo chegando, grupo...[...]. Eu nunca vi. Eu acho que não, não tem isso, 

porque, por mim, eu nunca sairia de casa para ir só para uma festa.  Se não tiver uma 

turma para ir, pelo menos, uma ou duas para ir, eu nem vou. Sei lá... (João, 2016). 

  

Essa estranheza dos colaboradores em relação aos homens que permaneciam sozinhos 

nos eventos se relacionava, em grande parte, à configuração social das primeiras festas que 

surgiram. O público era formado por amigos ou amigos de amigos: eram geralmente 

indivíduos que, de alguma maneira, se conheciam ou mantinham com algum participante um 

determinado laço social. Os novatos dessas primeiras festas não eram totalmente “outsiders” 

em relação à totalidade de “estabelecidos” que frequentava. Um determinado indivíduo 

poderia ser desconhecido para alguém. Todavia, o laço de amizade deste novato era 

facilmente descoberto, pois além de essas festas serem pagas, todos os frequentadores 

deveriam ter seu nome na lista que era conferida logo na entrada da suíte. A renovação do 

público nessa fase das festas obedecia a essa regra: os novatos deveriam frequentar se 

conhecessem algum “estabelecido” que tivesse feito o convite.    

 A maior quantidade de frequentadores nesses eventos requereu um espaço maior para 

realizá-los. Esse controle sobre os “outsiders” não foi mais possível e nem viável, pois os 
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eventos festivos se tornaram um negócio: perderam essa ambiência comunitária ou grupal e 

passaram a objetivar o lucro. Alguns “estabelecidos” que continuaram a frequentar ainda se 

organizavam sobre essa regra de conduta inicial – participavam das festas em grupos de 

amigos– e por isso estranhavam indivíduos que participavam sozinhos.   

 Se estar em grupos era a regra de conduta dos participantes das festas, qualquer saída 

provisória do engajamento nesses grupos era interpretada com desconfiança ou definida como 

“catação”. Outra regularidade nas sociabilidades dessas festas foi sendo construída – o uso do 

cupido: uma espécie de intermediário/a que possuía a função de se aproximar do alvo de 

paquera de alguém. Ele utilizava a deferência nas aproximações e, na maioria das ocasiões, 

perguntava pelo nome e o status amoroso de determinado participante.    

 O uso do cupido poderia ser realizado entre os grupos e era geralmente acionado para 

evitar a “catação” – ritual que, muitas vezes, era ridicularizado entre alguns participantes de 

determinado grupo. A “performance-cupido” representou uma alternativa sociogrupal 

construída de conciliação entre a regra de permanecer em grupos de amigos durante as festas, 

as intencionalidades de paquera dos coparticipantes e o medo ou vergonha de tomar iniciativa 

por causa da possibilidade do “fora”.       

 A paquera amorosa que utilizava o cupido foi denominada indireta no escopo dessa 

pesquisa. Entretanto, nem todos os colaboradores utilizavam o cupido em suas paquerações, 

mesmo permanecendo em grupos nas festas. Alguns preferiam paquerar diretamente. Se a 

fixação em grupos dificultava o ritual do esquadrinhamento e as olhadelas mútuas, os 

indivíduos saíam de seus ajuntamentos para “catar”. Essa saída era frequentemente justificada 

pelas idas aos banheiros ou compras de bebidas.      

 O cupido era considerado necessário, intransigente, ou, às vezes, “corta[dor] [de] 

linha” (Luís, 2015), dependendo das situações de paquera e dos interlocutores a quem ele se 

dirigia: 

 

É mais ou menos assim. O cupido ele pode ajudar, mas ele pode atrapalhar. Ele pode 

querer te empurrar a uma pessoa horrível, feia, a uma pessoa errada, um marginal, 

um usuário de droga, qualquer coisa do tipo, porque seja amigo dele e aí tu tens que 

ficar porque tu és amigo dele. Em outros casos não, ele te ajuda com pessoas que tu 

não tens contato e tu achou bonitinho, tu queres, mas tu não tens coragem de falar. 

Aí vai lá o cupido amigo e joga na maior para o cara. Aí às vezes o cara quer e às 

vezes o cara não quer [...], ainda mais ele não sendo daqui, aí às vezes o outro nem 

aí, deu certo deu se não deu, bola para frente (Neto, 2015). 

 

Então, não acho legal não. Posso até demorar um pouquinho a mais, posso até 

perder a paquera, mas eu prefiro ir. [...] eu acho estranho. Porque eu acho que a 

pessoa tem que ter a iniciativa. Se você realmente quer, está, ficou apaixonado, ou 

está desejando alguém ou alguma coisa, você tem que chegar e mostrar 

personalidade: que é uma pessoa decidida, que sabe chegar [...]. Eu acho que até a 
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pessoa tem mais chances de dar certo, porque fico meio que, ‘ah a pessoa não sabe 

chegar, não sabe, precisa de um intermediário’. Não é legal. Às vezes, a situação 

exige isso. Não tem como vc chegar naquela pessoa e a outra já tem algum amigo 

que já tem uma proximidade maior. Pode ser usado nesse caso, mas no meu caso eu 

nunca usei não (Olavo, 2015). 

  

A ação do cupido era percebida como estranha e vacilante. Ele poderia ser participante 

de dois ou mais agrupamentos. Além disso, o cupido poderia não mediar a paquera ou até 

dificultá-la, transmitindo impressões e mensagens falsas entre os participantes que se 

paqueravam. O cupido poderia se apaixonar pelo alvo de paquera de seus amigos durante a 

mediação do flerte.          

 Durante a paquera, alguns frequentadores tocavam nos corpos dos outros tanto para 

ratificarem seus interesses amorosos emitidos de alguma maneira através dos olhares e sinais 

corporais como também como ritual primeiro de paquera em situações onde o paquerado não 

tomara consciência do flerte. Esse ritual – caracterizado geralmente pelo toque nas mãos e no 

antebraço ou em outras partes do corpo como os ombros – era praticado quando os “crush” 

não ofertavam a desatenção civil ou o olhar mútuo tinha sido interrompido por alguma razão.

  Nas vivências, usualmente quando transitava por algum participante e percebia que 

estava sendo olhado e não retribuía essa cortesia, logo no transcorrer da noite, era tocado por 

ele. Tocar o corpo de alguém no processo de paquera constituía um ritual de chamar atenção 

do outro para a definição da situação de paquera. Talvez esse ritual possa ser comparado ao 

botão cutucar do Facebook como ritual da paquera desfocada. Os colaboradores relataram que 

nem sempre esse toque era bem-vindo, pois ele invadia a intimidade corporal e provocava 

desconfortos, embaraços e até níveis bem elevados de raiva, principalmente se esses toques 

fossem praticados por paqueradores que não despertassem interesse amoroso. Destarte, na 

“hora da pegação” – principalmente no “dance” principal –, esses rituais de toque eram 

frequentes e constituíam o principal rito de aproximação e demonstração de interesse amoroso 

entre os participantes.          

 O ritual do toque corporal também pertencia à paquera desfocada tal como o ritual do 

esquadrinhamento e os olhares fixos. A correspondência ou a reciprocidade a esses rituais 

marcava o início da paquera focada nas festas. 

 

 

7.6 DA TROCA DE OLHARES AOS ENGAJAMENTOS DE FACE 
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As olhadelas mútuas instauravam a fase focada da paquera. O olhar de paquera era 

diferenciado pelos colaboradores pela fixação, repetição, piscadelas e sorrisos. 

Diferentemente de um olhar comum, na paquera: 

 

Acho que paquera é isso, de demonstrar de alguma forma, pelo olhar. É pelo olhar 

que é diferente quando a gente olha quando está interessado em alguém [...] pelas 

expressões faciais, pela boca, ou até algum gesto com a mão chamando a pessoa 

[...]. Você olha meio que de rabo de olho, às vezes, ou pisca o olho. Tem gente que 

chama com a mão [...]. Quem tem mais coragem chama (Alysson, 2016). 

 

Mas quando, tipo no meu caso, eu estou a fim de uma pessoa na festa, eu olho para 

pessoa que eu quero ficar, eu olho de uma forma diferente. E a pessoa, eu sei, 

quando a pessoa me corresponde só pelo olhar. Tipo, ela não vai olhar somente uma 

vez. Ela vai voltar a olhar para mim mais vezes. Eu acho que isso já vai dando parte 

do processo, de relacionamento, quando as duas pessoas começam a se olhar na 

festa mais vezes (Ricardo, 2016). 

  

Essa fase de troca de olhares era também atravessada pelo esquadrinhamento. No 

intervalo entre a troca inicial dos olhares até a primeira iniciativa de algum dos envolvidos, as 

performances eram esquadrinhadas. E no engajamento de face ou encontro conversacional, 

esse ritual também prosseguia buscando confirmações ou ressignificações das avaliações 

feitas inicialmente em outras etapas da paquera.      

 De forma geral, o encontro conversacional – ou interação focada de paquera nas festas 

–  iniciava com os rituais da deferência, geralmente os de apresentação através de saudações e 

elogios. As perguntas iniciais, saudações e comentários sobre as atrações ou sobre a festa 

como um todo constituíam ações daquilo que os colaboradores denominavam “quebra-gelo”. 

Esse ritual era constituído pelas seguintes perguntas: “oi, tudo bem, é, está sozinho, está 

acompanhado...” (Sócrates, 2016); “ah chega pergunta: ‘opa, e aí como é que está, beleza, está 

gostando da festa, como é teu nome? ’ Às vezes nem pergunta o nome hoje em dia, eu ainda 

pergunto o nome. Aí: ‘está gostando, está sozinho, está acompanhado” (Olavo, 2015). 

 

Talvez comece falando, sobre a festas, falando que está calor, alguma coisa, mas eu 

vou falar de mim. Eu, dependendo da pessoa que for, eu vou começar com um 

assunto em comum, perguntar... talvez, uma música, perguntar onde ela mora, se é a 

primeira vez que ela foi na festa... e aí vai fluindo... eu acho que a conversa, essa 

conversa inicial, pode durar pouco tempo ou não. Dependendo de ambas as partes. 

No meu caso, não dura muito tempo não essa conversa (Ricardo, 2016). 

  

Outra forma de deferência por rituais de apresentação eram os elogios que, 

frequentemente, eram acionados pela sua comprovável eficácia. Conforme os relatos, quando 

os elogios vinham de surpresa e por pessoas inesperadas, poderiam causar incômodo e até 

repulsa, principalmente advindos de corpos que não os interessavam. Geralmente, os elogios 
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praticados durante as iniciativas de aproximação de algum paquerador emitiam a mensagem 

de que o receptor deveria agir, isto é, responder com outro elogio ou fomentar a conversa 

através de perguntas “quebrar gelo”. Os entrevistados, por sentirem vergonha de “se chegar 

em alguém”, esperavam que, depois desses rituais de apresentação, o outro já tomasse a 

iniciativa de beijar ou emitisse algum gesto que demonstrasse satisfação ou interesse por eles 

terem tido a coragem de se chegar.          

 Nem todos colaboradores engendravam rituais de apresentação nas paqueras. Alguns 

diziam que não gostavam, sentiam vergonha ou porque obedeciam à principal regra de 

sociabilidade que estruturava essas situações de investimento na paquera. Os colaboradores 

relatavam que era consensual o performativo: “chegar em alguém é coisa de pegador”, pois, 

na percepção dos “estabelecidos”, o pegador já estava acostumado a fazer isso e sabia fazer 

bem.118.  Quem tomava iniciativa “perdia a magia” (Perseu, 2014) ou era desvalorizado na 

economia da paquera. Vale ressaltar que todos os colaboradores destacaram a subversão 

dessas regras e normatividades em relação aos investimentos amorosos durante a “hora da 

pegação”.           

 Os entrevistados ressaltaram que ocorriam situações em que eles não tinham oferecido 

aberturas necessárias ao paquerador – a troca de olhares, os sorrisos e as respostas aos toques 

corporais – e, mesmo assim, este paquerador insistia. Os rituais analisados nessa pesquisa 

objetivavam construir “consenso interacional” da paquera para evitar possíveis conflitos 

(GOFFMAN, 2009, p. 19) nos processos de busca amorosa e/ou sexual.    

 Depois dos rituais de apresentação – que instauravam o engajamento de face da 

paquera – a interação falada poderia seguir várias direções: culminar na pegação, ou seja, no 

“fica” rápido, denominada, aqui, como a última etapa da paquera; um dos envolvidos poderia 

iniciar rituais de evitação com a intenção de terminar o estado focado de paquera; alguém 

“cortaria” o flerte; ou a conversa poderia fluir por algum tempo.    

 Durante o encontro conversacional – além da avaliação das performances de gênero 

engendradas por ambos envolvidos – ocorria também o esquadrinhamento da performance 

linguística, especificamente nas paqueras sem intenção de “pegação” a priori. Nessa avaliação 

do papo “offline”, os discursos proferidos funcionavam como indícios ou pistas da 

subjetividade do outro. Além disso, analisava-se pela linguagem as (im) possibilidades de 

ocorrer namoros, amizades, “ficas” e/ou “pegações”. As performances linguísticas que 

impulsionavam os paqueradores continuarem no papo – após o esquadrinhamento das                                                            
118 Diário de campo – novembro, 2014. 
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estilizações corporais via eixos de diferenciação analisados anteriormente – eram os retornos 

às perguntas, a simpatia, o grau de envolvimento nos assuntos propostos e a identificação da 

mesma intenção de paquera. 

 

É, mas se a pessoa chegar com ‘oi, prazer, meu nome é fulano e se apresenta e 

conversa um pouco, pelo menos conversar, uns dois minutos... não que seja padrão – 

tem que ser dois minutos – mas conversar um pouco antes. Isso, mostra que a pessoa 

não está interessada só no ficar de beijo, não só transar. O requisito de eu aceitar é 

isso (Fábio, 2016). 

 

A reciprocidade da pessoa, a questão das coisas em comum, da conversa legal, eu 

não sei te explicar como seria essa conversa legal, mas eu acho que seria um papo 

leve, um papo tranquilo, sem muitas perguntas pessoais, [...] é isso [...] acho que é o 

retorno, a reciprocidade que o outro te dá, a segurança que o outro te dá, entendeu? 

Aí você vai percebendo o que você quer, entendeu? (Marcos, 2016). 

  

As principais razões identificadas pelos colaboradores para emitir desinteresse pela 

conversa e, consequentemente, pelo paquerado, eram a falta de correspondência das 

intencionalidades da paquera e a não identificação de afinidades com relação aos assuntos 

tratados rapidamente: “Se fosse uma pessoa que me agradasse, se fosse uma pessoa bonita, e 

se tivesse um papo legal [...] se tiver conteúdo [risos] é, se estuda [...] se trabalha com algum 

propósito legal, alguma...” (Sócrates, 2016). 

 

Bem, o que me faz desistir logo no começo da conversa é que no começo você 

invadir a minha privacidade, se você fizer muitas perguntas, perguntas muito íntimas 

[...] se quiser rolar comigo, você quer se tornar meu amigo, assim, é, de conversar e 

tudo ... aí já vem logo com perguntas da minha intimidade, eu não gosto, eu corto 

logo. Acho que primeiro você se torna amigo, depois, quem sabe, você pergunta, 

pergunta mais íntima (Alysson, 2016). 

  

A exigência do maior envolvimento de ambos sujeitos durante o papo limitava ou 

inviabilizava a possibilidade da paquera “multifocada” “offline”. O “multifoco” da paquera 

“offline” era híbrido. Durante o papo numa festa, os sujeitos poderiam estar simultaneamente 

envolvidos em papos virtuais no “online” fosse no Facebook ou em qualquer mídia digital. 

Talvez por isso os entrevistados disseram que os menores indícios de não envolvimento no 

papo ou o surgimento de envolvimentos laterais durante a conversa já eram suficientes para 

“cortar” a paqueração.         

 Na paquera direta focada, os rituais de apresentação podiam ser salteados e os 

paqueradores, depois da troca de olhares, poderiam solicitar sem rodeios para “ficar”. Esse 

tipo de paquera – sem a deferência – ocorria, geralmente, depois das duas ou três horas da 

manhã em diante: 
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É, tipo, você está ali, eu quero ficar com você, é claro que eu vou olhar para você. E 

aí você não vai olhar também né, querendo comer a pessoa. Mas você, é mais troca 

de olhares. E aí, da troca de olhares, aí vai chega, que normalmente chega a ficar 

mesmo né. A pessoa chega e, chega em você e fala, ‘vamos ficar’. É mais ou menos 
assim (Fábio, 2016). 

 

Um dos principais marcadores da fase focada da paquera nas festas era a bebida. Ela 

foi identificada como um dispositivo que: produzia excitação, alegria e soltura nos eventos; 

impulsionava ou encorajava as investidas de paquera; e liberava/subvertia os corpos de outros 

dispositivos tais como o da sexualidade e do gênero performados durante a noite.  

 
Tem pessoas que acabam tendo isso como um refúgio, não é o meu caso né, eu já vi 

assim pessoas que, utilizam a bebida como um certo refúgio para poder exibir algo 

que ela não exibiria em sã consciência, entendeu? Talvez é, estando mais 

alcoolizado, digamos assim, teria coragem de chegar na pessoa de dizer que está 

interessada na pessoa, que quer ficar com a pessoa, entendeu? É um dos fatores não 

é o meu caso né, hoje né. Mas eu já vi pessoas assim. Ficam mais..., perdem os 

pudores quando ficam bêbadas, entendeu? (Marcos, 2016). 

 

A bebida funcionava como motivador para iniciar um encontro conversacional porque, 

conforme os colaboradores, ela libertava temporariamente da vergonha, da timidez e do medo 

de pegar um “toco”: 

 
[...] é sim, conforme relatos dos meus amigos, muitos precisam da bebida, está um 

pouco chapado, para que possam chegar na pessoa que eles querem ficar na festa 

[...]. De certa forma, isso é bom [...] A bebida, ela vai dar, o pontapé inicial para que 

as pessoas possam dar o segundo passo e se beijarem e ficarem lá na festa (Ricardo, 

2016). 

 

Ricardo também enfatizou o lado negativo da utilização da bebida ou embriaguez 

como impulsionador para se chegar em alguém: 

 
Mas tem pessoas que não gostam pelo fato de [...], você vai ficar com a pessoa, você 

está bêbado e a pessoa não está. E aí você beija a pessoa e você diz que está a fim da 

pessoa, mas a pessoa não acredita porque a pessoa vê que você está bêbado e aí a 

pessoa, ‘ah, tu estás ficando comigo só porque tu estás bêbado...’. Isso eu acho que 
já aconteceu comigo em relação de a pessoa ‘ah tu estás ficando comigo só porque 

tu estás bêbado, se tu estivesses consciente, normal, tu não ficarias comigo (Ricardo, 

2016). 

  

A embriaguez foi acionada pelos colaboradores também para justificar uma presumida 

fachada de acessibilidade ou abertura às investidas ou “pegações” possíveis. Muitos 

entrevistados afirmaram ter mais coragem de iniciar uma paquera focada nesses participantes 

alcoolizados. Os colaboradores relataram que a embriaguez era também utilizada para 
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justificar os “ficas” ou as “pegações” com frequentadores que não eram tão valorizados na 

economia da paquera – os “gays de bairro”, os “rasgados”, os afeminados e os fora do padrão 

de beleza “fitness” – pelos indivíduos que se consideravam superiores ou mais valorizados. 

Os entrevistados também destacaram que o tipo de paquera direcionada aos participantes 

visivelmente embriagados era a “pegação”. Pulavam-se os rituais da fase desfocada e “chega 

[va]-se logo” (Olavo,2015).          

 O processo ritual nessas situações se resumia na oferta de algum rito de apresentação 

seguido da exposição dos interesses amorosos e/ou sexuais e perguntas sobre a possibilidade 

do “fica” ocorrer. Segundo os “estabelecidos”, os embriagados estavam mais “abertos” aos 

encontros, não racionalizava mais no processo de paquera e, por isso, não se preocupavam 

tanto com a seletividade e avaliação dos seus parceiros, aumentando a possibilidade do ‘fica’, 

inclusive até entre pessoas onde um deles já fora rejeitado na noite por diversos participantes. 

Tal estado dava permissão ao paquerador – de acordo com os códigos sociais da festa – de 

utilizar toques dirigidos ao corpo do paquerado que, geralmente, não seriam direcionadas às 

pessoas consideradas sóbrias. Além disso, os entrevistados se sentiam autorizados a falar ao 

pé do ouvido encostando os lábios, tocar em alguma parte corporal e até tentar beijar ou 

abraçar esses corpos embriagados.        

 O “toco” ou “corte” de paquera foi identificado como o ritual frequentemente utilizado 

contra participantes cujo encontro conversacional “não bateu a química” ou “não rolou” 

(Ricardo, 2016).  Esse ritual tanto poderia ser praticado de forma direta ou indireta.  Os rituais 

de evitação indiretos acionados para o outro “se mancar”, conforme os entrevistados, eram: 

não olhar para o outro; não perguntar muito, “responder com poucas palavras” (Hugo, 2016); 

manter o corpo distante do outro; fazer brincadeiras tolas e não corresponder aos toques que o 

outro aplicava durante as perguntas dirigidas.  

 

A pessoa fica falando e eu digo, ‘hum, ok! ’ Essas coisas, eu não respondo também a 

pergunta, eu faço só, responder assim só com um ok, que aí eu acho que já 

demonstra para pessoa que eu não estou a fim. E aí como já aconteceu, pessoas 

muito chatas, que continuam com umas perguntas horríveis, aí eu falei mesmo: ‘eu 
não quero falar sobre isso’, fui bem direto, ‘eu não quero mais, mais falar’, pronto 
(Alysson, 2016). 

 

Esses rituais de evitação frequentemente executados de forma isolada – ou em 

conjunto – eram deduzidos pelos frequentadores como permissão para terminar o estado de 

fala ou a interação focada.  Mesmo diante desses rituais, se o outro não se “tocasse”, a 

alternativa era a verbalização ou o “toco” direto: “vou procurar meus amigos”, “vou ao 



234  
banheiro”, “vou pegar cerveja”, “vou dar um rolé, volto já”.  Alguns insistiam: “bora, vou 

com você” (Cláudio, 2013). Os relatos a seguir exemplificaram esse “toco” direto ou indireto: 

 

Cara eu procuro ser o mais sincero possível, senão as palavras, as minhas, ações. É, 

quando estou conversando com alguém que não me interessa, o assunto, a pessoa, aí 

eu fico meio viajando, olhando para outro canto, meio que dizendo, ‘ah! ’, 
indiretamente, só com olhares, ‘eu não estou a fim de papo, certo!’. Então eu fico 
tirando a minha própria concentração, enfim, olhando para os lados, eu acho que é 

isso (Hugo, 2016). 

 

Eu digo que vou tomar água e não volto mais [...]. Nunca aconteceu comigo, assim, 

que eu fizesse, mas que estava tendo a conversa, mas que nenhuma das partes estava 

gostando e eu não tive coragem de sair. Então a outra pessoa teve coragem de sair, 

disse que ia resolver uma coisa e não voltou mais. Isso para mim foi um alívio, 

porque eu não de cortar, de dizer: ‘ah não dá certo, não dá, né’ (Marcos, 2016).

      

 

Outro ritual de evitação observado durante as vivências – utilizado para afastar 

pretensos aproximadores numa paquera – era a profanação de si mesmo. Os indivíduos agiam 

de maneira proposital para destruir determinada imagem que os outros tinham deles 

(GOFFMAN, 2011, p. 89). Para “espantar” uma “maricona”, um entrevistado disse já ter 

“desmunhecado” ou “se rasgado” ao lado dela, pois não aguentava a sua insistência. Essa 

pratica exemplificava a consciente articulação da capacidade performática dos indivíduos que 

transitavam nos contextos de paquera masculina entre os polos performáticos: másculos e os 

afeminados e/ou “rasgados”.         

 A justificativa de estar acompanhado foi também citada como exemplo de evitação. 

Geralmente, os paqueradores continuavam observando para ratificar essa condição utilizada 

por alguém para “cortar” a paquera. Em acréscimo, outro ritual de evitação praticado contra 

os paqueradores indesejáveis era a retirada imediata de determinado espaço da festa quando 

eles demonstravam que poderiam iniciar alguma investida.    

  

 

7.7 FESTA É PARA PEGAÇÃO E/OU “CATAÇÃO”  

 

Os colaboradores ratificaram as festas eletrônicas como espaços para: curtição com 

amigos e bebedeiras; pegação – o “fica” –; ou a “pegação” – sexo casual – entre os gays e os 

“homens que curtem” sobralenses e de cidades vizinhas.  

 

Na festa é aquele negócio da pessoa vai com todo. Porque é aquele momento, ela 

não vai chegar na pessoa, por exemplo, eu não ia chegar em você, numa festa, e ia 

chegar e dizer assim, ‘não, vamos conversar outro dia, vamos ficar outro dia [risos]’ 
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[...]. A pessoa que chega numa festa, chega para ficar na hora assim. Quer ficar 

naquele momento, quer ficar na festa. Às vezes, vai para festa até no intuito de ficar 

com alguém, de conhecer alguém para ficar só na festa e, tchau e benção. Tem muito 

isso também (Fábio, 2016). 

  

A “catação” era o tipo de paquera que se assemelhava à “pegação” ou ao termo êmico 

“caçada”, pois se configurava numa busca ritual por parceiros sexuais. Esse tipo de paquera 

era direta, rápida e geralmente o toque no corpo era o ritual que se seguia ao olhar recíproco. 

Na “catação”, qualquer desatenção civil poderia ser interpretada como “abertura” não 

somente aos rituais de aproximação, mas, acima de tudo, ao “fica” ou pegação. Olavo 

considera essa paquera como “chegar chegando”: 
 

Nem estava a fim de ficar com ninguém, mas a pessoa já chegou: ‘olha eu gostei de 

ti’ e já foi dando um beijo. Entendeu assim, pronto, ‘chegou chegando’, me 

desarmou por completo. Eu não tenho assim essa atitude toda não, mas eu achei 

muito massa e pronto fiquei a noite todinha com essa pessoa. Depois mantive 

contato pelas redes sociais [...] (Olavo, 2015). 

  

As “catações” ocorriam geralmente depois de uma hora de ter iniciado as festas: havia 

uma intensificação a partir das três horas da manhã. O “chegar chegando” poderia ser 

interpretado como subversão dos rituais de paquera reconhecidos pelos frequentadores das 

festas. Essa atitude não se desligava do primeiro ritual de instauração da situação de paquera, 

pois 

 

primeiramente tem que ter a química do olhar, porque o olhar da pessoa tem que ver 

se rolou uma atração e tudo mais. Primeiramente, logo pelo olhar, e aí tem que ter a 

coragem de uma das duas, ou ambas, ter o pontapé inicial de chegar para conversar. 

Eu, no meu caso, muitas das vezes, quando eu estou a fim de uma pessoa, na festa, 

eu tomo iniciativa, mas eu acho muito massa quando a pessoa que eu estou a fim, 

toma a iniciativa (Ricardo, 2016). 

 

Na “hora da pegação” há uma intensificação da competição pelos “crush” da noite. 

Essa competição se dirigia basicamente aos “outsiders” e iniciava lentamente nas primeiras 

horas da festa. Com o desenrolar da noite, a quantidade de “crush” diminuía – de acordo com 

os entrevistados – porque os corpos se enlaçavam e, por consequência, a “catação” se 

acirrava: “na festa, tem o fato também de ser uma coisa mais [...], o tempo é bem curto. Se 

você não chegar logo na pessoa, então outra pessoa pode chegar” (Ricardo, 2016).   

 O “catar” era interpretado como prática regular das festas, mas poderia estigmatizar 

determinado participante pela quantidade de “pegações” visualizadas e publicizadas entre os 

frequentadores em geral.  

 



236  
‘Aí eu fui e fiquei com cinco’, ‘aí eu fui fiquei com seis’ [...]. Com relação à minha 

percepção, acho que não é legal, até porque são pessoas diferentes, são pessoas que 

eu não conheço. Eu não sei de onde elas vêm, o que que elas fazem... E, às vezes, 

nesse beija de quantidades, você pode acabar adquirindo determinadas doenças 

bacterianas que às vezes não é legal. E a questão da fama né, que você pega: 

‘Destruidora de lares né, vagabunda, que ela pega todas, ela vai para fazer a geral, 

vai para fazer o ‘rapa’, ela é perigosa, ela é cobra, ela destrói mesmo’. São essas 

palavrinhas que acabam definindo esse tipo de pessoa que vai para uma festa Estilo 

para poder ficar com vários, sem compromisso (Luís, 2016). 

  

Todos os entrevistados destacaram que “catar” era recorrente nas festas. Porém, o que 

estigmatizava os “catadores” era a quantidade de “ficas”. O estigma de “catador” ou “pega 

geral” poderia ser disseminado pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook. 

  Coincidentemente, a progressiva perda de pudores nessas festas em relação aos 

“ficas” e às “pegações” culminou na reserva de um espaço, em algumas festas, dedicado a 

essas práticas: o “dark room”. Esse espaço era estruturado pelos organizadores ou 

frequentadores que transformavam algum cômodo da suíte dos motéis para a realização da 

“pegação”. Além desse quarto escuro, os jovens utilizavam outros espaços externos da suíte, 

tais como os estabelecimentos de outras suítes do mesmo motel. 

 

É um quarto, como o próprio nome já fala, um quarto escuro onde as pessoas se 

sentem mais à vontade, mas também ao mesmo tempo vulneráveis, com que outras 

pessoas possam ver, presenciar. E, já vim sim, atitudes sexuais dentro dessas salas, 

mas situações mais leves como só beijo [...] (Hugo, 2016). 

 

Tem um local lá que é um quarto, que são dois ambientes a festa...  A gente entra na 

suíte, porque geralmente é no motel, a gente entra na suíte, aí tem a boate, tem um 

local onde toca música... onde tem um pendrive e as músicas ficam passando o 

‘playlist’. E no outro local que é o que tem DJ, é o outro ambiente. Aí nesse local 

que é a boate, que toca o playlist, separado lá pelo pessoal da festa, tem um quarto, 

que é um quarto que geralmente é o ‘dark room’: o quarto escuro. Aí lá, acontece de 

tudo, a porta é fechada direto e [...] (Sócrates, 2016). 

  

Quando as festas eram realizadas em clubes, não existia um espaço destinado ao “dark 

room” e as “pegações” ocorriam no banheiro ou em algum lugar escuro no interior do clube. 

No Coqueiros Clube, as “catações” ocorriam principalmente no “cajueiro”: uma árvore 

grande que se localizava no final do clube e que não possuía nenhum tipo de iluminação ao 

redor. Geralmente, de longe, somente dava para visualizar sombras de corpos que se 

movimentavam de diversas maneiras. O trânsito de frequentadores para o cajueiro se 

intensificava na “hora da pegação”.  Nas últimas festas observadas – especificamente na festa 

Tropical – tinha sido colocado iluminação nas proximidades dessa árvore. Nenhum 

colaborador soube informar se determinada ação partiu dos organizadores das festas ou dos 

proprietários do clube.         
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 Outro fato elucidado, relacionado às “pegações” nas festas do motel, era a utilização 

das outras suítes para o prolongamento das “catações”. Essa prática se iniciava na “hora da 

pegação” e se estendia até o término da festa. As primeiras festas geralmente terminavam no 

intervalo de seis para oito horas da manhã. Atualmente, elas não ultrapassam às sete horas. 

Fábio exemplifica essa prática de alugar outras suítes durante as festas no motel: 

 

Tem muita gente que sai e volta. Não querendo expor o meu primo, mas, eu não vou 

dar o nome dele, mas uma vez ele fez isso comigo [gargalhadas] ele se sumiu, aí eu 

passei a festa todinha procurando ele, aí apareceu seis horas da manhã. Aí eu 

perguntei, ‘tu tinhas ido para onde? ’, ‘não a gente foi para uma suíte’ (Fábio, 2016). 

  

As festas como espaços de lazer e materializações de estilos corporais na pretensão de 

se distinguir – ou torna-se desejável, paquerável ou visível – eram um terreno de execução 

performática regulada pela heteronormatividade e pelos códigos de sociabilidade localizados. 

Na pretensão de se diferenciarem, os participantes acionavam eixos de distinção corporal que 

alavancavam “uma série de estigmas, ‘hierarquias, convenções, estereótipos, velhos e novos 

binarismos (masculino/feminino, negro/branco, ativo/passivo, homo/hetero) [...]” (SIMÕES, 

FRANÇA, MACEDO, 2010, p. 72). Neste ínterim, vale destacar que as demarcações dos 

corpos nos processos de classificação da paquera balizados em escalas de desejabilidade e 

estigmatização se mostraram contextuais e instáveis. As situações de paquera movimentavam 

“múltiplas retóricas classificatórias, múltiplas negociações e múltiplos agonismos” (Ibid., 

p.74). 
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8. DO “ONLINE” AO “OFFLINE” OU VICE-VERSA: A PAQUERA COMO 
CONTINUUM 

 

Este capítulo objetiva interpretar a paquera como “continuum” “on/offline” e justificar 

a sua denominação de híbrida nessa investigação. A etnografia realizada permitiu constatar a 

hibridização da paquera contemporânea e, por consequência, definir as festas eletrônicas e o 

Facebook como exemplos de “contextos culturais híbridos”. Os colaboradores – embora 

reconhecendo a conectividade entre os contextos “online” e “offline” – ressaltaram algumas 

singularidades dos processos de paquera quando eram realizados nas festas e no Facebook. 

Por essa razão, a paquera híbrida foi analisada nesses contextos de forma separada nos 

capítulos anteriores. Esta seção também discute as comparações e as singularidades da 

paquera “online” e “offline” identificadas pelos entrevistados.      

 Em uma das vivências na festa Estilo, em 2016, recebi uma mensagem no celular 

avisando que tinham novas notificações do Facebook. Essa rede social disponibiliza um 

aplicativo para celulares que viabiliza o acesso e o fluxo de mensagens. Ao abrir o “link” da 

notificação, existia uma saudação de um participante da festa que oferecia suas coordenadas 

espaciais para poder encontrá-lo no “dance” principal, caso existisse interesse meu. Essa 

experiência etnográfica era apenas um dos exemplos que poderiam ser acionados para 

ratificar a paquera e as redes de sociabilidade contemporâneas que se formavam ou 

terminavam como “continuum” entre “offline” e “online”. Alysson e Emanuel 

exemplificaram esse “continuum”: 

 

Acontecem as duas coisas [risos]. Tanto sai relacionamento de dentro da festa, como 

pessoas que veem as pessoas confirmando os eventos, a presença no evento, tem os 

convites e tal. Aí a medida que essas pessoas vão confirmando, elas mesmo vão se 

adicionando, vão já se combinando de irem junto, de dividir, de rachar táxi, de se 

encontrar em frente à festa, de beber antes (Emanuel, 2016). 

 

Tem uma ligação sim, primeiro, eu acho que você pode conhecer uma pessoa numa 

festa. Nunca viu a pessoa, conheceu, conversou, bateu um papo, rolou alguma coisa, 

beijou e tudo, aí pergunta, ‘qual teu Facebook para mim te adicionar, teu whatsapp? 

’. Para conhecer mais a pessoa e sobre a vida, para não passar só como um beijo, só 

como um ‘fica’... E pode ser o contrário:  também você conhecer a pessoa pelo 

Facebook, aí, depois do Facebook, a pessoa, se der certo, um encontro quem sabe. 

Eu acho que é isso (Alysson, 2016). 

 

Dito de outra forma, a paquera contemporânea em tempos de cibercultura é conectada, 

continuada e circulante. Tal afirmação se deve ao fato de que, atualmente, as pessoas estão 

cada vez conectadas através de seus dispositivos móveis com acesso incessante à internet e 

suas paqueras se conectam entre os contextos “online” e “offline”. Essa conectividade 
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ininterrupta, possibilitada pelos aplicativos e pelos smartphones, transforma os sujeitos em 

fiéis (PELÚCIO, 2015, p. 84) e adoradores de seus dispositivos móveis. Ela possibilita aos 

sujeitos transitarem em contextos sociais híbridos.       

 Para os colaboradores, a internet e/ou Facebook disponibilizava uma maior quantidade 

de “crush”, de forma global como uma espécie de grande “cardápio” (Jorge, 2016) de 

pretensos alvos de paquera e “pegação”: 

 

E aí eu vou lá para o Facebook, por exemplo, aí o Facebook é nacional, 

internacional, então eu encontro uma pessoa, tipo, do Rio de Janeiro, da Espanha, 

certo! E começo a conversar. E me interesso. Então assim, tem essa questão de 

paquera virtual, ela é bem maior. Eu acredito que sim. Até porque as pessoas hoje 

elas não saem do, do celular, do computador. Então acho que é isso que possibilita, 

que dá uma maior facilidade para as paqueras virtuais do que em festas, na rua, 

enfim (Hugo, 2016). 

  

Durante a etnografia nas festas, percebia, constantemente, frequentadores acessando 

seus celulares, talvez envolvidos em processos de busca amorosas no “online”. Os aplicativos 

de paquera/ “pegação” com a tecnologia de geolocalização possibilitam identificar os usuários 

mais próximos. Essa prática é tributária das novas gerações, que “chegam a considerar a 

paquera face a face rude e associam-na a homens mais velhos, os quais não saberiam ‘quebrar 

o gelo’ antes por meio de uma mensagem em um dos aplicativos” (MISKOLCI, 2015, p. 22).

 Esse “continuum on/offline” das relações sociais contemporâneas diminui as 

construções identitárias falsas. Em contextos culturais híbridos, as mídias se retroalimentam 

de informações entre si e o “online” integrado ao “offline” mantém relações de 

interdependência, complementariedade e ratificação das informações e percepções observadas 

em um dos contextos culturais. Se, na paquera do Facebook, o objetivo final era o encontro 

“offline”, os usuários pareciam diminuir ou eliminar “a possibilidade de montar um perfil [ou 

performance virtual] que não coadnunasse, minimamente, com sua aparência, gostos, etc.” 

(BELELI, 2012, p. 62).         

 A paquera entre homens com relação aos contextos culturais “online” e “offline” era 

de intrínseca interdependência e complementariedade: 

 

Eu acho que um complementa o outro. Que pode começar na festa, que na festa você 

já viu a pessoa. Você sabe como é a pessoa, fisicamente e sabe, como é ela. Conhece 

um pouco do diálogo dela. E aí com o Facebook você só vai confirmando o que 

você viu na festa (Ricardo, 2016). 
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 Os corpos “crush”, nesses contextos, eram diferenciados pelos mesmos eixos de 

classificação – “glamourização” ou estigmatização – avaliados durante os rituais de 

esquadrinhamento. O resultado desses exames dos corpos e suas performances era 

considerado a origem do desejo amoroso e/ou sexual como também a justificativa para iniciar, 

continuar ou “cortar” processos de paquera. 

Todos os colaboradores narraram experiências de paquera em que os investimentos 

rituais iniciavam ou se prolongavam na plataforma do Facebook, que funcionava como uma 

mídia que facilitava o “crush”:   

 

Aconteceu comigo, tipo no meu segundo relacionamento que eu fui conversando 

com a pessoa pelo Facebook e aí a gente marcou de ir para festa. Para no caso era 

uma Estilo, que aconteceu há dois anos atrás. A gente conversando, aí eu falei, ‘olha 

eu vou para Estilo tu também vai? ’. E a pessoa ‘vou’ e aí acabamos nos conhecendo 

lá e acabamos começando um relacionamento na festa. Aconteceu... isso.  É raro, 

mas acho que acontece (Ricardo, 2016). 

 

Às vezes você está numa festa, você olhou para aquela pessoa, seja qual a 

classificação de gênero dele, se você se interessou, você não tem coragem de ir até lá 

e perguntar o nome. Você vai na mesma hora, e a busca no Facebook, tentar 

procurar o nome dele, o sobrenome dele, ou se ele é natural de determinada cidade 

ou não, e vai em busca. Só que a busca hoje em dia, dos relacionamentos que eu 

percebo, não é mais para compromisso sério, é mais para encontros, encontros 

causais e por prazer. Satisfazer, sexualmente (Luís, 2015). 

  

O Facebook – mediador nas buscas amorosas – poderia tornar determinados usuários 

vulneráveis à discriminação e à violência de diferentes maneiras. A “catação” poderia ser 

arriscada, pois, embora tenha ocorrido o esquadrinhamento, algumas informações não 

poderiam ser detectadas. Muitos colaboradores afirmavam ser necessários, para se certificar 

sobre a personalidade ou a índole dos pretensos “crush”, os depoimentos de amigos em 

comum:  

 

Porque você não sabe quem é a outra pessoa. Então, você marca com alguém e vai 

para um local que tem que ser um local mais reservado. Digamos se fosse alguém 

perigoso. Se fosse um marginal, um alguém que gostasse de fazer...Aí você está 

tendo, se torna vulnerável a isso (Olavo, 2016).  

 

Porque às vezes a gente conversa com uma pessoa e muitas das pessoas se mostram 

educadas, só que, quando a gente conhece, elas não são tão educadas como era no 

perfil. Elas escondem coisas que a gente não acreditava que ela fosse, ou podem ser 

erradas, eu não tou falando no meu caso, mas é porque a gente sempre vê coisas 

desse tipo. Que a gente dar muita liberdade a algumas pessoas ou conversa com 

pessoas porque a gente sente interesse no perfil ou alguma coisa do tipo e aí a gente 

se surpreende [...] (Neto, 2015). 
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Jorge destacou que os cupidos não somente atuavam nas festas e no Facebook. Eles 

encomendam as paqueras independente dos espaços e rotinas de sociabilidade: 

 

É assim... às vezes a gente vai para festa também com a paquera já marcada já. 

Assim, são muitas variáveis. Às vezes a gente vai com a paquera marcada. Às vezes 

vai com a paquera marcada entre aspas. Às vezes, a gente vai [...] isso na festa [...] 

não, por amigos assim, ‘ei tenho uma pessoa para te apresentar, não sei o que, não 

sei o que’. Pode acontecer isso. Outra vez você já sabe que é para aquela pessoa x. 

está entendendo? Vixe vou ficar com pessoa x, já aconteceu, colegas vem, já ficou 

com colegas, com pessoa x, já, digamos, encomendadas, entre aspas (Jorge, 2016). 

  

Como já foi dito, o Facebook e as festas eletrônicas sobralenses eram contextos 

culturais de paqueras e/ou “pegações”. Os rituais que diferenciavam ambos processos foram 

analisados nos capítulos anteriores. De acordo com os relatos, existiam consensos que 

associavam as festas aos “ficas” rápidos e à paquera-“catação”. E a paquera no Facebook, às 

possibilidades maiores de se iniciar um namoro ou um relacionamento qualquer como uma 

amizade duradoura. Assim, a paquera no Facebook: 

 

Eu acho que até hoje, até mais real uma paquera por redes sociais. Porque mesmo 

que haja aquele interesse, as pessoas conversam mais, conhecem melhor. Mas aí eu 

volto para aquilo que eu te falava no começo, no meio da festa, não tem aquela 

conversa olho no olho, mais sincera. Mas, talvez, as paqueras de redes sociais, 

internet, sejam mais sinceras, mais reais (Hugo, 2016). 

 

Não, eu acho que não é a mesma coisa porque a maioria das vezes no Facebook as 

pessoas vão com a intenção de namorar né. Eles querem realmente encontrar um 

namoro. Tanto é que tem muitos ainda que é daquela forma mais antiga, de 

conversar, de não trocar ‘nudes’ pelo whatsapp, que rola muito [risos]. E ficar nesse 

negócio de conversar, realmente, de se interessar na vida da pessoa [...] (Fábio, 

2016). 

 

Em contrapartida, a paquera nas festas, objetiva “pegação mesmo” (Hugo, 2016). 

 

Eu acho que na paquera real, o seu único interesse, é aquele momento. Você está 

numa festa, você está com aquela pessoa, você fica com ela, foi ali momento, ela é 

bonita e tudo, não importa se ela é legal. Se ela percebeu..., foi ali um beijo ou 

dependendo do lugar, no máximo um sexo. E pronto e acabou. E a paquera no 

Facebook não. Tem outras coisas... Aí, é diferente (Alysson, 2016). 

 

Essa intencionalidade da paquera no “Face”, de buscar namoro ou relacionamento de 

acordo com os colaboradores, era detectada através das performances linguísticas acionadas 

durante o desenrolar da fase focada da paqueração. O encontro virtual conversacional no 

Facebook era o oposto que ocorria nas festas e nos aplicativos de busca como tinder, scruff, 

grindr e badoo, conforme os entrevistados. 
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É como eu te disse, numa festa, quando a gente [...], vai com essa intenção de curtir 

a festa. Mas quando a gente vai para festa com a intenção de ficar, é, essa a intenção 

entendeu? [...]. Então, acho que não tem muito o que não gostar não. O que não 

gostar, pensa depois, quando chegar em casa [risos]. Quando vê que tinha bebido 

demais e tudo... enfim. Facebook, que a gente tem todo aquele tempo para pensar no 

que gostar ou não gostar do papo [risos]. No Facebook é mais difícil aparecer esse 

tipo de coisa. Porque é algo mais pessoal. Agora se a pessoa está procurando só sexo 

ela deve baixar aplicativos de pegação tais como o scruff e o grindr. A paquera no 

Facebook é mais para algo menos carnal (Tiago, 2016). 

 

A internet pode ser compreendida como um shopping center constituído por infinitas 

“lojas - perfis” organizadas para despertar impulsos amorosos e/ou sexuais. Se o desejo 

precisa de tempo para ser amadurecido (BAUMAN, 2004, p. 26), em alguns casos, os 

colaboradores enfatizavam paqueras que se prolongavam por dias. As conversas pelo bate-

papo ou durante os encontros “offline” – cujo objetivo talvez fosse a maturação dos desejos – 

eram frequentemente relacionadas à decisão sobre investir ou não em determinado 

relacionamento amoroso. Neste sentido, essas conversas estavam vinculadas ao desejo na sua 

versão ortodoxa, conforme Bauman (2004): o desejo que envolve cuidados, barganha, 

escolhas, concessões e retardamento da satisfação. Esta maturação do desejo talvez possa se 

constituir numa das justificativas da ritualização social da paquera nos contextos “online” e 

“offline”.            

 A maturação do desejo através da ritualização na paquera parece estar vinculada à 

construção de laços, ou contatos, e interseccionada pelos contextos culturais, grau de 

envolvimento, conteúdo das paqueras focadas e avaliação de custo-benefício imaginado. Os 

contatos “ficas” ou “pegações” – estabelecidos durante as interações de paquera – ocorriam 

sem muito esforço, pouca disposição de tempo e poderiam ser rapidamente desfeitos 

(BAUMAN, 2004, p. 82). Em contrapartido, os laços se vinculam a engajamentos, 

compromisso e, por isso, são difíceis de serem rompidos facilmente. Os colaboradores, 

embora relacionassem o Facebook à construção de laços e as festas eletrônicas/aplicativos aos 

contatos, essa correlação não era rígida e, frequentemente, era subvertida – inclusive num 

mesmo processo de paquera. Um “encontro no domingo à noite”, apontado por Ricardo como 

indício de que existia uma intenção mútua para construir um laço amoroso poderia ter sido, 

por exemplo, efeito de um contato realizado na festa eletrônica ou de uma paquera iniciada há 

algum tempo atrás no Facebook.        

 O Facebook também era equiparado às buscas por parceiros nos aplicativos de 

paquera/ “pegação”: buscas rápidas regidas por impulsos em que os perfis deveriam ser 

planejados para despertar o que era consensualmente denominado de desejo. Em contextos 

híbridos, esse desejo parece se encontrar reencarnado de maneira radical e compacta como 
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impulso. E, por isso, perde seus atributos ortodoxos de protelação (BAUMAN, 2004, p. 27). 

Nas festas eletrônicas, a “hora da pegação” também era regulada por impulsos. Os “ficas” ou 

“pegas” rápidos nesse período e as buscas “online” via Facebook e aplicativos pareciam 

guiadas pelo único desejo que poderia ser implantado numa visita a shoppings centers:  

 

O de repetir, vezes e vezes seguidas, o momento estimulante de ‘abandonar-se aos 

impulsos’ e permitir que esses comandem o espetáculo sem que haja um cenário 
predefinido. [...]. Render-se aos impulsos, ao contrário de seguir um desejo, é algo 

que se sabe ser transitório, mantendo-se a esperança de que não deixará 

consequências duradouras capazes de impedir novos momentos de êxtase prazeroso 

(BAUMAN, 2004, p. 27). 

  

Os “ficas” e os relacionamentos amorosos – para seguirem os padrões dos shoppings 

centers – precisam ser consumidos de forma instantânea. Sem essa aceleração do consumo e 

descartabilidade (BAUMAN, 2004, p. 27), a busca por satisfações mais completas e/ou 

prazerosas poderia ser dificultada na presumida economia abundante do mercado da paquera 

híbrida. Nessa economia, tal como mercadoria, as pessoas podem ser trocadas por outras das 

quais se espera garantir maior satisfação ou agradabilidade (Ibid., p. 28). Os “ficas” ou 

“parcerias” – embora funcionem, de maneira satisfatória, como mercadorias – podem ser 

consideradas lixo – sem muitos remorsos – no pressuposto de que outras versões humanas 

novas e aperfeiçoadas (BAUMAN, 2004) estarão disponíveis para consumo nos contextos 

híbridos.            

 No exercício comparativo que os colaboradores fizeram durante as entrevistas, o 

Facebook era identificado como facilitador das paqueras. Ele promovia a desinibição para 

certas atitudes ou ações que seriam difíceis de realizar na paquera em festas: por exemplo, 

elogiar, iniciar os rituais de apresentação, fazer convites ou marcar encontros “offline”. O que 

eles denominaram de vantagens podem ser ilustradas por meio da seguinte fala: 

 

E também, atrás de uma tela, a gente se expõe mais do que pessoalmente. 

Pessoalmente, as pessoas ficam mais tímidas. Pela tela você manda foto, você faz 

vídeos, você talvez [...] Pergunta coisas que pessoalmente, eu, no caso, também 

pergunto, tem certas perguntas que eu não tenho coragem de perguntar 

pessoalmente. Já, pelo Facebook ou whatsapp, eu pergunto (Ricardo, 2016). 

 

As desvantagens da paquera no Facebook eram as vantagens da paquera “offline”, de 

certa maneira. O “cara a cara” (Ivo, 2016) ou o contato físico foi apontado como a principal 

razão de preferência dos colaboradores pela paquera “offline”, independentemente se ela 

ocorresse em festas ou não. Na copresença, era possível esquadrinhar melhor as performances 

de gênero e social de acordo com os entrevistados: “se a pessoa corresponder, você já tem a 
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chance de conhecer ela melhor, de conversar pessoalmente, quem sabe ficar com ela, beijar e 

tudo. E a paquera do Facebook, não! (Alysson, 2016). A paquera real é “mais verdadeira” 

porque: 

 

Possibilita uma aproximação até mais rápida de alguém para conversar, eu acho que, 

não tem nada melhor do que conversar pessoalmente. Então, eu acho que a, que a 

diferença é essa, de conversa olho no olho. Eu não sei como está sendo a reação da 

pessoa do outro lado na rede, né, então[...] Para mim, a diferença é essa. Em paquera 

real acho que é, pessoalmente na verdade, acho que ela é bem mais real. Ela é bem 

mais verdadeira (Hugo, 2016). 

  

Se, no “online”, o cenário da paquera era seletivamente montado para tornar o corpo 

digital desejável – utilização de “bistoris de softwares”, botões curtir e compartilhar, 

comentários e postagens para montar um perfil “não poluído” – na paquera “offline”, o 

cenário montado possibilitava extrair informações mais “reais” do corpo que se desejava. 

Parece que “a sutileza dos olhares, o encanto de alguns gestos e a atmosfera do local” 

(PELÚCIO, 2015, p. 105) singularizavam a paquera “offline” e produziam a sensação de 

atração romântica ainda existente, ao contrário da atração racionalizada, seletiva e excludente 

que imperava nas buscas amorosas e/ou sexuais dos contextos culturais “online”.   

A presença física produz um constrangimento mais devastador se ocorrer o “toco”. 

Sem o corpo presente – como em situações quase similares entre a paquera virtual e a paquera 

mediada pelo cupido – o constrangimento não era sentido da mesma forma, ou, talvez, não 

ocorria, pois o “fora” não tinha sido na “cara dura” (Marcos, 2016): em primeira instância, o 

cupido é quem tinha levado o “fora”.       

 A inexistência do “cara a cara” era recompensada pela tendência de maior exposição 

nas redes sociais: “porque assim, nas redes sociais, a gente se mostra, a gente se expõe 

mesmo, a gente expõe a nossa sexualidade, a gente expõe o nosso jeito, a gente expõe bem 

mais o nosso corpo” (Jorge, 2016). Ao se exporem, os usuários permitiam a realização de um 

bem-sucedido ritual de esquadrinhamento por usuários interessados que objetivam selecionar 

o “crush” e/ou prosseguir na paquera. Destarte, a exposição de todos na internet, presumida 

pelos colaboradores, não diminuía o caráter seletivo e calculável da paquera digital. Pelo 

contrário, o demorado e minucioso ritual do esquadrinhamento – mesmo entre usuários já 

expostos na rede – era utilizado para encontrar os amores e suprir a carência do contato físico 

no “online”, pois diferentemente da paquera “offline”, no Facebook: 

 

O que muda mesmo é só a questão do físico, da presença, que aí você na festa, você 

já tem uma totalidade do todo, que você não tem nas redes sociais, entendeu? No 

Facebook, você pode dizer que é a melhor pessoa do mundo. As suas fotos podem 
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ser da pessoa mais bonita do mundo, mas pessoalmente não é o que você está 

procurando. Não é o que, não foi o seu cartão resposta, entendeu? (Marcos, 2016). 

 

A corporeidade no “online” e “offline” era materializada de forma diferente, mas 

estava vinculada a uma configuração física do corpo que constituía o alvo da paquera nesses 

contextos. Esse corpo físico era o primeiro elemento dos atributos de beleza que justificaria o 

desejo por determinado “crush”. O corpo físico virtual – ao possuir outra materialidade – 

muitas vezes decepcionava: 

 

Eu mesmo falei o que me atrai primeiramente é o físico. Mas não fundamentalmente 

isso, mas para muitas pessoas o que atrai é o físico. E aí quando vai para o físico, 

que sai do virtual e vai para o físico, e aí não é a mesma coisa. Aí a pessoa se 

decepciona, porque o que ela estava procurando era o físico [...] (Marcos, 2016). 

 

Para evitar o constrangimento e as possíveis decepções nas paqueras “online”, os 

colaboradores praticavam esquadrinhamentos através de diversas maneiras: nos perfis, via 

bate-papos, pelo whatsapp e, também, através de amigos ou conhecidos em comum que 

atuavam como alo-definidores da performance em construção e avaliação do corpo 

paquerado.            

 A atribuição performática dos corpos digitais era realizada com auxílio dos relatos de 

terceiros. Entretanto, poderia ocorrer uma negociação entre os sujeitos em paquera no 

“online” em relação a atributos considerados negativos (BELELI, 2012, p. 64) em detrimento 

aos padrões estéticos corporais e performáticos “glamourizados” no mercado amoroso.  

 A paquera circulante entre os dois contextos – “online” e “offline” – também se movia 

dentro do “online” através de aplicativos de paquera e “pegação”, sites de relacionamento, 

salas de bate-papo UOL ou pelo whatsapp. Os aplicativos potencializavam o “cruising”, 

“pegação” ou “fast foda”119 (MISKOLCI, 2016, p. 6), bem como aperfeiçoavam a 

seletividade de parceiros amorosos e/ou sexuais no “online” (Ibid., p. 23). Com a integração 

das mídias, os processos de paquera também se apresentavam de forma inter-relacionada e 

integrada aos diversos meios tecnológicos, pois, alguns aplicativos, como o tinder120 e o 

badoo, estavam integrados ao Facebook. Muitos colaboradores ratificaram ter, em algum 

momento, perfis em alguns aplicativos de “pegação”.      

 Os colaboradores afirmaram que a paquera “online” poderia iniciar nesses aplicativos                                                            
119 Termo paulistano – considerado por Miskolci (2016) – similar ao “hookup” – sexo sem compromisso – em 

San Francisco. 
120 O vínculo com o Facebook representou um atrativo e um mecanismo de afinação das combinações por 

afinidades no Tinder. Além disso, evita perfis falsos (PELÚCIO, 2015, p. 81). 
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de busca e o Facebook serviria apenas como um contexto de esquadrinhamento dos usuários a 

fim de coletar informações necessárias às avaliações das performances sociais – que 

idenficariam o perfil de personalidade dos “crush” – e as performances de gênero – másculo e 

/ou “rasgado”: “Gira tudo em torno do Facebook, conversou ali, mesmo em outros 

aplicativos, já pede ‘ah me passa teu face, ah me passa teu whatsapp’” (Neto, 2015). Assim, 

um perfil esquadrinhado no Facebook poderia ser alvo de paquera em outra mídia digital: 

 

Então, as pessoas, muitas vezes, têm vergonha de paquerar alguém no Facebook, e 

lá nesses aplicativos, elas pegam e vê a mesma pessoa no face, que viu no Facebook, 

com a mesma foto, mas só que nesse aplicativo, há um interesse em comum. Então 

elas têm uma facilidade maior de abordar a outra. Tem uma facilidade de perguntar 

certas coisas, que no Facebook elas não teriam coragem de perguntar (Ricardo, 
2016). 

  

Ricardo sublinhou uma das funções da ritualização da paquera no “Face”: visibilizar  o 

desejo homossexual aos poucos, especialmente porque esta rede social não era constituída 

apenas por usuários gays e as investidas na “cara dura” poderiam ser rechadas se determinado 

paquerado não “curtisse” “ficar” com homens. Em contrapartida, em aplicativos de “pegação” 

que já faziam parte do “meio” gay “online”, os rituais objetivavam, por exemplo, negociar o 

encontro “off-line”, avaliar o grau de interesse ou a performance de gênero.   

 Para além do desejo de se tornar celebridade – discutido no capítulo anterior –, os 

aceites das solicitações de amizade de pessoas desconhecidas também objetivavam aumentar 

a quantidade de possíveis “crush”. Talvez o objetivo fosse a criação de uma espécie de 

exército de reserva de “crush” para futuras paquerações. Os recém-amigos adicionados, 

poderiam não despertar o interesse para um investimento de paquera no instante da aceitação 

da amizde. Esse interesse surgia, às vezes, em encontros “offline” com esses amigos: 

 

Você é amigo da pessoa no Facebook. E você nem notava aquela pessoa no 

Facebook. E depois da festa, você começa a notar aquela pessoa. E, aí começa uma 
conversa, um diálogo bacana. Isso já aconteceu comigo. De certa forma, não notar 

algumas pessoas, que eu tinha no meu Facebook e depois de uma festa ou depois de 

ver a pessoa num restaurante ou de ver a pessoa na rua, eu me senti atraído pela 

pessoa e fui falar com a pessoa, ou fui curtir uma foto da pessoa. E acabou rolando 

alguma coisa (Ricardo, 2016). 

 

Como já foi dito, na paquera do Facebook existia uma inversão da atração romântica 

(ILLOUZ, 2011). O desejo de paquerar alguém ao invés de surgir como algo espontâneo 

advindo do contato físico e visual entre os corpos, no Facebook, a atração era racionalizada e 

esquadrinhada desde a primeira visualização do perfil até a decisão de marcar um encontro 

“offline”. Aurélio ilustra esse processo de inversão que ocorre na paquera do Facebook: 
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Na Estilo, primeiro as pessoas se entreolham, um olhar para o outro. Depois uma 

delas se chega e pergunta diretamente. E se a pessoa aceitar, vai lá e fica. E no outro 

dia, começa a conversar e [...]. E aí já conheci casos de pessoas que chegaram a 

namorar, dessa maneira. E já pelo Facebook não. Você primeiro tem a conversa, 

você conhece a pessoa... aí se de repente, as fotos lhe interessarem, você vai e 

aprofunda a conversa, depois marca um encontro pessoalmente. E aí, depois disso, 

acontece várias coisas [...]. Tem gente que prolonga um pouco mais, vai numa festa 

e no mesmo dia vai lá e tem relação sexual (Aurélio, 2016). 

 

A conectividade ininterrupta proporcionada pelos dispositivos móveis permitia os 

trânsitos dos sujeitos como “mercadores do amor”. A busca por lucratividade e benefícios 

amorosos e/ou sexuais – ao invés de prejuízos, desconfortos e insatisfações – orientava os 

processos de paquera analisados por uma nova ética de “flerte”, “catação” ou do amor: as 

buscas eram dirigidas para as aventuras e relações mais fluidas (PELÚCIO, 2015, p. 86).

  Em contextos culturais híbridos, os relacionamentos humanos parecem ser orientados 

pelo padrão das relações virtuais ou ‘conexões’ (BAUMAN, 2004, p. 13): velozmente, as 

relações devem ser conectadas e desconectadas para não atrapalhar a possibilidade latente de 

experimentar um “ficar”, um “crush” ou um amor mais satisfatório e completo à espera por 

ser descoberto. “Não perde tempo” e “partir para outra” constituíam os imperativos líquidos 

da paquera híbrida analisada. Durante todo o processo, a potencial satisfação amorosa e/ou 

sexual e as possibilidades instantâneas de “dar certo” balizavam a contínua avaliação sobre o 

custo-benefício de investir em alguém. Os corpos paquerados como objetos de consumo 

deveriam produzir satisfação instantânea e, depois, seriam tornados obsoletos, nos termos de 

Bauman (2004), para que o impulso consumista se mantivesse insaciável e nunca 

completamente exaurido.          

 Os sujeitos descartavam instantaneamente seus “crushs” a qualquer deslize ou 

“defeito” esquadrinhado. Destarte, as buscas híbridas tinham como referência excluir dos 

esquadrinhamentos os corpos “defeituosos” ou estigmatizados: os gordos; os acima de trinta 

anos; os afeminados/ “rasgados” e os “gays de bairro”. Estes não eram reconhecidos como 

objetos de consumo amoroso.        

 No centro desses processos de paquera híbridos estava o corpo em performance. A 

atribuição e a avaliação performática dos corpos eram decisivas para o investimento da 

paquera. O corpo era julgado como desejável ou não a partir dos eixos de 

diferenciação/classificação elucidados nos capítulos anteriores. Os critérios estéticos 

hegemônicos – sarado e/ou musculoso –, a performance de gênero máscula e o culto à 

juventude atravessavam hegemonicamente os processos híbridos de paquera analisados e 
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constituíam os principais elementos que justificavam a assunção do desejo e o nível de 

paquerabilidade dos homens. Se, na pesquisa de Miskolci (2016, p. 29) sobre as práticas do 

‘hookup’, em San Francisco – facilitada pelos aplicativos –, a higienização da paquera 

aparece relacionada à negociação do perigo de contrair o HIV, nas paqueras do Facebook e 

das festas, a higienização é da ordem do gênero, do padrão estético “fit”, da classe ou grupo 

social e da geração, fundamentalmente: os rituais de esquadrinhamento dessas paqueras 

buscavam selecionar os corpos que performatizavam o homem másculo, em “boa forma”, 

jovem, não residente na periferia, estabilizado financeiramente e culto.     

 A categoria performance, na etnografia da paquera híbrida, permitiu constatar que “os 

corpos que importavam” – ou mais valorizados – eram aqueles que reiteravam as 

performances de gênero masculino heterossexual, “fitness”, juvenil e culta. Nas recentes 

vivências, entretanto, visualizei inúmeros “ficas” e casais entre iguais, ou seja, entre os 

“rasgados”/afeminados ou entre os jovens que não se enquadravam no padrão “fitness” 

materializado em seus corpos.  Os “corpos que não importavam” para determina estruturação 

hegemônica de paquera, importavam na ambiência de outros processos: eles não deixavam de 

paquerar e amar. As condições de sua importabilidade eram outras e interseccionadas, talvez, 

por outros eixos de diferenciação e normatividades. Interpretar esses corpos como apenas 

estigmatizados tomando como referência a paquera híbrida hegemônica seria desconsiderar 

outras estilizações, ritualizações e performatividades de paquera. Talvez a análise dessas 

performatividades “rasgadas” e estigmatizadas possa compreender melhor as sociabilidades 

de paquera masculina homossexual como um todo.      

 A “etnografia híbrida”121 realizada nos dois contextos culturais – festas e Facebook – 

possibilitou concluir que os processos de paquera nos contextos híbridos eram calcados por 

eixos de diferenciação específicos e por regras de um mercado sexual e amoroso 

caracterizado, principalmente, pela intensa competitividade de corpos para se tornarem 

desejáveis, visíveis e reconhecíveis como objeto de paquera. A performance-paquera híbrida 

associava desejo, cálculo, amor e afeto com lucro, demanda, presumida oferta ilimitada e 

vantagens ou prejuízos nos investimentos em determinada paqueração.  

 

 

                                                            
121 Denominação utilizada para destacar que a etnografia realizada transitou entre os contextos culturais “online” 
e “offline” partindo do pressuposto de que esses contextos constituíam estavam misturados e inter-relacionados. 

Dito de outra maneira, a etnografia híbrida foi necessária para se compreender a paquera masculina em contextos 

culturais híbridos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A consolidação da cibercultura como dimensão social interseccionada com as 

sociabilidades “offline” instaura um (re) pensar sobre o fazer ciência ou a construção de novas 

categorias analíticas e ferramentas metodológicas para dar conta do desvelamento e 

interpretação dos fenômenos sociais engendrados por sujeitos em incessante conectividade 

A etnografia clássica ou tradicional – pressupondo uma territorialização para repensar 

os sujeitos enquanto cultura – talvez não consiga compreender as sociabilidades 

contemporâneas atravessadas pelas performances navegantes do virtual ao “real” e vice-versa.

 Com a exceção de agrupamentos socioculturais que não estão conectados, parece que 

as pesquisas científicas nos diversos campos de abrangência precisam considerar que as 

relações sociais no mundo recente não apenas são mediadas pelos dispositivos tecnológicos e 

pelo “online”, mas, acima de tudo, são atravessadas pela interdependência, continuidade, 

subversão, ressignificação e recriação incessantes. Os sujeitos estão cada vez mais imersos em 

contextos culturais híbridos.  

A paquera, ritualizada como um “continuum” entre o “offline” e o “online”, foi apenas 

uma das constatações exemplares dessa conectividade recriadora contínua. Mas, talvez, 

assuntos para além daqueles tratados nessa pesquisa – gênero, sexualidade, performance, 

ritual, sexo e “pegação” – precisam levar em conta essa consideração.   

 Neste sentido, para identificar e compreender os rituais acionados durante as 

performances de paquera entre homens no “online” e “offline”, foi crucial utilizar uma 

etnografia e uma análise social que partissem o pressuposto de que as sociabilidades 

hodiernas transitavam e se (re) faziam em contextos culturais híbridos. A tentativa de 

compreensão dos sentidos e das (re) significações articuladas e negociadas na economia da 

paquera não poderia se efetivar apenas através dos relatos advindos das entrevistas abertas. 

Destarte, parece que a etnografia foi crucial, também, para interpretar os movimentos 

socialmente significados dos corpos que se envolviam nos processos de flerte. 

Fazer etnografia da performance requereu uma constante problematização da 

performance do investigador social. O questionamento da corporeidade da pesquisa se fez 

necessário para transformar a internalidade nos contextos culturais estudados em temática de 

crítica vigilante e objetivar o distanciamento para se fazer ciência. Refletir sobre o corpo na 

etnografia da paquera foi necessário para se pensar os limites éticos e metodológicos numa 

pesquisa social onde o desejo de compreensão das sociabilidades estudadas não estaria 

atomizado dos desejos que permeariam as interações sociais no campo etnografado. As 
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pesquisas etnográficas no campo da sexualidade parecem girar numa atmosfera de 

desconfiança do senso comum ou dos pares científicos como se a ciência fosse utilizada para 

os investigadores se satisfazerem de diversas maneiras (PELÚCIO, 2015). Assim, as “tocaias” 

e “armadilhas” desse tipo de pesquisa ratificariam o desmerecimento dessas investigações 

sociais em detrimento a outras pesquisas em que o desejo sexual e/ou amoroso possa ser 

ilusoriamente separado das vivências nos contextos culturais específicos. 

Se somos reconhecidos como humanos através do binarismo de gênero nos termos de 

Butler (2006) e se esse gênero agencia os desejos amorosos e sexuais, então parece que toda 

pesquisa científica, por ser realizada por algum ser humano generificado, possuirá como 

“tocaia” constituinte o desejo entre os corpos. Nesse ínterim, as posturas éticas, 

metodológicas e teóricas se transformaram em recursos imprescindíveis tanto para a 

conscientização desse desejo quanto para negociação do mesmo na pretensão de fazer ciência 

e construir limites éticos entre investigação social e imersão participante desregrada.  

A paquera é um ato seletivo, calculista e erotizado. Esse tripé – seleção, cálculo e 

desejo – é atravessado por vetores como os eixos de diferenciação – sexo, gênero, 

sexualidade, padrões estéticos, classe social, performance de grupo e geração –, os quais são 

ressignificados contextualmente através da heteronormatividade e dos códigos de 

sociabilidade específicos. 

 Os celulares/smartphones têm o mérito de instaurar paqueras híbridas. Eles libertam 

do “offline” e permitem ‘proximidades virtuais’. Se, em processos de não paquera/ “pegação” 

–, a ‘proximidade virtual’ pode acarretar a ‘distância virtual’ (BAUMAN, 2004, p. 81) e a 

distância “offline”, nos processos de paquera analisados aconteceu uma inversão. Os 

dispositivos móveis intensificavam paqueras circulantes e a “contiguidade física” (Op. Cit.). 

Eles facilitavam os trânsitos de paquera por meio do mecanismo da geolocalização. 

 Interseccionados pela banalidade, efemeridade e brevidade dos possíveis contatos 

líquidos, os processos de paquera/ “pegação” eram praticados por celulares que 

intensificavam as buscas e corroboravam a aproximação dos corpos numa incessante e 

seletiva negociação híbrida sobre o encurtamento das distâncias, das proximidades, das 

afinidades, dos desejos e dos encontros “offline”. Destarte, os celulares tornavam os laços e os 

contatos seguros pela possibilidade de retornar instantaneamente ao abundante mercado 

amoroso e/ou sexual do “online”.  

Dentre os eixos de classificação dos corpos em desejáveis e/ou paqueráveis, a 

atribuição identitária no “continuum” entre dois polos opostos performáticos – “másculo” e 

“rasgado” – se mostrou hegemônica. Os frequentadores das festas eletrônicas sobralenses e os 
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usuários do Facebook reiteravam a heteronorma numa prática de flerte que, através do ritual 

do esquadrinhamento, encaixava as performances corporais “online” e “offline” nesses dois 

polos. O binarismo de gênero inteligível nos processos de paquera imperava sobre as 

performances de dança, a faixa etária, a classe social, os grupos de amigos, o padrão fit e a 

sexualidade. As sequências de atribuição de gênero poderiam ser resumidas pelos seguintes 

esquemas: feminino-afeminado-“rasgado” – estilo pop- adolescente – residentes da periferia – 

não-malhados-passivos; masculino- másculo – “homem de verdade” – estilo musical house ou 

tribal – jovem ou maduro – nível superior e estabilizado financeiramente – malhado – ativo. 

De acordo com o relato dos colaboradores, esses esquemas de classificação binária 

eram instáveis. Uma das subversões era relacionada aos “ficas” entre os corpos 

estigmatizados que burlavam a estrutura heteronormativa e hierárquica dos processos de 

paquera híbrida reiterados. Os afeminados, “gays de bairro”, gordos e desviantes do padrão 

“fitness” não deixavam de formular casais e relacionamentos amorosos entre si. Talvez a 

performatividade-paquera estigmatizada – entre “rasgados”/afeminados –, subalternizada pela 

performatividade-paquera hegemônica – todos buscando os másculos –, não precise ser 

compreendida como apenas um escape ou necessidade social de existir dos sujeitos não 

reconhecidos da norma-padrão da paquera. Afirmar essas performatividades como 

subversivas não significa que elas existam apenas porque não conseguem se enquadrar nos 

padrões higiênicos de paquera masculina contemporâneos.     

 Além disso, na “hora da pegação” das festas eletrônicas, a ordenação hegemônica dos 

processos de paquera era subvertida: os másculos “ficavam” com os “rasgados” e/ou 

afeminados e estes últimos entre si. A paquera hegemônica no “online” e “offline” – marcada 

pela preferência pelos másculos e/ou malhados – não sintetizava todos as buscas híbridas 

analisadas. 

O descarte ou invisibilidade dos afeminados nos processos de paquera masculina – 

cuja “rasgação” e/ou “fechação” eram consideradas performances inferiores – parece 

constituir uma das estratégias “efeminofóbicas” num contexto de higienização e 

hierarquização das masculinidades e homossexualidades como um todo. A exclusão e a 

inferiorização dos corpos afeminados, “rasgados”, pobres e não malhados representavam um 

dos códigos sociais que produzia a diferenciação desigual nos contextos culturais de paquera 

homossexual. As festas eletrônicas sobralenses eram, por exemplo, diferenciadas pela 

presença majoritária ou não desses corpos inferiores. Essa prática higienizadora era objetivada 

durante os rituais de esquadrinhamento entre os participantes das festas, no Facebook e na 
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organização das festas como um todo onde atrações, DJs, temáticas e estilos musicais eram 

selecionados com a pretensão de delimitar e/ou autorizar os futuros participantes dos eventos 

Neste sentido, a higienização – como tática de poder heteronormativo – era reforçada 

por outro dispositivo: a propagação da “efeminofobia”. Este medo de efeminar funcionava 

tanto como estratégia normativa para conformar o binarismo de gênero inteligível quanto para 

distinguir as homossexualidades e as “curtições”, onde a “rasgação” e/ou “fechação” passava 

a ser considerada uma prática subalterna entre homens e, por consequência, uma performance 

a ser evitada. Além disso, a evitação da performance “rasgada” era justificada pelos atuais 

índices de violência contra aqueles que estavam fora do padrão de homossexualidade 

inteligível – séria, máscula e sem trejeitos.  

Nas fases da paquera – preparatória, desfocada e focada –, os rituais constituintes 

buscavam uma eficácia: definir a situação mútua de paquera e visibilizar o desejo 

homossexual para ambos envolvidos. Vale ressaltar que para os homens que não se 

identificavam como gays ou homossexuais, esse desejo amoroso ou sexual era nomeado por 

“curtição”. Na fase desfocada, a grande marca era a utilização da desatenção civil como ritual 

de seleção dos pretensos alvos de paquera. Nessa fase, o “atirar para todos os lados” no 

“on/offline” objetivava “pegar o olho” de alguém. A fase focada – ou de encontro 

conversacional – era caracterizada pelos rituais de deferência, principalmente, os de 

apresentação a partir de elogios ou perguntas sobre o status conjugal do indivíduo. O cupido 

era a figura emblemática dessa fase tanto no “Face” quanto nas festas etnografadas.   

O encontro conversacional da interação-paquera focada tanto poderia resultar no 

“fica” ou “pegação” quanto no “corte” ou “fora” pelos envolvidos no engajamento. De forma 

unânime, evitar o “fora” era uma das principais finalidades da ritualização da paquera, pois, 

conforme os relatos, “cortar” as investidas de paquera poderia ser um vetor de 

“glamourização” dos corpos e inferiorizador daqueles que recebiam o “corte”.   

 Para além da edificação inicial de um “armário para dois” – em bate-papo do 

Facebook ou numa festa eletrônica –, os rituais de paquera estavam a serviço do “novo regime 

de visibilidade”, cuja discrição ou a performance máscula era perseguida por ser considerada 

a origem do desejo, para reproduzir a heteronormatividade e se proteger da precariedade que a 

homossexualidade implica em contextos sociais heterossexistas.    

 A performatividade da paquera virtual envolvia ritualização específica e processos 

híbridos entre humano e máquina das dinâmicas performáticas de sexualidade e do gênero. 

Este processo híbrido era atravessado por materializações corporais que reiteravam os eixos 

de diferenciação auxiliados pela tecnociência e que produziam outras materialidades 
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corporais.            

 Se a homossexualidade “online” estava aprisionada no “armário ampliado”, a 

“performatividade-curtição” poderia se constituir em fissuras subversivas temporárias desse 

aprisionamento num horizonte potencial político de sociabilidades ainda não reconhecidas. O 

performativo curtição era acionado – dentro desse regime – como negociação do desejo entre 

homens. As perguntas – “você curte caras” ou “você curte o quê? ” – interpelavam os homens 

que se desejavam numa atmosfera de autorização temporária das práticas sexuais ou amorosas 

de satisfação desse desejo ainda sem status de inteligibilidade cultural. Este dispositivo 

produzia subjetividades que separavam o desejo dos pertencimentos com as identidades 

sexuais. Em muitos relatos, esses “curtidores” eram considerados homens que escapavam 

temporariamente da heterossexualidade, ou ainda eram percebidos como “gays que não se 

aceitavam” (Neto, 2015).          

 As interpelações da curtição facilitavam a negociação do desejo entre homens em 

regimes de visibilidade contemporânea. Elas reforçavam a matriz heterossexual, em última 

instância, mas autorizavam os sujeitos a experimentarem o desejo e o amor homossexual 

numa atmosfera de transitoriedade e efemeridade – ou até de desapego – que o termo curtição 

significava. Assim, “curtir caras” – transar, beijar, fazer carícia – não significaria ser 

homossexual. Conforme os entrevistados, estas interpelações produziam efeitos de libertação 

passageira da culpa, principalmente de sujeitos cuja demanda pública requerida fosse a 

heterossexualidade.  

Parece que a negociação ritual do desejo entre homens era uma preocupação central 

durante os processos de paquera analisados. Especificamente na cidade de Sobral/CE, onde, 

geralmente, a epistemologia do armário circunscreve a vida social e amorosa de muitos jovens 

e adolescentes, o desejo homossexual deveria ser revelado ritualmente para evitar 

constrangimentos, visto que a relação entre armário e visibilidade interseccionava 

distintamente as experiências familiares, religiosas, conjugais e trabalhistas do cotidiano dos 

entrevistados.   

Neste sentido, a “performatividade-curtição” funcionaria como um dispositivo social 

para vivenciar o desejo homossexual numa cidade do interior cearense marcada por sua 

situação liminar no tocante às sociabilidades homossexuais: de um lado, o gueto homossexual 

marcado inicialmente pelas festas eletrônicas nos motéis e do outro, a consolidação em curso 

de um “meio gay” constituído tanto pela proliferação dessas festas quanto do estabelecimento 

de bares e eventos reconhecidamente homossexuais. 
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Se Miskolci (2015) defende a passagem do armário à discrição, cuja centralidade está 

nos regimes de visibilidade de negociação da exposição do desejo homossexual, parece que 

esse regime da discrição – que não circunscreve todos os sujeitos paqueradores e nem apenas 

o contexto “online” – se mostra interpelado pelo regime da curtição que se entrelaça com os 

regimes do armário e da discrição a fim de materializar os desejos não reconhecidos. 
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