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RESUMO

SANTOS, Karolina Reis dos. (2018). Risco e Barebacking: reflexões. Tese
(Doutorado em Psicologia). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São
Paulo.

Hoje em dia o conhecimento relacionado à aids é maior do que no início da epidemia
no Brasil, na década de 80. Ao longo dos anos, as campanhas de prevenção em
relação às infecções sexualmente transmissíveis têm insistido quanto ao uso do
preservativo como a única forma de evitar doenças, especialmente a aids. No
entanto, a divulgação deste conhecimento parece não ser suficiente para uma
mudança de posição em relação à prevenção. Algumas pessoas, embora
conhecedoras dos riscos, acabam mantendo relações sexuais sem o uso da
camisinha, em uma prática conhecida como barebacking. Essa atividade sexual,
conhecida mais comumente como sexo anal desprotegido, surgiu na década de 90
entre a população homossexual dos Estados Unidos, mas difundiu-se para outros
países, chegando ao Brasil. Assim, o objetivo deste trabalho foi buscar compreender
a exposição ao risco de contrair aids por meio de uma atividade que tem como
proposta a retirada da camisinha. Nosso interesse era entender que aspectos
psicológicos estariam por trás do comportamento de risco neste contexto da aids e
das relações sexuais sem preservativo. Para a coleta do material realizamos
entrevistas abertas com 5 rapazes homossexuais praticantes do sexo bare. As
análises dos dados nos fizeram pensar no barebacking como uma prática
transgressiva que fomenta a onipotência narcísica do sujeito. Como transgressão, o
barebacking representa uma sexualidade de acesso ilimitado ao prazer, justamente
pela retirada da camisinha. O risco, nestes casos, é parte importante da diversão por
encarnar a possibilidade de jogar entre o cuidado e o perigo, recuperando o erotismo
como espaço de soberania do sujeito.

Palavras-chave: Aids. Psicanálise. Risco. Barebacking.

ABSTRACT

SANTOS, Karolina Reis dos. (2018). Risk and Barebacking: reflections. Tese
(Doutorado em Psicologia). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São
Paulo.

Nowadays, the knowledge about aids is bigger than it was in the begining of this
epidemic in Brazil, in the 80‟s. Over the years, prevention campaigns related to
sexual diseases have insisted about using condoms to prevent diseases, especially
aids. However, the propagation of this knowledge is not enough to make people
really act cautiously. Some people, even knowing the risks, keep sexual intercourse
without condom, in a practice known as barebacking. This sexual activity, known
commonly as desprotected anal intercourse, emerged in the 90‟s among
homossexuals in the United States, but spread to other countries including Brazil.
The aim of this paper was to understand the risk exposure to aids by an activity that
propose not to use condom. The interest was to comprehend which psychological
aspects were behind the risk behaviour on the context of aids and sexual intercourse
without preservative. To do so, we interviewed 5 homossexual boys that practice the
bare sex. This review led us to think on barebacking as a transgressive practice that
encourages the narcisic omnipotence on subject. As transgression, barebacking
represents a sexuality of unlimited access to pleasure, precisely by the removal of
condom. The risk, in these cases, is an important part of the fun by representing the
possibility to play between care and danger, recovering eroticism as the subject‟s
sovereignty space.

Keywords: Aids. Psychoanalysis. Risk. Barebacking.
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1. APRESENTAÇÃO

No mestrado, foquei minha pesquisa na análise psicossocial de pessoas
soropositivas que, por conta de se descobrirem com aids, passaram a ter outras
relações consigo e com o mundo, transformando suas vidas. Minha intenção na
época era trabalhar a doença de um ponto de vista diferente do que se escrevia até
então, ou seja, do ponto de vista de como uma doença incurável e que remetia à
morte poderia transformar a vida do sujeito, ressignificando-a. Para isso, fiz algumas
entrevistas abertas com pessoas que se descobriram soropositivas ainda no início
da epidemia, no final da década de 80. Conheci estas pessoas numa ONG na qual
trabalhei, instituição essa que tinha como objetivo militar a favor das questões
relacionadas à aids, desde conseguir medicamentos até oferecer uma série de
recursos para aqueles que tivessem aids e precisassem de ajuda. Ao me deparar
com os militantes desta organização, observei uma experiência bem diferente do
que estava acostumada num hospital que estagiei anteriormente. No hospital,
atendendo pacientes no setor de Moléstias Infecciosas, boa parte deles era doente
de aids. Pessoas muito tristes com sua doença, sem saber como reagir, o que fazer,
como contar para os entes queridos. Na ONG o caso era completamente diferente.
Encontrei pessoas ativas, produtivas, que haviam se transformado a partir do
conhecimento de sua doença. Como se a doença os tivesse empoderado. Foi então
que surgira a questão que me levou ao mestrado. O que há de diferente nestas
pessoas da ONG? Como elas conseguem vencer o choque de saber-se
soropositivo?
Durante as entrevistas, me deparei com pessoas muito fortes do ponto de
vista emocional. Pessoas que sofreram sim ao saberem-se doentes, mas que
decidiram mudar suas posturas. Ao invés de se consumir pela decepção, seja pela
doença em si ou pela frustração em saber quem havia transmitido o vírus a eles,
decidiram lutar. Dentre as 5 pessoas que entrevistei na época, apenas uma parecia
não ter tido o mesmo movimento que os demais, no sentido de fazer da doença uma
oportunidade. Esta moça mantinha relações sexuais sem o uso do preservativo com
seu namorado que ainda não era soropositivo. Ela dizia que este parceiro sabia,
mas não da sua boca. Nunca ficou muito claro até que ponto de fato este
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companheiro sabia o risco que corria. O que aparecia muito no discurso dela era que
naquela relação não havia espaço para a camisinha. Usar preservativo seria o
mesmo que assumir uma ausência de amor um pelo outro. Usar camisinha era
sinônimo de desconfiança. Como estar com alguém que não se confia? Portanto,
ambos mantinham relações sexuais sem o uso do preservativo. O que a diferenciava
dos demais? De acordo com os resultados da minha pesquisa, os demais
entrevistados possuíam uma rede de apoio significativa para lidar com a doença,
seja na própria família ou na ONG da qual participavam desde o conhecimento de
suas doenças. Eles viam na ONG uma resposta para seus problemas. Já a mãe da
qual falei há pouco, tinha pouco apoio de sua família e via na ONG uma
possibilidade de adquirir ajuda, ser cuidada e não ser protagonista de sua própria
vida, como os demais.
Ao percorrer o caminho necessário para o desenvolvimento deste último
trabalho, percebi que alguns dos entrevistados tinham conhecimento prévio de como
se infectavam com o vírus HIV e o papel da camisinha nesse sentido, embora esse
saber fosse muito mais incipiente naquele período em que eles haviam se infectado.
Mesmo assim, a maioria das pessoas entrevistadas se contaminou via relação
sexual. Tal fato me chamou atenção. O conhecimento das vias de prevenção em
relação a aids não contribuía para a realização do sexo seguro.
Ao discutir essa questão com uma experiente supervisora de Psicologia
Hospitalar, ela me comunicou um fato que acontecia há algum tempo na Europa e
Estados Unidos e que dizia respeito, exatamente, à minha intenção de estudo.
Nesses países, existia uma festa em que se sabia previamente que entre os
convidados haveria pessoas soropositivas e, mesmo assim, ocorriam relações
sexuais sem camisinha. Em português, esse fenômeno recebeu o nome de
“cavalgada sem sela” (barebacking, no original). As pessoas que vão a esta festa
estão dispostas a correr o risco de se contaminarem. Saber disso me deixou ainda
mais instigada em estudar este fenômeno e, então, voltei-me para o doutorado.
Diante desse quadro, minha questão foi buscar compreender que aspectos
psicológicos estariam por trás da exposição ao risco de contrair aids via relação
sexual sem camisinha, mesmo sabendo que o preservativo é a única forma de
prevenção. Por que o conhecimento sobre a única ferramenta preventiva em relação
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a aids, do ponto de vista sexual, não resulta em um comportamento mais seguro?
Na tentativa de chegar a uma resposta, foram realizadas 5 entrevistas abertas com
rapazes homossexuais que se identificaram como praticantes do sexo bare
(diminutivo do termo barebacking, sexo desprotegido).
Assim, pensamos ser importante uma análise psicológica do risco para
compreendermos o porquê da prática do barebacking. Entender o que acontece
nessas exposições a uma doença que ainda carrega o peso da morte para alguns,
poderá nos esclarecer quanto às relações que o sujeito possui com sua sexualidade,
contribuindo para que surjam abordagens em saúde mais complexas, ou seja, que
os sistemas de saúde e profissionais ali envolvidos não se baseiem em campanhas
do tipo “use camisinha”, mas que haja uma reflexão sobre os múltiplos fatores que
determinam a escolha de um sujeito pelo uso ou não do preservativo. Assim, seria
possível desenvolver programas de prevenção e promoção da saúde, considerando
aspectos particulares do ser humano, bem como redes de apoio e atendimento que
abordem esta questão.
A seguir, por entender ser necessária uma contextualização do tema, abordo
a noção de risco para compreender seu conceito e contexto. Prossigo este trabalho
relacionando o risco com a sexualidade e a aids, mostrando alguns estudos
relevantes sobre o assunto e, por fim, escrevo sobre o barebacking, para nos
familiarizarmos com esta prática e compreendermos suas nuances. A partir daí,
apresento a metodologia desta pesquisa, as entrevistas realizadas, sua discussão e
conclusões.
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2. SOBRE O RISCO

Pretendemos, neste capítulo, examinar e refletir sobre a construção da
noção de risco e como tal fato se relaciona com o tema desta pesquisa. O que nos
interessa é buscar a compreensão de qual dinâmica estaria envolvida na exposição
ao risco. Para isso, apresentamos alguns autores da sociologia, antropologia,
psicologia e psicanálise, contextualizando, conceituando e historicizando o termo
„risco‟, buscando compreender que forças sociais e psicológicas estariam
relacionadas ao conceito. Assim, percorreremos o caminho que nos levará do social
ao individual, no intuito de nos aprofundarmos no estudo da noção de risco e sua
multiplicidade de fatores e referências para nos situarmos quanto ao tema aqui
proposto.
Ao procurar por referências bibliográficas a respeito do risco, percebemos
que existem muitos materiais acerca da história do risco e sua relação com o social
e a sociedade em geral (Bernstein, 1997; Boholm, 1996; Elias & Dunning, 1992;
Spink, 2001). São produções dentro das Ciências Sociais e Antropologia que, na
maioria das vezes, privilegiam uma visão de sociedade como construtora de uma
determinada abordagem do risco. No presente estudo, embora apresentemos
considerações sobre os aspectos sociais que envolvem a exposição ao risco, o
enfoque principal será dirigido às suas determinações psicológicas.
O conceito de risco é reflexo da reorientação das relações pessoais com o
futuro, numa tentativa de prevê-lo e controlá-lo. Essa palavra data do século XIV,
mas ganhou sua conotação de perigo apenas no século XVI, por conta de
transformações sociais e tecnológicas articuladas à laicização da sociedade, à
abertura do comércio e ao desenvolvimento de estruturas políticas inéditas, como a
soberania sobre territórios nacionais. Dito de outra forma, uma vez que o poder da
igreja sobre os homens foi diminuindo, novas terras e comércios foram surgindo
para serem explorados e o desenvolvimento de políticas passaram a favorecer a
ideia de nação soberana, ao invés de um Deus soberano, passamos da certeza da
vida eterna e governada por Deus para a incerteza do futuro; do controle pelo outro
absoluto, para o controle próprio. Essas transformações contribuíram para o
desenvolvimento da noção de risco (Luiz & Cohn, 2006).
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É nesse contexto que surge a teoria das probabilidades, conceito
relacionado ao risco, que permite o cálculo do mesmo, resultando em maior
segurança (Luiz & Cohn, 2006). No campo da saúde, o termo individualiza-se
supondo que as pessoas, valendo-se de informações suficientes, irão adaptar seus
comportamentos a fim de eliminar qualquer possibilidade de risco. Aqui entra a
epidemiologia e suas estatísticas, como ciência que dita a norma referente a
saberes adquiridos da biomedicina e que devem ser incorporados por toda
população, sem necessariamente haver a preocupação de como essas pessoas
receberão e processarão a informação. Neste sentido, se um sujeito sabe que o
preservativo (camisinha) pode prevenir a aids, seria lógico pressupor que ele jamais
deixaria de usá-la, mas sabemos que não é bem assim. O conhecimento acerca da
aids e de sua prevenção não são suficientes para adoção de práticas seguras em
relação ao sexo. Existe algo mais a ser levado em conta. Disso podemos concluir
que essa exposição não depende apenas de conhecimento prévio. Não há relação
direta entre o conhecimento e a ação (Paicheler, 1999).
Teóricos como Gary Machilis e Eugene Rosa (1990), denominam a
exposição ao risco como risco desejado. Nessa concepção, há a consciência da
possibilidade de perigo, mas é justamente esse conhecimento que motiva a ação
arriscada. Autores como Spink (2001), consideram o risco como cálculo de
probabilidades e gerenciamento dentro de uma nova forma de sociedade chamada,
por ela, de modernidade tardia. Para isso, Spink se utiliza principalmente de um
autor chamado Beck (citado por Spink, 2001). Para ele, a modernidade atual implica
um gerenciamento de riscos e não mais um gerenciamento da vida. Esse
deslocamento se deu por três razões principais: a globalização, a individualização e
a reflexividade. Com a abertura vivida na globalização, padrões éticos e normas
sociais foram se afrouxando por conta da ampliação das possibilidades. Esse
movimento transferiu para o indivíduo a responsabilidade por seu destino, pois, o
que deve ser feito não está mais dado a priori, cabe a cada um escolher o que fazer
da sua vida. Então, a partir desse processo de globalização, houve uma
individualização e uma consequente reflexão já que as pessoas obtiveram, a partir
do desenvolvimento dos mecanismos de comunicação, maior proximidade com as
informações, podendo pensar por si e decidir. É assim que, para Spink (2001),
passamos de uma modernidade clássica para a modernidade tardia. Em uma
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sociedade onde as tradições estão se diluindo, a busca por um sentido na vida pode
vir na emoção e na adrenalina decorrentes da exposição ao risco.
Spink, Medrado e Mello, em artigo publicado em 2002, trabalham a noção de
risco baseado na análise da vida pessoal em oposição às exigências sociais. Em
uma sociedade que foi se transformando aos poucos de hierarquizada em
individualizada, houve a necessidade de gerir os riscos individuais. “Essa
contraposição entre a responsabilidade individual e o bem coletivo viria constituir-se
como um dos fundamentos da subjetividade nesse período histórico” (Spink,
Medrado & Mello, 2002, p. 152). O que quer dizer que o indivíduo passa a gerenciar
seus desejos e riscos pessoais em relação às demandas da comunidade e aos
riscos por ela reconhecidos. Para esses autores, o risco não está mais limitado
espacial ou temporalmente, já que futuras gerações podem ser afetadas. Com a
globalização o risco extrapola fronteiras locais e nacionais. Assim, ele deixa de estar
associado a um grupo específico ou uma localidade. Nesse sentido, podemos dizer
que a antiga noção de grupos de risco não seria mais pertinente, uma vez que
qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia estar vulnerável.
No artigo mencionado no parágrafo anterior, que tomou como campo de
estudo notícias de jornal, todas as abordagens do risco encontradas caracterizaram
o termo como perigo e ameaça, ou seja, no geral, o risco é visto como negativo. No
entanto, das 454 matérias que fizeram parte do estudo, apenas 1 tratou do risco
positivamente, como assunto central. Essa única notícia trouxe o tema como fator
necessário ao desenvolvimento, como se fosse importante certa dose de risco para
se conquistar determinados objetivos ao longo de nossas vidas. Nesse sentido, o
risco é visto como possibilidade de expressão e ampliação de perspectivas já que o
sujeito não fica restrito a escolhas ditas seguras. Abordado dessa forma, o risco
surgiu algumas vezes, porém de forma indireta, em matérias sobre esportes
radicais1. A partir de seus achados, Spink, Medrado e Mello (2002) discutem dois
movimentos da palavra risco ao longo da história. Risco como responsabilização e
culpabilização, no sentido de dar uma ordem frente à sociedade globalizada, ou
seja, se há uma advertência para determinado padrão ou comportamento de risco,
trata-se de responsabilizar e culpabilizar aquele que, sabendo disso, mantém a
1

“Aventuras em família: pais e filhos estão se divertindo no fim de semana com descidas de cachoeiras e
corredeiras, trilhas de bicicleta, exploração de cavernas, escaladas”, 02/06/1999, p. 162.
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postura de risco. Tomando o exemplo da saúde, se os meios de comunicação nos
informam sobre o uso da camisinha como estratégia de prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis e aids, naturalmente deveríamos utilizá-la, caso
contrário, seríamos responsabilizados pela doença que porventura adquiríssemos
através

de

relação

sexual

desprotegida.

Tal

entendimento

pressupõe

o

gerenciamento dos riscos como estratégia de governabilidade, ou seja: se há o
conhecimento, há a possibilidade de gerenciamento do risco. Novamente, sob este
ponto de vista, podemos pensar nas campanhas de prevenção acionadas pelos
programas governamentais de saúde e a culpa ou responsabilidade daqueles que se
expõem ao risco de contrair uma doença a expensas das orientações dos órgãos de
controle. O não uso do preservativo colocaria as pessoas responsáveis nesta
posição de culpados, contribuindo para as possíveis críticas direcionadas a elas por
não se prevenirem. O outro movimento ligaria o risco à noção de adrenalina e busca
de novas modalidades desportivas, em oposição aos esforços de ordenação dos
espaços sociais feita pelo cálculo do risco e seu gerenciamento. Seja o risco
compreendido como gerenciamento dos perigos ou adrenalina, ambos parecem
envolver uma análise de fatores pessoais em oposição a fatores sociais (Spink,
Medrado & Mello, 2002).
Spink (2008) também faz uma abordagem do risco como adrenalina em um
artigo em que ela discorre sobre os esportes de aventura como atividades usadas
para dar sentido à vida cotidiana. Assim, esse tipo de esportista não ponderaria suas
práticas, manejando os riscos e seguindo um caminho previamente conhecido como
mais seguro. Ao contrário, sua postura seria jogar-se numa aventura potencialmente
perigosa para a sua vida. Desse modo, a ideia de gerenciamento futuro, aqui, estaria
pautada na imponderabilidade, e não pela certeza do controle racional. “São
aventuras que têm como diferencial a ousadia” (Spink, 2008, p. 55). Para a autora, a
sensação de risco e perigo parece ser a motivação para práticas esportivas radicais,
devido à adrenalina.
Moraes (2011), pesquisador e doutor em psicologia social, em seu artigo
sobre a positividade do risco, faz ressalva quanto à conceituação do termo pela área
da saúde dizendo que ela culpabiliza o sujeito e é tendenciosa, gerando
estigmatização dos que se colocam em risco. Para ele, concepções negativas do
risco colocam em prática uma contínua vigilância auto infligida, tomando como base

17

estilos idealizados de vida. São conceitos de risco que têm como parâmetro um
estilo específico de vida, um padrão, algo ilusório e não verdadeiro, uma vez que o
ser humano e suas relações possuem múltiplas determinações. Cada pessoa tem
sua forma própria de ser e estar no mundo. Esse autor acredita que

„Assumir riscos‟ pode ser uma expressão da potência humana e de sua saúde, na medida
em que implica também invenção. Uma aposta no devir e a experimentação do prazer com
base na fruição e na produção do mundo e de si, pela afirmação da possibilidade de se ser
e viver. (Moraes, 2011, p. 419).

Moraes acredita que se colocar em ação, experenciar, experimentar, criar,
faz parte da saúde e a representa. Dessa forma, o risco faria parte da vivência do
sujeito, de sua forma de ser e estar no mundo, criando e recriando suas
experiências através da atividade. Mas nem toda atividade seria produtora de saúde.
Com isso, Moraes não pretende negar os possíveis efeitos danosos à saúde com
certas atividades potencialmente perigosas, mas nos faz um alerta para não nos
focarmos apenas nisso. Precisamos pensar na atividade humana, e dentro disso, no
risco, como um processo. Concordamos com o autor no que diz respeito ao risco
como atividade humana, e que este não é um elemento simples, mas faz parte de
um processo. Por isso, a compreensão do risco através da prática do barebacking
não deve se restringir a seus possíveis efeitos danosos do ponto de vista da saúde,
mas aos fatores que podem mantê-lo ou incitá-lo.
Hoje em dia há uma série de riscos antecipados pelos pesquisadores e
sistemas de saúde, muitos exames são elaborados para se saber o mais rápido
possível sobre seu próprio corpo e antecipar respostas para que nos mantenhamos
saudáveis, vários remédios são testados e comercializados para prevenir doenças,
sejam

físicas

ou

mentais.

No

entanto,

há

também

discordâncias

entre

pesquisadores, há possibilidade de fraudes em pesquisas, há um jogo político em
relação ao que está disponível de fato ou não, então, Spink (2011) se questiona se
as informações e possibilidades estariam realmente disponíveis a todos e como
cada pessoa compreende aquilo que lhe é passado. Essa leitura da autora é
realmente interessante se pensarmos nas informações transmitidas a respeito da
aids. Quantas informações já nos passaram desde sua descoberta? Quantas
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campanhas de prevenção foram realizadas? Mas será que se leva em conta como
as

pessoas

responderiam

às

campanhas?

Como

elas

internalizariam

as

informações, se se é que o fazem? Essas são questões importantes para reflexão,
não só para a reelaboração das campanhas de prevenção e informação, mas
também para buscarmos compreender como o sujeito interpreta e toma para si o
que ouve.
Le Breton (2009), sociólogo e antropólogo francês, é outro autor que
trabalha a noção de risco e nos desafia a ir mais longe, dizendo que a exposição ao
risco não provoca a morte, mas entrega-se a ela em uma busca de significado para
a vida. Quando estamos em uma sociedade onde tudo é indiferente, se arriscar
torna-se a possibilidade de uma segunda chance. Quando temos a possibilidade de
morte como último significante, jogar com a vida, com o risco de perdê-la, é jogar
simbolicamente com a existência, com o objetivo de conseguir alcançar sua
plenitude.

Entende-se aqui a noção de risco como um jogo simbólico ou real com a morte, um arriscarse, não para morrer, muito pelo contrário, mas que contém em si a possibilidade não
desprezível de perder a vida ou de vir a sofrer alteração das capacidades físicas ou
simbólicas do indivíduo. Ela atesta um enfrentamento com o mundo, cuja aposta não é
morrer, mas viver mais. (Le Breton, 2009, p. 2).

Para este autor, a exposição ao risco de maneira deliberada seria uma
tentativa de escapar à falta de sentido no cotidiano e ter/conservar o gosto de viver.
Ele destaca que a contraposição entre as campanhas de saúde pública, as políticas
do estado de redução de riscos e as atividades de risco mostram, justamente, a
ambivalência de nossas sociedades ocidentais. Por um lado, a busca de maior
segurança por parte das autoridades e, por outro, uma prática que vai contra essas
políticas públicas. Para Le Breton (2009), as atividades de risco nascem da
desordem de nossas sociedades no presente e da falta de uma perspectiva futura,
uma vez que não há como prevê-lo. Dessa forma, o indivíduo que se sente
incompleto, como que faltando algo, orienta-se para o perigo.
O risco seria inerente à condição humana. Um esquecimento, uma
negligência, um desconhecimento do ambiente pode nos colocar em risco, enfim,
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estamos constantemente expostos a perigos diversos desde o nascimento, não só
os perigos físicos, mas também ao risco que abala o próprio sentimento de
identidade de um indivíduo. Por exemplo, ao se expor a determinadas condições
como dar uma palestra, podemos ficar sem fala, nos expor ao ridículo, e daí sentir
que não somos capazes, tal evento pode deixar marcas em nossa subjetividade e
influenciar o conceito que temos de nós mesmos, ameaçando nossa identidade.
Portanto, falar sobre risco não é somente abordar perigos físicos, mas compreender
a imagem que o sujeito constrói de si mesmo a medida que assumiu riscos em sua
vida e saiu deles ileso ou marcado. Toda vez que o sujeito faz uma escolha em sua
vida ele está apostando no futuro, mas de antemão, não podemos saber se esta
aposta dará certo ou não, se será perigosa ou não, nos arriscamos, e acabamos por
nos dar conta apenas depois.
Nossa sociedade ocidental toma uma série de precauções para que sua
população viva o mais longe do perigo possível. Nossa vida cotidiana é marcada por
cuidados quanto à nossa segurança: cinto de segurança nos carros, campanhas de
saúde para evitar contágio de determinadas doenças, faixas de pedestres,
capacetes, alarmes, etc. Esses cuidados nos lembram a todo o momento o quanto
somos frágeis, se assim não fosse, essas precauções seriam desnecessárias.
Portanto, o risco faz parte de nossas vidas. Apesar das precauções em relação a
ele, nenhuma lei criminal impedirá por completo que um bandido cometa uma
infração, ou o Código de Trânsito impedirá que um acidente aconteça, ou seja,
mesmo com todo cuidado para que haja um controle ou manejo do risco, ainda
assim, estamos expostos a ele e a esta ambivalência entre o cuidado e a exposição.
Esta ambivalência é algo que marca o sujeito, mais que a racionalidade (Le Breton,
2009).
Le Breton (2009) nos lembra que a noção de risco e segurança é muito
recente, acompanha a estruturação de nossas sociedades em termos individualistas,
e vale lembrar que seus significados mudam de uma cultura para a outra. Na cultura
ocidental em geral, na medida em que a igreja perde domínio sobre a vida dos
homens e as leis que a regem, a ciência passa a explicar os infortúnios. Os
fenômenos do cotidiano deixam de ser obras divinas para serem explicados pela
razão e, assim, vai brotando uma noção de risco ligado às ações e escolhas
humanas. A partir do Iluminismo, então, a ciência passa a controlar os corpos,
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gerenciar os riscos e surge uma medicina mais eficaz que contribui para a
prevenção de doenças, dentre outras ciências que evoluem na mesma época. O
pensamento de que certos acontecimentos poderiam ser evitados, certos riscos
poderiam ser medidos, faz com que este conceito faça parte constante de nossas
vidas, gerando o sentimento de que vivemos em uma época mais perigosa que
antigamente. “A globalização econômica é acompanhada por uma globalização dos
riscos” (Le Breton, 2009, p. 15).
Le Breton (2009) aponta uma sutil diferença do significado da palavra risco:
ao invés de representar um cálculo de probabilidades, passou a fazer referência a
um perigo ou ameaça. Para o autor, essa mudança seria um sintoma de uma
sociedade obcecada pela segurança e por prevenir todo tipo de infortúnios que
atingem a condição humana. Essa preocupação exacerbada com a prevenção pode
demonstrar a percepção de que todos somos igualmente vulneráveis aos obstáculos
da vida. “Sua identificação propõe um pessimismo metódico no intuito de prever o
pior e deter antecipadamente sua eventual irrupção” (Le Breton, 2009, p. 16).
O risco não é somente uma percepção individual dos perigos que assolam o
sujeito, mas está sempre misturado à subjetividade das representações sociais e
culturais, ou seja, a concepção de risco construída pela pessoa dependerá de como
a sociedade e a cultura que a envolvem representam determinado perigo. A
internalização pessoal dessa representação coletiva é que contribuirá para a
construção subjetiva de risco de cada um. A percepção do risco pelo indivíduo está
ligada a um imaginário e não a uma pretensa irracionalidade, mas a uma
representação pessoal. Essa representação não é uma fantasia, mas sua medida do
perigo. “Não há erro ou ilusão, mas a busca de uma significação própria” (Le Breton,
2009, p. 17). Dependendo das experiências do indivíduo, o sentimento de risco pode
ser aumentado, fazendo com que ele se sinta mais vulnerável que outros às
adversidades. Daí a importância de buscar compreender a subjetividade do sujeito
quanto ao que ele entende por risco.
Uma vez que a análise do risco não depende da racionalidade, como expõe
Le Breton (2009), as políticas e práticas criadas para evitá-lo acabam não sendo
eficazes e tornam-se mais uma ficção que tranquiliza do que uma realidade segura,
isto é, as políticas de gerenciamento de risco teriam efeito mais virtual do que
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factual, justamente por não influenciarem, como se gostaria, na escolha das
pessoas. Tal fato pode ser comprovado pelo próprio tema desta pesquisa. Se
existem pessoas que mantém relação sexual sem preservativo, sem saber com
certeza da soronegatividade do parceiro, então, as políticas e campanhas de uso do
preservativo não têm alcançado toda a população. Lembrando-se que, ao praticar
sexo sem preservativo, a pessoa não se expõe somente ao contágio da aids, mas
também outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Para o autor, embora
advertido dos perigos, o ator persiste em sua conduta devido ao prazer que ela
proporciona e a seu enraizamento em sua identidade, isto é, suas escolhas fazem
parte daquilo que ele é. Com isso, Breton alerta para o fato de que a maioria dos
trabalhos que têm a análise do risco como fio condutor deixa de lado o fato de que,
em alguns casos, o risco pode ser valorizado pelo indivíduo. “A repulsa coletiva da
morte e da precariedade, a ilusão de onipotência que orienta muitas dessas ações,
confere valor redobrado ao risco desde que se opte por ele, com todo conhecimento
de causa, como um espaço de soberania”. (Le Breton, 2009, p. 24).
Para o autor, manter-se prudente não é muito valorizado porque seria a
característica daqueles que se conformam. Implicaria numa inatividade, na
hesitação, retração. Já arriscar-se teria uma conotação positiva, bem captado por
ditado popular: „quem não arrisca, não petisca‟. Essa exposição deliberada ao risco
não seria algum tipo de distúrbio em relação à proteção de si mesmo, mas uma
escolha baseada naquilo que o sujeito acredita ser, uma aposta em sua
competência.
Os casos relacionados à exposição ao contágio pelo HIV pela não utilização
de proteção também são citados por Breton (2009). Para ele, o conhecimento dos
riscos não implica numa proteção direta. Segundo o autor, a aids é percebida como
uma ameaça anônima e coletiva, não como perigo pessoal, o sujeito não se sente
tão vulnerável quanto os demais. Sua onipotência de pensamento o tranquiliza e o
leva a passagem, ao ato. A relativa eficácia dos tratamentos alimenta a opinião
pública de que o perigo diminuiu. Resulta disso que os casos de aids podem
aumentar.
Ao discorrer sobre a juventude e como esta lida com o risco, Breton (2009)
afirma que rapazes são mais propensos ao risco que as garotas, apresentando
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maior morbidade. No entanto, ambos usam do próprio corpo como se fosse um
objeto transicional, isto é, como um mediador entre o mundo externo e interno, um
corpo preenchido de vazio, por vezes incompreendido, mas projetado no mundo em
busca de limites, em busca de um sentido, fazendo com o corpo o que não é
possível com a própria existência. No entanto, ninguém se arrisca o tempo todo ou
faz escolhas seguras a vida inteira, o gosto pela vida vem de uma dialética entre
essas duas faces da mesma moeda, entre a capacidade de questionar-se,
surpreender, inventar, ser fiel aos seus valores ou identidade. Por sabermos que
podemos perdê-la, a existência ganha seu valor. E ao longo do caminho, pelo
constante livrar-se dos infortúnios ou preencher o vazio, “a ação erotiza a angústia, o
triunfo sobre a morte dissipa o medo e provoca o prazer” (Le Breton, 2009, p. 114).
Você mesmo escolhe o risco, se debruça sobre ele, se fracassar, foi sozinho, culpa
somente sua, elimina-se o outro e ressalta-se o individualismo, o narcisismo. Parece
que a escolha pelo risco joga o tempo todo com a ilusão de onipotência e a
realidade dos limites do indivíduo. Se o sujeito consegue sair vitorioso, então sua
onipotência é alimentada. Do contrário, se houver algum ferimento proveniente da
experiência de risco, esse fato lembrará ao sujeito, por vezes brutalmente, sua
fragilidade.

Quando o homem tiver experimentado o roçar da morte em uma ação pela qual foi
responsável, não será mais o mesmo, volta dela com um sentimento de força interior, de
renovação de si mesmo, que estimula de outro modo sua existência. Se a trama social
fracassa em legitimar a existência do indivíduo, falha em fornecer-lhe razões para viver ou
proporciona-lhe um enraizamento insuficiente no mundo, outra fonte radical de criação de
sentido é, então, o confronto simbólico com a morte com a mediação de uma prova pessoal.
(Le Breton, 2009, p. 163).

Jurandir Freire Costa (2007) pode nos ajudar a compreender a subjetividade
em jogo no que diz respeito ao risco. Ele faz um alerta quanto a uma crença
generalizada e inconsistente sob a qual se acredita que eliminamos a vida subjetiva.
O autor cita a primeira dessas crenças como o suposto poder que teríamos em
controlar a autonomia dos sujeitos, reduzindo as ações humanas a causas
instrumentalizáveis. O autor não está tratando da aids em específico e nem dos
meios de comunicação dos órgãos de saúde, mas acreditamos que esta crença
descrita por ele poderia se relacionar, dentre outras coisas, à intenção das
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campanhas de saúde quando informam sobre os meios de prevenção de doenças e
esperam que por meio das campanhas de conscientização do uso do preservativo,
os riscos do sexo desprotegido estejam eliminados. Para Costa (2007), as tentativas
de controle dos sujeitos falham porque a subjetividade é avessa a cálculos e porque
não podemos pensar que pelo fato do sujeito ser determinado por regras e normas
de conduta externas a ele próprio signifique dizer que ele não possui autonomia. O
sujeito é constituído pelo Outro, o que quer dizer que ele possui em si uma marca da
alteridade, mas “a alteridade que nos constitui não se opõe à autonomia que
exercemos nas condições corriqueiras da vida prática” (Costa, 2007, p. 25).
Justamente por introjetarmos as expressões de um Outro é que mantemos uma
autonomia, já que esse Outro age criativamente com relação às novas situações. É
a essa situação inovadora que chamamos de autonomia. Partimos dessas
introjeções para reinventar um modo singular e imprevisível de estar no mundo.
Imprevisível porque, segundo Costa (2007), estamos em permanente descompasso
com o que sabemos sobre nós mesmos. “Por ser causado por fatores alteritários, ou
seja, outros sujeitos e o mundo ambiente, está fadado a saber apenas o que foi e
jamais o que está sendo e o que será” (Costa, 2007, p. 27).
Para Costa (2007), a realidade dos fatos nunca é exatamente como
esperamos que ela seja. Isso não somente porque ela depende da opinião dos
outros para existir, mas porque ela depende da opinião de todos para ser entendida
como realidade factual. Para o autor, tudo o que aprendemos e reconhecemos
fazemos primeiro percebendo como os outros o fazem. Portanto, antes de
aprendermos sobre as emoções, inicialmente percebemos como elas são usadas
pelo outro, o que quer dizer que mesmo elas, as emoções, são públicas antes de
serem privadas, isto é, antes de serem interiorizadas são fatos observados pelo
sujeito. Seguindo a linha de raciocínio de Costa (2007), podemos dizer que a noção
de risco construída pelo sujeito caminha dessa mesma forma, sendo interiorizada a
partir de experiências externas, da cultura e costumes em que a pessoa está
inserida. Então, as emoções advindas do risco também são internalizadas a partir do
exterior. Daí a importância de pensarmos na expressão do risco quando do sexo
desprotegido, para compreendermos quais emoções estão por trás dele, ou seja,
partir de um fenômeno externo (sexo desprotegido) para compreender a dinâmica
interna

(emoções)

que

o

acompanha.

Partimos,

assim,

daquilo

que

é,
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primeiramente, externo ao sujeito para compreender de que forma ele processa
essas vivências e as mantém em seu cotidiano.
Se o risco é visto como perigo de acordo com a sociedade em que vivemos,
então será a partir desse discurso que o sujeito irá internalizar essa experiência. Do
contrário, se o ambiente valoriza as experiências de risco, como no caso do riscoaventura de Spink (2008), por exemplo, então a noção de risco do sujeito será
particularmente diferente. Por isso, e por tudo já desenvolvido anteriormente quanto
às noções de risco, percebemos que este é um termo que não comporta uma única
significação. A cada momento histórico, para cada experiência de vida, para cada
sujeito, o risco toma uma configuração diferente, seja de forma positiva ou negativa.
Neste trabalho, considerando as várias formas que o risco pode assumir, pensamos
no perigo real que pode representar para a vida e a saúde do sujeito manter relação
sexual sem o uso do preservativo, arriscando um possível contágio pelo HIV. Nesse
sentido, queremos entender quais forças levam o sujeito a aderir à prática do
barebacking no contexto do público homossexual masculino onde esta atividade
surgiu.
Segundo Costa (2007), diagnosticar estados emocionais não é ter acesso,
através da introspecção, de processos emocionais brutos, mas atribuir sentido àquilo
que o sujeito sente em determinados contextos. Sendo assim, buscamos entender
quais os sentidos possíveis por trás da exposição ao risco no contexto do
barebacking e da aids. Não pretendemos fazer nenhum juízo de valor e classificar o
sujeito numa perspectiva normativa, uma vez que tal atitude não nos cabe. A
psicanálise não se ocupa da norma, mas da ética do sujeito, ou seja, daquilo que ele
deseja. Enquanto o sistema de saúde entende o corpo como biológico,
disseminando discursos preventivos que consideram apenas este ponto, a
psicanálise se preocupa com o corpo erógeno, um corpo imbuído de sensações e
representações diversas, um corpo que é o instrumento pelo qual ele se coloca no
mundo e faz sua história. Embora compreendamos que a prática do sexo
desprotegido representa um perigo para a saúde do sujeito, entendemos, também,
que há um sentido por trás dessa prática, um mais além que transgride a norma de
cuidado dos corpos. E é aí que se encontra o interesse e objetivo deste estudo. Com
isso, queremos dizer que não buscamos um sentido totalizador, como é o caso dos
órgãos da saúde, mas uma práxis do sujeito e de seu mundo. Nossa suposição é de
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que o preservativo na relação sexual estaria representando um limite, um limite ao
desejo, um limite ao prazer, algo que o sujeito quer evitar. Partimos do pressuposto
de que aceitar esse limite seria aceitar sua própria relatividade, sua finitude,
contradizendo sua onipotência narcísica.
Fernandes (2005), em seu livro intitulado Corpo, escreve que “o corpo
adquire um valor simbólico quando sua realidade biológica é colocada em um
sistema significante” (p. 41), o que quer dizer que nosso corpo é um corpo
representado, para o qual se constrói um sentido diferente daquele dado pela
anatomia, isto é, o corpo da psicanálise é aquele que subverte a ordem natural dada
pela biologia e, nesse sentido, é um corpo imbuído de uma sexualidade
eminentemente transgressora. E foi no sentido de tentar ligar esse corpo significado
ao corpo biológico que Freud (1915/2010) cunhou o termo „pulsão‟, um conceitolimite entre o psíquico e o somático. Poderíamos dizer que a própria pulsão é
transgressora à medida que ela corrompe a função biológica de um órgão ao marcálo com uma representação inconsciente, contribuindo para a promoção da
sexualidade. Nesse ponto, lembramos a importância da função materna na vida do
sujeito, já que ela é responsável por permitir o acesso ao prazer, promovendo assim
a sexualidade do indivíduo. “Então, pode-se afirmar que o outro é o polo investidor
que vai transformar o corpo biológico em um corpo erógeno” (Fernandes, 2005, p.
91). Dessa forma que a mãe permite que seu filho tenha acesso a função simbólica.
Para Birman (2002), Freud teve o mérito de indicar que a subjetividade
humana é permeada pela transgressão, não necessariamente seguindo uma
normatividade imposta socialmente. Daí derivaria o caráter conflituoso da
personalidade humana, uma vez que estaríamos sempre entre aquilo que nos
sobressalta por meio da pulsão e as demandas do ambiente, isto é, o sujeito estaria
em conflito com dois polos distintos, um transgressivo e outro normativo.

(...) o polo transgressor é regulado pelo prazer, buscando obtê-lo a qualquer preço. O
princípio do prazer o conduz em seus imprevistos, tendo no fantasma sua cartografia de
ação e seu imperativo (Freud, 1911). O polo normativo, por sua vez, é pautado pelo
princípio de realidade (ibid.), que exige certos requisitos para a implementação do prazer
ansiado. (Birman, 2002, p. 51).
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Imaginamos que no caso do risco assumido via barebacking haja uma
característica transgressora, já que esta é uma prática que coloca a própria
existência do sujeito em perigo, além de representar a própria sexualidade e uma
sexualidade fora dos padrões normativos existentes em nossa sociedade que
espera casais heterossexuais mantendo relações sexuais dentro do casamento. Nas
pesquisas e leituras realizadas para a elaboração deste trabalho, a questão do
prazer sempre esteve ligada ao barebacking como um prazer sem limites. Neste
sentido, parece que esta prática está de acordo com o que Birman (2002) escreve
quanto ao polo transgressor ser regulado pelo princípio do prazer. Segundo o autor,
“o desejo é transgressivo porque se choca com defesas poderosas advindas do eu”
(2002, p. 53). Por consequência desse caráter transgressivo, o erotismo foi fundado
numa sexualidade perverso-polimorfa considerada originária para todo sujeito. Isto
quer dizer que todos nós, desde os primórdios, temos a possibilidade de alcançar o
prazer erótico de diversas maneiras, por meio de diferentes partes de nosso corpo,
sem necessariamente focar na reprodução. No entanto, em nossa sociedade
ocidental, quando adultos, essa sexualidade é colocada a serviço da reprodução
sexual e em decorrência disso os gêneros se organizam em prol desta função
reprodutora, o que implica numa normalização dessa organização perversopolimorfa. Entretanto, essa normalização é contrária à própria origem de nossa
sexualidade, o que resulta num conflito, um mal-estar, como Freud bem colocou.

(...) Freud afirmou que é justamente esta condição de possibilidade para o mal-estar na
civilização (Freud, 1930): o sujeito paga muito caro pelas exigências insofismáveis no
processo civilizatório, já que a monogamia e a instituição da ordem familiar impossibilitam a
realização erótica, em função das restrições impostas à plena expansão da sexualidade
perverso-polimorfa (Freud, 1905). (...). Todavia a subjetividade resiste, não querendo abrir
mão do prazer que lhe foi subtraído e procurando restaurá-lo. (Freud, 1930, citado por
Birman, 2002, p. 53).

Talvez possamos pensar na exposição ao risco pela prática do barebacking
como uma tentativa de restaurar essa sexualidade, sendo aquilo que se deseja,
exercendo seu erotismo sem limites, um erotismo originalmente transgressor que
viria a tona via uma atividade também considerada transgressiva para a sociedade.
Nesse sentido, não seria por acaso a escolha pelo barebacking. Segundo Birman
(2002), a experiência transgressiva busca criar condições para que a subjetividade

27

do sujeito se expresse de forma mais condizente com seus desejos e imperativos
pulsionais, em um estilo marcado pela diferença e singularidade.
Em um raciocínio semelhante, Parker (1995) discorre sobre o desejo sexual
como algo que não é dado naturalmente, mas como uma construção que também
recebe contribuições de fora do organismo, da cultura e dos costumes cristalizados
por ela. O autor chama a atenção para o fato de que pesquisas epidemiológicas, que
são a maioria no que diz respeito à aids e o estudo da sexualidade, não são
suficientes para compreendermos as práticas e significados sexuais, bem como
evitar que a epidemia de aids persista. Para ele, o fundamental seria
compreendermos os significados subjetivos e intersubjetivos da sexualidade, o que
não se dá de forma „natural‟ mas a partir do enfoque da construção da realidade
humana. Para psicanálise, essa realidade é construída a partir do outro, inicialmente
aquele outro que faz o papel da mãe, responsável por estruturar a psique do sujeito,
sua realidade psíquica.
Nesse sentido, compreendermos como se constrói o narcisismo é importante
para entendermos qual a relação do sujeito consigo mesmo e com a realidade que o
cerca, de que forma ele se coloca no mundo e vê a si mesmo. Para Bleichmar
(1985) o sistema narcísico se constrói na intersubjetividade. Então, aquilo que o
sujeito se torna, dependerá daqueles com os quais convive, assim como Costa
(2007) defende a ideia de que nossas representações dependem de como as
percebemos nos outros.
Sabemos que inicialmente o recém-nascido encontra-se unido à mãe, sem
perceber que é um indivíduo diferente dela, não há aí um par, mas uma fusão mãebebê. O bebê nasce completamente desamparado biológica e fisicamente, então, o
papel do cuidador, geralmente a mãe, é crucial para o surgimento de um sujeito.
Nessa relação a mãe costuma dirigir toda a sua atenção a este recém-chegado,
buscando suprir todas as suas faltas. Troca fraldas, dá de mamar, veste, dá banho,
acolhe, acaricia, consola, enfim, serve a este que se torna “sua majestade, o bebê”,
como já apontava Freud (1914/2010), reinando sobre o lar, uma vez que a mãe
busca sanar todas as suas necessidades. Assim, a mãe vai interpretando as
reações do seu filho. E esse pequeno sujeito em formação vai recebendo suas
primeiras marcas, ligando suas sensações às respostas dadas pela sua mãe. A
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criança identifica-se com o desejo materno. A mãe elege um lugar para o seu filho,
elege o que quer que ele faça ou seja, regida por um código advindo de suas
próprias marcas e experiências. Não há muitas alternativas para a criança se não se
identificar com esse objeto, com este lugar proposto pela mãe, já que sozinha ela
ainda não é capaz de viver, devido a sua falta de defesa material e simbólica. Falta
material por ser apenas um bebê, não possuindo a capacidade motora de se
arranjar sozinho. Falta simbólica porque não possui a capacidade de representar
seu corpo como uma unidade, mas como deslocamentos motores fragmentados. Ao
identificar-se com a mãe é que a criança completará seu corpo em uma unidade,
vendo-se através do olhar da mãe. O estado fusional mãe-criança corresponde ao
narcisismo primário, em que a libido do objeto e libido do Eu não se distinguem uma
da outra (Freud, 1914/2010). Mas para que um sujeito venha a surgir, deve haver
uma separação entre mãe e bebê, o sujeito deve afastar-se desse narcisismo
primário (“entidade unitária”, como nomina Green, 1988), embora, depois, tenda a
tentar recuperá-lo a qualquer custo. Nesse sentido, o bebê deve unir suas pulsões
parciais, integrando seu próprio corpo e constituindo-se enquanto um sujeito
separado da mãe. Isso é possível por meio da perda do objeto, somente assim o
bebê pode olhar para si mesmo e reconhecer-se, uma vez que não estará mais
capturado pelo desejo materno. “A perda de objeto é o motor da instauração do
princípio de realidade” (Green, 1988, p. 51). Enquanto a criança está fundida com
sua mãe ela vive uma ilusão de completude, ao passo que, ao se afastar deste
primeiro objeto de amor, ela se depara com a realidade.
Quando a mãe, que cuida da criança, falha nestes cuidados torna-se
possível para o bebê retirar seu investimento libidinal deste objeto primordial e
recolhê-lo para si, formando o narcisismo secundário. Então, a criança toma a si
mesma como objeto, para depois escolher outras pessoas. Isso só ocorre quando há
a percepção deste outro em sua vida, isto é, há uma percepção da realidade à sua
volta propiciada pela separação da mãe. Uma vez que não é mais só a mãe o foco
do olhar da criança, ela pode perceber o que existe para além dela. Para isso, deve
haver um Eu organizado, que contribui para a sistematização das experiências
vividas, que contribui para que aquele corpo fragmentado do bebê se ordene criando
a noção de um corpo único e a imagem de si mesmo.
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No caminho do autoerotismo do bebê, em que ele toma a si próprio como
objeto - mas ainda na condição de prazeres e desprazeres de órgãos sem conexão para o narcisismo, deve surgir algo para que esta operação se concretize, esse algo
é a formação do Eu. Então, “o narcisismo é a condição de formação do Eu,
chegando mesmo a se confundir com o próprio Eu” (Garcia-Roza, 2008, p. 42).
Pensando dessa forma, o Eu seria concomitante ao narcisismo, entendendo
narcisismo como a imagem que o sujeito faz de si e o investimento libidinal em si
mesmo. No entanto, este investimento só é possível a medida que há uma mãe que
investe nesse filho que com ela se identifica. O narcisismo da criança, portanto,
constitui-se, inicialmente, das projeções parentais sobre o filho, todo o amor e
idealização projetados nele provenientes do próprio narcisismo parental. Mas a
criança precisa se livrar dessas projeções para que ela consiga existir por si, ser um
sujeito. Então, ela volta a libido para si, idealizando a si mesma a partir das
exigências sociais que terá que satisfazer, os pais sendo os primeiros
representantes dessas exigências, assim, forma-se o narcisismo secundário, já
citado acima, responsável pelos ideais narcísicos voltados ao exterior que, embora
narcisistas, acabam por impelir o sujeito às suas realizações.
É importante frisar que o olhar da mãe passa para seu filho uma série de
mensagens, de acordo com a forma como ela o olha. Mensagens de valoração em
diversas escalas, de avaliação das capacidades intelectuais, de discriminações das
sensações. E essas mensagens serão responsáveis pela forma como o sujeito
construirá uma imagem própria.

São todos aspectos que podem entrar numa cadeia de influências mútuas, em que um
deles derrama sua qualidade sobre o outro, no qual o sujeito erotiza seu corpo porque o
outro desperta sua admiração intelectual, ou pelo contrário, porque se erotiza, toma as
crenças daquele. (Bleichmar, 1985, p. 15).

Os cuidados maternos não despertam apenas o prazer erógeno do corpo do
sujeito, mas também a lembrança do olhar de excitação do outro com o qual o
sujeito se identifica, transmitindo o prazer narcisista. Portanto, o olhar do outro, a
medida que ganha importância, confere ao sujeito um prazer que vai além do órgão.
As marcas de prazer e dor farão parte da vida do sujeito e servirão de base para
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suas escolhas. Na busca de ser único, o sujeito pode chegar a erotizar aquelas
atividades que possam marcar essa diferença, sendo este um dos caminhos
possíveis. “O desejo narcisista – o eu, o melhor – determina que escolha como
prazer erótico aquela forma que os demais não praticam” (Bleichmar, 1985, p. 15).
Para Bleichmar (1985), qualquer coisa poderia satisfazer o prazer narcisista, cuja
essência seria sentir-se único, diferente, superior aos demais, recebendo um olhar
que assim o ateste. Então, essa „qualquer coisa‟, a nosso ver, precisa ser, de certa
forma, peculiar. Podemos nos questionar aqui, se fazer parte de um grupo de
praticantes de barebacking, usando o corpo como prazer erótico, poderia atestar ao
sujeito sua unicidade, sua suposta superioridade, fornecendo-lhe, também, um
prazer narcísico. Se qualquer coisa poderia acarretar um prazer narcisista, então o
uso do corpo pela via do sexo pode ser um instrumento nesse sentido.
Bataille (1987) definiu o erotismo como uma atividade sexual sem fins
reprodutivos, e o ligava a uma aprovação da vida até na morte, ou seja, a busca pela
união com o outro estaria relacionada ao desejo de continuidade do ser humano,
mesmo sendo um ser descontínuo. Bataille (1987) afirmava que não nos dávamos
muito bem com o fato de sermos seres descontínuos, perecíveis, e na tentativa de
nos tornarmos contínuos nos uníamos ao outro, mesmo que esta união fosse
justamente a razão de nossa morte, já que a morte seria uma representação dessa
continuidade do ser, uma vez que nela nada muda. O que está sempre em questão
no erotismo é, portanto, a substituição do isolamento do ser, da sua
descontinuidade, por um sentimento de continuidade profunda.

Existe uma busca de continuidade, mas em princípio somente se a continuidade, que só a
morte dos seres descontínuos estabeleceria definitivamente, não triunfar. Trata-se de
introduzir, no interior de um mundo fundado sobre a descontinuidade, toda a continuidade
de que este mundo é suscetível. (Bataille, 1987, p. 15).

Acreditamos que esses termos „continuidade‟ e „descontinuidade‟ podem ser
correlacionados ao momento inicial da relação mãe-bebê em que esta díade era
sentida como unidade – continuidade – e ao momento em que esta dupla se separa
uma da outra no desenvolvimento do psiquismo infantil – descontinuidade - donde
nasce o desejo, no sujeito, por retomar aquela condição inicial de comunhão, de
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total continuidade. É esse desejo que coloca o sujeito em movimento, em uma
jornada por reencontrar este objeto perdido, e é esta busca que determinará a sua
relação com todos os demais objetos. “O encontro de um objeto é, na verdade, um
reencontro” (Laplanche, 1985, p. 19)2. Daí em diante o objeto a ser descoberto não é
o que foi perdido, mas o seu substituto por deslocamento, “o objeto perdido é o
objeto da autopreservação, da fome, e o objeto que procuramos reencontrar na
sexualidade é um objeto deslocado em relação àquele primeiro objeto 3” (Laplanche,
1985, p. 20). Daí ser impossível encontrarmos este objeto, já que o que foi perdido
não é o mesmo que reencontramos ao longo de nossa existência.
Dessa forma, o erotismo, como uma escolha específica marcada pela busca
da continuidade do ser por meio da fusão, estaria ligado àquele momento inicial do
sujeito de perfeita união com o objeto primário (a mãe). Seguindo este raciocínio,
estamos pensando na hipótese de que o barebacking possa ser considerado como
prática erótica em que o uso da camisinha poderia representar uma barreira no
desejo de fundir-se com o outro, isso porque fusão implica mistura, implica perder
sua individualidade mesmo que momentaneamente e confundir-se com o outro, o
que seria impossibilitado com o uso de um preservativo.

Sabemos também que o domínio erótico é aberto em nós por uma recusa da vontade de
nos fecharmos em nós mesmos. No entanto, e por outro lado, no erotismo o eu se perde.
Ou seja, ainda seguindo as indicações deixadas por Bataille, o sentido último do erotismo
também não deixa de ser a fusão, a supressão de limites. O autor entende o erotismo como
a busca da fusão com o objeto primário, característico da dissolução dos limites. (Maciel,
2007, p. 143).

Podemos pensar na possibilidade dessa fusão ter como pano de fundo o
desejo mesmo de suprimir qualquer limite na vida, desejo este que teria na relação
sexual uma forma privilegiada de expressão. Em relação a esse privilégio, podemos
relacioná-lo ao que Freud (1920/2010) já dizia de que a união sexual tem efeito
fortalecedor e rejuvenescedor sobre o par sexual, isso porque a pessoa se tornaria

2

3

“The finding of an object is in fact a re-finding of it” (tradução da autora).

“... the lost object is the object of self-preservation, of hunger, and the object one seeks to refind in sexuality
is a object displaced in relation to that first object” (tradução da autora).
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mais resistente aos danos da vida pela introdução de novas quantidades de
estímulos que só poderiam voltar a ser equilibrados vivendo.

Isto se harmoniza com a hipótese de que o processo vital do indivíduo conduz, por razões
internas, ao nivelamento das tensões químicas, ou seja, à morte, enquanto a união com
uma substância viva individualmente diversa magnifica essas tensões, introduz como que
novas diferenças vitais, que depois têm de ser dissipadas vivendo. (Freud, 1920/2010, p.
165).

O autor também afirmou que a relação sexual seria a única capaz de
fornecer imortalidade à substância viva pela fusão de dois corpos de células. Sendo
assim, acreditamos ser pertinente dizer que a relação sexual é uma forma especial
de expressão do sujeito.
Nós, seres humanos, estamos constantemente nos deparando com
demandas sociais que nem sempre vão ao encontro de nossos desejos e
aspirações. Há uma série de regras de conduta que precisamos manter se estamos
em meio a uma comunidade. E há também certas punições para aqueles que
infringem tais regras. Para Freud (1915/2010), durante a vida individual há uma
contínua transformação de coação externa em coação interna. Freud parecia
acreditar que as experiências do sujeito com o outro, externo a ele eram as
primeiras experiências internalizadas pelo sujeito, e que a partir daí elas se
transformavam em experiências internas, organizando toda uma relação do sujeito
com o outro, fato este também trabalhado por Costa (2007), como vimos
anteriormente. Essas influências culturais na vida do indivíduo “levam a que
tendências egoístas cada vez mais se convertam em altruístas, sociais, pela
adjunção de elementos eróticos” (Freud, 1915/2010, p. 164).

Se chamarmos de aptidão para a cultura a capacidade de um homem mudar os instintos
egoístas por influência do erotismo, poderemos dizer que ela consiste de duas partes, uma
inata e outra adquirida na vida, e que a relação das duas partes entre si e com a parte não
transformada da vida instintual é bastante variável (Freud, 1915/2010, p. 165).
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Podemos dizer, com isso, que o erotismo é uma atividade fundamental na
vida do sujeito, é o que faz dele um sujeito, efetivamente falando, com seus desejos
e maneiras próprias de ser e estar no mundo.
No entanto, é importante dizer que, apesar de internalizarmos as regras de
conduta de nosso meio, é justamente o jogo entre estas regras e nossos desejos
que faz nascer a cultura.

Ao constatar a impossibilidade de haver uma conciliação entre as pulsões sexuais e as
imposições civilizatórias, Freud (1912/1996b) afirma a essencialidade dessa desarmonia
para a existência da cultura. Se uma satisfação absoluta existisse, afirma ele, não teríamos
quaisquer motivos para continuar investindo na vida, nas relações e nas produções culturais
que nos permitem grandes feitos. Tendo em vista a interdição ao objeto primeiro da
satisfação pulsional, resta-nos procurar em objetos substitutivos uma forma parcial de
encontrar a satisfação. A única maneira que nos é viável, portanto, para ter prazer. É com
essa constatação freudiana que somos apresentados a uma verdadeira erotização da
existência, em que os investimentos pulsionais nos servem não apenas para empreender
uma relação sexual, mas também para a manutenção da vida em agrupamentos humanos
cada vez maiores (Pinheiro & Queiroz, 2012, s/p).

Para Maciel (2007), o erotismo nasce da sexualidade interditada, isto é, uma
sexualidade mortífera que não é mais aquela do animal, da reprodução, o homem
procura escapar desta animalidade via erotismo, em que ele irá investir um objeto de
afeto e significado, seja esse objeto ele mesmo ou o outro, sem a intenção
primordial da reprodução, erotizando sua relação consigo e com o outro.
Apenas inicialmente é que a sexualidade humana está ligada a uma função
corporal, a nutrição. A mãe oferece o seio ao bebê que supõe ter fome e este, por
sua vez, ao sugar o leite, encontra uma satisfação. Esta satisfação ganha uma
representação inconsciente – chamada pulsão, motor de toda energia do sujeito.
Assim, simultaneamente à função de nutrição, um processo sexual se inicia. Na
sequência, há uma separação gradual da sexualidade em relação à função do
órgão, no caso a nutrição, em direção ao autoerotismo. Essa separação se dá na
falta de um objeto, ou seja, a medida que o seio da mãe não está mais disponível.
Isso implica que o bebê é capaz, em certo ponto, de identificar a pessoa que possui
aquele órgão que o alimenta. Neste momento, a pulsão sexual torna-se auto erótica.
Esta relação singular com a mãe, de sugar o seio, torna-se modelo para todas as
demais relações de amor na vida do sujeito. E é neste ponto, já comentado
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anteriormente, que a descoberta do objeto perdido torna-se impossível, sendo
substituído por outros objetos ao longo de nossa existência. Então, vivemos em
meio a substitutos daquele prazer inicial, daquela descoberta. Dessa forma, surge o
erotismo que vai muito além do sexo em si, mas envolve uma rede de significados
para cada sujeito, dependendo de sua história. O erotismo fala da relação do sujeito
com o outro, permeada pelos investimentos afetivos de cada um.
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3. AIDS, RISCO E SEXUALIDADE

No Brasil, os primeiros casos de aids surgiram em 1980 (Ministério da
Saúde, Departamento de DSTs, aids e hepatites virais, 2016b). Inicialmente, a
população geral, governos, sistemas de saúde ficaram bastante temerosos diante
dela, que surgia como uma doença do outro. Isso porque os primeiros casos de aids
surgiram entre homossexuais, contribuindo para que a sociedade exacerbasse o
preconceito àquilo que era diferente. Nascer com o rótulo de doença do outro,
contribuiu também para que o governo demorasse a criar estratégias de
enfrentamento, o que passou a acontecer apenas com o surgimento das primeiras
Organizações Não Governamentais (ONGs). Essa demora governamental fez
aumentar o preconceito e discriminação em relação aos portadores da doença e à
própria população homossexual por falta de informações sobre a doença (Santos,
2006).
Ao longo dos anos, percebeu-se que a aids era uma doença de todos. Da
ideia de grupos de risco passamos para a noção de comportamento de risco. Isso
porque qualquer pessoa estaria vulnerável à doença desde que se expusesse ao
risco, como, por exemplo, manter relações sexuais desprotegidas. E daí
progredimos para a noção de vulnerabilidade, uma vez que se passou a acreditar
que a infecção pelo HIV não envolvia apenas um indivíduo em comportamento de
risco, mas também os fatores sociais, culturais, políticos, econômicos e psicológicos
que o envolviam, contribuindo para as práticas de risco.
Não podemos desconsiderar o caráter aparentemente crônico que a aids
adquiriu com o passar dos anos e o avanço dos medicamentos antirretrovirais.
Alencar, Nemes e Velloso (2008) discutem a aids como doença aguda e, agora, com
a consideração de doença crônica. Em 1980 a doença era caracterizada como
doença aguda pela biomedicina já que se desenvolvia muito rápido, não havia
tratamento algum e as chances de sobrevivência eram mínimas. Os autores
apontam 3 fatores que modificaram este cenário: 1. o avanço sobre a história natural
da infecção; 2. o surgimento de exames laboratoriais que possibilitaram monitorar a
doença, e; 3. os avanços nos medicamentos antirretrovirais. Pensando nestes
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aspectos e do ponto de vista clínico, a aids passou a ser considerada como doença
crônica, inclusive pelo Ministério da Saúde (2005).
Porém, do ponto de vista do doente de aids, ainda há aspectos importantes
para se levar em conta. A doença ainda não tem cura, o que significa que o sujeito
viverá

com

ela

permanentemente.

Ela

implica

mudanças

de

hábitos

e

comportamentos significativos, não só pelo fato de se tomar vários medicamentos
diariamente, mas também pelos cuidados em relação à saúde com idas constantes
a ambulatórios para monitoramento e internamentos, quando necessários, dentre
outras precauções. Podemos citar também a convivência com o impacto emocional
e social da doença e sintomas a ela associados (Alencar, Nemes e Velloso; 2008).
O repórter Dyer aborda os efeitos colaterais da aids e seus medicamentos
no documentário da BBC News intitulado I love being HIV positive, produzido pelo
jornalista Richard Pendry (2006). Alencar, Nemes e Velloso (2008) também discutem
este fator. Na década de 90, a característica marcante da aids era a perda de peso.
A partir de 2005, segundo o estudo feito pelos autores, a lipodistrofia parece ser o
fator prevalente responsável pelas mudanças na imagem corporal daqueles que
possuem HIV. Essa lipodistrofia implica em um acúmulo de gordura em alguns
lugares específicos do corpo, como barriga e nuca. Este acúmulo de gordura faz
com que a pessoa engorde de maneira desregulada, porque algumas partes ficam
mais

proeminentes

enquanto

pernas,

braços,

nádegas

e

rosto

afinam.

Principalmente entre as mulheres, esta questão parece ser bem impactante.
Apresenta-se aí um novo sinal da doença no corpo, assim como na década de 90
com o emagrecimento exacerbado.
Pensando na questão do corpo psicanaliticamente, poderíamos dizer que
estas transformações físicas decorrentes do tratamento da aids não têm
repercussões apenas estéticas. Para a psicanálise importa mais o corpo sentido do
que o biológico. Ao longo dos meses de vida de um bebê e de sua relação com a
mãe, ele constrói uma imagem inconsciente de seu próprio corpo. A medida que a
mãe cuida de seu bebê, manipulando seu corpo, ele vai experimentando sensações
de prazer e desprazer e marcando seu psiquismo com essas memórias que
contribuirão para a formação de sua imagem corporal, inicialmente fragmentada,
mas que comporá uma unidade à medida que o desenvolvimento prosseguir. Mais
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que um corpo físico – representante do esquema corporal – a criança cria uma
imagem mental de seu corpo, reconhecendo-se nela e fazendo dela sua identidade.
Sendo assim, modificações corporais decorrentes de uma doença ou seu tratamento
podem não ser sentidas apenas do ponto de vista biológico/estético, e provocar
transformações psicológicas importantes para o sujeito. “A personalidade humana
atravessa situações das mais diversas na vida, tornando-se imperiosas as
mudanças e adaptações. Tudo isso se reflete na construção da imagem do corpo”
(Mello Filho, 1992, p. 184).
Como lidar com estas alterações da imagem corporal, do ponto de vista da
vivência do sujeito? Cada pessoa irá buscar recursos em sua própria personalidade
para trabalhar tais questões ou buscará ajuda externa, num profissional, seja da
psicologia ou, quem sabe, da medicina. Do ponto de vista estético, para corrigir ou
minimizar os efeitos físicos do tratamento para aids existem cirurgias plásticas
reparadoras, como é o caso dos enxertos, seja da gordura do próprio corpo do
sujeito que é tirada de um local e posta em outro, ou com produtos sintéticos.
Porém, tais procedimentos ainda são novos na medicina e suas consequências a
longo prazo desconhecidas.

Ao nos depararmos com estas novas questões propostas pela aids crônica, fica a forte
sensação de ressurgimento, sob nova forma, dos mesmos paradoxos previamente
existentes nos tempos da aids aguda: o impacto dos sinais e a desesperança quanto ao
futuro de vida dessas pessoas, com todas as novas implicações do velho problema dos
efeitos iatrogênicos das intervenções médicas. (Alencar, Nemes & Velloso, 2008, p. 1847).

Devemos, ao menos, nos questionar quanto às repercussões que as
intervenções podem ter na vida das pessoas quando partem do pressuposto que
viverão com uma doença para sempre. “Os relatos das pessoas que vivem com HIV
ao longo desses anos já nos deram mostras suficientes dos perigos de ter no
horizonte próximo a morte e não a cronicidade da vida” (Alencar, Nemes & Velloso,
2008, p. 1848).
Assim, não é sem consequências uma infecção pelo HIV. O que torna a
análise do barebacking relevante, uma vez que a pessoa faz uma escolha arriscada
para sua saúde. Conhecer sobre os dinamismos psicológicos das pessoas que se
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identificam como praticantes do barebacking (sexo sem camisinha) nos remeteria a
possibilidade de entrever caminhos de prevenção e promoção da saúde mais
eficientes em tempos em que as estatísticas relacionadas à aids nos demonstram
sua ascensão não só no Brasil, mas no mundo, principalmente entre os mais jovens,
mulheres e idosos (Ministério da Saúde, 2009). Uma vez que a prática do sexo sem
preservativo vai na contramão da prevenção e do esforço de profissionais da saúde.
Nesse sentido, esta pesquisa se faz importante para repensarmos a atuação nesses
campos.
Dentre os vários pesquisadores que trabalham com o tema da aids, Vera
Paiva se destaca na realidade brasileira. Essa pesquisadora possui vários artigos
nacionais e internacionais relacionados à aids e à sexualidade, dentre eles, alguns
que também abordam a questão do risco. Em seu artigo Sexual orientation, use of
drugs and risk perception among HIV-positive men in São Paulo (Paiva & et al.,
2005), juntamente com outros profissionais, ela discute algumas variáveis que
poderiam justificar a exposição ao risco entre homens. Segundo Paiva (& et al.,
2005), homens que fizeram sexo com mulheres na verdade não se percebem em
risco, e procuram fazer o exame sorológico só quando ficam doentes. A noção de
risco deles ainda gira em torno de um grupo de risco, como homossexuais, pessoas
que mantém relações sexuais com muitos parceiros ou parceiros anônimos. O
sentimento de imunidade à doença ou que o homem precise mais de sexo do que
mulheres também parece ser importante quanto à percepção de risco. Neste mesmo
artigo, Paiva (& et al., 2005) verificou que entre bissexuais a percepção do risco em
não usar preservativo nas relações sexuais é mais reconhecida. Acredita-se que
isso se dê porque eles procuram preservar suas parceiras femininas, entendendo
que sua relação com homens envolve risco.
Em outro artigo de sua autoria e demais colaboradores, Paiva (& et al.,
2000) analisa a percepção de risco de mulheres soropositivas em São Paulo. A
autora verifica que, entre mulheres, a percepção de risco envolve questões
diferentes do homem. Na mulher devemos considerar as desigualdades de gênero
(como o status econômico menor), relações de poder relacionadas ao gênero,
violência e sexo coercitivo. Outro fator diz respeito às mulheres serem normalmente
cuidadoras, principalmente dos filhos. Para elas, saber-se soropositiva seria ter que
tomar decisões importantes sobre a reprodução, sua possibilidade, riscos para o
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bebê e marido, fatores que podem fazer com que as mulheres retardem o próprio
conhecimento do status sorológico e consequente tratamento. Soma-se a isso o fato
delas não se acharem em risco por não estarem identificadas com um „grupo de
risco‟. Apesar disso, 70% das mulheres que fizeram parte da pesquisa foram
infectadas pelos seus parceiros.
Em artigo mais recente desta mesma autora (Paiva & et al., 2008), ela e
colaboradores buscaram estudar o significado da vida sexual entre homens e
mulheres que estavam na faixa de 16 a 65 anos de idade. A alternativa mais
escolhida para o significado da vida sexual foi „sexo é uma prova de amor pelo
parceiro‟. No entanto, homens e mulheres responderam significativamente de forma
diferente às questões propostas pelo estudo. Paiva (& et al., 2008) verificou que a
conjugalidade é fator importante que define a conduta das pessoas diante de sua
vida sexual, solteiros e separados valorizaram mais o prazer e o sexo como
necessidade física, enquanto os casados o definiram como prova de amor,
marcando uma diferença relevante estatisticamente falando. A nosso ver, a partir
desses resultados, podemos perceber que, para além da adoção pura e simples do
preservativo, existem fatores outros que contribuem para a adoção de uma atitude
segura quanto ao sexo. Se uma noção persistente de grupo de risco e a
conjugalidade baseada na fidelidade e amor podem contribuir para adoção ou não
do preservativo, torna-se relevante considerarmos qual a percepção de risco que as
pessoas construíram para si, como a sexualidade foi significada (prazer, amor, etc.),
e quais as interseções possíveis entre ambas, risco e sexualidade.
McLean (& et al., 1994) fez estudo semelhante ao de Paiva, porém, em
relação ao público gay masculino. McLean (& et al., 1994) queria compreender as
razões que levavam esses homens a manterem relações sexuais sem camisinha.
Um dos fatores preponderantes encontrado por ele foi o apaixonamento. Quando há
uma relação de amor entre os parceiros, o uso do preservativo é mais facilmente
abolido. Isso acontecia porque as pessoas envolvidas acreditavam que transar sem
preservativo era uma forma de expressar o profundo sentimento que nutriam um
pelo outro. Resultados semelhantes àqueles encontrados pelo grupo de Paiva,
mesmo que com populações distintas. O amor torna-se mais importante que a
avaliação do risco, nesses casos. A maior parte dos relatos (71%) estava
relacionado a parceiros de longa data, mais de um ano. Os homens eram fiéis aos
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seus parceiros regulares e esperavam o mesmo de seus companheiros. 59% dos
homens entrevistados não tinham ideia do status sorológico do parceiro ou
simplesmente presumiam que era soronegativo. Aqueles com parceiros fixos não
reconheciam sua prática como arriscada. “A percepção do homem quanto ao risco
do sexo desprotegido com seu parceiro estava estreitamente relacionada ao seu
envolvimento emocional com aquele parceiro” (McLean & et al., 1994, p. 335)4. De
acordo com os autores, o homem que está apaixonado pensa que o companheiro
teve uma vida sexual pregressa protegida e é soronegativo, esta racionalização
mantém o comportamento do sexo sem preservativo no contexto de um forte
envolvimento emocional. O sexo sem proteção é visto como mais íntimo, criando um
sentimento de serem um. Já usar o preservativo poderia passar a mensagem
contrária, um alerta de que o parceiro não é confiável e é doente, uma rejeição a
aceitar seu sêmen, uma recusa em aceitá-lo como pessoa. A partir das
considerações de McLean (et al., 1994), diríamos que o próprio uso da camisinha,
nestas circunstâncias, poderia representar um risco para a continuidade da relação:
entre o relacionamento e a saúde, o primeiro parece ser a prioridade da maioria.
Parece-nos que há uma série de fatores possíveis para o não uso do
preservativo como elemento de prevenção. Um princípio importante é a própria
percepção do risco pela pessoa. Os seus relacionamentos consigo e com os outros
também contribuem nessa determinação, e as relações amorosas parecem ser
particularmente de interesse.
Quando pensamos na realidade brasileira quanto ao sexo desprotegido, e
mais especificamente sobre o barebacking, o nome de Silva, psicólogo e doutor em
saúde coletiva, se destaca por seus trabalhos relacionados ao tema. Ao buscar por
artigos com o termo barebacking compondo o título dos mesmos no site da Scielo,
todos os 6 trabalhos encontrados são de Silva ou dele com colaboradores. Por isso,
abordaremos alguns desses artigos por julgarmos importante para essa tese. Em
seu artigo Barebacking e a possibilidade de soroconversão (2009a), decorrente de
sua pesquisa de doutorado relacionado ao tema no contexto brasileiro, utilizando-se
de uma abordagem teórica sócio-construcionista, Silva apresenta vários fatores
discutidos por diversos pesquisadores que estariam por trás da prática do
4

“The men´s perception of the riskiness of unprotected intercourse with their partner was closely related to
their emotional involvement in that partner” (tradução da autora).
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barebacking. Os benefícios e prazeres envolvidos no sexo desprotegido,
principalmente na maior estimulação física, o sentimento de estar envolvido
emocionalmente de maneira mais próxima e a afirmação da masculinidade pela
aceitação do esperma do parceiro aparecem, em alguns trabalhos referidos por este
autor, como emergentes da prática do barebacking. Utilizando a internet como
campo de coleta de dados, por meio das comunidades do antigo Orkut, Silva
apresenta a narrativa de seus colaboradores e discute o pertencimento a um grupo,
sentimento de alívio, liberdade de viver e erotização do risco como possíveis razões
para o barebacking. Para alguns, o desejo por contrair o HIV não era deliberado,
mas uma consequência do desejo de relações sexuais sem preservativo. Em outros
casos, sair vitorioso do risco, ou seja, sem aids, também causava a satisfação de
estar „ganhando o jogo‟.
Em outro artigo de mesmo ano, também decorrente de sua pesquisa para o
doutoramento, Silva (2009b) discute sobre os signos de masculinidade que
caracterizam ou marcam os encontros de barebacking. O autor coloca na
transgressão a chave para compreender as práticas de risco no contexto da aids
atualmente. Para tanto ele se utiliza de outro autor, Williams, para definir a
transgressão como o atravessamento de “fronteiras postas pela cultura e história”
(citado por Silva, 2009b, p. 675). Silva (2009b) expõe o barebacking como uma
transgressão que anda na contramão da saúde. Neste trabalho, o sexo sem
preservativo aparece como o sexo „verdadeiro‟, única possibilidade real de sentir
totalmente o parceiro. “Nessa perspectiva, o pênis carrega um excedente simbólico,
podendo tanto instrumentalizar o prazer quanto carregar ou transmitir a essência do
homem – sua força, seu ser, sua vida (e sua morte)” (Silva, 2009b, p. 680). O autor
expõe a ideia de que os fluidos corporais, o esperma em particular, recebem
investimento erótico tornando-se muito valorizados no contexto do sexo sem
proteção. O autor afirma, utilizando-se de Le Breton, que a prática do risco parece
dar novo sentido à vida, parece vir como forma de enfrentamento da mesma. Essa
prática transgressiva serviria para testar os limites da própria existência.

Nessa direção, podemos seguir uma perspectiva analítica que concebe as práticas eróticas
intimamente ligadas ao risco ou perigo, principalmente quando o erotismo é visto como uma
maneira de colocar em xeque a ordem e regularidade da vida ou a descontinuidade dos
seres. Se o erotismo é a aprovação da vida até na morte, é interessante problematizar o
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sexo desprotegido, mesmo quando ocorre de forma deliberada, como uma maneira de
afirmar a própria vida, de senti-la mais de perto, sentir-se contagiado ou encantado
novamente, compartilhá-la com outros, enfim, restabelecer uma existência precária, ainda
que de modo muito frágil e provisório. (Silva, 2009b, p. 694).

Assim, diante de uma sociedade em constante mudança, em que há a
possibilidade de construção de várias identidades e papeis, também há novas
formas de criação de prazeres.
Esse autor ainda discute em outro trabalho (2010a) que o medo não parece
mais fazer parte da vida de alguns que adquirem a aids via barebacking. Essas
pessoas são tomadas por um sentimento de liberdade, pois daquele momento em
diante, estariam livres para a prática do sexo „sem borracha‟, já que a infecção
deixaria de ser uma preocupação. Embora essa mudança de status sorológico
possa colocá-los na posição de estranho, doente, também lhes dá a oportunidade de
compartilhar com alguém sua soropositividade. Entretanto, Silva alerta que nem
sempre é sem conflitos ou sofrimentos que o diagnóstico é vivido pelo sujeito,
fazendo com que algumas pessoas decidam, inclusive, desistir da prática do
barebacking após o conhecimento de sua sorologia.
No artigo de Silva (2010b) sobre Cibersexualidade e o Barebacking, é
interessante notar o fato do autor mencionar que na época de sua coleta de dados
na internet, a maioria dos sites acessados não fazia menção específica ao
barebacking. Essa experiência diverge da coleta de dados feita para esta pesquisa,
uma vez que a maioria dos sites acessados para coletar dados para esta tese
mencionava especificamente o termo bare ou barebacking. Há sites de boates,
comunidades gays, empresas de filmes pornôs que possuem um link de acesso ao
sexo bare. O que nos mostra que pode ter havido um crescimento do número de
sites relacionados ao tema e talvez uma abertura um pouco maior do assunto no
mundo online, embora o acesso aos praticantes de tal sexo seja ainda restrito, como
discutiremos na metodologia deste trabalho. O autor justifica o acesso aos dados
pela internet porque é através dela que a prática do barebacking tem sido conhecida
e difundida, e também porque este meio privilegia o anonimato facilitando o acesso
a temas polêmicos. Ponto que vai ao encontro da nossa forma de coletar dados
também, nos utilizando do aplicativo do Whatsapp, conforme veremos mais para
frente. Neste artigo Silva discute os vários possíveis conceitos do barebacking. Pela
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fala de seus interlocutores, esta prática parece ser representada mais comumente
como sexo desprotegido entre homossexuais masculinos e, num sentido mais
genérico, sexo sem preservativo, seja a pessoa homossexual ou heterossexual,
praticando sexo anal ou vaginal, ora aparecendo entre parceiros fortuitos, ora em
meio a parceiros fixos, de forma intencional ou não. Desse modo, percebemos que o
sexo bare envolve muitas variáveis, por vezes contraditórias, relacionadas à história
de cada um com sua sexualidade e a forma como padrões culturais foram
significados por seus praticantes. Mais uma vez a noção de transgressão e erotismo
vem à tona, colocando a prática erótica ligada ao risco como transgressora,
sobretudo quando ela coloca em xeque a ordem e regularidade da vida. “Entretanto,
a possibilidade de transgredir „limites‟ estabelecidos socialmente, incluindo os que
separam e distinguem corpos e identidades, mobiliza também diferentes (e
ambíguos) sentimentos e emoções, entre eles, medo, ansiedade, preocupação e
culpa.” (Silva, 2010, p. 522).
Assim como Moraes (2011), Silva (2010c) também escreve um artigo sobre
a positividade do risco intitulado Prazer sem camisinha: novos posicionamentos em
redes de interação online. Neste trabalho o autor ressalta alguns discursos da
internet que fazem apologia ao sexo sem preservativo, sem necessariamente estar
referido ao termo barebacking, para a partir daí fazer aproximações ao termo.
Discute-se sobre o prazer obtido na exposição ao risco como forma de proporcionar
novas e intensas emoções. Embora a prática do barebacking tenha se originado na
comunidade gay masculina dos Estados Unidos, Silva (2010c) relata que uma
quantidade expressiva de homens nas redes sociais acessadas por ele se
posicionaram como heterossexuais, justificando o não uso do preservativo pela via
da maximização do prazer. Fator interessante que possibilita pensarmos numa
multiplicidade de atores envolvendo tais práticas, ainda que a tese atual esteja
focada no público original. Em um grupo de discussão para abordar a diferença do
barebacking e o sexo sem camisinha, sugerido pelo próprio Silva, os homens que se
posicionavam como heterossexuais diziam que sua motivação ao abolir a camisinha
era o contato pele-a-pele, enquanto julgavam que os homens homossexuais se
expunham a esta prática justamente para correr riscos. Para o autor, esses homens
(heterossexuais) parecem querer restabelecer uma ordem social, para não serem
confundidos com o outro, estranho. Silva chama a atenção para a grande lacuna
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existente entre os órgãos de prevenção da saúde, o discurso de seus interlocutores
e as formas de prazer vividas por eles.
Nos artigos de Silva discutidos acima, parece haver uma ideia comum que
gira em torno do prazer mais intenso e do prazer ligado ao risco como transgressão
de uma ordem social como possíveis razões para a prática do sexo sem camisinha.
O autor também alerta para o fato do barebacking ser uma prática compreendida e
vivida por seus atores de maneiras diversas.
Em outro artigo brasileiro relacionado ao risco e à sexualidade, não
mencionando diretamente o

barebacking, mas relacionando risco e aids,

encontramos um estudo que aborda o conhecimento científico como argumento para
estilos de vida arriscados (De Luiz, 2013). De Luiz (2013), doutor em psicologia
social, trabalhou a contribuição de conhecimentos científicos como fonte de
gerenciamento de risco, no caso das relações sexuais sem o uso do preservativo. O
autor escreve que as pessoas fazem um manejo do risco segundo as informações
disponíveis na internet pelos órgãos de controle de doenças, como uma redução dos
riscos. Por exemplo, a prática de manter uma relação sexual sem ejacular dentro do
corpo do parceiro, porque esta prática diminui o risco de contágio, segundo
informação do órgão de controle de doenças dos Estados Unidos (Centers for
Disease Control and Prevention). Estatísticas estrangeiras tendem a ter maior
credibilidade que a brasileira. De Luiz (2013) finaliza seu artigo sugerindo que as
crenças das pessoas ao gerirem os riscos estão ligadas ao seu cotidiano, àquilo que
podem confirmar pela própria experiência. Sendo assim, se a pessoa não ejacula
dentro de seu parceiro e não se contamina, está provado, para ela, que está segura
e isso mantém seu comportamento arriscado, justificando a falta da camisinha na
prevenção.
Com o que foi exposto até aqui, podemos perceber que o risco e seu
gerenciamento fazem parte de escolhas que envolvem questões complexas que vão
além do simples conhecimento sobre prevenção. Há diferentes formas de se viver o
risco e conceituá-lo para os envolvidos nessas práticas do sexo sem preservativo.
As relações amorosas, a confiança, a relação entre parceiros fixos ou esporádicos, a
relação com o próprio corpo, a busca por sensações mais intensas, o conhecimento
científico como forma de redução de risco muito mais do que de prevenção, a noção
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de um prazer ilimitado possibilitando a ideia de transgressão na prática do
barebacking, são todos fatores relatados nos trabalhos acima demonstrando a
ineficiência do mero conhecimento de que o preservativo previne o contágio da aids.
As contribuições dos diversos autores para compreendermos o risco mostra
que o termo possui uma conceituação ampla e complexa. Desde uma conduta
individual, responsabilizando exclusivamente o sujeito por suas escolhas, até uma
noção de risco baseada num tipo de sociedade que pretende controlar e prever
ações futuras, usando do gerenciamento do risco como um mecanismo de poder e,
também, o risco como afirmação de vida, como o risco-aventura de Spink. Novas
conceituações de risco não negam o perigo, mas avançam na análise do mesmo ao
considerar a complexidade da ação humana. Da mesma forma, pretendemos
entender essa exposição ao perigo, sem deixar de considerar a multiplicidade de
fatores que compõem este cenário.
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4. BAREBACKING: UMA EXPOSIÇÃO AO RISCO

Silva (2009a, 2009b, 2010a, 2010c) em vários de seus trabalhos publicados
abordados anteriormente, diz que a definição mais difundida para o barebacking é
sexo anal desprotegido, uma vez que tal prática emergiu na década de 90 entre
gays masculinos dos Estados Unidos. No entanto, a partir de suas pesquisas, ele
percebeu que o termo pode significar simplesmente sexo desprotegido, seja
intencional ou não.
Segundo Tim Dean (2009), filósofo inglês e pesquisador da teoria Queer, o
barebacking cria novas identidades sexuais e comunidades. Em seu livro Unlimited
Intimacy: Reflections on the subculture of Barebacking, ele escreve sobre as
controvérsias de tal prática na comunidade gay e público em geral, mas relata que
sua intenção não foi a de julgar o barebacking, mas compreender como tal prática
emergiu e se mantém nos diversos espaços frequentados principalmente pelas
comunidades gays. O autor defende a ideia de que por meio do sexo sem
preservativo, correndo o risco de contrair o vírus HIV, a pessoa envolvida tem
possibilidade

de

construir

um

parentesco,

sentir-se

pertencente

a

algo,

compartilhando uma prática e possivelmente um vírus. Para ele, o sexo
desprotegido entre gays tem se tornado bastante complexo e não pode ser
explicado por meio de uma patologização, mas deve ser considerado em suas
múltiplas facetas. Dean (2009) cita um sociólogo chamado Michael Scarce que
entende que algumas pessoas pensam que barebacking é qualquer sexo
desprotegido, no entanto ele coloca que os próprios barebackers definem a prática
como premeditação e erotização do sexo anal desprotegido. Dean (2009), ao longo
de seu livro, utiliza o termo de forma geral como sexo desprotegido, mas vai
apresentando seus argumentos no sentido de identificar a prática do barebacking
como uma nova subcultura não restrita à comunidade em que surgiu, uma vez que o
barebacking relaciona-se a uma experiência de intimidade sem limites, que
ultrapassa as fronteiras entre as pessoas. O autor classifica três tipos de
barebackers: aqueles que praticam o sexo sem preservativo e sem a intenção de
transmitir o vírus HIV; aqueles indiferentes ao HIV e; aqueles que têm por finalidade
transmitir o vírus para outra pessoa. Para ele só é possível a compreensão do termo
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como uma invenção da cultura Queer, entendendo Queer como um questionamento
da oposição masculino e feminino como única norma para ser e estar no mundo,
compreendendo o gênero, então, como uma construção social. Dessa forma, o
termo queer tem sido usado para falar de todo gênero estranho à norma. A categoria
queer não questiona a heterossexualidade, mas a heteronormatividade. Ainda neste
livro, o autor coloca que nem sempre um casal homossexual que faz sexo
desprotegido, arriscando-se a ficar doente, se classifica como barebacker. Vemos
que este ponto coincide com o que Silva (2009a, 2009b, 2010a, 2010c) trabalhou em
seus artigos. Para Dean (2009), o abandono do preservativo não é visto somente
como uma experiência sensorial mais intensa, mas também como desejo de sentir
certas emoções, principalmente aquelas ligadas a experiências de vulnerabilidade.
O sexo bareback é profundamente carregado de significado. O autor relata que as
palavras „sem limites‟ são frequentemente encontradas em sites relacionados ao
barebacking, considerando que qualquer atividade erótica é possível, como se os
limites da integridade corporal existissem apenas para serem transgredidos. Uma
vez que há uma escolha para abolir o preservativo, a pessoa está exercendo sua
liberdade sexual. “Nosso maior conhecimento sobre nutrição, doenças e medicina
não produziu um maior sentimento de segurança, mas, ao contrário, um sentido de
risco acentuado” (Dean, 2009, s/p)5.
Pesquisando sites e blogs na internet, artigos de jornal nacional e
internacional, documentários (conforme referências), percebemos que a prática do
barebacking e a promoção de suas festas ou encontros também chegaram ao Brasil,
normalmente em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Estas festas parecem ter algumas características comuns. Normalmente são
realizadas em espaços não muito conhecidos do público geral, como casas ou
mansões particulares, são frequentadas em sua maioria por homens que fazem
sexo com homens (HSH) e o uso do preservativo é abolido.
O documentário de Richard Pendry (2006), já mencionado anteriormente,
aborda o assunto. Dyer, repórter neste documentário, faz uma pesquisa de campo a
respeito do barebacking disfarçando-se, em alguns momentos, como um bug
chaser, termo em inglês para aqueles que desejam se infectar com o vírus. Ele
5

“Our increased knowledge about nutrition, disease and medicine has not produced a greater sense of security
but, on the contrary, a heightened sense of risk” (tradução da autora).
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próprio relata sua experiência de homossexual soropositivo e diz-se intrigado pelo
fato de existirem festas como estas porque, afinal, adquirir o vírus HIV e ser doente
de aids não era algo que ele desejaria, mas que aconteceu devido à uma relação
sexual desprotegida com alguém que ele acreditava ser soronegativo. Ele alerta
para o fato de que a aids não é uma doença crônica sem consequências, mas que
há desdobramentos físicos importantes, como os já relatados em capítulo anterior. O
fato de se tomar um coquetel de remédios para manter-se saudável provoca vários
efeitos colaterais bastante danosos para a vida do sujeito (diarreias e vômitos
intensos, por exemplo) que, segundo ele, não são discutidos pela mídia em geral.
No Brasil, há blogs que se caracterizam como amantes do bare, ou seja, do
sexo sem preservativo e festas de barebacking. Muitas dessas festas são marcadas
via esses blogs. Em alguns, a pessoa deve mandar um e-mail para o blog se
identificando e dizendo de suas preferências em relação às práticas sexuais para
obter informações de onde seria a próxima festa. É importante notar que, apesar da
existência de tais festas sexuais, em que o uso do preservativo é descartado e o
risco de se contrair aids é real, já que não se sabe quem ou quantos ali seriam
soropositivos, tal comportamento não se dá exclusivamente nessas circunstâncias.
Existem sites de filmes e conteúdos pornôs, por exemplo, em que há links
relacionados ao sexo bare, ou seja, ao clicar ali você verá uma cena de sexo sem
preservativo em que os atores não estão numa festa propriamente dita. Com isso
queremos dizer que o barebacking não está circunscrito somente a um evento
festivo, mas faz parte de outros espaços e encontros.
Assim como o início da epidemia de aids ficou caracterizado dentro da
população gay, o barebacking também compartilha essa origem. No entanto,
devemos tomar muito cuidado com estas ligações, uma vez que elas podem gerar
ou aumentar o preconceito em relação à população homossexual. Como vimos
anteriormente nos trabalhos de Silva (2009a, 2009b, 2010a, 2010c), não só homens
gays praticam o sexo desprotegido. O repórter Dyer, citado acima, relata no
documentário acreditar que seja uma parcela muito pequena da população gay que
pratique tais comportamentos de risco, até porque, justamente por ter sido uma
população alvo quando se descobriu a aids, tornou-se um grupo muito consciente
das formas de prevenção em relação a infecções sexualmente transmissíveis e aids,
o que torna ainda mais pertinente compreender o porquê da exposição ao risco por
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meio do barebacking. Independentemente do número de homens gays que praticam
sexo sem preservativo, o interesse dessa pesquisa está no motivo de tais
comportamentos, na dinâmica psicológica existente nestas práticas, nos fatores que
podem determiná-la, não para julgá-las, mas para compreender este fenômeno do
ponto de vista psicológico.
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5. SOBRE O MÉTODO

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo sobre os aspectos
psicológicos que estão em jogo quando uma pessoa se expõe a uma contaminação
que pode remeter à morte ou, no mínimo, a uma doença permanente que inspira
cuidados constantes.
Para alcançarmos nosso objetivo de compreender o risco de contaminação
por uma infecção sexualmente transmissível, optamos por fazer dois recortes que
nos ajudaram a dar maior especificidade ao estudo, são eles: o barebacking e a
aids. A escolha por esses recortes se deu por conta da experiência prévia da
pesquisadora em relação ao seu mestrado, conforme já explicitado na apresentação
deste trabalho. Com isso, buscamos entender a dimensão do risco a partir da prática
do sexo sem preservativo e sua relação com a possibilidade de contrair uma
infecção que, embora seja tratável, ainda não tem cura; dito de outra forma,
buscamos entender o porquê de manter uma prática como o bareback diante da
possibilidade de tornar-se uma pessoa portadora do HIV, assumindo as
consequências decorrentes da ação desse vírus no organismo.
Para realizarmos este estudo e tentarmos encontrar uma resposta,
entrevistamos 5 rapazes praticantes do sexo barebacking. Essas entrevistas foram
realizadas pessoalmente e via áudio do aplicativo do Whatsapp. Essa última
alternativa surgiu após várias tentativas frustradas da pesquisadora em encontrar
pessoas que se dispusessem a conversar com ela pessoalmente. Assim, o uso do
aplicativo foi uma tentativa de alcançar aqueles que não se sentiam à vontade para
uma entrevista presencial, conforme melhor explicitado nos procedimentos.
Essa pesquisa foi de natureza qualitativa, preocupando-se, portanto, com o
caráter interativo e subjetivo na produção do conhecimento e significação de um
dado fenômeno. Optamos por este tipo de pesquisa por pensarmos, assim como
Rey (2005), que ela privilegia o “estudo da subjetividade como parte constitutiva do
indivíduo e das diferentes formas de organização social” (Rey, 2005, p. 28). Uma
epistemologia qualitativa favorece a construção do saber em relação a uma
realidade que é multideterminada. Segundo Rey (2005), tal abordagem possui 3
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princípios de importantes, consequências metodológicas que apresentaremos a
seguir. O primeiro é a noção de que o conhecimento é uma produção construtivainterpretativa, ou seja, ele não pode ser apreendido numa experiência empírica
imediata, seu caráter interpretativo vem da necessidade de dar um sentido as
expressões do sujeito estudado, portanto, o pesquisador integra e reconstrói o
material coletado. A interpretação não é um processo pelo qual o pesquisador
diminui a riqueza do material, mas um processo que dá significado às diferentes
expressões do sujeito e as transforma em um momento particular, orientado pelo
arcabouço teórico que fundamenta a tese do pesquisador. A teoria não cabe aqui
como resposta adquirida a priori, mas como ferramenta que contribui com a
construção do conhecimento. “Esse princípio tem diferentes repercussões ao nível
metodológico, entre as quais estão o lugar ativo do pesquisador e do sujeito
pesquisado como produtores de pensamento” (Rey, 2005, p. 33).
O caráter interativo do processo de produção do conhecimento seria o
segundo princípio da pesquisa qualitativa pelo qual a relação pesquisadorpesquisado é condição para o estudo e construção do conhecimento. Considerar
esta relação implica compreender o processo de comunicação entre o par com todos
os imprevistos que podem acontecer quando da interação humana, usando desses
imprevistos como situações importantes para a própria produção do saber ali
constituído. Outro ponto importante a ser considerado aqui é a aceitação dos
momentos informais que ocorrem em toda comunicação como produtores de
informação relevante.
O último princípio diz respeito à significação da singularidade como nível
legítimo da produção de conhecimento. Historicamente a singularidade foi deixada
de lado por não estar de acordo com o rigor positivista tão cultuado em pesquisas,
no entanto, quando se pretende estudar a subjetividade ela adquire um valor
especial. Quando trabalhamos com singularidades identificamos o sujeito em sua
forma única e diferenciada de constituição subjetiva, e sua expressão adquire
significado conforme o lugar que pode ter em determinado momento para a
produção de ideias por parte do pesquisador. O conhecimento formulado a partir
dessa perspectiva não se legitima pela quantidade de sujeitos a serem estudados,
mas pela qualidade de sua expressão. Igualmente, as informações obtidas no
processo não precisam necessariamente ser repetidas para tornarem-se validadas,
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“(...) seu lugar no processo teórico pode legitimar-se de múltiplas formas no curso da
pesquisa. A legitimação do conhecimento se produz pelo que significa uma
construção ou um resultado em relação às necessidades atuais do processo de
pesquisa” (Rey, 2005, p. 35).
Assim, a abordagem qualitativa volta-se para o estudo de processos
complexos relacionados à subjetividade e, portanto, não possui como objetivos a
predição, descrição e controle, tampouco exige a definição de hipóteses formais,
pois não se destina a provar ou verificar, mas a construir. Ao dizer isso, Rey (2005)
não pretende afirmar que este tipo de pesquisa não prova coisa alguma, mas que
seus objetivos aparecem ao longo do trabalho, estão em constante construção a
medida que o pesquisador elabora sua tese e seus dados.
Um grande desafio para uma abordagem qualitativa é o fato de não
conseguirmos acessar a subjetividade de forma direta, mas através dos sujeitos que
dela participam. Essa expressão indireta da subjetividade tem seu acesso facilitado
por instrumentos abertos, que não possuem as mesmas restrições impostas pelos
instrumentos padronizados. Ferramentas de pesquisa do tipo aberta favorecem a
construção do sujeito muitas vezes para além do esperado, “(...) o sujeito faz mais
do que responder ante um instrumento, ele se expressa por meio dele, elabora e
constrói sua experiência...” (Rey, 2005, p. 82). Nesse sentido, a entrevista aberta é
característica da pesquisa qualitativa e quando utilizada nesse contexto ela deve ter
o propósito de tornar-se um diálogo ao longo do qual aparecem informações
provenientes das experiências do sujeito no mundo real. “A pesquisa é um diálogo
permanente em que as opiniões, cosmovisões, emoções, enfim, a subjetividade do
sujeito estudado constitui elemento relevante para o processo, o que resulta
impossível predizer nos momentos iniciais” (Rey, 2005, p. 89).
Para o autor, todo problema subjetivo é afetado pelas condições em que o
sujeito se encontra e pelo sentido dessas condições para ele, então, o contexto da
pesquisa também afeta a expressão do sujeito nela. Algo a ser levado em conta pelo
pesquisador que não deve interpretar os dados fora desse contexto.
No trabalho atual, a psicanálise serviu como abordagem teórica para a
análise dos dados. A escolha por esta teoria se deu por pensarmos que ela pode
representar de forma especial uma pesquisa qualitativa, uma vez que ela se ocupa
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em compreender a psique humana por meio do estudo do inconsciente. Ao
sistematizar o inconsciente, Freud compreendeu que ali existiam forças que
impeliam o sujeito e que lhe eram estranhas. Portanto, em toda ação humana
existiriam significados submersos, correspondentes à história de vida do sujeito, aos
seus desejos. Deste modo, o trabalho de interpretação realizado pelo pesquisador,
dentro de uma pesquisa que se utiliza da teoria psicanalítica, diz respeito a busca
por des-cobrir este inconsciente a partir de sua expressão. Freud já nos advertia
para os chistes e atos falhos como pistas para acessarmos o inconsciente. Além
disso, a forma como o sujeito se coloca na fala, suas pausas, seus anseios, suas
dúvidas, podem nos indicar um caminho possivelmente fértil para interpretação e
aproximação aos seus desejos inconscientes.
Os conceitos de transferência e contratransferência também são de
fundamental importância quando pensamos em psicanálise como método de estudo.
Isso quer dizer que entendemos que a vida emocional do sujeito será revivida em
sua relação conosco, bem como seremos afetados por sua história. Portanto, para
psicanálise, não há neutralidade científica, ela entende a relação pesquisadorpesquisado como uma relação interpessoal em que ambos se afetam, e se utiliza
desse conhecimento como ferramenta para compreensão dos conteúdos suscitados
por esta relação (Mattioli & Pazian, 2007). Neste sentido que acreditamos ser este o
melhor referencial teórico para alcançar nosso objetivo, uma vez que nos fornece as
chaves de interpretação da subjetividade humana. “A psicanálise como método de
investigação consiste essencialmente na evidenciação do significado inconsciente
das palavras, das ações, das produções imaginárias (sonhos, fantasmas, delírios)
de um indivíduo” (Laplanche & Pontalis, 1983, p. 495).
Desse modo, os recortes feitos na interpretação dos dados da pesquisa não
acontecem de maneira aleatória, mas vão sendo revelados pela própria análise do
material (Figueiredo & Minerbo, 2006).
Salientamos que trabalhamos com as pessoas que consentiram em fazer
parte desta pesquisa concordando com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e apenas após a aprovação deste trabalho pelo Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos. Importante mencionar também que todos os nomes
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próprios usados neste trabalho são fictícios e certos dados foram omitidos para
salvaguardar a identidade dos colaboradores desta pesquisa.
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5.1 Procedimentos

Para que esta pesquisa se efetivasse, foram realizadas 5 entrevistas
abertas, do tipo semidirigidas, com rapazes homossexuais praticantes do
barebacking, ou seja, rapazes que se identificaram como barebackers, mantendo
relação sexual sem preservativo, seja em festas ou encontros sexuais diversos.
Esse critério foi especificado pensando no fato de que a via sexual representa o
modo pelo qual acontece a maioria dos contágios pelo HIV (Ministério da Saúde,
2009), sendo, portanto, a forma mais arriscada de infecção. Todos os rapazes
tinham conhecimento do uso do preservativo como prevenção ao risco de contrair
aids, outra condição importante para esse estudo, já que pretendíamos compreender
a exposição ao risco mesmo de posse desse conhecimento. As entrevistas foram
coletadas entre pessoas encontradas online a partir de sites relacionados ao
barebacking, indicadas por conhecidos da pesquisadora ou dos

próprios

entrevistados e com aqueles que contataram a pesquisadora a partir dos recados e
comentários deixados em sites específicos. Procuramos por rapazes que tivessem
entre 20 e 59 anos de idade. Essa faixa foi delimitada porque, de acordo com o
Departamento de DST, aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde (Ministério da
Saúde, 2009), ela compreende a maior incidência de aids. É importante salientar
que a delimitação feita para a execução desta pesquisa se deu para que tivéssemos
parâmetros específicos para o estudo, considerando uma produção científica, e não
porque acreditamos que apenas homens homossexuais mantenham relação sexual
sem prevenção.
Essas entrevistas continham algumas questões norteadoras previamente
estabelecidas, relacionadas à história de vida dos sujeitos e como eles lidam com a
visão de futuro, percepções de risco e representações da aids. Após alguns dados
de caracterização, a pesquisadora pedia que o entrevistado falasse sobre sua
história de vida e assim a conversa se iniciava. As demais questões eram colocadas
ao longo do diálogo ou surgiam por meio dele. O modelo escolhido para a condução
das entrevistas seguiu a sistematização e justificativas propostas por Bleger (1998).
Segundo o autor, a escolha pela entrevista aberta envolve as seguintes vantagens:
1. permite uma flexibilidade suficiente para que o entrevistado configure o campo da
entrevista de acordo com a sua estrutura psicológica; 2. possibilita uma investigação
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mais ampla e profunda da personalidade do entrevistado; 3. consiste numa relação
(entrevistado/entrevistador) em que ambos podem interferir, possibilitando uma
abrangência maior de significados (Bleger, 1998, p. 3). Concordamos com Bleger
quanto ao benefício desse modelo de entrevista, sendo a que melhor possibilita ao
entrevistado utilizar seus próprios recursos psicológicos para responder às questões
feitas, contribuindo para que o pesquisador tenha acesso a seu mundo subjetivo
pela interpretação de seu discurso. Dentro deste padrão, optamos pelo tipo de
entrevista semidirigida por se tratar de uma pesquisa com o objetivo específico de
compreender o fenômeno do risco de contrair uma doença incurável via sexo
desprotegido. Diferentemente de um atendimento psicoterápico, em que há um
tempo indeterminado para se conhecer e entender as escolhas do paciente, em uma
pesquisa temos o tempo limitado e precisamos delimitar um tema de estudo,
portanto, tornam-se necessárias certas delimitações para alcançar o objetivo
proposto. Por isso, elaboramos algumas questões norteadoras que possibilitassem o
desenrolar da conversa dentro do tema específico de estudo.
Cada entrevista foi analisada separadamente e, posteriormente, discutidas
em conjunto. Nessa discussão buscamos selecionar fatores comuns a todos os
colaboradores e aqueles que se destacavam pela peculiaridade das informações.
Tomamos o cuidado de apresentar o material das entrevistas a outro profissional,
além da própria orientadora desta tese, para que ele pudesse supervisionar e
contribuir com suas observações para a análise das entrevistas, com intuito de
evitarmos qualquer interpretação tendenciosa por parte da pesquisadora.
Sabendo que o sujeito se sustenta através do outro, e sendo a linguagem
fundamental para o desenvolvimento do sujeito, a análise do conteúdo das
entrevistas permitiu que tivéssemos acesso às representações dos colaboradores da
pesquisa quanto à aids e suas noções de risco e, a partir de então, buscar melhor
compreensão do comportamento de risco. Dessa forma, tem-se acesso ao
imaginário pessoal sobre o tema de estudo em questão, contribuindo para a melhor
compreensão da dinâmica subjetiva da pessoa no que diz respeito ao objetivo
específico deste trabalho, como já disse Green (1988, p. 82) “a representação, a
meu ver, é a única saída para nos aproximarmos de uma verdade da qual somos os
sujeitos”. Através da fala de nossos colaboradores pretendíamos produzir um
sentido. Ressaltamos esse „um‟ sentido, porque entendemos que o produto deste
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estudo produzirá um olhar, uma interpretação possível, mas não a única. “Com
relação à verdade da interpretação, ela é sempre relativa ao processo que a
produziu e este processo – como qualquer estratégia – é irrepetível e singular”
(Figueiredo & Minerbo, 2006, p. 274-275). Portanto, como pesquisa qualitativa, este
estudo não pretendeu ser generalizável, mas útil para refletirmos sobre o tema em
questão e colocarmos em prática estratégias mais eficientes de prevenção em
relação à aids.
Deparamo-nos com algumas dificuldades para a execução dessa pesquisa
no sentido de encontrar rapazes dispostos a colaborar com este estudo. Creditamos
tal dificuldade ao tema deste trabalho, que além de abordar a sexualidade,
pretendeu investigar o barebacking, uma prática tabu em muitos meios, como
pudemos observar pelas notícias de jornal e documentários sobre o assunto
(conforme referências). Depois de muitas buscas online, recados deixados em sites
específicos de barebacking, visita a blogs, construção de um facebook específico
para pesquisa onde as pessoas pudessem contatar a pesquisadora e a mesma
pudesse visitar páginas do facebook para iniciar o contato com alguns grupos, houve
a ideia de buscar rapazes que já fossem figuras públicas de alguma forma,
acreditando assim que não haveria muitos receios quanto à exposição pessoal se a
pessoa envolvida já fosse pública. Essa ideia surgiu ao percebermos que mesmo
explicando e enfatizando o cuidado ético que envolve pesquisas com seres
humanos, principalmente no que diz respeito à não identificação da pessoa
envolvida, não era garantia de segurança para alguns rapazes que acabavam
recuando. Com isso, iniciamos uma busca por sites de produtoras de filmes pornôs
brasileiros especializados no público homossexual. O que contribuiu para esta ideia
foi o livro do britânico Tim Dean (2009), especialista em estudos sobre a
sexualidade, que aborda a produção de filmes pornôs gays como um nicho em que o
barebacking é cultuado, uma vez que o preservativo geralmente não é utilizado nas
cenas de tais filmes. Assim, encontramos um produtor nacional de filmes pornô gay
e enviamos uma mensagem para um de seus modelos expostos no site. Dessa
forma conseguimos nossa primeira entrevista e uma orientação que foi importante
para reelaborarmos nossa coleta de dados. Essa entrevista foi realizada via áudio do
aplicativo WhatsApp, por sugestão do próprio entrevistado. Perguntamos o porquê
dessa forma de entrevista e o rapaz nos informou que assim ele se sentia mais
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seguro do que numa entrevista presencial. A partir dessa experiência incluímos essa
modalidade de entrevista por acreditarmos que outros rapazes poderiam pensar da
mesma forma. O fato de termos tido dificuldades para encontrar voluntários
anteriormente também enfatizou esse dado. Nossa proposta original era fazermos
exclusivamente entrevistas presenciais, no entanto, ao longo do caminho e no
encontro com as dificuldades mencionadas, surgiu a necessidade de acrescentar
mais uma estratégia para a coleta das informações. Desse modo, a entrevista
através de áudio do aplicativo Whatsapp passou a fazer parte das opções de coleta
de dados. O local das entrevistas, quando realizada pessoalmente, era sugerido
pelos próprios entrevistados, a pesquisadora frisava, apenas, que necessitava de
um local relativamente silencioso para que a gravação não ficasse comprometida.
No caso das entrevistas pelo aplicativo, a pesquisadora marcava um dia e horário
em comum acordo com o entrevistado em que ambos tivessem disponibilidade para
estar conectados e, então, no período acordado previamente a entrevista acontecia
normalmente.
Considerando o exposto, as entrevistas se deram de duas formas:
pessoalmente e via áudio do aplicativo WhatsApp. Embora houvesse a sugestão de
uma entrevista pessoal, quem determinava como seria era o próprio colaborador.
Das 5 entrevistas realizadas, 3 foram feitas via o aplicativo mencionado e 2 foram
realizadas pessoalmente. Claro que a entrevista pessoal apresenta a vantagem de o
pesquisador estar frente a frente com o entrevistado, observando além de seu
comportamento verbal o não verbal, característica difícil de ser apreendida via
aplicativo de celular. No entanto, como nos interessamos pela realidade psíquica do
entrevistado, o WhatsApp não está isento de suscitar tal realidade a partir do
discurso do outro. A fala está permeada pela subjetividade da pessoa falante, a
forma como ela se organiza, suas pausas, suas falhas, são formas de fazer surgir o
sujeito em meio ao seu discurso, como já nos advertia Freud quando escreveu sobre
os atos falhos e chistes. Desta forma, podemos dizer que a realidade virtual também
é constituída a partir dos desejos do sujeito, “... pois tanto a realidade material
quanto a virtual se orientam pela realidade psíquica” (Ceccarelli & Oliveira, 2015, p.
104). O discurso do sujeito pode trazer à tona suas fantasias a respeito da vida, das
relações, suas expectativas, e uma vez que a fantasia estrutura o conjunto de sua
vida ela pode ser trabalhada, também, através da realidade virtual. Segundo Castells
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(2003, citado por Ceccarelli & Oliveira, 2015), a prática social da internet é uma
extensão da vida cotidiana. Desse modo, podemos entender a internet e seus vários
meios de comunicação como diferentes canais de expressão do inconsciente
(Martinez, 2009).
Cada indivíduo internaliza suas experiências e significa seu mundo a partir
do outro, compondo sua subjetividade. A criança faz isso por meio do brincar, já no
adulto este brincar dá lugar à fantasia. Para Martines (2009), a realidade virtual seria
o espaço da fantasia. Portanto, acreditamos que a entrevista realizada pelo
aplicativo WhatsApp também pode ser um espaço privilegiado de acesso às
fantasias do sujeito, um espaço em que ele próprio se sente protegido e, por isso,
pode dar vazão à sua forma de estar no mundo. E então, a partir desse material,
podemos tentar descobrir o sujeito que está por trás das fantasias. “... é necessário
destacar que para a psicanálise o sujeito é um ponto. Um ponto de referência.
Nunca um ser” (Cabas, 2009, p. 150). Sendo assim, podemos dizer que o sujeito
está sempre em construção e são seus referentes que indicam o caminho para
encontrá-lo, dito de outra forma, são as expressões manifestadas por ele que dizem
algo a seu respeito. E são essas manifestações, a partir da própria fala dos sujeitos,
que nos serviu de base para as análises que seguem no próximo capítulo. Assim, ao
ler a fala transcrita de nossos colaboradores, procuramos analisá-la de acordo com
o enfoque psicanalítico, buscando compreender o significado oculto na linguagem.
Figueiredo e Minerbo (2006), publicaram um artigo que pode servir como um
exemplo de como lidar com os dados de uma entrevista do ponto de vista
psicanalítico. Eles analisaram a fala de uma mulher soropositiva, que havia
contraído aids via relação sexual desprotegida, apesar dela saber como se prevenir.
Os autores advertem que, a fim de conseguir fazer a análise, eles iriam desconstruir
o texto falado por esta mulher, recortar e reconstruir de acordo com algumas bases
constantes na prática clínica psicanalítica. Eles utilizam, como fio condutor da
análise, o sentimento contratransferencial da entrevistadora para dar significado a
vários trechos do discurso desta mulher. Como os autores apontam, esta foi uma
forma escolhida por eles para trabalhar os dados, uma visão, um recorte, outros
pesquisadores poderiam analisar o mesmo discurso de outra forma e seguir por
caminhos diferentes, talvez obtendo diferentes conclusões. Na pesquisa atual,
também pretendemos fazer desconstruções, recortes e reconstruções do discurso
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dos colaboradores, tendo como fio condutor o objetivo deste estudo, e trabalhando
os dados segundo um enfoque psicanalítico. Sabemos que, com isso, obtivemos
uma interpretação possível dos dados e não esgotamos as possibilidades.
Decorrente da análise feita por Figueiredo e Minerbo (2006), os autores
afirmaram que o efeito terapêutico de seu estudo estava em confirmar que
campanhas informativas em relação a aids são inoperantes porque elas carecem de
certas matrizes simbólicas. Em vista disso, eles sugerem que as informações
decorrentes da experiência examinada por eles sejam passadas, aos poucos, em
grupos terapêuticos, e que dessa forma esse conhecimento seja instrumentalizado.
Concordamos com Figueiredo e Minerbo no que diz respeito à instrumentalização do
conhecimento, tornando-o acessível e operante. Também pretendemos que o
conhecimento aqui adquirido seja útil para a melhor compreensão e abordagem de
rapazes praticantes do barebacking, sem a patologização e marginalização destas
pessoas, uma vez que acreditamos que tais atitudes podem colaborar para a
exclusão dos mesmos no acesso aos cuidados com a saúde.
Ainda segundo os autores citados acima, o limite da pesquisa em
psicanálise está em compreender seus resultados dentro daquilo que eles
demonstram, sem querer aplicar o aprendido para realidades que não tenham sido
investigadas. E se pretendemos investigar o risco através da prática do barebacking,
é nesta realidade que as conclusões deste estudo devem ser consideradas.
Ceccarelli (2012a) aborda em seu artigo algumas críticas feitas à psicanálise
devido ao seu método não dedutível a partir dos paradigmas positivistas aceitos
como ciência. Aqui, de certa forma, ele também concorda com Figueiredo e Minerbo
(2006) quanto a impossibilidade de repetição de um mesmo estudo, resultando nas
mesmas conclusões, mesmo que realizado por pesquisadores diferentes, como
prega a ciência positivista. Para Ceccarelli (2012a), mesmo a ciência, de tempos em
tempos, precisa mudar seu paradigma para avançar, as vezes refutando ideias
previamente aceitas. Portanto, uma verdade cientifica o é por algum tempo, pois
pode mudar. Para o autor o que marca a diferença em uma pesquisa psicanalítica é
o objeto da pesquisa, as manifestações inconscientes. Com isso, o autor traz à tona
a noção de realidade psíquica e sua dimensão incompreensível para o pensamento
lógico positivista. Consideramos que a noção de realidade psíquica implica
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pensarmos no significado latente de cada manifestação do sujeito. Aplicada a este
trabalho, considerar a realidade psíquica significou refletirmos sobre o que estava
por trás do risco na prática do barebacking, quais significados ela possui para o
sujeito, que emoções ela suscita ou oculta que mantém a exposição ao risco. Dessa
forma, estávamos interessados em acessar parte dessa realidade psíquica a partir
daquilo que foi dito pelos nossos colaboradores.
“Emoções são modos de estar-no-mundo” (Costa, 2007, p. 47), fazem parte
das trocas entre o indivíduo e o meio, mostram como o sujeito se posiciona diante
da vida, não são meros gestos, mas formas de dar valor a determinados
acontecimentos em detrimento de outros. E foram essas emoções ou parte delas
que quisemos alcançar neste estudo. Localizar as emoções internamente, para
Costa, significa considerar que este é um mundo que não acessamos facilmente. A
rapidez da experiência não é o suficiente para o sujeito sentir a realidade de sua
existência, temos um registro daquilo que vivemos e localizamos este registro no
interior, em nossa memória, memória que nos assegura o sentimento de que a vida
vale a pena ser vivida. E quando transmitimos esse registro para outra pessoa, esta
rememoração nos permite imaginar, criar novas formas de responder ao mesmo
episódio.

Ela é o ensaio que nos faz conceber possíveis e os prováveis, antes e depois das certezas.
Esta ilusão prospectiva ou retrospectiva é atributo do mundo interior, e somente ela pode
renovar nosso interesse permanente pela vida. Sem o perspectivismo, a condicionalidade e
a contingência da esfera interior, seríamos prisioneiros do instantâneo, do que exaure ao se
concretizar. (Costa, 2007, p. 56).

Acreditamos que esta perspectiva de Costa contribui com nossa forma de
coleta de dados por entrevista, uma vez que ela representa uma rememoração e
pode nos trazer experiências importantes da história do sujeito que nos ajudem a
compreender suas formas de estar-no-mundo. Toda experiência humana remete a
um passado e um futuro, porque o sujeito é um ser de história, por isso, a história de
vida dos entrevistados, contada a partir das entrevistas foi importante para que
buscássemos o entendimento de suas escolhas na vida. O sujeito cria a sua história,
ela não é simplesmente imanente às suas experiências, mas, também, fruto da
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interpretação que a própria pessoa faz dela, e como ela as narra. Desse modo,
trabalhar com o discurso foi fundamental para que apreendêssemos o sentido dado
pelo sujeito à sua experiência para, a partir daí, analisarmos os aspectos
psicológicos envolvidos na vivência do risco via barebacking.
Nas próximas páginas são apresentadas as análises das entrevistas e
posteriormente a discussão das mesmas, seguindo-se as considerações finais deste
trabalho. Ressaltamos que foram utilizados alguns trechos das entrevistas para
compor nossa interpretação dos dados e alcançar nosso objetivo. Palavras em
negrito correspondem às falas e expressões da pesquisadora. Salientamos que
todos os nomes constantes nas análises são fictícios e que certos dados de
localização foram omitidos no sentido de salvaguardar a identidade dos
colaboradores envolvidos.
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6. ANÁLISES DAS ENTREVISTAS

6.1 Entrevista com Kamilo

Kamilo foi o primeiro rapaz a ser entrevistado e aquele que nos deu um
caminho muito importante quanto à coleta de dados. A partir da entrevista realizada
com ele é que incluímos a possibilidade de fazermos entrevistas via áudio do
aplicativo WhatsApp, por acreditarmos, conforme nos explicou Kamilo, que desta
forma algumas pessoas se sentiriam mais confortáveis em colaborar com nosso
estudo, uma vez que, para alguns, essa maneira contribuiria para a manutenção de
um certo anonimato.
Kamilo é um rapaz de 27 anos de idade, com ensino médio completo e que
trabalha como cozinheiro. Nasceu no Nordeste, criado apenas pela sua mãe,
mudou-se sozinho para a cidade onde vive hoje, na região sudeste do Brasil. Está
na cidade atual há 10 anos, ocupa-se com cozinha mais ou menos esse mesmo
tanto, mas disse trabalhar desde os 8 anos de idade. Além de cozinheiro, Kamilo
também é garoto de programa e já fez filmes pornôs. Ficou a primeira vez com um
homem aos 18 anos e desde então nunca mais esteve com uma mulher. Segundo
ele, seus clientes sempre foram mais velhos. Desde seu início como garoto de
programa sua clientela tinha por volta dos 20, 30 anos, quando ele tinha 18.
Inicialmente, Kamilo disse que não tinha muito conhecimento dos perigos do
sexo sem preservativo pela falta de informações. Hoje em dia ele diz que não é mais
assim e coloca o sexo desprotegido como uma escolha, uma opção em viver o
barebacking. Mais adiante em seu discurso, coloca o ato de ter relações
desprotegido como um processo natural. Porém, sabemos que tudo o que diz
respeito ao desenvolvimento da sexualidade no sujeito não é natural, advém de um
investimento feito pela mãe em seu filho, acolhendo-o e dando a ele um significado.
Isto posto, o corpo erógeno não é natural, como diz Kamilo, ele já representa um
desvio do natural. “O corpo psicanalítico não é o mesmo do corpo biológico, ele é
desviante” (Azambuja, 2005, p. 16).
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É por intermédio dos cuidados maternos que um corpo meramente biológico
se transforma em um corpo erógeno, e o erotismo passa a ser a forma como o
sujeito se relaciona consigo e com o mundo. Partimos de um corpo material para um
corpo simbólico, esse que interessa à psicanálise. E o que marca esta passagem é
justamente a fantasia, o momento em que o seio da mãe é mais do que um órgão,
representa um mais além. Em outras palavras, a fantasia é responsável por conectar
o sujeito ao meio, por meio de produções imaginárias que dão significado ao que é
vivido pelo sujeito, é uma forma de metabolizar o social.

Assim sendo, o fantasma é histórico ao mesmo tempo que ilusório. Precisamente por ser
ilusório, aparece como subjetivo (e, portanto, imaginário); e, por ser histórico, aparece na
dependência de um universal (e, portanto, simbólico): dupla vertente que, definitivamente,
rege a toda formação do inconsciente. (Cabas, 1982, p. 49).

A sexualidade do sujeito representa um “corpo sempre fantasiado... Em
outras palavras, dotado de uma anatomia imaginária que não pode ser capturada
pela inteligibilidade biomédica das ligações nervosas” (Cunha, 2010, pp. 99-100).
Então dizer que o barebacking foi uma escolha e que a camisinha foi sendo abolida
naturalmente faz parte de uma ideia que Kamilo tem de sua própria sexualidade,
uma fantasia. Fantasia essa que esperamos poder compreender ao longo de sua
fala sobre esse corpo que sente prazer na relação sexual desprotegida, como
veremos adiante.

E... e quando eu me assumi como gay, como... resolvi viver como gay, eu não tinha muita
consciência dos perigos de não fazer um sexo seguro, então a... como eu sou do interior da
(cidade de origem) a gente não tinha a informação correta sobre os possíveis danos à
saúde em fazer um sexo desprotegido. E ai inicialmente foi assim. Hoje não é mais isso,
hoje sei lá, hoje acaba sendo mais como opção é... e ai também... depois disso eu fiz filme
pornô, acabei me tornando também além de cozinheiro também sou garoto de programa e a
maioria dos cliente que procuram um garoto de programa geralmente eles querem sexo
sem camisinha.

Continuando nosso raciocínio, dizer de um processo natural parece implicar
que Kamilo talvez reconheça, inconscientemente, que existe algo nele que o
determina sem que haja uma escolha, mas que há uma „natureza‟ que o habita.
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Esse algo a mais que nos marca como sujeitos é a própria pulsão, motor de nossa
existência. Então por trás do não uso do preservativo pode existir uma pulsão sexual
que impulsiona o sujeito para um objeto, neste caso, para um encontro em que o
risco faz parte da exigência do desejo.
Embora no trecho acima Kamilo coloque a escolha pela camisinha como
sendo do outro (seus clientes), ele não toma nenhuma atitude contrária e aceita a
relação sexual sem camisinha. Disse ter virado “um hábito”. Se brincássemos um
pouco com esta palavra e tirássemos seu acento, poderíamos arriscar dizer que
Kamilo habita ali onde o risco se coloca, no desafio, no barebacking. Esta prática
seria sua maneira usual de ser, como a própria definição da palavra „hábito‟.
Kamilo relata sua prática como um fetiche:

E assim geralmente quem faz sexo é... sexo sem camisinha é mais pelo fetiche que há em
torno disso, então as expressões que, que se usam, se você olhar alguns contos eróticos...
que tem na internet, os maiores acessos são aqueles sem camisinha, os filmes
pornográficos tantos gay como hetero os mais assistido, os que mais tem visualização são
sem camisinha, então por ser algo proibido a... as pessoa tende a ter uma, como é que
fala... a cobiçar mais, porque assim o que não é proibido é fácil, o que é fácil ninguém
quer...

Freud afirmou em seu texto sobre o fetiche (1927/2010), que o mesmo era
um substituto do pênis, mas não um pênis qualquer, mas um muito especial, aquele
da infância, perdido posteriormente. Freud se refere ao pênis materno, que embora
não seja um órgão real, é o representante de uma relação simbólica entre mãe e
filho, em que esta mãe é significada como absoluta, capaz de satisfazer todas as
necessidades de seu filho. Nesse sentido, o fetiche é ao mesmo tempo uma recusa
e uma afirmação da castração, isto é, ao precisar de um fetiche percebe-se que não
se é absoluto e que nada é, mas, simultaneamente, ele mantém a fantasia de que
uma satisfação plena é possível. E o que poderia representar um fetiche no
barebacking? A própria abolição da camisinha, ou seja, o risco. Negar a castração
significa não ter limites para o gozo. Uma sexualidade permeada por limites tira a
excitação de qualquer relação sexual, justamente o que as „burocracias‟ da saúde
fazem, normatizando as atitudes das pessoas em relação ao seu corpo. O
barebacking vai na contramão da normatização para deixar livre o fluxo do prazer,
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independentemente das consequências, é como um flerte com a morte, uma vez
que dá vazão a desejos sem censura nenhuma, no entanto, embora esse flerte
aconteça, não parece que o fim último é a morte propriamente dita, mas o prazer.

Pode-se esperar que, como substitutos do falo cuja falta se sente na mulher, sejam
escolhidos órgãos ou objetos que em outros casos também simbolizam o pênis. (Freud,
1927/2010, p. 247).
O fetiche, assim, funciona como um memorial que está no lugar de algo, do vazio. Porém,
ao colocar algo no lugar, marca-se, mais que tudo, a existência da falta, operação da ordem
do simbólico, como presença de uma ausência. (Mello, 2007, p. 73).

O risco aqui poderia então representar aquele “pedacinho a mais de prazer”
(Cabas, 1982, p. 117) outrora sentido, como lembrança de um período de prazer
absoluto.
Kamilo identifica o barebacking como proibido e por isso mesmo desejável.
Podemos perceber aqui uma definição implícita de risco como aquilo que não se
deve fazer, mas que ganha seu valor justamente pela proibição, como um interdito,
ou melhor dizendo, como a transgressão de um interdito, como uma sexualidade
que representa uma ruptura. “O sexo é subversivo, ignora as classes e hierarquias,
o dia e a noite” (Azambuja, 2005, p. 16).

Somos todos perverso-polimorfos, pois somos todos desviantes do biológico animal. Não
estamos sujeitos apenas a padrões instintivos, mas temos caminhos, sendas, detours, que
nos abrem para o simbólico, onde os corpos se encontram pelo fetichismo, pela fantasia, no
onírico. (Azambuja, 2005, p. 17).

Um dos principais interditos, constituintes da própria cultura, é o interdito do
incesto. No caso de uma criança, este interdito incide sobre a proibição de tomar sua
mãe como sua na dinâmica do desejo, ao que Freud nominou Complexo de Édipo.

Moral da estória: o Édipo é o registro simbólico que permite entender a constituição destes
três fundamentos do sujeito inconsciente: identificação, sexualidade e modelo para seu
exercício. Fundamentos que, oportunamente, são os que se condensam e deslocam,
metaforizam em toda produção do sujeito (Cabas, 1982, p. 125).
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Com este interdito se proíbe à criança acesso ilimitado ao seu desejo, põese um limite nesta relação, relativizando seu próprio narcisismo, uma vez que a
criança será forçada a expandir seu universo para além deste núcleo bebê-mãe.
“O que o homem não é, ele vivencia quando transgride realizando uma
experiência com os limites...” (Borges, 2005, p. 29). Dito de outra forma, acreditamos
que pela transgressão o sujeito procura confirmar sua onipotência narcísica. Ao
transgredir um padrão sexual cunhado por uma sociedade que regulamenta os
corpos e aquilo que é possível para ele fazer, Kamilo pode estar afirmando sua
singularidade pela confrontação com uma ordem sexual imposta, heterossexual e
circunscrita ao casamento, sem que seja visto com bons olhos o livre exercício da
sexualidade.

Uma vez que o psíquico não se constitui desvinculado do social, é a integração entre eles
que possibilitará às singularidades a sua afirmação. Dito de outro modo, se a força
regulatória tem o poder de produzir os corpos controlados por ela (Butler, 1993b), estes têm
também o poder de destituir a força regulatória através de pequenas instabilidades. São tais
instabilidades que possibilitam a afirmação das singularidades e se constituem como uma
tentativa de confrontar a ordem sexual absoluta. (Prata, 2010, p. 11).
Em outras palavras, o discurso freudiano se opôs ao imperativo de normalização do sexual,
aproximando-se do discurso da arte erótica. Neste, o sujeito pode escolher os próprios
caminhos sexuais e traçar seus destinos eróticos, sem se submeter a qualquer padrão de
normalização, mas tem de correr o risco de perfilar sua singularidade, rompendo seja com
as exigências da moral sexual civilizada, seja com o ideário da biopolítica (Birman, 2010, p.
26).

O risco parece ser, então, uma via de transgressão para o sujeito poder
exercer seu erotismo, sua singularidade, ainda que sofrendo as consequências
dessa escolha.
Ao se referir ao „processo natural‟ pelo qual o sexo sem camisinha tornou-se
parte de sua vida, Kamilo coloca que depois de algumas vezes ter cedido a esse tipo
de sexo houve a percepção de que o prazer era maior sem o preservativo.

é... aconteceu naturalmente a primeira vez, depois a segunda e foi indo n... depois a gente
viu que o prazer é um pouco maior sem camisinha... mas não tive que tomar uma decisão
séria tipo „ah vou transar sem camisinha‟, foi algo que surgiu naturalmente mesmo.
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Ora, a atividade sexual para os primeiros homens não teria conscientemente a finalidade de
procriação, mas somente de busca de prazer imediato. Essa busca é que vai dar origem ao
erotismo (Neto, 2005, p. 37).

O princípio do prazer parece estar em evidência aqui. Curioso que ele usa
as palavras “a gente” para explicar a questão, não assumindo diretamente o prazer
que a prática do barebacking proporciona, mas se incluindo pelo uso de palavras
que correspondem ao pronome „nós‟. Podemos pensar que tal fala serviu como
defesa para amenizar sua exposição, ao mesmo tempo que lhe confere uma
identidade de grupo, ou seja, o „nós‟ poderia se referir ao grupo de praticantes do
barebacking com o qual Kamilo tem afinidade. Dizer que sexo sem preservativo não
foi “uma decisão séria” parece colocar o risco como um elemento a mais, mas de
importância menor. Suspeitamos que seja assim porque a transgressão realizada na
experiência de risco representa apenas um meio para que o sujeito afirme a si
mesmo, esta última operação sendo a mais fundamental para a existência do
sujeito.
Ao falar de sua experiência em uma festa promovida para o sexo bare,
Kamilo diz não ter gostado devido às pessoas presentes.

Geralmente pessoas mais velhas e feia fisicamente nã... não com ar de doente mas assim a
pessoa, sei lá... um lugar também que vai muito afeminado, aquelas pessoas com muito
trejeito gays... pessoas que tem um... que se você vê na rua você sabe que é, que é
homossexual.

Este trecho dá a impressão de que, para Kamilo, a aids ainda „tem cara‟, que
seria possível identificar a doença só de olhar a pessoa. Essa fantasia de que se
percebe a doença pelo olhar poderia manter a prática do barebacking, uma vez que
afasta o risco do sujeito pela crença de que ele seria capaz de prevê-lo. Poderíamos
pensar aqui numa crença narcísica onipotente. Outra questão que chama a atenção
é o fato de, embora sendo homossexual, Kamilo não se reconhece entre os
homossexuais visivelmente femininos. O olhar ganha uma certa importância para
Kamilo. É olhar para as pessoas “feias” que o faz não gostar da festa, assim como
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olhar para homossexuais “muito afeminados”. Seu julgamento passa pela visão.
Como lembrou Betts (2007),

O eu seleciona e vê apenas as imagens e formas imaginárias nas quais se reconhece,
sejam sonoras, tácteis ou, sobretudo, visuais. Ou seja, o eu só vê o que o espelho reflete. O
olhar é de outro registro. Onde o ver encanta e fascina narcisicamente, o olhar interroga e
causa o desejo. (p. 54).

Aquilo que é visto por ele não permite que ele se reconheça porque é
estranho a si mesmo. Podemos supor que sua autoimagem está comprometida já
que em meio a outros homossexuais ele se percebe como estranho. E em outros
momentos do discurso de Kamilo ele se compara a outros considerando o quão
mais complicada pode ser a sua vida, a vida de uma pessoa homossexual. Talvez o
barebacking, como uma prática para os fortes, já que é difícil, poderia funcionar
como um resgate de sua própria imagem. “Aquele que transgride não apenas
desobedece uma regra. Ele vai a um lugar em que outros não estão; e ele conhece
algo que outros não conhecem” (Sontag, 1967/1983; citado por Bartucci, 2005, p.
41). Por essa via, o sujeito alimenta seu narcisismo, inflando sua imagem pessoal
por estar ali onde outros não estão. Embora Kamilo seja homossexual, ele não se
coloca como aqueles homossexuais „afeminados‟, por isso, é diferente, tem um
valor.
Quanto à possibilidade do uso de preservativo em alguma relação sexual,
Kamilo esclarece que não é sempre que ele não o utiliza:

Então, eu pratico o sexo sem camisinha, só que não é 100% sem camisinha. Por exemplo,
se eu vou transar com uma pessoa e a pessoa faz só com camisinha, eu transo com
camisinha, só que se ela faz sem camisinha, eu transo sem camisinha, não tem problema.
Eu namoro atualmente, e com meu namorado eu faço questão de usar camisinha sempre...
até porque eu não quero correr risco com ele, tipo que aconteça alguma coisa nem comigo
nem com ele (pausa) é... então... é meio que assim, com namorado eu uso, sempre uso
camisinha e se eu ficar com alguém de fora a pessoa quiser usar camisinha eu uso
tranquilamente, eu não vejo problema (pausa) então, tem, porque tem pessoas que
realmente... só transam sem camisinha, no meu caso não, eu posso transar com ou sem.
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Interessante notar aqui que ele só utiliza camisinha, com constância, com
seu namorado. Em seu trabalho o cliente decide, mas anteriormente ele já havia dito
que a maioria dos clientes preferem não usar o preservativo, então, podemos supor
que a prática do barebacking se dá, no caso de Kamilo, quando há um prazer
envolvido, mas sem enamorar-se. É muito curioso isso porque vai na contramão do
que foi lido em relação ao uso do preservativo e o envolvimento emocional.
Normalmente, o que acontece com maior frequência, é a retirada do preservativo
conforme a pessoa se envolve num relacionamento e passa a confiar no parceiro
devido ao amor que sente por ele (McLean, 1994; Paiva et al., 2005). Nesse sentido,
seria lógico presumir que a pessoa usaria preservativo caso tivesse relações sexuais
fora de seu relacionamento, e não o contrário, como Kamilo. No entanto, mais para
frente em sua fala, parece que Kamilo nos dá uma pista para entender este
procedimento com seu namorado. Esse trecho de sua fala está logo abaixo. Quando
questionado a respeito da aids, Kamilo afirma que pensa sobre o assunto e por isso
mesmo nunca faz sexo passivo desprotegido e volta a afirmar que com o namorado
sempre usa preservativo, e enfatiza que “em casa” sempre será esta sua postura.
Afirma que o problema de a aids parecer ser muito ruim se dá porque está
relacionada a sexo, “e tudo que é relacionado a sexo biblicamente é uma coisa que
é condenável”, diz que muitas pessoas acreditam ser “doença de gay, acaba
também sendo uma coisa muito endemonizada”. Para ele, ainda há aqueles antigos
que falam “doença de rua”, ou seja, quando o marido ia para rua, tinha relações
sexuais com alguma prostituta ou mulher da vida e trazia doença para dentro de
casa. Na sequência dessa sua fala, gradativamente vai se clareando a possibilidade
de pensarmos porque Kamilo usa preservativo com seu namorado. Provavelmente,
ele não quer ser aquele homem que traz doença da rua para casa. Seu modo de ser
(homossexual) e estilo de vida (barebacking, garoto de programa) já são
condenados pelos discursos religioso e biomédico, então, é como se ele tentasse
reduzir os danos usando camisinha com seu namorado para não trazer os perigos
da rua para dentro de casa. Do mesmo modo que ele afirma não fazer sexo passivo
porque sabe que o risco de contrair aids dessa forma é muito maior do que quando
ele se envolve ativamente na prática sexual. Parece que o acesso a algumas
informações sobre a aids e suas formas de contágio contribuem para um manejo do
risco, como De Luiz (2013) advertiu. Assim, a escolha pelo sexo ativo pode ser
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encarada como uma redução de danos. E com seu parceiro fixo, em que ele parece
dar a entender que é passivo na relação, ele usa, então, preservativo.

Sim, penso bastante (na aids). Tanto que, por exemplo, é... eu não faço sexo passivo, ou
seja, eu não dou pra um cara sem camisinha, geralm... até porque pra quem dá o riscos são
maiores é... e com meu namorado, com 28 também, eu só faço com camisinha, justamente
pra evitar tanto o meu contágio, a minha pessoa quanto dele. Quero manter os 2 neutro.
Então a... hoje tá um tema bastante pertinente, a gente vê hoje em dia em redes sociais, em
documentários, em filmes, na televisão, hoje tá uma coisa mais escancarada... então hoje tá
uma coisa que... essa informação hoje todo mundo tem acesso... mas eu... justamente por
isso hoje por tá mais frisado a gente acaba tendo mais consciência, então justamente por
isso que hoje em dia, principalmente em casa, eu sempre vou transar com camisinha. Mas
não é algo que me deixa incomodado dizer ai, se algum dia eu tivesse HIV se eu ia ficar
assim, acho que não, até porque eu passei a estudar um pouco sobre a... sobre o vírus HIV,
sobre a doença em si, e eu vejo que assim, é muito pior você ter o diabete, você ter um
câncer, você ter uma outra doença do que o HIV em si... o problema é... o HIV ela tem essa
máscara de, de muito, muito, muito ruim por ser algo primeiro, algo que é relacionado a
sexo, e tudo que é relacionado à sexo biblicamente é uma coisa que é condenável e... é a
coisa que muitos, muita gente acaba dizendo ser doença de gay, acaba também sendo uma
coisa muito endemonizada, o que não é bem na verdade isso, por exemplo, uma pessoa
com diabete ela tem muito mais risco de morrer do que a pessoa com HIV...uma pessoa
com Alzheimer tem muito mais risco de morrer do que com HIV... e ai tem uma lista enorme
de doenças. É... então assim, o problema hoje mais tá isso, as pessoas... elas associarem
muito a religiosidade ao que elas aprenderam com os pais, com os avós e gerações
passadas sobre o HIV... ou sobre tudo que se relaciona a sexo (pausa) ah... alguns antigo
inclusive falam „doença de rua‟... que nem sempre é HIV... a expressão doença de rua vem
porque os marido iam pra rua, transavam com alguma prostituta ou alguma mulher da vida...
e trazia a doença pra casa, ah o fulano tá com doença de rua, tá... porque o marido dela
trouxe (pausa). Mas assim, é... eu não tenho esse problema, se tá por trás, se um dia eu
pegasse HIV... vai ser o fim da minha vida, não até porque eu sei que é uma doença que é
altamente controlável, e dá pra você viver bem mais tranquilo, outras doença sim... (áudio
incompreensível) sei outras doença, outros vídeos também relacionado a sexo é realmente
perigoso, assim como já mencionei o diabete, o Alzheimer, o câncer, é um pouco mais
perigoso.

Pela resposta acima e a hipótese de entrevermos em suas práticas sexuais
uma possibilidade de redução de danos, podemos pensar que Kamilo percebe-se
em risco e se utiliza de algumas estratégias para diminuí-lo. No entanto, ele próprio
cita uma série de outras doenças que poderiam ser piores do que a aids, então,
esse risco, mesmo que conhecido, mais uma vez, parece ser menor diante do
julgamento de uma sociedade tida como inquisidora no que diz respeito ao sexo. É
como se a vivência do risco fizesse parte de sua vida, de seu ser, assim como a aids
e outras doenças, não só o HIV deve ser considerado simplesmente porque ele nos
remete à sexualidade, outras doenças também podem afetar a saúde e debilitar o
sujeito, não há um mundo seguro. E se este mundo não existe, pelo menos Kamilo
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parece esperar que ele possa escolher qual direção tomar, mesmo que todas
representem algum risco.
Porém, sendo ele fruto desta mesma sociedade inquisidora, Kamilo parece
estar identificado com ambas as posições, do sagrado e do casamento, mas
também da rua, do libertino. Em casa surge a necessidade do neutro. Mas o que
deve ser neutralizado? O desejo? O prazer? E na rua, a livre circulação desses
mesmos desejos e prazeres, sentidos na carne, na pele. Freud, ao longo de sua
obra, discorre sobre a postura de neutralidade do analista diante de seu paciente,
abstendo-o de sua satisfação pulsional (citado por Coelho & Souza, 2012). Do
mesmo modo, podemos pensar nesta palavra, para Kamilo, como a emergência de
uma postura em que a satisfação de seu desejo está suspensa, graças ao
sentimento que ele nutre pelo parceiro. Se o amor retira libido do próprio sujeito,
esvaziando seu narcisismo, a aventura fora de casa, no risco, no prazer da carne,
retoma essa energia, reinvestindo-a narcisicamente. No amor a pessoa sacrifica
parte do seu narcisismo pelo outro, e a única maneira de restituí-lo é ser amado
(Scapin, 2006), talvez essa seja a compensação de Kamilo no ambiente doméstico.
Em casa, ser amado se sobrepõe ao prazer.
Imaginamos que o neutro, neste caso, seria destinado às relações, ao
reconhecimento de um ponto, já os casos fortuitos, clientes de profissão, referem-se
à possibilidade de prazer ilimitado. Em casa, o limite. O preservativo. Na rua, o risco.
Esse parece ser um jogo entre a onipotência narcísica e a realidade do sujeito. É na
exposição com o ilimitado que o desejo parece se colocar aqui, com uma
possibilidade de satisfação parcial, uma vez que a pulsão é sempre parcial. Com o
parceiro fixo essa satisfação fica comprometida, porque o preservativo se coloca em
seu lugar. Ambos os momentos, a relação sexual com o parceiro fixo e com os
clientes, se dão pela união dos corpos, no entanto, apenas com os clientes é
possível a fantasia de fusão completa.
Quando foi pedido que Kamilo falasse sobre seu futuro, o fato dele,
inicialmente, não conseguir se ver nessa perspectiva pode nos apontar seu modo de
viver apenas no presente, sem refletir sobre as consequências daquilo que ele
experencia. E, na verdade, se o barebacking se mantém por sua dificuldade, como
ele disse anteriormente, pelo que podemos inferir do prazer implícito justamente na

73

exposição ao risco, dizer que esta prática do sexo sem preservativo, uma prática tida
como arriscada para a saúde, será facilitada no futuro, talvez fosse o mesmo que
dizer que ela perderá a graça, porque deixará de ser um elemento transgressor.

Então... eu não consigo muito pensar a longo prazo, mas... é... como o avanço da medicina
tá... já tá aí, a gente sabe que já existe cura do HIV, do vírus, apenas não estão disponível
pra todo mundo... mas eu não, não vejo algo tão ruim não, provavelmente não, eu acredito
que pra os adeptos ao sexo sem camisinha, eu acho que a facilidade vai ser maior, até
porque hoje em dia tem aaa... aquela coisa tipo a pílula do dia seguinte né, você faz o sexo
sem camisinha, depois você vai num posto e toma um remédio lá que é pra poder evitar o
contágio... então assim... não me vejo, eu me vejo normal, eu trabalho ah... quero ter filho
ainda, normal.

Parece que uma vez tornada uma prática fácil, seria como dizer que se
tornou comum, banal, normal e, portanto, Kamilo talvez não se enxergaria mais
como endemonizado por suas preferências sexuais. Curioso notar sua menção à
cura da aids. Tal crença não faz parte de uma realidade factual, mas de uma
realidade psíquica em que Kamilo pode estar racionalizando ou fantasiando uma
solução para eximi-lo do risco e da peculiaridade de seus desejos, porque uma vez
que houvesse a cura, não haveria risco.
Podemos ligar a palavra „fácil‟ empregada por Kamilo como „facilidade‟ com
a conversa posterior, após a entrevista propriamente dita, quando a pesquisadora
pede a ele que fale um pouco sobre o porquê da entrevista pelo WhatsApp e ambos
estendem um pouco mais o diálogo. Nessas falas, Kamilo coloca que ser “hetero é
muito mais fácil”:

Então, por mais que você fala da segurança de uma entrevista, quando você faz isso via
WhatsApp ou via telefone, você tem uma segurança maior, é... meio que manter o
anonimato. E pessoas que praticam sexo sem camisinha, elas nunca falam que praticam
sexo sem camisinha, então pra você arrancar isso de alguém facilmente, ah eu faço sexo
sem camisinha, dificilmente você vai ouvir. De repente se o entrevistador for hetero é muito
mais fácil ele falar pra você que ele faz sexo sem camisinha do que se ele for gay, se ele for
gay ou bissexual ele vai falar sempre que ele faz com camisinha. Justamente por isso,
porque por ser gay ele acaba sendo... o julgamento é diferente... então a... assim como
acontece nas festas e tal, o anonimato acontece sempre.
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Imaginando que quando ele disse “entrevistador” ele estava querendo dizer
entrevistado, considerando o contexto da frase, podemos reafirmar o exposto no
parágrafo anterior quanto à Kamilo entender por fácil aquilo que é comum, que faz
parte de um padrão mais aceito socialmente. Então, ao prever um futuro em que os
praticantes de sexo sem camisinha, aqueles que se arriscam, terão suas práticas
facilitadas, implicitamente, ele espera por uma aceitação, não necessariamente a
aceitação do risco em si, mas de si próprio. Algumas falas parecem indicar tal
interpretação porque ele dá a entender que vive camuflado e que é difícil se expor a
alguém, como é o caso dessa entrevista que ele concedeu.

Porque assim, dificilmente alguém vai se predispor a conversar com você... falando sobre
sexo sem camisinha assim cara-a-cara, muito, muito, muito difícil. Vão achar assim,
gravado... vão achar que a pessoa tá usando de má fé, e assim, não quer se expor mesmo.
Tenho amigos heteros também que só fazem sexo sem camisinha (pausa) hetero
geralmente fala mais, ele é mais, é mais aberto a isso porque pra eles é algo mais normal...
isso é típico dos heteros tá, é tipo eles não fazem exame mesmo, dificilmente você vai ver
um hetero fazendo exame porque ele acha que quem faz exame de HIV, o teste, é gay. E
não é bem assim. Então muitos hetero tem, tem a doença, tem o vírus... por transar sem
camisinha, que hetero geralmente não usa camisinha, e eles não fazem a prevenção, eles
não fazem exame, não fazem o teste.
tem algumas pessoas que fazem sexo sem camisinha, claro elas não vão falar, não vão se
expor, ao menos que ela mude totalmente o roteiro da conversa pra se camuflar o máximo
possível, mas tem pessoas que fazem sexo sem camisinha de propósito é...
... e bola algumas estratégia pra poder contaminar o próximo... é... é coisa que eu não faço.

Kamilo parece ver a si mesmo em oposição a heterossexualidade. Para
Cabas (1987), “o sentido é um efeito de oposição (jogo opositivo) dos significantes”
(p. 170), o que nos levaria a supor que Kamilo se reconhece na diferença, e não
como um ser em si mesmo. Costa (1992), em seu livro „A inocência e o vício‟, fala
sobre o fato de nossa sociedade ter resolvido classificar as pessoas que nela estão
como heterossexuais e homossexuais, e que só conseguimos enxergar os diferentes
modos de ser por meio dessas categorias, o que coloca os homossexuais sempre
na posição de outros, do estranho, à margem, uma vez que há em nossa sociedade
um padrão heteronormativo de sexualidade. Para o autor, a posição oferecida aos
homens homoeroticamente inclinados contribui para que eles busquem formas
alternativas de expressão de si mesmo que muitas vezes os coloca em risco.
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Acreditamos que Kamilo, ao se colocar em oposição aos heterossexuais, esteja
justamente utilizando da única categoria que ele conhece para se reconhecer.
Kamilo coloca as pessoas heterossexuais como aquelas que não se cuidam, nem
sabem se possuem o vírus, não fazem o teste para HIV e que, por isso mesmo,
podem contaminar os outros. Contaminar os outros de propósito é coisa que Kamilo
disse não fazer. Assim, ele procura afirmar-se como alguém que tem valor, porque
diferentemente do hetero ele se cuida, não se cuidar é típico de heteros. Não é o
caso dele.
Na fala acima também podemos pensar no sentimento transferencial de
Kamilo, no sentido de que ele tem muita dificuldade em se expor e confirmar que
mantém relações sexuais sem preservativo, e que isso é muito normal para os
heterossexuais, mas não para ele, portanto, ele tem que se camuflar, se esconder
entre as linhas de seu discurso para poder me ceder uma entrevista. Isso justifica a
palavra “gente”, a forma como ele racionalizou seu discurso quando, por exemplo,
afirma que outras doenças seriam mais sérias do que a aids. A pesquisadora teve a
impressão, contratransferencialmente, de que ele se continha e refletia muito para
falar, deixava de falar algumas palavras que poderiam ser importantes, deixou de
aprofundar suas respostas, provavelmente na tentativa de se preservar de um
julgamento “diferente” de minha parte, como ele mesmo disse, que gays são
julgados de maneira diferente. Pensando que ele se expõe por oposição, podemos
refletir sobre seu discurso com esta ideia em mente. Como pesquisadora,
representante da ciência, Kamilo pode ter me visto como alguém que detém uma
verdade, possivelmente uma verdade que poderia também reprimi-lo, já que o
discurso científico se distancia do prazer. No entanto, a verdade que nos interessa
neste trabalho é a verdade de Kamilo, para poder aprender com ele.
Kamilo diz que não contamina o próximo. E quem seria esse próximo?
Podemos pensar no seu namorado, uma pessoa com quem ele tem um
relacionamento e está mais envolvido em seu dia a dia. Porém, seus clientes, sendo
ele garoto de programa, poderiam ser considerados próximos? Pensando que o
próximo é aquele que está numa pequena distância ou que se segue imediatamente,
provavelmente seus clientes não se incluem nesta categoria, por isso, ali, com eles,
valeria tudo. Ao contrário, com seu companheiro, há maior proteção. Ele chega a
dizer, depois de já ter mencionado anteriormente que não faz sexo passivo sem
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camisinha, que “ah dá pra alguém sem camisinha só se eu quiser mesmo”, ou seja,
essa possibilidade existe sim, e quem determina o uso ou não do preservativo é seu
desejo. Dentro da categoria do desejo, da carne, do prazer, parece não existir a
consideração do risco. Inclusive essa palavra não foi mencionada por ele. Ao ler o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) Kamilo soube que este estudo
tinha como tema o risco. Nesta primeira entrevista a pesquisadora procurou não
dizer esta palavra ela mesma, para que assim o discurso do seu informante pudesse
fluir livremente e ela pudesse tentar apreender a noção de risco do entrevistado ao
longo da conversa. Percebemos então que há uma preocupação em relação a aids,
mas nada que salte aos olhos como um risco realmente temido. Inclusive a
comparação feita entre a aids e outras doenças mostra o quanto parece ser
indiferente para Kamilo o perigo desta doença específica vir a acometê-lo.
A via do erotismo parece se transformar numa alternativa para o prazer mais
primitivo, aquele que é sentido no corpo, na pele e que ainda não se põe em
palavra. Essa pode ser uma hipótese para a compreensão do risco via prática do
barebacking para Kamilo. Quando o sujeito faz sexo sem preservativo, “sem capa”
termo usado por Kamilo e muitos barebackers na internet, seu contato com o outro
não é mediado, é direto, é corpo a corpo, pele a pele. Um pai é mediador da relação
da mãe com seu filho, assim como podemos fazer um paralelo com a camisinha
como mediadora da relação entre o sujeito e seu desejo sexual. No entanto, na
prática do barebacking extinguem-se os mediadores, não há “capas” protetoras. Não
haver essa capa de proteção implica necessariamente num risco, um risco de
sucumbimento do sujeito, ao mesmo tempo em que o faz reviver um período de
extrema completude. O que queremos dizer com isso é que sexo inseguro, esse
risco, pode remeter à fusão com a mãe na mais tenra idade e, também, por isso
mesmo, ao período em que o sujeito ainda estava por vir. Mas, aparentemente, este
risco está sempre em segundo plano, estando o prazer em evidência.
A capa de um livro antecede e protege seu conteúdo, a capa de um superherói ajuda-o a se proteger dos inimigos, a capa de chuva nos protege de nos
molharmos, a capa está sempre antes da essência do que ela recobre e tem a
função de evitar uma exposição, mas assim fazendo, ela impede nosso contato com
o objeto direto, fruto do desejo. No barebacking, essa capa é suprimida, dando
acesso direto ao prazer. “Sem prazer não haveria vida biológica, uma vez que ele é
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a condição de possibilidade para a produção e a reprodução da ordem da vida”
(Birman, 2010, p. 18).
Uma vez que podemos entender o erotismo como uma via pela qual o
indivíduo ascende em sua condição de sujeito, já que seu corpo é investido de afeto
pela sua mãe e depois por ele próprio, podemos pensar que a camisinha poderia
representar um obstáculo para a forma como o sujeito construiu a si mesmo. Essa
intermediação que representa a „capa‟ pode se associar com a intermediação da
linguagem, a tradução da pressão pulsional em algo simbolicamente possível. O
barebacking parece ser uma prática de gozo em flerte com o absoluto, portanto sem
intermediação simbólica. É a carne com a carne e seus fluxos espermáticos.
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6.2 Entrevista com Samuel

Samuel é um rapaz de 31 anos de idade, natural do Nordeste, mas morando
atualmente na região sudeste do Brasil, possui ensino superior completo em
Finanças, porém trabalha como cozinheiro após passar em um concurso público. Ele
próprio se declarou homossexual, corrigindo-se na sequência afirmando ser
bissexual, com frequência maior para a homossexualidade.
Antes de iniciarmos a entrevista, Samuel havia dito que tinha uma
compulsão por sexo. Logo na primeira questão, quando a pesquisadora pediu que
falasse sobre ele, embora o entrevistado cite outros interesses e se orgulhe deles, o
sexo aparece em destaque.

Tenho minhas diversões, tudo o que você falar pra mim em maioria vai predominar o sexo,
né. Então, isso pra mim é muito forte né. Mas eu gosto de teatro, cinema... né, tenho uma
cultura bem avançada, eu gosto de... de explorar livros, estudar bastante, então a vida
normal como outra qualquer, aliás até muito pra cima né, bem positiva. É isso.

Samuel fala a respeito do sexo com uma postura claramente orgulhosa de
seus feitos em relação a isso. Estar constantemente ligado ao sexo e sua
performance parecem conferir-lhe uma identidade positiva. Mediante a repetição de
certos atos o sujeito pode ter a sensação de domínio sobre a realidade, o que
inflama seu narcisismo e o situa como onipotente (Bleichmar, 1988). E Samuel
continua:

A compulsão ela tem... é um ato quase que involuntário né. Você tem, você não pede pra
ter. Você sabe das consequências, sabe do tempo que você perde, ao invés de estudar
você vai transar, então... embora você saiba de tudo isso, é do corpo mesmo, parece uma
doença né, tipo carrega com você, você leva com você e praticamente parece não...
aparentemente parece não ter solução. É uma coisa que você tem que aprender a conviver
com ela. E os 3 anos de tratamento que eu fiz basicamente foi só isso né. Passei pelo
público, tratamento público, particular e Hospital das Clínicas, então assim, foram vários
especialistas né, tentando me auxiliar nesse processo. Em parte eu tive um auxílio muito
bacana né, um retorno legal, só que... é... dá a impressão que tão colocando uma máscara
em você, mais ou menos isso né, que você assume uma máscara a partir dali, teu corpo ele
vem num ritmo que tá acostumado e de repente ele tem que frear, então... não acho isso
muito legal. E a compulsão basicamente são, é ... eu creio que são coisas que são pro resto
da vida né, é... e vai acumulando, não resolve, chega uma hora que você desconta como
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qualquer outra compulsão, como a alimentação né, eu creio que é mais ou menos isso, é
um processo... pra mim um processo bem doloroso... de se resolver. Então, parte eu assumi
basicamente isso, eu tenho que continuar da forma como eu to, transando muito mesmo,
saindo muito né... em parte me preocupa um pouco, mas... é aquilo, se você pode levar tua
vida de uma melhor forma, porque você pegar essas pequenas pedras no caminho. Melhor
não. Vamos deixar quietinho, segue adiante e vai.

Embora Samuel perceba algumas dificuldades por conta de sua prática
sexual compulsiva, como ele mesmo classificou, ele não aceita o limite imposto pelo
tratamento, uma vez que ele sente que perde sua originalidade e é obrigado a
colocar uma máscara que não lhe faz jus, ou seja, ele parece sentir que perde algo
que o define como sujeito. Cercear seu desejo significa perder-se como sujeito
desejante. Para Le Breton (2009), falar de risco não compreende somente os
perigos físicos, mas a imagem que fazemos de nós mesmos à medida que
assumimos o risco e saímos dele ilesos ou marcados. Nesse sentido, o
comportamento sexual de Samuel fala algo dele. Ao longo de sua entrevista, como
veremos, sua fala é atravessada por um orgulho muito intenso de seu desempenho
sexual alimentado pela fala de seus parceiros e pela plateia de suas peripécias
sexuais. Suas experiências neste contexto conferem a Samuel um narcisismo cada
vez mais inflado pela imagem onipotente que faz de si mesmo. Como escreveu
Bleichmar, “a crença onipotente é filha do princípio de prazer” (1988, p. 201). Desse
modo, o prazer sentido no ato sexual por Samuel pode alimentar sua crença
onipotente que, por sua vez, alimenta o prazer sentido, contribuindo para sua
autoimagem como alguém muito especial e fechando um círculo vicioso que parece
explicar, pelo menos em parte, sua compulsão por sexo.
Ao

ser

questionado

se

ele

buscou

o

tratamento

mencionado

espontaneamente, Samuel continua:

Então, foi meio que forçado porque assim... eu tava (pausa) eu tava sentindo... alguns...
alguns sintomas né, meio que de doença, minha imunidade ficou muito fragilizada, eu
deixava de... de comer pra transar, esquecia de beber água né, de compromissos sérios
que eu tinha... basicamente eu acabava burlando. Eu vim pra cá pra (nome da cidade), não
sou daqui sou do (nome da cidade no nordeste), mas acabei vindo pra cá pra poder fazer
curso de piloto que era o que eu mais queria, né. Então, eu comecei as horas práticas... e
acabava cancelando voo pra ir transar... é uma coisa que gritava muito alto, eu não tive
como abdicar disso né, é uma coisa que me traz um prazer momentâneo e eu percebo que
isso me deixa melhor durante o dia, durante a semana.
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Neste trecho de sua fala fica claro que o alarme foi sentido no corpo e que
Samuel foi impelido a procurar ajuda por conta disso, seu corpo apontou um limite,
já que simbolicamente ele parece não existir. Essa (com)pulsão sexual, sentida no
corpo de forma desenfreada, como vemos em sua fala, só encontrou uma pausa
quando este mesmo corpo mostrou sinais de possível doença. É importante notar
que este não foi um ponto final em seu comportamento, mas uma pausa, porque
Samuel, apesar da possível dor que esta prática lhe causa, continua envolvido por
ela, a ponto de desistir de um sonho para transar.

Na realidade assim, eu sempre fui muito ativo no lado sexual, acho que desde os 10 anos
eu comecei a perceber que masturbação tava em alta né, e isso chega a um ponto que
toma meio que o seu fôlego, é um processo, é bem progressivo né, aos poucos vai
acelerando, acelerando, chega uma idade que assim... tomei o fôlego entendeu, então é...
ai você começa a perceber, poxa, acho que eu preciso de um tratamento né. E a tua vida
ela não anda, o sonho de piloto né, tudo isso, ele teve que ser contornado né e modificado
algumas coisas pra eu não ficar frustrado...
... a gente não percebe tá, você fica tão dominado que pra você tá tudo normal, o mundo
que você vive é normal, as pessoas que tão errada né, e de repente você vê. Eu tive um
episódio que foi bem, bem... um alerta mesmo né, que eu cheguei a... a cair, com compras
né, eu cheguei a cair no chão de tão fraco que eu tava e só depois que eu vim perceber eu
tava 3 dias sem comer. 3 dias sem comer. Então.. é... ai você percebe que assim parece
que não tem... toda tua vida fica apagada por conta do sexo, a evidência é o sexo né. Então
você deixa de comer, você deixa de fazer tudo o que você queria né, e um episódio muito
complicado foi o envolvimento com drogas, que o sexo ele traz isso né, então eu não
pagava nada, a galera trazia droga porque amava me ver em ação né, participei de várias
festas, várias surubas né, e... e isso parece que vai alimentando dentro de você um ego
bem diferenciado né, e ele começa a ser satisfatório pra você e você não percebe todas as
ameaças que tão ao redor, você acaba não percebendo... então... é, foi um ponto que me
chamou atenção pra dizer „poxa, você precisa realmente de um tratamento‟. Foi esse ponto.
Foi o ponto, o pico máximo assim sabe. Comecei a me isolar de familiares, de... parentes,
de amigos é... já não saía muito de casa, aí começou a vir uma depressão né, muito muito
forte, e... eu tive que ficar realmente um pouco atento nisso né, e aí foi que... deu tcham e
eu falei „poxa eu tenho que procurar porque senão eu vou acabar minha vida aqui‟.

Um sonho contornado para não se frustrar. Parece que Samuel não pode
ser frustrado, precisa estar numa posição especial a todo o momento porque a
frustração seria indicativa de falha em sua crença onipotente. Parece que a
castração está sendo burlada constantemente em sua vida, e que, neste intuito,
Samuel busca ações que possam confirmar uma autoimagem de todo-poderoso.
É justamente a admissão de uma falta que pode colocar o sujeito em
movimento, que pode transformar o sujeito de objeto de desejo em sujeito desejante.
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Se pensarmos que a vida de Samuel gira em torno de sua compulsão por sexo, se
várias outras atividades em sua vida foram deixadas de lado ou tornaram-se
secundárias em prol de sua atividade sexual, poderíamos dizer que ele vive uma
vida fechada num círculo que impede que qualquer experiência nova possa adentrar
neste sistema. Isso porque uma vez que ele se satisfaz com suas experiências
sexuais, não há motivos que o levem a buscar alternativas de existência, dado que a
atividade sexual se encerra em si mesma e parece conferir-lhe uma autoimagem
inabalável da qual ele se orgulha muito.
Apenas na materialização de uma ameaça à sua vida é que Samuel busca
ajuda na terapia. Ele parece culpabilizar sua família por sua intensa atividade sexual
dizendo que eles não prestavam muita atenção em sua forma de agir, não
perceberam que seu comportamento era um problema e hoje ele sofre as
consequências disso. Porém, ao mesmo tempo em que Samuel coloca a compulsão
por sexo como um problema, seu discurso anda na contramão, sempre dando sinais
de que ele procura conviver com ela e extrair dessa experiência o prazer necessário
à sua vida.

Então assim, e era uma coisa que eu vivia o tempo todo muito muito ligado é... no corpo
masculino né, então tava... tava nessa pegada muito forte. E é isso, que eu lembre é só isso
mesmo, não tenho e... e já era muito evidente o... tipo... tudo, acho que até redação né,
acho que no, no pré escolar, o fundamental, não sei, eu sei que foi bem é... eu fazia
redações com sexo envolvido, motel né, então a mente viajava muito já naquela época, e eu
acho que isso veio se construindo e por eu ter uma família que é... não prestava muita
atenção nos nossos comportamentos, meu e da minha irmã né, então, a gente tipo meio
que ia seguindo, e hoje eu tô com um monte de problema relacionado a isso porque? Por
que a gente não, não percebeu e não tratou antecipadamente. Talvez se a gente tivesse
tratado, sei lá conduzido, a família tivesse ajudado nisso, talvez a gente não tivesse com
esse problema tão em alta né, tão em evidência.
E que eu prefiro tratar como um equilíbrio né, tipo... do... da vida né, tipo assim, manter uma
vida social, os compromissos né, em dia, e transar o tanto que eu quiser mas que não
interfira, uma coisa não interfira na outra.

Embora o próprio Samuel tenha classificado sua prática sexual como uma
compulsão, ele busca exercê-la com equilíbrio, algo curioso já que a compulsão em
si denota falta de controle sobre determinada ação. Podemos pensar que este
suposto equilíbrio representa uma racionalização de Samuel para manter sua
prática.
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Diante deste contexto sexual relatado, Samuel acabou aderindo à prática do
barebacking. Ele próprio relata que já transava sem camisinha algumas vezes, antes
mesmo de se considerar um praticante do sexo bare, no entanto, atualmente, por
estar envolvido com esta prática de sexo sem preservativo, coloca esta experiência
como uma escolha em sua vida, uma postura, uma decisão que pode fazer com que
ele recuse um relacionamento caso o parceiro insista no uso do preservativo.

... quando iniciei minha vida sexual acho que foi com 19, 18 anos, 19, é... eu já não... não
me adaptei muito com a camisinha, então já comecei praticamente quando eu morava em
(nome de uma cidade no Nordeste, diferente de onde ele nasceu) né, morei 2 anos lá, os 2
anos que eu passei lá eu transei já sem camisinha né, porque eu não me adaptava. Ai
depois de toques de parentes né e tal, cheguei aqui em (cidade do sudeste em que mora
atualmente) ainda transando sem camisinha, acho que depois de... vai 1 ano, ai eu voltei a
usar camisinha e... e recentemente acho que faz um pouco mais de... vai... acho que 8
meses né, 8, 10 meses eu acabei adotando de vez a retirada da camisinha né, no ato
sexual, e por conta exatamente de entender que assim a vida, a gente tem que aproveitar o
máximo né, e eu tomei alguns exemplos, algumas, alguns atropelos da vida... perdi amigos
né, não por conta do, desse tipo de doença, mas por conta de doença do coração, ai tem
acidente né, e você fica analisando tudo né. Poxa mas então, será que a vida foi eliminada
e eu não aproveitei muito, isso era um questionamento que eu me fazia. Aí, beleza, já que
tem que curtir a vida e tem que curtir plenamente que eu não sei o que vai acontecer
amanhã, a gente resolve tirar, então foi bem esse pensamento que eu utilizei pra adotar
essa postura firme né, é tanto que em grupos de whatsapp né que eu... eu participo, eu não
tenho muito essa... hoje, antigamente eu já tive muito a coisa de esconder o barebacking e
tal, hoje não, hoje não mais. Realmente adotei a postura firme, aceito críticas né, acho que
ninguém... é... as pessoas têm o direito de opinar né, não invadir a vida do outro né, mas
tem o direito de opinar, e elas opinam, simplesmente... uma ou outra que pede uma
explicação „ah mas porque você fez isso‟, „porque você fez‟, tá, a vida é minha, a vida é de
cada um, então cada um sabe o que faz. E foi aí que eu adotei essa postura, e continuo
nesse processo né, eu acho é... que os riscos a gente tem né, e tem que ser encarado
como tal, não adianta se lamentar depois, é um caminho que você não consegue voltar né,
e... por isso que eu adotei isso né.

O barebacking aqui aparece como uma postura em que se imagina estar
aproveitando a vida ao máximo, extraindo dela tudo que é possível, sem nenhuma
limitação, como se a limitação, se existisse, tiraria toda graça de viver, faria com que
o indivíduo estivesse perdendo algo por não viver intensamente. Até este momento,
Samuel não havia mencionado a palavra risco, embora já tivesse relatado os
prejuízos para sua saúde relacionados à sua prática sexual compulsiva. Porém, ao
finalizar a fala acima ele admite um risco, mas que ao mesmo tempo é um caminho
sem volta. Interessante pensarmos sobre este „caminho sem volta‟, isso nos remete
à falta de controle de Samuel quanto ao seu comportamento, no sentido de que ele
não se acha capaz de parar ou escolher algo diferente, ou de repente, não quer
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parar, nem escolher algo diferente, e por isso, „sem volta‟. Para Le Breton (2009), a
pessoa persiste na conduta de risco devido ao prazer que proporciona e ao
enraizamento na identidade, as escolhas fariam parte daquilo que se é e, portanto, o
risco se transformaria no espaço de soberania do sujeito. Pensando sobre isso,
podemos inferir que a escolha pelo risco, por uma prática sexual arriscada, faz parte
daquilo que Samuel é, e nesse contexto, realmente não há como voltar atrás, ser
alguém diferente seria negar sua própria existência.
Na sequência, Samuel esclarece que risco para ele é o próprio contágio por
alguma

doença,

seja

sífilis,

HIV,

HPV

ou

outras

doenças

sexualmente

transmissíveis, além do risco de, por conta da busca pelo sexo, se envolver em
ambientes e situações perigosas, experiência já vivida por ele. Mas parece que ele
não consegue evitar, não tem domínio sobre si mesmo e arriscaríamos dizer que
Samuel não pretende colocar freios em sua prática.

... já passei por esse processo de tomar remédio (para compulsão) e... e ele é bem, é...
digamos assim, você tem um retorno muito bom tá, só que aí você tem que abrir mão de
muitas outras coisas, e aí é esse abrir mão que eu analisei e falei „poxa, acho que não é
aqui que eu quero ir‟ né, ficar frustrado com algumas coisas que eu abri mão e tal, então, é
bem isso né, por isso que hoje realmente transo meio que sem culpa né, onde eu vou tipo,
se eu tiver que fazer algumas outras coisas eu procuro deixar a vida me conduzir né, não
tomo... ah, hoje eu vou ali vou estudar e tal, não! Se eu tiver com vontade de transar em um
dado momento eu vou lá e transo. Se for sem capa eu quero se... tipo, vai, vou transar sem
capa e vou assumir a culpa né. Tipo se tiver alguma culpa vai ah, tô transando, peguei
alguma coisa, cara, vai lá e trata, é um risco seu né. É isso.

Aqui nos parece que o desejo toma conta da vida de Samuel e nada mais
parece ser relevante o suficiente. Embora haja um risco que é admitido por ele, não
é algo que o leve a decidir pela prevenção. Tomar a medicação para frear seu
desejo sexual fez com que sua libido diminuísse e ele abrisse mão da imagem que
faz de si mesmo que, em seu caso, está intrinsicamente relacionada à sua
identidade, seu narcisismo. Chama a atenção também a aparente desconsideração
pelo outro, ele frisa que o risco é seu. É dele também, mas ele já fez a escolha por
abraçá-lo, enquanto o outro é responsável por assumir o risco do sexo inseguro.
Plastino (2002) faz uma menção ao exacerbamento do narcisismo em nossa
sociedade contemporânea. O autor coloca que uma de suas características mais
marcantes seria o sentimento de vazio acompanhado de uma atitude em relação ao

84

outro que estaria mais próxima da indiferença do que da culpa. O outro, numa
sociedade de consumo, ocuparia o lugar de mais um objeto para se consumir. Essa
observação parece valer para Samuel que fala da culpa superficialmente,
questionando-se sobre sua existência, dizendo que o risco é de cada um, admitindo
seu próprio, mas não mencionando o risco que o outro corre ao tornar-se seu
parceiro.
Continuando com Plastino (2002), na sociedade contemporânea o
narcisismo é dado marcante, como já dito acima. Suas características mais
evidentes seriam sua já mencionada exacerbação do narcisismo e a difusão de um
processo de uniformização das subjetividades, que representa uma forma de
dominação. Quanto mais semelhantes forem os sujeitos, mais fácil será influenciar e
controlar seus pensamentos e comportamentos. Na área da saúde, por exemplo, há
uma padronização das campanhas preventivas como se todos fossem compreendêla da mesma forma ou vivessem as mesmas experiências. Neste contexto, segundo
o autor acima, a transgressão se configuraria como um ato que marca uma
autenticidade e afirma uma diferença, que só será relevante se ultrapassar o
individualismo e configurar-se como um movimento erótico. “A experiência do limite,
assim, não é sinônimo de esmagamento da singularidade, mas, ao contrário, sua
condição de possibilidade” (Plastino, 2002, p. 26). Pensamos que a busca pelo risco
na prática do barebacking, no que diz respeito à Samuel, pode vir ao encontro dessa
questão da exacerbação de seu narcisismo, ao mesmo tempo que marca uma
diferença entre ele e os outros, já que os praticantes de barebacking fazem parte de
um grupo a margem da sociedade, que dita o que pode ser feito, pensado e vivido.
Uma sociedade que, de forma geral, espera que as pessoas sejam todas de uma
mesma orientação sexual, com desejos semelhantes e sem nenhum tipo de
comportamento que exceda as normas estabelecidas por ela. Assim, envolver-se
com a prática do barebacking diferencia Samuel das demais pessoas e é justamente
esta diferença que pode contribuir com a intensificação de seu narcisismo, uma vez
que ele se enxerga como alguém especial naquilo que faz. Lembramos aqui de uma
fala de Samuel, quando o gravador já havia sido desligado, em que ele comenta que
entra de graça em algumas festas bare em boates gays devido ao seu desempenho
sexual durante essas comemorações, fato que o deixa extremamente „realizado‟,
esta foi a palavra usada por ele.
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Considerando sua prática de relações sexuais sem camisinha, a
pesquisadora perguntou se Samuel já havia sido infectado por alguma doença
sexualmente transmissível:

Já. Já, na realidade assim ó... é... os... a... as doenças que... que a sociedade acha que não
tem tanto risco né, porque o HIV é o mito pior de todos né (risos) então assim, as outras
doenças eu já tive algumas delas, tratei né, continuo em tratamento, só que eu ainda não,
não, não fui infectado com HIV. Faço exames direto só que na minha cabeça, assim, pra
mim quem transa com... é... quem tem a prática do barebacking né, o cara ele já tá
aceitando ter a doença né, então, é... por mais que as pessoas falem que não tem, não tem,
sempre tem um grupo, sempre tem alguém que é positivo né. É... na minha trajetória acho
que, acho que tem 3 meses que eu fiz exame, um dos exames, e 1 mês que eu fiz o outro
né. Pra confirmar e tal. Então cheguei a fazer. Deu negativo. E eu já cheguei a ficar com 9,
uma média de 9 a 10 positivos, confirmados né.

Por sua fala percebemos que Samuel realiza exames constantemente para
verificar sua sorologia quanto à aids e também outras doenças. Portanto, sua prática
não se mantém de forma alheia aos riscos. Ele já se contaminou por uma DST
considerada menos importante, menos perigosa, mas não se contaminou pela aids.
Com isso, já houve a percepção de uma possibilidade de doença, porém, a pior de
todas, ele ainda não contraiu, mesmo sabendo de sua exposição a ela. Tal fato pode
torná-lo mais confiante de sua capacidade de sair ileso de uma situação
potencialmente mais arriscada, segundo sua concepção da aids.
Pode parecer um pouco absurdo para a comunidade geral, essa
comunidade que normatiza e dita o que é normal ou não, o fato de uma pessoa
saber que manteve relações sexuais com aproximadamente 9 parceiros,
sabidamente soropositivos, sem um preservativo, ou seja, sem cuidado consigo
mesmo. Num primeiro momento, poderíamos pensar na hipótese até mesmo de um
desejo de entregar-se a morte, porém, imaginamos que se tal fosse a ideia, uma
pessoa como Samuel não iria buscar realizar exames sorológicos com frequência,
possivelmente ele iria simplesmente deixar de lado sua saúde, nem se importar em
visitar o médico. No entanto, ele quer saber sobre seu corpo, quer saber se foi
acometido pela aids. Nesse ponto, concordamos com Birman (2009) quando ele
coloca que “... viver ou morrer podem ser as consequências do risco assumido pelo
gesto transgressor, sem que isso signifique a busca pela morte, mas apenas a
realização de algo existencialmente mais condizente” (p. 48). No caso de Samuel,
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acreditamos que esse „algo‟ é justamente a imagem que ele faz de si mesmo, ou
seja, o reforço de seu narcisismo que marca a forma como ele se relaciona consigo
mesmo e com os demais. Segundo Bleichmar (1985), sentir-se único determina a
escolha pelo prazer erótico que os demais não praticam. O barebacking é uma
atividade singular praticada por um grupo diferenciado, sendo assim, seguindo o
pensamento de Bleichmar, poderíamos dizer que ela contribui para que o sujeito se
sinta especial, assim como observamos com Samuel. O feedback sobre o
desempenho de Samuel no sexo também parece contribuir com sua atividade
sexual, uma vez que o olhar do outro confere ao sujeito um prazer que vai além do
órgão (Bleichmar, 1985).
Inicialmente Samuel explica sua não infecção pelo HIV como decorrente de
sua postura ativa durante a relação sexual, mas ele próprio parece não colocar
muita fé nesta justificativa:

... eu não sei se tá justificado pelo fato que dizem que, porque na realidade na relação eu
sou o ativo (pausa), o passivo...é... dizem que aumenta mais o risco. Assim, o cara ser o
passivo numa relação estaria mais propenso a pegar alguma infecção? Isso. Mais
propenso. Eu não sei se isso tem a ver... mas de certa forma essa teoria pra mim ela não é
muito válida, porque é a mesma coisa de entrar no mundo de Alice e dizer, não, eu tô aqui...
mexendo com, com esgoto mas não quero ficar fedido, não existe isso entendeu (riso), você
vai, uma hora ou outra você vai ficar impregnado então, eu tiro meio que essa tese, pode
ser um ponto a meu favor? Pode ser. Mas não me tira a realidade do contágio de qualquer
que seja né, qualquer que seja o... a opção, ou passivo ou ativo, não me tira.

De acordo com a fala acima, Samuel vê sua posição ativa como uma
possibilidade de reduzir danos, mas não impedir um contágio. De Luiz (2013)
abordou o fato de que o conhecimento científico a respeito da aids e de formas de
prevenção contribuem para que as pessoas envolvidas em atividade de risco
procurem reduzi-los por meio de algumas precauções, como esta de ser o ativo
numa relação sexual que, segundo uma reportagem online do blog Letra de Médico
da Revista VEJA de 2016, realmente diminui a possibilidade de contágio pelo HIV
(VEJA, 2016, online).
Curiosa sua comparação do sexo desprotegido com o esgoto. Pode ser que
essa situação de risco se coloque para ele como algo sujo, fedido, mas que ele
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abraçou por opção e está ciente das consequências. No segundo trecho abaixo
talvez essa comparação se esclareça melhor:

... eu sei bem o que que eu quero né, e sei bem o que fazer caso pegue (aids), claro, não é
meu desejo pegar, pra mim se o mundo fosse todo limpinho né, não tem doença nenhuma,
nossa, ótimo, perfeito né, só que não é.

Aqui parece ficar clara a visão de mundo de Samuel. Um mundo sujo, longe
de ser perfeito, e que, portanto, para estar neste mundo ele também tem que se
sujar.
No trecho acima Samuel diz não querer ser infectado, mas ao mesmo tempo
não usa camisinha. Quando a pesquisadora pediu maior esclarecimento a respeito,
Samuel respondeu o seguinte:

Então é... se o cara me fala, basicamente, porque assim ó, eu sei que o cara pode ter
alguma coisa né, ter alguma doença, e... isso não interfere na minha pessoa em termos de
ficar com ele ou não tá, o que me preocupa são caras que... eles, eles têm a certeza do que
querem, que querem receber o vírus, é tanto que... eu fico com bastante caras que
querem... perguntam se eu sou positivo, na realidade o termo que eles utilizam é vitaminado
ou carimbado. Eu vi isso muito em sites. É né, então... é... eles utilizam muito esse termo
né, e é um termo que assim me, me incomoda, „ah você é vitaminado?‟... cara, se for só
uma resposta não me incomoda, „não, não sou‟, „tudo bem‟, „ah vamos transar‟, beleza, ok.
Agora se for um termo que di... que a pessoa diga, eu já tive situações que eu tava lá no
momento X né da questão, e o cara falou „quero receber sua vitamina‟, então isso não, isso
não soou muito legal, e eu tive que responder no momento, „cara, é normal, não tem
vitamina nenhuma‟ (riso) né, então, é... esse, esse fator de, de a pessoa ter a doença não
me incomoda né, só que me incomoda o fato dele querer muuito esse vírus, esse é um
potencial, digamos assim, é muito muito latente nele, então muito provavelmente o cara já
tem né, só que não me esquiva de ficar com ele né, não me esquiva.

Interessante notar as contradições no discurso de Samuel. Ele pratica o
barebacking, sabe do risco de contrair aids desta forma, sabe que já teve parceiros
soropositivos, e mesmo estando neste meio não se sente confortável com a ânsia
dos demais em desejar o vírus HIV. Parece que falar desse vírus durante o ato
sexual corta o prazer que a dúvida proporciona a ele, ou seja, bloqueia o próprio
risco em si, porque aí não haveria uma probabilidade de perigo, mas uma certeza,
descaracterizando o risco propriamente dito. Com isso, podemos dizer que é o
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próprio risco que motiva Samuel, esse jogo entre o viver mais e a possibilidade de
morte, uma morte de um eu simbólico, a morte de sua onipotência narcísica.

... como que eu posso te explicar... é como se... se eu não quisesse mergulhar na certeza
né, mas o fato que é certo, ele pode vir a acontecer, eu só não quero aumentar essa
probabilidade, é mais ou menos esse raciocínio que eu tenho. Por que embora você esteja
no mundo, penetrado naquele mundo, você quer é... se esquivar realmente da... daquele,
daquele momento... né que pode ser dramático na sua vida né, eu já tive amigo que foi
infectado e eu entendi bem a reação dele né, então, muita coisa a gente só sabe quando
passa na pele, na vida do vizinho é uma coisa, na sua é outra coisa, então por isso que eu
prefiro ainda digamos adiar esse momento vai, não ficando totalmente imerso né, mas
sabendo que eu não vivo uma fantasia...

Aqui Samuel afirma não querer a certeza. Ele brinca com a dúvida. Podemos
pensar que a certeza implica num ponto final, barra a continuidade de uma
existência, a continuidade de uma fantasia de onipotência, de controle sobre os
fatos. Quando ele comenta que não vive uma fantasia, ele se refere ao fato de que
não está alheio ao risco, tem consciência dele, mas ainda assim prefere viver na
dúvida de uma infecção ao invés de sua materialização. Está submerso neste
mundo, se lambuza dele, mas não quer ser arrastado por ele, não quer se tornar
sujo, ele parece provar dessa sujeira, deste mundo, mas justamente para sair ileso e
provar seu valor, provar que ele pode viver ali e ainda assim sair limpo.
Samuel já participou de várias festas bare e coloca essa prática como um
vício, como segue:

Bom, festas do... festas de barebacking, você tem conhecimento sobre elas? Tenho.
Já participou? De várias (risos) né, são festas que acontecem... é... na realidade sem
nenhum pudor, as pessoas tão lá pra serem usadas, abusadas, elas te doam muito né, é...
claro, não passa de sexo né, algum caso ou outro que pode gerar um relacionamento, mas
de certa forma, é muito propenso que essa pessoa que tá no barebacking ela continue, e
em festas também, ela continue adotando a postura de ir em festas né, de continuar indo
em festas, ter vários parceiros né, e ter um relacionamento aberto né. Tem muito essa
propensão. Eu não acredito que uma pessoa que faz barebacking, já tá altamente viciada
num processo de, de ilusão, porque não, o sexo você monta uma espécie de ilusãozinha ali
na cabeça né, tem toda uma fantasia pra construir aquele momento, então, quando você,
quando você constrói tudo isso... e você vicia nesse processo você quer se aprofundar,
raramente, muito raramente você vai deixar né, então geralmente quem faz barebacking se
torna um vício, digamos que hoje você é... você pode falar pra mim, „poxa, mas você ficaria
com um cara muito muito bonito e o cara quer transar de camisinha‟, muito provavelmente
eu vá recusar, essa proposta, muito provavelmente. Por que quem... uma vez que você
começa e gosta daquilo né, do barebacking, você passa a ser um viciado nisso né, e é isso
que eu consigo ouvir de amigos também, então... se pra eles é a mesma... sei lá... o
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mesmo... a mesma sensação, eu vivo isso também, então parece ser unânime né, não
posso confirmar porque eu não sei o volume disso, mas parece ser unânime mesmo.

Pela descrição de Samuel, ele parece ir a estas festas para ser usado, ou
usar, abusar, doar. Uma certa ilusão faz parte do processo, para criar o clima do
momento. Samuel chegou a dizer, ao final da entrevista, novamente com o gravador
desligado, que cria um personagem e atua de acordo com ele, ele elabora uma
performance sexual, sente-se em um palco, para ele sexo é uma arte. Então quando
ele se refere a ilusão que faz parte do momento, acreditamos que ele se refere a
criação desse personagem, elaborado para satisfazer o público, o parceiro e a si
mesmo. Isso porque nestas festas, o sexo explícito é muito comum, seja um casal
ou um grupo, e quem não participa fica ao redor, olhando. E o resultado deste
momento para ele é muito positivo, como já dito antes, ele recebe muitos feedbacks
favoráveis sobre seu desempenho sexual, entra de graça em muitas festas porque
sua presença chama mais convidados. Samuel afirma ser bastante conhecido e que
isso faz com que ele tenha um pequeno vislumbre do que é ser famoso. E é claro
que tudo isso contribui para que seu eu se engrandeça.
Samuel parece criar uma imagem de si que gira em torno de sua
sexualidade. Em sua fala fica bem claro o orgulho que sente daquilo que fala e faz.
Independente do que o outro vá pensar, ele parece gostar de causar impacto no
outro, surpreender, seja por seu desempenho sexual ou por suas escolhas. Em uma
de suas respostas Samuel aborda algumas estratégias para burlar o uso da
camisinha sem que o parceiro perceba, não por vingança ou maldade, mas porque o
prazer pelo sexo sem camisinha fala mais alto. Inicialmente ele fala dessa prática
como sendo dos outros, para depois, afirmar que também já a praticou. No início
dessa sua resposta, Samuel adverte a pesquisadora, diz que será chocante para
ela. Refletindo sobre isso, parece que Samuel estabelece com a pesquisadora uma
relação de ator principal e plateia, dizendo de suas peripécias sexuais com ar
orgulhoso, esperando que aquilo que ele mostra possa chocar, porque assim
Samuel continua sendo especial de alguma forma. O próprio fato da pesquisadora
precisar de sua entrevista já pode ter reforçado este efeito.
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Assim como eu acho que vai ser até chocante pra você... ouvir isso (Riso) mas eu já
passei por situações de, de, no começo né, que eu só usava com... o preservativo, eu já
tive situações que pessoas tentaram burlar, quando você tá transando né, essa pessoa vai
lá e tira a camisinha. É. Ela vai lá e tira a camisinha.
De tirar a camisinha sem a pessoa ver né. Então quem faz isso ela não faz é... com intuito
vingativo, ela faz porque assim, na mente dela já tá aquela coisa como é gostoso transar
sem camisinha né, então ele vai buscar os meios pra te... pra burlar aquilo né, então
assim, cortando o bico da camisinha que eu já ouvi falar muito né, que acontece, corta o
bico deixa a parte do, do orifício né e... também tirando sem a pessoa ver, e ai quan... e
deixa na mão, quando a pessoa, quando você termina o ato e tal e você mostra pra
pessoa que tá tirando ali no momento, tipo uma encenação falsa né... acontece muito isso
né, então é... isso... quem vai praticar com quem não, com quem não curte sem capa né,
sem, sem preservativo é geralmente ele força essa barra né, eu particularmente, eu até
respeito, hoje eu respeito mais, antigamente eu até cheguei a ter essa prática mas por
realmente querer muito sem capa né, sem preservativo. E agora não, agora eu já respeito,
agora eu já entendo não quer, se a pessoa não quiser eu já não fico né...
É, muito, muito do meio bare né, é muito assim, muito jogado, ah, se não perguntou se eu
tenho também não vou falar né. Tem, tem uma minoria que ainda tem a sinceridade de
falar que, que, que, se tem ou não, tem uma minoria que cumpre essa sinceridade, tem
algumas outras pessoas que não, que elas falam que não mas tem... né. Então isso é bem
complicado né, é um meio que assim é muito, como que eu posso falar, muito imundo né
em termos de atos né, você... é uma coisa antissocial né.
... é a questão de querer fazer o barebacking que leva né essa ânsia por enganar o
próximo...

As falas acima reafirmam o meio bare como um meio sujo para Samuel, até
antissocial, justamente por desconsiderar o outro na relação. E como já abordado,
Samuel se encontra nesse meio, já participou dessa sujeira, já burlou o uso
preservativo, assim como lá no início Samuel disse que burlava a si mesmo para ter
relações. Ele afirma que não faz mais isso, entende que o outro deve ser respeitado,
mas sua vontade também, então se nega a ter relação com preservativo, ou é sem
ou se recusa. O risco é sua escolha. Para Spink (2001), com a globalização houve
um processo de individualização em que todas as decisões recaem sobre o sujeito,
assim o indivíduo tem possibilidade de gerenciar os riscos de acordo com as
demandas sociais. Nesse sentido, de acordo com a autora, muitas vezes o sujeito
escolhe pelo risco para dar sentido à sua vida. Numa sociedade em ampla
expansão, em que as tradições e regulamentações vão gradativamente se diluindo,
o indivíduo é chamado a responder de forma mais direta sobre si. Talvez esse
processo de individualização, no barebacking, chegue ao seu extremo. O sujeito
responde pelo seu risco, e deixa ao outro a tarefa de responder pelo dele.
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Ao ser questionado se Samuel pensava na possibilidade de contrair aids, ele
responde:

... eu acho que eu prefiro deixar na minha mente reservado ali que isso possa acontecer,
mas não espero que isso vá acontecer, mas que pode, pode né. Então você fica meio assim
é... são coisas que, que não há como eu escolher entre não viver essa realidade, e
escolher, e não escolher o, o barebacking, porque é um, é um desejo muito latente, então
entre a possibilidade e o que eu tenho hoje eu vou viver o que eu tenho hoje, a possibilidade
é... é, é um... é uma probabilidade né, não tem muito a certeza de que vá vir, então por isso
que o risco pra mim ele fica meio que de canto nesse momento né...

Percebe-se nesta fala a atração maior de Samuel pelo que lhe vem como
desejo do que o próprio risco em si. No entanto, curiosamente, ele vai ao médico
frequentemente para fazer sua testagem sorológica e outros exames que possam
indicar o estado de sua saúde. Já houve momento em que ele se viu infectado por
uma DST e seguiu o tratamento prescrito. Então, esse entregar-se ao risco não é
acompanhado pelo descaso em relação à saúde. Quanto a esse cuidado, Samuel o
coloca como uma postura assumida para a sua vida, tendo ou não aids, e se tiver
ele irá se cuidar da mesma forma.

... o HIV em si ele é só um vírus como... tem ai o vírus da gripe que já... já tá na maioria de
nós né, e que isso tipo ele tá ali cristalizado ele não se desenvolve mas se você baixar tua
imunidade ele vai adiante, pra mim o que eu entendo do vírus seria isso, tanto que tem um
remédio que barra esse avanço né. Já o processo da aids é um processo que assim, eu
entendo que... são... são, é... eu posso chegar nesse avanço se eu realmente não cuidar da
minha saúde, se eu não tiver muito atento né a esse processo de, de fazer exame, de ir no
médico rotineiramente né, buscar entender como que eu posso resolver a minha situação
né, de... vai, uma possível infecção, como que eu posso tratar, e seguir isso à risca né, e eu
entendo que são pessoas que... que deixam isso avançar são pessoas que descuidam
completamente da saúde, então ela não se preocupa com nada, pra mim uma pessoa que
chega nesse ponto ela não tem preocupação mais com nada né (pausa) que não é o meu
caso porque eu tô direto indo em médico e tal, e eu busco sempre manter essa, essa
postura, mesmo, e é uma coisa que eu adotei pra minha vida tendo ou não a... a doença,
né, desenvolvendo ou não a doença ou sendo portador do vírus né. É isso.

Por essa fala, percebemos inclusive certa indignação com aqueles que
possivelmente se descuidam por completo da própria saúde. Podemos pensar que o
risco vivido através do barebacking é assumido como forma de ser e estar no
mundo, uma vez que essa postura advém de uma escolha muito consciente e
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instrumentalizada, isto é, Samuel sabe dos perigos, mantém-se atualizado quanto a
sua saúde, entende o processo do barebacking e o utiliza a favor de seu desejo. É
possível que a vivência do risco esteja a serviço do erotismo, para devolver-lhe seu
caráter propriamente erótico. Dito de outro modo, o erotismo faz do sexo - entendido
apenas como contato carne a carne, desprovido de novidades e normatizado novamente uma prática que carrega algum mistério, um não saber, já que paira
sobre o ar a possibilidade de um contágio com o HIV. Assim, o risco retomaria o
caráter erótico da sexualidade, de desvio, de excedente, algo perdido em nosso
mundo padronizado em que o conhecimento formal dita o que é lícito ou não. Deste
modo, o risco recuperaria o erotismo e, por consequência, o protagonismo do
sujeito.
Na sequência, perguntamos para Samuel sobre o futuro:

... não me preocupo agora, acho que o intuito é viver, é tornar a vida mais tranquila, em
meio a tantos problemas que a gente já tem diariamente, eu acho que esse não deve
constituir o foco de... de... sei lá, fazer parte da tua vida, ai eu tô preocupado, ai que... né,
não, eu acho que você tem que viver mesmo, deixar isso pra um segundo plano, e se
realmente é o que você gosta, todo mundo tem ônus e bônus né, então tem que assumir os
dois né...
Nesse meio bare, só complementando, tem... a maioria das pessoas tão cientes disso né, e
querem realmente, adotam essa postura quase que firme, imperativa diante da vida né, pra
continuar fazendo o processo né, pra continuar no barebacking.
... todo ser humano tem uma linha de vida pra ser seguida, se aconteceu com você
infelizmente você tava determinado pra passar por aquilo, não há como desviar né, é igual
você falar ah, um acidente né, você cruza N ruas pra não chegar no lugar X e não sofrer um
acidente, você escolhe, escolhe, tanto escolhe que acontece (risos) né. Então são coisas
assim né. Eu creio muito nessa coisa da linha da vida, então não há porque ficar
preocupado com uma coisa que... que teoricamente você vai ter que passar né,
teoricamente, não sei como é isso na prática porque... ah, pode vir uma coisa mais ou
menos assim ah, você buscou você vai ter, se você não buscar você não tem, então são
duas linhas de pensamento que eu prefiro ficar no meio termo né (riso).

Para Samuel a preocupação não deve ser o foco da sua vida, mas sim viver.
Ele deixa claro que todas as escolhas possuem um lado positivo e outro negativo, e
está pronto para assumir ambos em prol daquilo que ele realmente deseja. Ele deixa
na mão do destino as ocorrências da vida. Deste modo, Samuel parece transferir a
responsabilidade para um outro desconhecido. Segundo ele, quem muito escolhe
acaba sendo escolhido, então, ele prefere deixar a vida o levar porque fatalmente
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acontecerá o que tiver que acontecer, como se não houvesse escapatória, como se
suas escolhas não fizessem diferença no resultado que terão para sua vida. Por
isso, ele escolhe o que deseja, e não o que é seguro. Para Le Breton (2009) o risco
seria mais positivo para o sujeito do que o conformar-se. Para este autor, o risco
seria o espaço de soberania do sujeito, uma aposta em sua competência. Faz-se
com o corpo o que não seria possível fazer com a própria existência. Você mesmo
escolhe o risco, se fracassar, foi sozinho, culpa somente sua, elimina-se o outro e
ressalta-se o individualismo, o narcisismo.
Ao perguntarmos se haveria algo mais a ser dito, Samuel complementa:

O meio, é assim, eu acho que o que eu tenho pra falar eu... não sei se é perceptível com
todo mundo, no meio bare são pessoas que tem uma... é assim, tem dois, dois tipos, tem
pessoas que são bastante maduras, que constituem uma maior parte né, maduras que eu
digo não de idade, mas mentalmente mesmo tá, tem um processo de amadurecimento
mental e de esclarecimento um pouco maior, é tanto que assim cheguei a ficar com
médicos, com enfermeiros, e são pessoas esclarecidas né, os riscos tão ali, convivendo
com aquilo diariamente... então, e, e tem uma classe que é bem prematura né, tá ali
iniciando mas é uma classe que ligou o dane-se né, to, to indo por ir eu quero ir mesmo... e
esse público é um público que já provou de vários fetiches né, dos mais simples aos mais
mirabolantes né, então é um público que explora bem o sexo, que, que entende o sexo, eu
particularmente entendo o sexo como arte, não sei se por isso que veio a compulsão, não
sei se o bare vem daí né... mas é, é, é um povo que tá ali imerso, que vive realmente aquela
realidade, não importa com quem, não importa que classe social, quero viver isso e vou
viver, se eu quero ter é, uma relação sexual, não importa com quem, então fica muito a
disposição, é igual um produto que você vai lá e vários passam a mão entendeu, no
barebacking tem muito isso, as pessoas não querem ficar com uma, com uma só pessoa,
elas querem ficar rodando com várias pessoas né, e parece que é até enjoativo você ficar
com uma pessoa só, né, é bem, bem particular isso do meio bare né, e é um público que até
quando eu fui ter contato eu me espantei, porque o público com preservativo é um público
que é mais recatado né, escolhe muito, tá ali na escolha né, e o público bare não, o público
bare já é mais... escancarado, mais aberto sabe, é mais fervoroso, tá ali intenso, é muito
intenso, as atividades sexuais no grupo é muito intensa né, não me preocupo com quem,
não me preocupo com quem, não quero saber, só vamos lá e né, fazer o ato acontecer,
bem isso. Dentre esses dois grupos do bare que você falou, os mais maduros e os
prematuros, você se vê aonde? (pausa) Digamos que eu estou num meio termo, to
chegando agora (riso) né...

Nesta última fala, Samuel caracteriza dois tipos de pessoa no meio bare, os
maduros e prematuros. Embora ele se identifique num meio termo, parece que ele
estaria mais próximo dos praticantes de barebacking maduros, embora faça parte
desta atividade há pouco tempo. De acordo com sua descrição, os praticantes do
barebacking seriam mais abertos, fervorosos, intensos, em oposição àqueles que
usam camisinha que seriam mais recatados, quase sem graça, pelo que parece em
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seu discurso. Assim, entre os conformados e aqueles que arriscam, nos parece que
o segundo grupo gozaria de mais prestígio por fazer do risco uma escolha.
Samuel percebe que seu ingresso no mundo bare pode ser decorrente de
sua compulsão por sexo. Ele encontrou nesta modalidade uma forma de expressão
de sua sexualidade que é valorizada neste meio, fazendo do sexo sua arte. Em “Os
caminhos da formação dos sintomas”, Freud (1917/2010) analisa o processo
psíquico que leva o sujeito a buscar o ressarcimento da frustração imposta pela
realidade externa na satisfação fantasiada. Após sua explicação, terminando o texto,
ele afirma a existência de um percurso inverso, uma via de retorno da fantasia à
realidade, que é a arte.

Existe um caminho de volta da fantasia para a realidade, e esse caminho é a arte. O artista
também é, em gérmen, um introvertido que não se acha muito longe da neurose. É impelido
por enormes necessidades instintuais, gostaria de conquistar honras, poder, riqueza, glória
e o amor das mulheres. Faltam-lhe, porém, os meios para alcançar tais satisfações. Por isso
ele se afasta da realidade, como qualquer outro insatisfeito, e transfere todo o seu interesse,
inclusive sua libido, para as formações que encerram desejos em sua vida da fantasia, das
quais parte um caminho que pode levar à neurose. (Freud, 1917/2010, p. 405)
Sendo capaz de tudo isso (o artista), ele possibilita que os outros extraiam novamente alívio
e consolo de suas próprias fontes de prazer inconscientes que se tornaram inacessíveis,
obtendo sua gratidão e admiração e assim chegando, através de sua fantasia, ao que antes
alcançava apenas em sua fantasia: honras, poder e o amor das mulheres. (Freud,
1917/2010, p. 406).

Sem entrar no mérito do que é arte para a realidade contemporânea e sem a
intenção de fazer uma classificação nosológica, levaremos em consideração que,
para Samuel, sexo é uma arte, sua forma de arte. Nesse sentido, poderíamos supor
que ele extrai do seu desempenho sexual a satisfação negada pela realidade. Para
isso, ele faz parte de um grupo em que o ato sexual sem preservativo é o grande
foco e objetivo, um ambiente propício para que Samuel possa demonstrar seus
dotes. Neste contexto, ele obtém fama, honras, prazeres e a atenção dos pares, de
tal forma que em outras circunstâncias não seria possível.

Não há dúvida de que deter-se na realização da fantasia traz consigo uma satisfação,
embora isso não turve o conhecimento de que não é a realidade. Na atividade fantasiosa,
portanto, o homem segue gozando da liberdade frente a toda pressão exterior, liberdade a
que, na realidade, renunciou há muito tempo. Ele consegue ser, alternadamente, um animal
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de prazer e, de novo, uma criatura sensata. A parca satisfação que logra extrair da
realidade não lhe é suficiente. “Sem construções auxiliares não é possível”, disse, certa vez,
Theodor Fontane (Freud, 1917/2010, p. 402).

Em vista disso, a atividade fantasiosa vivida no risco pode representar uma
construção auxiliar que garante para Samuel certa liberdade para existir da forma
como ele deseja. Podemos pensar que quanto mais a realidade chame o sujeito a
normatização, mais fantasias relacionadas a transgressão poderiam surgir como
medidas alternativas de satisfação, e que talvez o risco, via barebacking, pudesse
representar um efeito da repressão dos desejos sexuais, um efeito que buscaria
retomar o erotismo perdido na ordem atual.

96

6.3. Entrevista com André

O próprio André entrou em contato com a pesquisadora por um email que a
mesma havia disponibilizado em vários blogs e sites relacionados ao barebacking.
Assim como Samuel, sua entrevista também se deu pessoalmente.
André é um rapaz de 20 anos, homossexual, morador da região sudeste do
Brasil, cursando Engenharia de Informação com bacharelado em Ciência e
Tecnologia. Além da faculdade, ele faz um estágio remunerado no mercado
financeiro.
Inicialmente André fala sobre si mesmo e sua história:

... pontos principais da minha história... assim... eu gosto muito de arte, cultura, é... já mexi
com teatro amador, achava bem legal. Mexia com produção também do teatro... é... fundei
uma associação lá em (estado de origem) com os meus colegas de teatro e outras artes...
é... aqui em (cidade atual), aí lá também é... a gente fechou o ensino médio da escola, tô
falando só porque são algumas coisas que podem fazer sentido ou não tá, porque a gente...
fez outros protestos na escola não resolveu daí teve uma situação chata a Secretaria de
Educação interviu e fechou o ensino médio... é... teve também um, ai quando eu vim pra cá,
ah tá eu fiz cirurgia bariátrica já mas eu tive recuperação de peso, então eu emagreci depois
engordei, não engordei tudo mas engordei uma boa parte, é... minha mãe é alcoólatra é... e
eu tenho alguns problemas em relação a... a obesidade, não a minha obesidade, mas a
obesidade de outras pessoas, pra me relacionar com pessoas obesas porque minha mãe
ela foi obesa durante muito tempo e na minha infância ela... infância, adolescência, até hoje
mesmo, ela sempre, os momentos que ela se mostrava mais presente era aqueles
momentos que eu tinha perda de peso...
... eu moro em república mas é quarto individual, tenho é... eu me sustento, não preciso
mais de família... pra, pra isso né, e não sou uma pessoa muito apegada, às outras
pessoas, eu... é o que eu falo, eu costumo falar que eu sou sozinho mas não sou solitário
porque eu não sinto a tristeza do estar sozinho, mas o... mas também tenho muita facilidade
em comunicar com as pessoas então acho que talvez por isso eu não me sin, não me si,
não me sinta solitário, embora eu goste de aproveitar momentos sozinhos também, é... acho
que brevemente os principais fatos da minha vida até agora foram esses (riso).

André parece fazer um apanhado daquilo que ele acredita que poderia
contribuir para o trabalho em questão, alavancando pontos principais, como ele
mesmo aponta. Em meio a atividades gerais, ele aborda sua obesidade e o
alcoolismo da mãe. Sua família tem histórico de obesidade e algumas pessoas já
haviam feito a cirurgia bariátrica. A obesidade de André parece ter ligação com sua
mãe, já que ele enfatiza sua aversão à gordura. Talvez, na impossibilidade de
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expressar suas emoções acerca de seu relacionamento com a mãe, essa expressão
se fez pela via corporal. A oralidade implica um modo de relação que é uma
incorporação e um tipo de objeto que é suscetível de ser engolido, como o seio
materno (Berg, 2008). A criança, ao sugar o leite materno, momento que se torna
modelo para toda relação amorosa posterior e, possivelmente, o comer como busca
de satisfação também possa ser encarado como uma tentativa de reencontrar
aquele objeto perdido da infância, ou melhor dizendo, o objeto substituto daquele,
por deslocamento, como apontou Laplanche (1985). O mesmo órgão, a boca, tanto
serve para comer quanto para beijar, ou seja, ela é meio pelo qual um organismo
mantém-se vivo pela via da nutrição, bem como fonte de prazer erótico.

Assim, há um dualismo das forças vitais: de um lado está o amor, e do outro lado está a
fome, ou seja, de um lado está a sexualidade, e do outro está a auto conservação. O sujeito
busca um equilíbrio dessas duas forças, de forma que a sexualidade não destrua o sujeito,
nem que a auto conservação destrua o desejo do indivíduo de viver e ter prazer (Berg,
2008, p. 67-68).

Pela via do corpo André sinaliza a tentativa de resolução de um conflito,
tendo como sintoma a obesidade. O objetivo sexual original, de incorporação do seio
materno, do prazer sentido ao sugar o seio da mãe, é substituído por outro,
resultando no excesso de alimentação. Parece que a obesidade denuncia um
excesso pulsional, algo do erótico que subverteu a função alimentar e encontrou na
comida sua satisfação sublimada.
Apesar da cirurgia bariátrica, André teve novo ganho de peso:

Então assim, eu já tava fisicamente bem, já tinha tido perda de peso, quando eu cheguei
aqui continuei tendo perda de peso durante uns 6 meses, mas ai a minha alimentação
mudou muito porque, primeiro por questões financeiras mesmo, meus pais me ajudavam
mas, o custo de vida aqlui é outro né, então... é... acabava que eu não dava preferência
pros alimentos que eu tinha que consumir, também comecei a consumir muito refrigerante
porque o... você não consegue comer mas você consegue beber...
... essa questão assim, desde sempre eu tenho, minha mãe durante minha, não sei se tem a
ver tá, alguns falam que sim outros não, mas durante minha gravidez minha mãe engordou
muito, foi a época que ela ficou mais gorda da vida dela... tanto que depois ela fez, depois
da minha cirurgia, depois que ela me ganhou ela fez bariátrica... então assim, eu tenho na
minha família vários casos de bariátrica, eu tenho a minha mãe, minha tia, eu... é que assim
uma família de 4, de 4 irmãs, não 3 irmãs, eu tenho 2 tias e minha mãe... então de 4 irmãs,
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3 fizeram bariátrica... e eu também fiz... minha mãe teve remissão de peso por ter, pelo
alcoolismo não pela alimentação, ela come muito pouco.

No primeiro trecho podemos pensar em uma outra possibilidade de
identificação de André com sua mãe além da gordura, pela via da ingestão
excessiva de refrigerante. Assim como sua mãe se excede no álcool, André se
excede no refrigerante, “você não consegue comer, mas você consegue beber”. Ele
sabe que sua mãe engordou muito na sua gravidez, a ponto de precisar de uma
cirurgia bariátrica. Imaginamos que esta história possa contribuir para que a relação
de ambos seja delicada, pautada na crença de que André é fonte de frustrações
para sua mãe e que, portanto, ele deve cumprir esse papel. Ao longo da entrevista,
a fala de André causa a impressão, na pesquisadora, contratransferencialmente, de
que ele não se acha digno, de que ele não vê a si mesmo como uma pessoa de
valor. Nesse sentido, o excesso na alimentação cumpriria o papel de torná-lo essa
pessoa, alguém que não merece ser amado devido a sua aparência mais gorda,
portanto, uma pessoa fora dos padrões socialmente aceitos como atraente. É como
se sua subjetividade estivesse a serviço de sua fantasia em relação a si mesmo, isto
é, a serviço de seu narcisismo, transformando-o na pessoa que ele acredita ser,
inconscientemente. E talvez esta pudesse ser a justificativa para a sua retomada de
peso, podemos pensar, neste ponto, que André não tem recursos suficientes para
ser um outro alguém neste momento, só pode ser aquele que lhe foi permitido por
sua história, mais especificamente, pelo olhar de sua mãe. Acreditamos ser
importante esta reflexão inicial, porque temos a impressão de que seu
comportamento quanto à obesidade tem relação com sua entrada na prática do
barebacking, conforme abordaremos adiante. Para que tal relação faça mais sentido
à frente, é importante ressaltar outro ponto que aparece com frequência no discurso
de André. Parece-nos que ele representa o barebacking como algo aberrante, sua
fala traz vários questionamentos em busca da compreensão pessoal de seu gosto
pelo barebacking, como se fosse algo que ele não deveria almejar. Esse aspecto de
seu discurso não foi percebido nas demais entrevistas.
Continuando com a análise das falas colocadas acima, especialmente no
segundo trecho, André faz uma confusão sobre o número de irmãs de sua mãe. Ele
conta com 2 tias além de sua mãe, porém, na somatória final ele aponta 4 irmãs,
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sendo que 3 fizeram a bariátrica, e ele também, segundo sua fala. Desse modo,
pensamos que André se incluiu entre as irmãs de sua mãe que também fizeram a
bariátrica. Melhor dizendo, acreditamos que este foi um ato falho que denunciou um
desejo em relação a essa mãe, uma negação dessa relação talvez. Ele chega a
comentar em seu discurso que quando morava com a mãe ficava responsável por
cuidar de seu irmão mais novo, porque sua mãe não era muito preocupada com
isso, denotando que ela não havia cumprido seu papel. Então imaginamos que ao
invés de uma relação de mãe e filho, André se sente numa relação entre iguais com
sua mãe, e não hierarquicamente posterior a ela, como se por isso ele não devesse
nada a ela, numa tentativa de sair da demanda de sua mãe por um filho que só pode
ser ao frustrá-la. Claro que tal análise preliminar funciona apenas como hipótese,
mas acreditamos que seja significativo no sentido de vislumbrar uma busca por
ocupar um lugar diferente daquele que lhe foi conferido, isto é, pode indicar as
múltiplas possibilidades de identificação com sua mãe, para além do papel de filho.
André não fala sobre seu pai, pelo menos não espontaneamente. Quando
questionado a respeito dele, André volta a falar sobre sua mãe e apenas ao final
comenta da sua relação com o pai que, segundo ele, é muito boa, ele sempre
procurou prover a família e parece ser alguém de quem André se orgulha. Segundo
ele, seu pai “é o cara que nunca me deu trabalho”, o que parece ser o contrário da
sua mãe, pessoa com a qual ele diz ter problemas sempre. No entanto, ao mesmo
tempo, seu pai não era tão presente quanto parece que André esperaria, embora
sua mãe tampouco tenha sido, segundo sua fala.

É... ai meu pai eu sou suspeito pra falar, que eu gosto, assim, não que eu não goste da
minha mãe, mas a minha mãe assim, é uma... eu to falando, to sendo bem aberto porque eu
acho que vai ser um encontro só né, então, eu vou falar tudo que pode ser que ajude. Minha
mãe assim, eu sempre tive muito problema com ela... eu vou falar dela porque depois eu
vou falar do meu pai que é, é, assim... meu pai é o cara que, não é o herói, mas é o cara
que nunca me deu trabalho, então assim... é... porque vamos lá pra minha mãe só pra eu
poder te explicar, é... sempre tive muito problema, todos os filhos dela já saíram de casa, na
infância ou na adolescência, então, minha irmã saiu primeiro, depois eu saí fui morar com o
pai, hoje meu irmão que tem 11 anos já saiu de casa também, ninguém aguenta porque,
ela, quando ela bebe ela fala umas coisas assim, que machucam muito, por exemplo, essas
últimas férias que eu fui ela falou que, eu não ia ser nada na vida porque, quem é gordo não
tem força de vontade, entendeu? E ai ela tentou argumentar isso, é... meu irmão já tem 11
anos já saiu de casa, eu acho que foi a melhor coisa que ele fez, porque embora a gente
goste dela, a gente não consegue conviver com ela enquanto alcoolizada, no momento que
ela tá alcoolizada... meu pai por outro lado é, não costuma consumir álcool, ele, sempre
trabalhou muito então ele não foi tão presente, não que ela tenha sido também, mas ele foi
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menos presente porque ele trabalhava com fazenda, ele tinha a fazenda dele, tem ainda
mas ele não mexe mais, e ficava o dia todo lá, a noite, mas ele sempre foi um pai assim,
embora não tão presente, muito carinhoso, sempre que possível via a gente...

Fica claro que a relação de André com o pai parece ser menos conflitiva do
que com sua mãe. Além do fato de que a relação com sua mãe parece ter definido
todas as demais de sua vida, uma vez que apenas a partir do discurso sobre ela é
que André consegue falar sobre o outro, o pai.
Ainda pensando sobre sua obesidade, se “o obeso encontra, no corpo, uma
forma de expressar aquilo que não pode ou não consegue expressar pela via da
fantasia, do sonho ou da linguagem” (Varela, 2006, p. 88), então, possivelmente, o
barebacking, neste caso, possa ser compreendido como mais uma nova forma de
expressão do sujeito pela via do prazer sentido no corpo. Varela (2006) discute em
seu artigo a obesidade como doença psicossomática em que há uma falha na
organização pulsional, ou seja, ao invés das excitações do corpo e das interações
deste com o meio serem significadas pelo aparelho psíquico, ocorre aí um erro que
impede essa simbolização, deixando apenas a via corporal como saída. Pensando
no desenvolvimento de um bebê, que ainda não tem o aparelho psíquico formado e,
portanto, não possui capacidade simbólica de representar suas sensações e
interações, o que lhe ocorre é sentido e vivido no plano corporal. No entanto, o bebê
não está só. Sua mãe fornece a chave para dar um sentido àquilo que é
experenciado por ele. Há um aspecto fantasmático nessa relação, pela qual as
impressões do meio vão se inscrevendo na subjetividade do bebê. Porém, no caso
de André, a mãe parece ter faltado nesse sentido, sendo ausente ou fornecendo
chaves que apenas possibilitavam a ele se identificar com aquilo que ela não
gostava. Nesse sentido, a obesidade não quer dizer necessariamente excesso, mas
falta de cuidados por parte da mãe/cuidador, e assim, uma compensação na comida
(Varela, 2006). Trazendo esta questão para o trabalho atual, mais especificamente
para o caso de André, pode ser que o risco vivenciado no barebacking represente a
perpetuação da falta de cuidado como única relação possível, já que foi a que ele
conheceu. Ao longo desta análise essa hipótese vai ficando mais clara.
A ideia acima parece combinar com o que André repete algumas vezes na
entrevista de que não entende o porquê pratica o barebacking e que ele pretende
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falar tudo que puder sobre si mesmo para que, de alguma forma, através da
elaboração desta pesquisa, ele consiga obter uma resposta. Ele não se apropria
desta prática, não a entende, se questiona, nos dá a impressão de que é algo do
qual ele gostaria de se livrar, como se pensássemos que é um comportamento
estranho. Esta categoria de estranho, para Freud (1919), é justamente a compulsão
à repetição percebida como estranha, assim como para André a prática reiterada do
barebacking é sentida como estranha.

Foi com... foi em 2015 no Natal, é uma situação que eu tento entender porque... nunca, até
antes eu, na verdade eu tinha medo, de fazer, e alguma coisa que eu não sei o que no Natal
de 2015 eu tava lá em (estado de origem), e ai eu comecei a procurar entender, saber o que
é, começou a me dar essa vontade. Eu não faço sempre porque depende muito do
consentimento do outro... porque se o outro não pratica, paciência, não vamos fazer né...
mas o... mas eu ainda não sei, então faz de repente um ano, foi no Natal.

A própria motivação de André para responder a esta pesquisa veio por conta
da possibilidade de, através da leitura das entrevistas realizadas e de sua própria,
poder obter alguma conclusão a respeito do que ele vive. Nesse sentido, sua relação
com a pesquisadora parece ter sido a de um filho que espera que a mãe lhe dê uma
saída diferente, alguma resposta, um significado para aquilo que ele vive,
evidenciando um vazio que ele procura preencher. Talvez como ele esperaria que
fosse com a própria mãe mas não é, então essa busca continua. A busca por
alguém ou algo que responda à sua questão, porque sou quem sou? Porque faço o
que faço? A comida poderia entrar em sua vida justamente pela via do
preenchimento desta falta, deste vazio que o deixa sem respostas, o que
possivelmente o levou a colocar a pesquisadora no lugar de quem poderia acolhê-lo.
Há uma falta inscrita nele, denunciada pela busca de uma resposta, ou seja, ele não
a tem. Tal fato o coloca em movimento pela busca de algo que possa ajudá-lo a
entender sua existência e de repente preencher o vazio, lhe dar uma reposta.
Sabemos que essa busca é inútil uma vez que nada nem ninguém é capaz de
preencher essa falta, por ser ela estrutural, organizadora da psique.
Se pensarmos na alimentação, ela não só aplaca a fome, mas também
inscreve no sujeito um prazer pulsional, o toque da boca do bebê no seio lhe
proporciona uma experiência que fica marcada em seu psiquismo.
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O instinto, como uma função somática, serve de apoio para a pulsão. Primeiramente, o
objeto do instinto é o leite materno que alimenta o bebê. A ingestão do leite satisfaz a fome
do bebê. Então, o que satisfaz o instinto, que é representado pela fome, é o alimento, o
leite. Mas, paralelamente a esse acontecimento, há também uma excitação dos lábios e da
língua pelo peito, que produz uma satisfação independente da fome, esse é o processo da
pulsão sexual, por isso, a noção de apoio no instinto. As duas coisas acontecem
concomitantemente, porém são acontecimentos e satisfações com objetos diferentes. O
objeto do instinto é o leite, enquanto o objeto da pulsão sexual é o seio materno (Varela,
2006, p. 90).

Deste modo, se inscreve no sujeito a sexualidade, por um processo
inicialmente instintual, da saciação da fome, mas que ao se ligar a uma
representação inaugura a dinâmica pulsional sexual. Assim, parece fazer sentido
que André esteja envolvido com dois fenômenos incialmente interligados, fome e
amor, comida e barebacking.
Como ele se satisfaz com a comida, mas diz não gostar de gordo, assim
também ele se satisfaz com o prazer sexual sem preservativo, mesmo sem
compreender a razão e apontar uma vontade de parar com tal prática (verificado em
sua fala final como veremos mais adiante). Tais atitudes poderiam implicar, em seu
caso, um não gostar de si mesmo, e talvez por isso o componente do risco, não para
morrer, por conta de uma autoimagem prejudicada, mas para manter a posição de
alguém menosprezado, pensando que o barebacking representaria, para ele, uma
atividade que o coloca numa categoria de estranho, indesejado, devido à carga
social pejorativa desta prática, assim como o obeso. Vejamos uma fala dele que
pode corroborar esta ideia:

Então eu não sabia no nome né, mas a gente sempre sabe, eu sempre soube que que era o
sexo desprotegido etc, e... acho que eu vi algum vídeo e nele tinha falando que era aquilo
lá... mas não, não foi o motivo, só acabei descobrindo a palavra mas, não foi o motivo... eu,
não sei... eu tenho algumas suspeitas que ainda preciso trabalhar isso, mas eu tenha
alguma suspeita que seja porque, é, quando você tá fora do padrão físico né da sociedade
você, então você já tava acostumado a trabalhar com nicho digamos assim, que que eu
quero falar com nicho, falar, trabalhar com um grupo, por exemplo se você tá no padrão, é,
estético da sociedade você não trabalha com um nicho você trabalha com o geral né,
porque você é atraente pra, pra maioria das pessoas é, agora se você não tá você trabalha
num nicho por exemplo, quem é gordo tem os chasers que chama, então são pessoas que
sentem atração por, por gordos, e aí isso é um nicho não é a maioria da sociedade tá, da
mesma forma que tem gente que sente atração por, crossdresser ou travesti, é um nicho
também, não é a maioria da sociedade que tem, atração por, por essas pessoas tá, então
eu já trabalhava com nicho, eu não sei se, é que eu não me lembro. (resposta sobre seu
conhecimento do barebacking, como ele soube sobre isso)
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Por ser obeso ele se coloca como alguém fora dos padrões de beleza,
fazendo parte de um nicho específico, e trata do barebacking como mais um nicho.
Curioso notar, neste trecho da entrevista, que a entrevistadora não estava
entendendo a palavra „nicho‟, mas sim „lixo‟. Num primeiro momento ela ficou na
dúvida e deixou a conversa continuar para verificar se estava ouvindo a palavra
correta. Quando ela entendeu que poderia estar ouvindo a palavra „nicho‟, ela
buscou confirmar na entrevista para ter certeza. Essa confusão inicial da
pesquisadora pode ter denunciado seu sentimento contratransferencial em relação a
história de André, no sentido dele se colocar como aquele que não é uma pessoa
agradável como as demais que ele imagina. Em alguns momentos de sua fala ele
age dessa maneira, dando a impressão de que ele se considera um „lixo‟,
sentimento este captado pela entrevistadora.
André continua tentando explicar o porquê da prática do barebacking:

... então assim eu não sei se foi por uma questão de, porque lá assim... por exemplo eu
nunca namorei lá... porque não tinha quem gostasse de gordo entendeu, então eu fazia
sexo quando eu ia a (capital do estado de origem) pra fazer as consultas pré operatórias ou
então quando eu ia, ah tem uma coisa que eu não falei que é super importante, devido ao
alcoolismo da minha mãe eu tive uma depressão muito forte na minha adolescência, então
assim eu tratei durante uns 4 anos com um psiquiatra...
... então o que acontece, é... não tinha nada pra fazer lá em (estado de origem), voltando tá,
só porque eu acho importante citar isso, é, então não tinha nada pra fazer lá em (novamente
estado de origem), e eu, então quando eu ia pra, pra (capital do estado de origem) etc, ou
pras consultas psiquiátricas ou pra N outras consultas que eu fazia, eu, ficava tentando
antes marcar via uol, tentava conversar e se rolasse com alguém mantinha contato até a
data ai chegando lá, eu ficava no apartamento da minha irmã, mas ai eu tentava viabilizar
de ir até a pessoa...
... não o que eu ia falar foi um término de relacionamento muito difícil mas não foi, foi em
2014 esse relacionamento difícil, então não era Natal de 2015, então assim é, mas com
certeza eu ainda tava lembrando dele, também, então... não sei exatamente mas são as
coisas que me surgem então pode ser ah porque fazia muito tempo que eu não tinha
relação com alguém e quando eu falo relação falo relação mesmo de beijo tá, então assim,
é aquela questão né, eu gosto de ficar sozinho mas tem coisas que a gente gosta também
de tá com outra pessoa não sempre por exemplo num, não quero tá sempre... terminei um
relacionamento há uns 4 meses eu tenho muito contato com ele ainda mas, eu não sei se
eu quero namorar agora sabe, eu acho muito colado sabe, mas também gosto de ter
contato físico com as pessoas ou de ter alguém pra conversar, isso é legal, então não sei se
podia ser solidão, nessa época, hoje não me acho tão solitário mas, naquela época acho
que eu desenvolvi bastante desde então, mas podia ser um pouco de solidão podia ser
tédio, não sei, e como eu já trabalhava com nicho pode ser que eu tenha procurado outro
nicho, eu acho que essa hipótese, pra mim faz um pouco de sentido mas ainda não sei se é
ela que aconteceu não sei nem se algum dia eu vou saber, mas, como muita coisa na vida
da gente eu tenho percebido que são coisas que têm a ver com, solidão ou ficar sozinho né
ou então com expectativas então talvez seja por isso.
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André fala de algumas possibilidades que pudessem contribuir com sua
prática do barebacking, apontando uma possível solidão, uma depressão decorrente
do relacionamento com sua mãe, busca por um nicho, expectativas. Essa busca por
estar em um nicho pode ser compreendida como uma forma de se resguardar da
expectativa dos outros em relação a ele. Participando de um determinado grupo ele
não se estabelece como o estranho ou diferente, mas se identifica com o restante do
grupo, assegurando um lugar, talvez o único lugar possível frente à sua história. No
entanto, apesar das hipóteses para a prática do barebacking levantadas por ele, não
há confirmação de nenhuma delas e ao ser questionado quanto às suas
expectativas nega que atualmente este seja o motivo.

Ah não, hoje não é, não é expectativa, mas talvez na época uma expectativa de ter uma
relação com alguém entendeu, a expectativa da relação feliz né...

Podemos pensar nessa expectativa como a possibilidade de que alguém,
em algum desses encontros sexuais, pudesse oferecer para ele uma resposta.
Talvez seu comer seja a tentativa de tamponar essa falta, e o risco via sexo
desprotegido seja a aposta de que no encontro com o outro ele obterá uma solução.
Pensando na hipótese trabalhada incialmente, seu conflito interno, baseado na
questão de quem ele é, se ele é digno de ser amado pelo outro, denota a posição de
alguém que espera ser desejado.
Quando a pesquisadora perguntou a André como funcionam seus encontros
fortuitos relacionados ao não uso do preservativo, ele não responde imediatamente
sobre isso, mas fala sobre o tipo de pessoa com a qual costuma se relacionar. Tal
fala é interessante para entendermos melhor a imagem que André faz de si mesmo.

É... Hum... eu não sei. Porque assim, veja é, acho que também tem uma questão... voltando
um pouquinho, porque que eu me re, com quem eu me relaciono primeiramente? Eu me
relaciono com magros... no máximo um pouquinho sarados, mas, não gosto de me
relacionar com muito bombados nem com gordos, então primeiramente isso, porque que eu
me relaciono com essas pessoas? Pelo motivo que eu já te expliquei de todo esse histórico
de problemas familiares em relação a obesidade... então, vol, então uma vez explicado com
quem eu me relaciono, isso eu já percebo há muito tempo é, eu acho que eu me relaciono
com essas pessoas porque eu queria ser fisicamente elas, eu acho muito difi, é muito raro
eu encontrar uma pessoa que, que eu acho tão interessante quanto eu me acho eu adoro a
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minha companhia, o tanto que eu gosto de ficar sozinho pra, sair, pra ir ao teatro pra ir ao
cinema porque assim, eu acho os meus gostos... é, é, pode, não sei, todo mundo vai gostar
da, da sua própria companhia, eu não sei também se vai mas, eu gosto muito de ficar
comigo porque eu acho muito interessante sabe, então assim, eu, embora psicologicamente
eu não tenha achado tantos perfis interessantes quanto o meu, quanto o que eu acho que o
meu é... é, eu fico muito com essas pessoas acho que por inconscientemente porque eu
gostaria de ser fisicamente elas, então mesmo com encontros fortuitos eu acho que o
motivador sendo bareback ou não, é essa, tentar ter um contato com aquele objeto de
desejo meu, que é o corpo magro, corpo como, é que eu sei que nunca não é que você quer
ser igual a mim que você vai ser mas pelo menos ter o contato com aquilo que eu gostaria
de ser, né, então, eu acho que o bareback é uma forma, talvez uma ferramenta de, de
chegar até essas pessoas, acessando-as através de um nicho... que pode ser mais fácil ou
não, porque o nicho ele é menor a dificuldade do nicho é, ah ele é, é menos provável de
você encontrar uma pessoa que, embora você tenha as comunidades né mas é, é mais
difícil de você acessar, mas geralmente quando você tá num nicho seja um nicho de gordo,
num nicho de barebacking, você acessa a pessoa por uma característica específica
geralmente as outras ficam menos na superfície, então por exemplo com os gordos
geralmente não é porque é branco, não é porque é preto, não é porque é velho porque é
novo até tem pessoas que tem as suas preferências, é claro, mas o principal é ser gordo,
certo, é o, é o principal (palavra não reconhecida), se você é você já tem 90% dos critérios
completados pra poder conseguir se relacionar com aquela pessoa mesmo que seja, uma
vez só, e no barebacking é uma situação semelhante, você acessa de uma forma, pela
prática sexual, certo, é, eu não sei se as outras pessoas pensam assim também, mas a
forma como eu encaro, e assim eu nunca tinha parado pra explicitar isso conscientemente
mas eu sempre, imaginei isso dessa forma... então, é, a gente pode discutir se vale a pena
os riscos ou não, mas, acho que, é o que, que acontece comigo acho que é isso, então
assim, mesmo sendo furtivo, sendo uma versão, é uma forma de eu ter, encontro com
essas pessoas, mesmo não sendo aquela expectativa do relacionamento né, mas ainda
assim eu tô tendo contato com o objeto de desejo, e no próprio relacionamento também,
também é um contato com o objeto de desejo, é claro que ai tem outras variáveis que são
aquelas variáveis que, que mostram a sua aderência ao relacionamento né, porque quando
você vai ter um relacionamento não é só o corpo que importa mais porque tem aquelas
coisas que são chatas que você tem que saber tolerar, e, mas ainda assim o catalisador foi
o objeto de desejo você se mantem uma parte por isso, porque você sente atração pela
outra pessoa e no fugi, naquele, naquela relação de uma vez só também, é o contato com
aquele objeto de desejo.

A partir dessa fala podemos inferir que André busca no outro seu eu ideal,
ou seja, um homem atraente, magro. Dessa forma, ele dá um sentido a esse outro,
entregando-se a ele numa relação que parece se pautar numa fantasia de
envolvimento amoroso, amando no outro aquilo que ele gostaria de ser, ainda que
haja apenas um encontro ou vários encontros fortuitos, “(...) se ama no outro aquilo
que não se possui para alcançar o próprio ideal (...)” (Scapin, 2006, p. 39).

Esse ideal sexual, tomado como espelho no qual o sujeito vê refletido o seu eu ideal, serve
como uma satisfação substitutiva para a satisfação narcísica que o sujeito não conseguiu
realizar. Assim, nosso modo de amar seguirá o modelo de escolha objetal narcísica, ou
seja, amaremos o que fomos e não somos mais, ou então, amaremos alguém detentor das
qualidades nunca tidas por nós e que faltam ao eu para tornar-se ideal (Scapin, 2006, p.
47).
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Dessa forma o sujeito pode retomar seu narcisismo, assim como na infância,
em que ele era seu próprio objeto de investimento libidinal. Então, por meio desses
encontros fortuitos e baseado numa fantasia de amor, André recupera uma porção
de investimento perdido, numa tentativa de resgatar a si mesmo.
Ainda em sua fala acima, André coloca o nicho „gordo‟ como estratégia para
ser aceito mais facilmente no encontro com o outro, fazendo um paralelo com o
nicho „bareback‟. Seu discurso colocando em paralelo a obesidade e o barebacking
parece nos autorizar a pensar numa possível correlação entre essas duas facetas de
sua vida, como temos feito. Segundo Varela (2006), o obeso erotiza sua relação
com a comida, tirando dela algo mais além da necessidade fisiológica. Talvez
pudéssemos pensar da mesma forma quanto a prática do sexo sem camisinha por
André. No contato pele a pele do sexo, poderia haver uma erotização do risco que
demonstraria algo além do sexo propriamente dito. Possivelmente uma tentativa de
preencher a falta, assim como o obeso parece querer preencher a falta estrutural do
sujeito com comida, como se ele não suportasse essa angústia (Varela, 2006). Seria
este o posicionamento de André quanto ao barebacking? Uma tentativa de
preencher uma falta? Tentaremos responder ao longo desta análise.
Na fala acima, André cita o risco da prática do sexo sem preservativo
dizendo que poderia discuti-lo com a pesquisadora, dando a entender que não é tão
óbvia a questão do risco ou, pelo menos, não seria central, sendo seu desejo o
norteador para a atividade. Desejo de ser desejado? É uma possibilidade. Ser
desejado por seu corpo, porque é interessante, porque pode valer a pena a
experiência desse encontro que, de repente, poderia vir a ser um relacionamento.
Ao responder o porquê o barebacking é excitante, como o próprio André
menciona, ele continua:

Hoje principalmente eu tenho noção de que é por, acho que pela troca de fluidos, pelo, é
que assim, não é troca de fluidos pela troca de fluidos, é uma simbologia por trás disso, uma
simbologia do contato, da confiança, do... até mesmo, e ai é uma coisa que é difícil de falar,
mas até mesmo pelo medo né, acho que tem isso também, é... aquela, é quase o cheiro da
vida né, porque você pode tá contraindo alguma coisa, então, é mais emocionante entre
aspas, é, no começo não era tanto por isso mas ao longo, desse tempo eu, eu tenho, eu
tenho sentido isso também é um outro, (trecho não reconhecido) isso thrill do inglês é, sabe,
não sei. Uma excitação? É, uma outra excitação. Adrenalina? Isso. Adrenalina eu acho...
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Neste trecho a troca de fluídos corporais aparece como marca de uma
confiança. Essa questão é muito mencionada em blogs, sites e links na internet
relacionados especificamente ao barebacking. Os trabalhos de Silva (2009) já
apontavam esta questão da aceitação do esperma do outro como uma das
justificativas para a prática do sexo bare, além do pertencimento a um grupo, como
parece ser o caso de André. Outros pontos relevantes citados pelo autor são o
alívio, a liberdade de viver e a erotização do risco. Ao admitir a vivência do risco
parece que o sujeito tem a sensação de estar vivendo mais, por isso o alívio e
liberdade de viver. Sentimentos corroborados também por Le Breton (2009). Este
autor acredita que colocando a vida à prova a pessoa busca alcançar a plenitude da
vida, não para morrer, mas para viver mais. Nesse sentido, é possível pensarmos
numa erotização do risco. Bleichmar (1985) fala da possibilidade de erotizar aquela
atividade que marque uma diferença no sujeito, tornando-o único. Neste raciocínio,
erotizar o risco, dentro da atividade do barebacking, parece conferir ao sujeito essa
unicidade, uma marca que o identifica, poderíamos pensar num nicho, como coloca
André. Ao se relacionar exclusivamente dentro de um nicho, André parece marcar
uma diferença, um desejo de ser reconhecido como único.
André tem conhecimento das festas e encontros que ocorrem dentro do
mundo bare, mas diz nunca ter participado. Sua prática do barebacking acontece
sempre por agendamento.

Mesmo quando não é barebacking sempre é encontro marcado. Porque assim eu não
costumo frequentar boate, porque eu não gosto, é... eu também não costumo abordar
diretamente as pessoas porque eu acho invasivo, então assim mesmo quando é pra
namorar ou que é um... encontro com uma pessoa que você sabe que vai fazer sexo
protegido, é por exemplo via Tinder ou via algum outro aplicativo, ou outras formas de, de
cotar, então assim sempre, sempre, todos meus encontros são agendados, nunca... nunca
faço sem ser porque eu acho muito chato essa situação de você dar em cima de uma
pessoa, é, assim, quando, uma vez que eu já sei que as duas pessoas sentem atração eu
não tenho pudor nenhum de me relacionar com ela, de cortejar, mas antes disso acho...
tanto por medo da pessoa não sentir atração quanto também pelo fato de que cara... sabe
se a pessoa sente atração por homens? As vezes um trejeito que ela tem não é, não
significa isso, então assim, que constrangedor pode ser esse encontro né, acho que até
mesmo pra heteros assim também dar em cima de uma menina, ou a menina dar em cima
de alguém, pode não ser mas pode ser também, pra mim eu não gosto disso, de, acho que
eu me sinto, desconfortável... então é sempre agendado, eu também tenho uma lista
enorme, enorme porque eu acho muita gente pra um nicho tá, é, eu tenho quase 240 nomes
ou até um pouco mais, de pessoas que praticam porque assim quando eu comecei eu,
pensei em criar uma comunidade então o que que eu fiz, eu criei um formulário bilíngue,
então tanto português quanto inglês, pra barebacking em (cidade atual), então pessoas que
vierem de fora ou de outros estados do Brasil enfim, poderiam se relacionar aqui, até
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cheguei a criar esse grupo uma época via WhatsApp, só que as pessoas, é, começavam a
sair muito ai eu larguei, tô pensando em criar de novo mas com outra estratégia, mas ainda
não sei como que vai funcionar isso, mas então tem uma lista grande de nomes também
então assim são pessoas que eu consigo, acaba que eu consigo acessar elas também... é...
tem também outros sites tipo, é, você pode ter perfil no (nome do site, áudio de difícil
compreensão) no X Vídeos também, aquele site de pornografia em vídeo, você consegue
comentar o vídeo, você consegue falar sobre, é, e ai eu, você consegue também ver que
pessoas que, por exemplo quem postou um vídeo fazendo, você consegue acessar e ai
você marca um encontro, primeiro você vê se vai ter... se rola clima se rolar você pode
marcar um encontro também, então é assim que eu faço.

Tanto participar de um nicho parece ser mais seguro para André quanto o
fato dele agendar seus encontros. Dessa forma ele evita a frustração, parece dar a
impressão de que ser desejado será mais certo do que a rejeição.
As mensagens de sua mãe quanto ao que ele poderia significar para ela,
como, por exemplo, alguém que acabou com seu corpo (ela ficou obesa após sua
gravidez), parecem estar por trás dessa busca por uma segurança maior ao
frequentar nichos e agendar encontros, porque assim não haveria uma segunda
rejeição, ele poderia ser aceito e amado pelo que é. Segundo Bleichmar (1985), o
olhar da mãe passa uma série de mensagens de valoração e discriminação,
mensagens que, no caso em questão, parecem não ter sido positivas quanto ao
papel de André na vida de sua mãe. Dessa forma, talvez, suas escolhas estejam
relacionadas ao desejo de ser diferente daquilo que lhe foi permitido, e neste
sentido, o risco e o barebacking estariam representando uma tentativa de superação
daquela autoimagem inicial distorcida ao mesmo tempo que, ao se entender apenas
dentro de um grupo específico, aquelas mensagens ainda ecoam. Esta foi a solução
de compromisso entre o desejo e aquilo que lhe foi possível. E o componente do
risco pode cumprir o papel de lembrar a André o quão tênue é a separação entre o
desejo, o prazer e a possibilidade de existência.
Como André havia mencionado que não pratica exclusivamente o
barebacking em suas relações sexuais, a pesquisadora pergunta em que momentos
ele usaria ou não o preservativo:

Principalmente é, indiretamente você consegue sondar se a pessoa, ela sente atração por
sexo desprotegido, você pergunta ah onde você curte, se você for ativo, onde você curte
que goze, ah tipo depois que você já tá envolvido com a pessoa ali você pergunta isso ai
fica uma pergunta natural porque dá a impressão que você já tá imaginando a situação tal,
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ou, pode ser também é, se você for passivo você pode perguntar ah, onde você curte gozar
sabe, uma coisa assim, então você já consegue, ai pela resposta da pessoa você já sabe se
ela, por exemplo quem gosta de sexo protegido geralmente pede pra gozar, no, no peito, é,
no rosto, quem gosta de sexo desprotegido fala que gosta ou na boca, ou então no cu, no
ânus, é geralmente assim ai você já tem uma noção, ai você pode até arriscar perguntar se
a pessoa prefere, se a pessoa curte sem camisinha, mas você consegue sondar de uma
forma bem natural assim, e ai, é, se a pessoa, se você, você tem o sinal de que ela não
gosta, e eu ainda assim sinto muita atração pela pessoa, por exemplo ah o menino tem
58Kg, 1,78m, você nossa bem magrinho, e ai você, ai eu já, vou lá, e bom tudo bem eu
posso me relacionar com preservativo com essa pessoa não tem problema... e, então é
assim que eu, que eu, que eu consigo, avaliar, o critério é sempre, o critério de biotipo que
me atrai então mesmo se a pessoa curtir sem o preservativo se for um biotipo que não me
atrai, é muito, muito improvável que eu vá fazer, a não ser que a pessoa tenha um tipo
psicológico no sentido de, psicológico sexual que, que seja muito atraente, por exemplo as
vezes alguma postura de dominação submissão alguma coisa assim que eu também curto,
mas tirando isso é muito pouco provável então, sempre o critério é, pessoa, biotipo que me
agrada, e depois eu vejo se vai ser X ou Y.

O que determina o barebacking para André é então a preferência do parceiro
e seu biótipo, não apenas um tipo físico, mas algumas características psicológicas,
como ele aponta. Portanto, para André, o barebacking não parece se resumir a sexo
exclusivamente. Pensando sobre isso e sobre as vezes em que ele menciona a ideia
de um relacionamento, nos parece que a prática do barebacking efetivamente
poderia ser uma tentativa de preenchimento da falta que, ao mesmo tempo, passaria
a ideia de que ele é alguém que vale a pena amar, recuperando sua auto imagem,
ainda que apenas dentro dos „nichos‟ já mencionados. Ao escolher e deixar o outro
determinar essa escolha, André se sujeita a ser amado. O risco parece ser
secundário diante de seu desejo por ser desejado. Ao ser questionado se ele pensa
sobre o risco, André responde:

Com antecedência sim, no encontro não. Mas como tudo é marcado eu sempre penso sim,
é, só que, eu não sei o que acontece, é, até hoje eu nunca fiz sexo com alguém
declaradamente, é, que eles chamam de vitaminado né, que é a pessoa que tem. Ela tem o
vírus. É, que ela tem o vírus né. É, eu sempre pergunto, pra pessoa. Algumas falam, não
sei, porque tem menos tempo, por exemplo ah faz 6 meses que eu não faço o exame
certo... então com essas eu já fiz com algumas assim, mas declaradamente eu nunca fiz, só
que as vezes eu sinto atração pela pessoa que tem o vírus, eu não sei porque, é, não é tão
frequente mas as vezes acontece, mas eu nunca tive relação com essas pessoas, e assim é
muito ruim depois porque depois que eu, mesmo que eu ti, não, não fiz sexo com a pessoa,
mas ai passou, você tava conversando com a pessoa e ai você se masturbou porque você
não teve encontro né, ai ok, passou, ai depois no dia, ai você vai dormir, ai no dia seguinte
acordo, com uma sensação de culpa horrível, falo meu Deus eu nunca mais vou fazer sexo
sem preservativo (riso), nossa tenho que procurar um psicólogo e eu vou procurar mesmo
porque, falo nossa, que que tá acontecendo, que uma coisa é você fazer, porque assim, se
você tiver certeza, você nunca tem certeza, mas se você tivesse certeza que a pessoa não
tem o vírus cara, não só este vírus como qualquer outro vírus, a priori, se você, claro, você
nunca vai ter certeza, mas se você tivesse certeza, sexo, pensa um casal que tá casado há
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30 anos, né, que é fiel um ao outro tá, não teria risco né, mas quando chega esses casos
mais extremos assim, a sensação de culpa é enorme... é muito ruim, ai eu passo as vezes a
manhã pensando nisso, mas ai a tarde eu vou trabalhar e o trabalho me livra disso.

Parece que André se incomoda sobre o risco que corre de contrair alguma
doença, mas não o suficiente para fazê-lo mudar de atitude. Nesta fala parece que o
componente do risco realmente contribui de forma central para o barebacking, mas
não para o cuidado. Ele se sente atraído por transar com pessoas que possuem o
vírus HIV, mas não chegou a consumar o ato com estas pessoas, embora não haja
a certeza de que aqueles que ele já manteve relação sexual não tivessem o vírus.
Como ele mesmo diz, se houvesse certeza, não seria risco. Então aquele que
parece ser o componente principal do desejo estaria ausente. Na sequência ele
explica seu sentimento de culpa depositando no risco de contrair aids a
responsabilidade pelo sentimento, o que poderia fazer com que ele ficasse numa
situação cheia de dúvidas e limitações:

Bem do risco potencial, porque assim, é risco potencial é redundante né porque risco é
sempre potencial né, porque senão não era risco era certeza, vem do fato de que e se
tivesse sido consumado essa relação... qual que seria a consequência disso... ok, seria
aquela consequência que a pior do teu objeto de desejo daquele momento que foi a pessoa
que tem o vírus... mas o, ao mesmo tempo, depois tá mas qual que é a consequência de ter
isso, ah quantos anos eu vou viver a menos, ah eu não vou conseguir completar meus
sonhos, não vou conseguir transformar o mundo como eu quero transformar, pras pe, pra
construir um mundo melhor... ah porque vai depender de medicamento, ah mas esses
medicamentos são caros ah mas o SUS ele fornece ah mas já conheço pessoas que
tiveram interrupção do fornecimento porque não chegou o medicamento no dia, ai meu
Deus sabe...

As dúvidas mencionadas por André uma vez que se adquire aids parece que
dariam continuidade a sua forma de agir, no risco, com dúvidas, mas no risco está
desejando, o desejo mantém, uma vez que se tenha a certeza da aids, seria difícil o
jogo do seu narcisismo com sua onipotência correspondente, o que existiria seria a
limitação, talvez isso não lhe agrade, mas esse é um risco que faz parte da escolha
que ele fez. E talvez esse seja o verdadeiro risco, não o risco de contrair uma
doença incurável, mas o risco de ser impedido de manter suas escolhas, sua
dinâmica do desejo. Podemos pensar que mais que a aids, morrer na dinâmica do
desejo poderia ser a pior consequência.
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André faz menção ao risco social relacionado à aids:

... então existe o risco social sim que hoje eu levo em consideração também, então acho
que esses são os principais riscos, os riscos de, de morte, os riscos de debilitação da saúde
mesmo que não tenha morte, é, os custos do tratamento, sejam eles financeiros caso você
tenha interrupção do fornecimento ainda mais nessa conjuntura política atual que a gente
tem, e também o risco, social...
Eu sei que é muito, uma situação improvável porque o teste é sigiloso...
... é, eu sei que o risco é pequeno, mas ainda existe né, existe o risco por exemplo de
alguém ver seu medicamento ou então de você fazer, num exame trabalhista pegar, porque
assim... em grandes empresas você faz exames né, periodicamente, e eu não sei mas
acredito que eles façam também a sorologia.

Nestas falas André parece se preocupar com o impacto social que esta
sorologia causaria em sua vida. Sua fala a esse respeito foi mais extensa do que as
consequências físicas da doença, possivelmente demonstrando um temor maior
quanto a este impacto social. Essa preocupação com a imagem que farão dele uma
vez descoberta uma possível sorologia positiva para a aids, pode fazer paralelo com
o fato dele se colocar à margem, interagindo em nichos justamente por acreditar
fazer parte de uma parcela pequena e diferenciada da população, no sentido que
nem todos apreciam, seja a obesidade ou o barebacking.
Quanto à testagem sorológica, André disse fazer algum tempo que não a
fazia, mas que a faculdade onde estuda costuma oferecer essa testagem
periodicamente, dando a entender que possivelmente ele aproveitaria esta
oportunidade, embora isso não tenha sido afirmado por ele. Imaginamos ser
diferente um rapaz que se expõe ao risco de contrair aids e ainda assim a cada três
meses faça o exame de sorologia e aquele que, embora tenha práticas sexuais
consideradas de risco, não tenha o hábito de fazer essas testagens com frequência.
Poderíamos compreender a ação do André dentro da hipótese que temos trabalhado
em seu caso, como alguém que busca um relacionamento. Dentro deste contexto
ele não faria muitas testagens sorológicas porque o envolvimento amoroso leva a
pessoa a descartar o preservativo gradativamente (Paiva, 2005; McLean, 1994). O
que combina com sua postura mesmo que ele não esteja em um relacionamento
atualmente, mas essa é sua posição diante do sexo bare. Diferente dos demais
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entrevistados que citaram a testagem sorológica frequentemente. Parece que o
lugar do barebacking para esse segundo grupo é diferente de André.
Para André, a prática do barebacking só vale a pena na hora em que ela
acontece:

Só vale a pena na hora que você tá excitado.
... já aconteceu de eu dar uma desculpa e desmarcar, porque num momento que eu não
estava excitado, eu retomei o estado de consciência...
... essa pessoa representa um risco que eu não quero correr...

Há um prazer envolvido no risco para o qual André se entrega
indiscriminadamente. Embora ele relute conscientemente, sua fala dá a entender
que não é ele mesmo que faz a escolha, mas algo para além dele, que lhe tira do
estado alerta da consciência e o coloca nesta situação arriscada. Talvez essa seja
sua estratégia de defesa para não se responsabilizar por sua dinâmica de
funcionamento subjetiva. No entanto, ao executar uma ação, o sujeito está ali
implicado de alguma forma. E o que ele deseja por meio do risco? Pensamos que
esta é uma dinâmica que de fato escapa da sua escolha consciente e é tomada por
desejos inconscientes relacionados à construção de seu narcisismo e aos códigos
que lhe foram apresentados para que André pudesse existir como sujeito, um sujeito
de um grupo menor, que sofre pelo impacto social disso.
A visão de futuro de André relacionada ao barebacking é interromper esta
prática.

Ah eu gostaria de não estar mais praticando. Embora eu ache excitante, etc., é, é uma
questão que eu quero trabalhar esse ano, eu vou, voltei de férias eu vou, vou procurar uma
ajuda pra isso porque... assim, a não ser que eu esteja praticando com um parceiro uma vez
que tenha feito sorologia dos dois etc. um parceiro que seja, é, namorado alguma coisa
assim mas... é que assim, pra mim o problema do barebacking não é nem as, não é nem as
doenças, não são, não são as doenças, são algumas das doenças e os efeitos colaterais,
os riscos delas, por exemplo, o risco social e o risco de debilitar a saúde sabe...
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Novamente parece que o risco social fala mais alto como consequência da
aids para André. E aqui ele coloca a prática do barebacking como algo prejudicial,
um problema, a ponto de cogitar uma ajuda profissional. Podemos pensar que, para
ele, o risco é a manutenção de um estado de coisas que faz com que seu narcisismo
esteja diminuído, e eliminar esta prática de risco representaria uma tentativa de
estabelecer uma nova imagem de si mesmo, uma imagem que não se caracterize
pela doença ou pelo outro, mas uma imagem construída por ele mesmo enquanto
sujeito.
Se pensarmos que a busca de satisfação procura reeditar uma satisfação
primeva por meio de objetos substitutos que poderiam ocupar o lugar da coisa
perdida (Garcia-Roza, 2008), o encontro em nichos, seja grupo de obesos ou
barebacking, no caso de André, pode representar uma tentativa de reeditar seu
relacionamento com sua mãe pela ordem daquilo que lhe coloca na posição de
marginal, ou seja, se o relacionamento com sua mãe foi marcado por códigos que
lhe diziam da frustração dessa mãe, possivelmente seria em objetos que
substituíssem essa posição que André se apoiaria, e então os nichos mencionados
fariam sentido, posto que são grupos a margem da sociedade, que lembrariam ao
sujeito a única forma de contato possível. Porém o mal-estar se mantém, já que
nenhum objeto pode substituir o perdido. “O que se evidencia nessa busca do objeto
perdido é o impossível da satisfação, a dimensão do real” (Garcia-Roza, 2008, p.
91).
A impressão que fica desta análise é que parece haver algumas
incongruências, fenômenos que poderiam ser entendidos de formas contrárias, mas
aí recorremos a Lagache “se existe uma descoberta psicanalítica incontestável, é
que a fundação das relações humanas é a ambivalência em todas as inter-relações
humanas” (1993, p. 232)6.

6

“If there is an indisputable psychoanalytic discovery, it is that the foundation of human
relationships is the ambivalence in all interhuman relations” (tradução da autora)
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6.4. Entrevista com Bruno

Esta entrevista foi realizada via aplicativo do Whatsapp, conforme
esclarecido na metodologia. Bruno entrou em contato com a pesquisadora via o
Facebook criado pela mesma apenas como ferramenta para esta pesquisa. Ele
deixou uma mensagem nesta rede social e a pesquisadora retornou o contato.
Bruno mencionou que tanto ele quanto o namorado, Marcelo, gostariam de participar
desta pesquisa. A partir disso, a pesquisadora conseguiu alcançar o número
almejado inicialmente de 5 entrevistas.
Bruno é um rapaz de 31 anos, formado em Psicologia, de orientação sexual
exclusivamente homossexual, conforme ele disse. Atuou algum tempo como
psicólogo clínico, também como docente temporário de uma universidade estadual e
atualmente trabalha como agente comunitário de saúde junto a uma Estratégia
Saúde da Família no município onde reside. Bruno é soropositivo, assim como seu
namorado Marcelo. Ambos concordaram com um relacionamento aberto.
Ao falar um pouco sobre sua história, Bruno relata ser filho único, mas
possui quatro irmãos por parte de pai, relacionado ao primeiro casamento do seu
pai. Bruno não tem muito contato com eles. Sempre foi bom aluno e muito aplicado
nos estudos. Já morou junto com outra pessoa com a qual estava namorando, mas
foi uma relação que não deu certo, o que resultou no retorno dele à casa dos pais,
na mesma época em que seu pai estava doente e acabou falecendo. Atualmente ele
mora com sua mãe.
Ao ser questionado quanto à escolha pelo barebacking em sua vida, Bruno
relata que não houve um momento específico:

Bom, eu não vejo como... um momento específico em que isso aconteceu, eu, durante a
minha vida eu tive vários relacionamentos que poderiam ser considerado estáveis, nem
todos muito duradouros mas... todos que eu gostaria que fossem duradouro... durante o
relacio, os relacionamento é, iniciava-se com, com sexo com preservativo e com o tempo ia
esquecendo... as vezes, não se importava tanto e chegava um tempo que o uso do
preservativo acabava sendo raro... ah... eu sempre tive um certo (palavra incompreendida
na transcrição) incômodo com o preservativo algumas vezes me dava um pouco de alergia
dependendo da, da marca, senti incômodo, machucava, então acho que isso facilitava e
com o passar do tempo nos relacionamentos eles, ah, como se diz, eu fosse abrindo mão...
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não que eu acho que relacionamento estável esteja livre de, de riscos mas o convívio fazia
com que o sexo fosse acontecendo cada vez mais frequentemente sem o uso do
preservativo. Nesse último relacionamento estável que eu tive ah, antes do atual, fui morar
junto e tudo mais, chegou um momento que a gente praticamente não usava mais
preservativo e... eu achava mais prazeroso... e, o que acontece é que eu amava bastante e
o amor as vezes deixa a gente um pouco cego ah...

Neste trecho percebemos aquilo que Paiva (et al., 2005) e McLean (1994) já
abordaram em seus trabalhos, no sentido de que estar em um relacionamento faria
com que o uso da camisinha fosse gradativamente abolido, frequentemente por
conta do laço afetivo implicado nestas circunstâncias. Bruno expõe sua opinião
quanto ao risco envolvido nesta atividade, no entanto, ainda assim, a retirada da
camisinha parecia ser um fenômeno natural. Soma-se a isso o fato de que Bruno se
incomodava com o uso do preservativo e sentia mais prazer sem ele, assim,
configurou-se uma situação favorável para a ausência do preservativo. E o que seria
esse „mais prazer‟? Podemos pensar no prazer físico devido ao contato direto de
pele na pele. E o que isso implica? Pensamos que este prazer envolve a fantasia de
conseguir tudo, um prazer absoluto que, por ser absoluto cobra seu preço, nada
supostamente tão bom viria gratuitamente, não é assim? E o preço desse prazer, no
barebacking, seria justamente o risco que ele envolve. Porém, ultrapassar limites e
correr riscos contribui para que o narcisismo do sujeito seja alimentado, dando-lhe
uma imagem de super herói, mascarando seu limite de ser faltante.
O biológico é o limite, o corpo erógeno é sem limites. Não há barreiras para
a expressão da pulsão. Elas apenas se erguem no encontro com o outro, porque o
sujeito precisa equilibrar seus desejos para considerar este outro na dinâmica de
seu desejo. Embora ele queira ser único, é por meio do outro que se forma um. Não
há um sujeito sem o outro. O que torna o narcisismo paradoxal. Um amor próprio
que depende do outro para existir. No caso do sexo bare, o outro parece estar
imbuído de significado em prol de um narcisismo que tudo quer, tudo pode. Ou o
outro parece viabilizar o encontro com a falta de limite. O sujeito pode se perder no
outro que representaria o prazer sem barreiras, o sujeito sem limites. No sexo bare o
sujeito não faz com o outro mais do que faz a si mesmo. Ambos concordam com um
pacto da retirada do preservativo, retirada do limite que ela impõe. Estaria o próprio
sujeito representado ali, na relação desprotegida. É o seu corpo! E o sujeito faz dele
aquilo que quer. Entre quatro paredes ou num grupo que se encontra para horas de
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prazer, há a oportunidade de ultrapassar fronteiras e ir mais além, lá onde se
imagina que exista um pouco mais de prazer, sempre em busca de um pouco mais.
“A criação do humano situa-se entre o finito do corpo biológico e o infinito da
linguagem, do simbólico, que já é a criação do corpo erógeno” (Azambuja, 2005, p.
17).
Ainda respondendo à questão do barebacking, Bruno continua seu relato
dizendo:

ele (antigo namorado) me mandou uma mensagem via whatsapp dizendo que ele era
soropositivo, ah... meu pai tinha falecido não fazia acho que nem um mês direito, então eu
pensei em 2 possibilidades, a dele estar mentindo, me pregando uma peça só pra, pra me
machucar, e ser mentira né, ou de ser verdade. Então eu falei, por conta de toda essa
situação de luto que eu tava vivendo, minha mãe e tudo mais eu decidi não fazer a
testagem naquele momento. Fui procurar conhecimento sobre HIV/aids, sobre tratamento
antirretroviral ah, pra que se eu fizesse o exame e ele desse positivo eu, ah, não fosse tão
impactado naquele momento, não fosse uma revelação tão forte né, porque eu imaginei que
conhecer sobre o assunto diminuiria o impacto de uma sorologia positiva pra HIV. Fiz, isso
foi em janeiro de 2015 ah, essa notícia via whatsapp, e a sorologia eu realizei o exame em
maio de dois mil e... na verdade tudo foi em 2016, confundi, então a noticia que esse meu
ex era soropositivo foi em 2016 e a minha sorologia eu fiz o exame em maio de 2016. E daí
eu comecei um processo de autorreflexão sobre esse relacionamento que eu tive, e
comecei a perceber que muito provavelmente ele já era soropositivo ah, ele sabia e ele não
se tratava e o fato dele não se tratar é, faz com que o risco de contaminação seja
praticamente de 100%, se ele se tratasse, isso depois estudando sobre a temática, se ele
se tratasse com antirretrovirais, tivesse uma, um exame de carga viral indetectável, valor
indetectável, o, o risco de contaminação era muito baixo, ah, a gente provavelmente não
teria nunca abandonado o uso de preservativos, existiria a possibilidade também de eu
utilizar antirretrovirais como forma de uma proteção adicional, mesmo sendo soronegativo,
mas ele não se cuidava e eu não sabia da sorologia dele, ah, nesse momento eu decidi que
já era soropositivo mesmo então eu faria o tratamento corretamente com antirretroviral até
zerar a carga, a carga viral circulante, e... não me preocuparia mais com o uso de
preservativos porque a chance de transmissão pra outras pessoas seria mínima, próxima do
zero, a gente fala próxima do zero porque não existe nenhum caso na literatura dizendo que
houve essa transmissão entre sorodiscordantes com carga viral indetectável, mas o fato de
não existir na literatura não significa que nunca existirá, por isso não se pode falar que o
risco é zero, fala-se em risco próximo a zero...

Bruno foi infectado pelo HIV por conta de um namorado anterior ao atual.
Interessante que ele comenta que provavelmente não teria abandonado o
preservativo se soubesse da sorologia do antigo parceiro. Nesse sentido, haveria um
cuidado de si, frente a certeza do vírus. No entanto, na dúvida, a proteção é abolida
como prova de confiança no parceiro, como se sua retirada atestasse o vínculo entre
ambos, conforme Santos (2006) já havia observado em sua dissertação.
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O raciocínio de Bruno quanto ao risco próximo de zero quando a pessoa
infectada faz o tratamento correto e adquire carga viral indetectável, na época de
sua entrevista, em março/2017, ainda era incerto, tanto que ele tomou o cuidado de
não afirmar categoricamente esse fato. Porém, de acordo com um estudo
recentemente apresentado (25/07/2017) numa conferência da International Aids
Society (IAS), 9th IAS Conference on HIV Science7, em Paris, de fato, o raciocínio
de Bruno foi comprovado. Casais homossexuais masculinos sorodiscordantes (um
possui o vírus HIV e o outro não) em que aquele que possui aids está fazendo o
tratamento com antirretrovirais e adquire carga viral indetectável, realmente não
transmite o vírus para seu parceiro. Este estudo acompanhou 343 casais na
Tailândia, Brasil e Austrália, foram mais de 12.000 relações sexuais anais sem
camisinha, em que nenhum dos parceiros soronegativo usava medicamento para
prevenção do contágio e, ainda assim, nenhum deles foi infectado. Este estudo
mostra que se houver uma adesão ao tratamento, é possível conviver com o vírus
sem

contaminar

ninguém,

mesmo

quando

a

camisinha

é

abolida

e

independentemente da posição passiva ou ativa durante a relação sexual. Claro que
esta informação serve para aqueles que sabem de sua sorologia e, por isso, tomam
os medicamentos e fazem exames de controle constantemente, que é o caso de
Bruno.
Nesse contexto, portanto, poderíamos pensar em risco efetivamente?
Mesmo como praticante do barebacking portador do vírus? O estudo mencionado
acima trabalha a ideia de carga viral indetectável como forma de se fazer sexo
seguro, portanto, podemos pensar que o risco de contágio pelo HIV ao manter
relações sexuais com uma pessoa de carga viral indetectável, nestes casos
específicos, é nulo.
Depois de se saber soropositivo é que Bruno aderiu ao barebacking. Uma
vez já estando com o vírus, parece que o motivo para usar um preservativo se
desmantelou por completo e ele decidiu procurar por pessoas que aceitassem esse
tipo de sexo, conforme segue:

7
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decidi então ah... procurar pessoas que aceitassem sexo sem preservativo, que preferissem
sexo sem o preservativo, que fossem adeptos ao bareback. Foi nesse momento que eu
conheci o meu parceiro atual que também é soropositivo numa situação bastante parecida
da minha, também faz tratamento com antirretrovirais, a, a chance de desenvolver cepas
mais resistentes, cepas é, resistentes ao esquema antirretroviral que eu tô usando existe
mas também é bastante baixa porque a gente utiliza o mesmo esquema antirretroviral e
ambos estamos indetectáveis, hoje a gente até utiliza o termo tratamento como prevenção
inclusive, então acho que foram um pouquinho mais ou menos assim inclusive um pouco de
como eu descobri a sorologia e o impacto da sorologia sobre a tomada de decisão de
realizar sexo exclusivamente bareback.

No entanto, quando um eventual parceiro sexual pede pelo uso da
camisinha, Bruno disse respeitar esse pedido.
A condição de Bruno nos faz pensar que ele se deparou com um limite e que
após isso ficou impossível manter da mesma forma a ilusão de uma onipotência.
Parece que a onipotência foi substituída pelo controle. Controle da carga viral.

Nada define melhor o homem que sua relação com a perda. A atividade humana em geral é
prova disso. No entanto, são as práticas que vivem do gasto inútil ou desperdício livre, como
a poesia, as artes, a guerra, o erotismo, que melhor exprimem a condição humana. O que
define o homem são seus fluxos. Mas também o medo deles (Borges, 2005, p. 33).

Ao mesmo tempo em que Bruno se deparou com um limite, seu corpo falível,
esse limite abriu novas possibilidades de prazer. Embora inicialmente pudéssemos
pensar numa vivência da castração e sua aceitação, Bruno encontrou uma saída ao
se debruçar sobre uma atividade sem limites, sem camisinha, sem amarras,
mantendo seu narcisismo intacto frente às adversidades, já que encontrou novas
formas de expressão do seu desejo. Pela via do erotismo Bruno vai ao encontro de
si mesmo, seus desejos antes limitados agora podem se expressar, aquilo que
causava medo já ocorreu, uma barreira se desfez. Nesse sentido, podemos dizer
que a perda de uma condição sadia culminou numa transformação de sua
perspectiva sobre o que era possível fazer com seu corpo. Ainda assim, a marca de
seus limites continua ali, para sempre.
A forma pela qual Bruno lida com a doença que o acomete, tendo maior
controle sobre suas consequências, pode representar uma “autolimitação desejada e
autoimplementada com o objetivo de reforçar a independência do indivíduo contra
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intrusões do meio” (Costa, 2007, p. 53). Dessa forma ele mantém seu contorno, sua
autonomia.
Embora o risco de contágio pessoal não seja uma questão no caso de
Bruno, ainda há a possibilidade de desenvolver cepas do vírus mais resistentes aos
medicamentos, caso ele transe com outra pessoa também soropositiva sem o uso
do preservativo.

Ah, existe a possibilidade de acontecer com preservativo ou sem com outros parceiros a
gente junto ou separado, nós 2, ah, nesse caso... ap, apesar de eu não saber a sorologia de
uma outra pessoa que eu possa vir a ter relações sexuais, é... o risco de eu transmitir o, a
minha sorologia, de transmitir o HIV também é, é muito baixo, próximo ao zero como eu
disse, por conta de estar indetectável, ah, mas existe sim um risco de... ah, de desenvolver
cepas do vírus que sejam resistentes ao esquema antirretroviral que eu uso no momento,
mas esse risco num, não é tão grande, é um risco pequeno, consciente meu, sim, eu sei
que existe esse risco, mas ele é pequeno por conta do, do uso de antirretrovirais também.
Bom, eu acho que risco zero na vida não existe né, viver é correr riscos... ah... ele é um
risco consciente, é um risco baixo, vale a pena pelo prazer, em relação a, ao sexo, ao ato
sexual... ah... existe talvez um pouco de, de fetiche, de adrenalina em relação ao risco, ah...
porque... o uso de preservativo sempre introduziu algum grau de incômodo, pequeno mas
produziu, e acho que o fato de eu... ah... de eu ter me tornado soropositivo é como se eu
abrisse mão de, de outras formas de proteção, já acont, meio que já aconteceu mesmo,
então, pode existir um agravamento mas o risco é pequeno, então, já que aconteceu
mesmo não vou ah, me privar do... do prazer no sexo sem uso de camisinha. Vale deixar
claro que isso é uma decisão pessoal no qual eu ponderei os riscos em relação a mim, não
é nenhuma apologia ao sexo sem preservativo, eu acho que as pessoas devem decidir
sobre si e essa decisão ela deve ser consciente e com informação.

O risco de desenvolver cepas mais resistentes é visto como menor por
Bruno, justamente pelo fato dele tomar medicamentos e estar em dia com seu
tratamento. Poderíamos pensar aqui numa gestão de riscos por Bruno, em que ele
busca diminuí-los ao máximo possível e assim continuar vivendo sua sexualidade.
Quanto aos parceiros que ele se relaciona, Bruno diz que “o outro também
sabe dos riscos, sabe... do próprio corpo e... não é... uma preocupação tão grande
minha, nesses contextos”, ou seja, cada um sabe de si. Bruno se responsabiliza por
si mesmo e espera dos outros a mesma atitude. Considerando o já exposto nesta
análise quanto à possibilidade de Bruno contagiar seus parceiros, pensamos que
sua atitude não retrata um descaso, pelo contrário, ao se cuidar ele está também
cuidando do outro, preservando aquele que contribui para que Bruno possa
expressar suas paixões.
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Para Freud, a identificação com o desejo do Outro é a fonte da
heteronomia, ou seja, daquilo que causa o sujeito independentemente de
seu conhecimento, e a identificação narcísica, a fonte da autonomia (Costa,
2007, p. 26).

A partir desse encontro com o outro, então, o sujeito tem a possibilidade do
encontro consigo mesmo, com seus desejos e formas de expressão uma vez que é
por meio do outro, da identificação com seu desejo, que podemos desejar, daí a
porta aberta para a autonomia do sujeito, conforme Costa (2007) nos adverte.
Antes de saber de sua sorologia positiva, Bruno buscou muitas fontes de
dados relacionados à aids, no intuito de se empoderar pelo conhecimento, tornando
a notícia menos desastrosa, conforme segue em sua fala:

procurei informações confiáveis como sites de médicos, de infectologistas, manuais de
infectologi, manuais do Ministério da Saúde pra infectologistas, dei uma pesquisada
superficial por bulas dos antirretrovirais, entrei em contato com pessoas soropositivas via
grupos de redes sociais como Facebook, Whatsapp, então isso foi me tranquilizando um
pouco porquê... ah, o acesso a informação é algo que costuma me tranquilizar, eu costumo
dizer que... a realidade, por mais difícil que seja... é aquilo e pronto acabou, a minha
imaginação ela pode ser um pouquinho pior do que a realidade, daí quando eu tive bastante
informação, tive certeza que eu não chegaria pra testagem rápida no CTA completamente
despreparado, eu... ah... eu tive o diagnóstico ali na hora, já sabendo dessa possibilidade, e
sabendo que é sim uma, uma situação difícil mas não é o fim do mundo, então, eu costumo
dizer que por conta disso não foi tão difícil quanto pra maioria das pessoas que recebem tal
diagnóstico... ah, alguns mitos, alguns tabus já foram quebrados por mim mesmo antes do
diagnóstico só com a possibilidade dele ser positivo quando eu o fizesse, eu... ah, de...
depois do, do diagnóstico obviamente... me preocupei com algumas coisas... ah... meus
maiores medos eram em relação ao desenvolvimento de infecções hospedeiras, de ter que
ficar internado, ah, ter que ser submetido a procedimentos dolorosos, ah... mas eu iniciei a
terapia antirretroviral, minha carga viral é, ficou indetectável muito rápido, o nível de linfócito
T, CD4 também subiu bastante rapidamente, hoje eu tenho, esses níveis, iguais a de uma
pessoa soronegativo saudável então o risco de eu desenvolver qualquer infecção é o
mesmo que de uma pessoa que não é soropositivo...

Quando Bruno soube seu diagnóstico ele estava instrumentalizado pelo
conhecimento adquirido. Mais uma vez se percebe a busca por controlar uma
situação para não ser pego de surpresa e ficar sem reação. Parece que este
mecanismo é um companheiro constante de Bruno, ajudando-o a se defender das
intempéries da vida. Pode ser que sua tentativa de controle esteja mascarando seus
receios quanto às possíveis consequências da aids para seu corpo. Nesse sentido,
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ele carrega a marca de uma finitude, uma ferida narcísica que está recoberta pela
racionalização e controle da situação.
Quanto aos tabus vencidos, ele os menciona mais para frente:

... antes a visão ainda era uma visão de pessoas bastante debilitadas, bastante
comprometidas em relação a saúde, de pessoas que ficavam doentes muito
frequentemente, então... ah, sabia do risco e sempre tive muito medo, sempre me deu
muito, muito pânico, tanto que essa notícia seria muito pior se eu tivesse descoberto por
exemplo num exame de rotina... ah... ou se eu tivesse descoberto por ter desenvolvido
alguma doença hospedeira...

Aqui parece ficar claro seu medo diante da castração marcada de forma
inegável no corpo doente.

... o corpo assume um lugar de não-dizer do sujeito, mesmo dizendo de si corporeamente
adoecido e fragmentado, porque denuncia uma lógica de produção sobre o homem
instituída não a partir do que ele pode ser (como um ser individualizado, criativo, específico,
autonomamente em constituição), mas já determinado esteticamente pelo que tem de ser
(por isso, lugar de não-dizer): magro, escultural e sadio – sempre (Gomes & Prochno, 2015,
p. 782).
Essa tentativa de apagamento surge ao homem pós-moderno como meta: transcender o
inevitável – a morte, o envelhecimento, a doença. O desafio da finitude parece, nesse
sentido, denunciar sua vulnerabilidade constituinte, principalmente frente ao que lhe é
imperioso e fatídico: frente ao fim ou, ao menos, frente ao fim da ilusão de bastar-se
(Gomes & Prochno, 2015, p. 782).

Um corpo doente torna difícil a tarefa habitual de negação da própria morte.
Nesse sentido, pensamos que o controle funciona como um subterfúgio que mantém
o sujeito intacto, salvando seu narcisismo de deparar-se tão bruscamente com sua
falta. Mesmo a ideia de carga viral indetectável clama por obscurecer aquilo que o
corpo revela, a marca de sua finitude. “O corpo-doente, que padece, também
sinaliza. É sinaliza-a-dor da impossibilidade de controlar a vida e a morte, de ser feliz
e assim permanecer – na vida e diante da morte” (Gomes & Prochno, 2015, p. 784).
Segundo Gomes e Prochno (2015), o ideal pós-moderno de controle dos
corpos, de saúde, beleza e felicidade, de um narcisismo extremo que deposita no
indivíduo a responsabilidade e culpa por todos os adventos de sua vida, torna o

122

corpo doente a marca da infelicidade e, portanto, do fracasso pessoal. Na busca de
uma felicidade a qualquer custo, perde-se de vista a subjetividade do sujeito, o que
ele quer dizer, o que seu corpo revela. Nesse sentido, a doença pode representar
uma oportunidade para a especificidade do sujeito, sua enunciação.
Ao ser questionado sobre sua visão de futuro, Bruno responde:

Bom acho que tem 2 questões nessa pergunta né, como eu me vejo em relação ao HIV/aids
e como eu me vejo de uma forma geral né, ah... em relação ao HIV/aids eu me vejo...
controlando a doença com uma doença crônica ah... (pausa maior) tendo que seguir o
tratamento, fazer consultas médicas, hum, em relação ao HIV/aids eu me vejo... como
agora, né, saudável, apesar de ser portador do vírus, óbvio que não desejo nenhum
agravamento, nenhum agravo, né, em relação a como eu me vejo de uma forma geral, eu
me vejo... ah... me realizando profissionalmente, construindo uma família junto com, com
meu namorado... ah, tendo sonhos como... uma pessoa qualquer pode ter... né... num, não,
não vejo a sorologia impactando no, nos meus desejos, nos meus sonhos. Óbvio que existe
no fundo uma pontinha de vontade de que... é, seja descoberto alguma cura, alguma,
alguma terapia que elimine completamente o vírus do organismo, mas... esse não é o maior
dos meus sonhos, não, não vivo por esse sonho, eu vivo por sonhos, como, os de qualquer
outra pessoa... ah... a única coisa é que eu quero ter a chance de realizar esses sonhos e
vivê-los com qualidade de vida.

Parece haver uma divisão nesta resposta, entre um Bruno portador do vírus
HIV e um Bruno como pessoa. O que vem primeiro em seu discurso é o Bruno
portador, porta-dor, aquele que parece sentir um pesar por encontrar-se doente,
embora sem doenças oportunistas, tem um corpo que inspira cuidados constantes.

O sofrimento põe o sujeito face às impotências, limites e decadência
orgânicos, expondo-o à perspectiva da morte e precipitando defesas e
estratégias de enfrentamento que excedem a dimensão orgânica (Winograd
& Teixeira, 2011, p. 176).

Considerando os autores acima, poderia ser o barebacking, no caso de
Bruno, uma estratégia de enfrentamento? Já que a doença temida o invadiu, agora
Bruno pode se entregar ao prazer sexual sem a inscrição do limite colocado pelo
preservativo. Pensando que esta prevenção poderia representar esse limite ao
prazer, tirá-la de cena poderia ser uma resposta frente a constatação de um marco,
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ele vê esse limite, mas coloca outra coisa no lugar, um sexo sem limites, como um
bandaid para o narcisismo ferido.
Lembramos que sua sorologia se dá mediante um relacionamento em que
existia um afeto, sua constatação se fez como um ato de traição, o saber-se
soropositivo já estava desde o início fadado a ser um pesar, pelo corpo e pelo
sentimento envolvido. O namorado anterior não disse ser soropositivo e Bruno
acredita que ele devia saber e não o informou, foi tirado dele a possibilidade de
escolha, sua autonomia enquanto sujeito que poderia decidir o que fazer com esta
informação. Atualmente, na prática do barebacking, ele também não informa seus
parceiros sobre sua soropositividade, embora sua carga viral esteja indetectável.
Refletindo sobre isso, seria possível supormos que Bruno passou a repetir o que lhe
ocorreu ao escolher o barebacking como prática? Ele se relaciona com outros sem
preservativo por diversas vezes, não os informa, acredita que saber sobre si é
responsabilidade de cada um. Nesse raciocínio, voltando ao seu antigo parceiro,
qual era a responsabilidade de Bruno frente aquele que o infectou? Não seria a
mesma que ele exige do outro? Parece haver uma auto repreensão por trás deste
episódio: ele coloca o outro na mesma posição em que ele já esteve. Claro que
Bruno não é capaz de transmitir o vírus, mas ainda assim, parece haver a repetição
de uma situação em que o outro é colocado no lugar daquele que não escolhe por
si, revivendo uma situação que marcou Bruno profundamente e o obrigou a viver
cheio de cuidados, encarando seus limites cotidianamente. Aqui o sujeito se vê
frente àquela situação da infância em que a dependência do outro era absoluta e
não havia autonomia, a autonomia do sujeito vem a partir da falta do outro que
remete o sujeito ao seu desejo. Ao tolher a escolha de Bruno, seu ex-parceiro o
coloca de volta neste lugar, daquele que ainda não pode desejar fora da economia
de um outro, dessa forma, faz desaparecer o sujeito. Supomos, então, que é daí que
surge esse pesar. Ele estava em uma postura passiva frente ao ato pensado de seu
parceiro anterior, mas agora, com a prática do barebacking, ele parece ter mudado
sua posição subjetiva e se tornado protagonista da sua história. Como uma forma de
elaboração de uma vivência que o marcou Bruno está fadado, até o momento, a
repetir uma posição que o permita escolher, uma posição em que pode ser sujeito
de si. Dessa forma, a prática do barebacking pode ser uma forma de Bruno enfrentar
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o que lhe ocorreu, permitindo-se desejar, ainda que marcado. E o risco? Neste caso,
parece ser aquele de perder-se enquanto sujeito.
Sabemos que o vírus da aids ataca as células de defesa do organismo.
Parece-nos que Bruno estava mesmo indefeso quando recebeu sua marca, indefeso
pela entrega ao outro.

Freud discorre sobre a função egóica do órgão, o aspecto do corpo que permite encontrar
um dispositivo operante pelo qual o ego encontra uma consistência. A função “egóica” do
órgão que permite ao ego, segundo a leitura de Freud, encontrar uma densidade ontológica
em relação ao órgão. O órgão será escolhido afim de dar um fundamento ao ego, lá onde a
dor encontrará sua dinâmica que entrelaça o psíquico e o orgânico. (Eisenbruch, 2000, p.
147).

No caso de Bruno não foi um órgão a ser escolhido, mas um sistema,
justamente o sistema de defesa, demonstrando sua vulnerabilidade quanto ao amor,
quanto ao permitir-se ser objeto de desejo do outro, o que o coloca num movimento
contrário, buscando ser aquele que deseja, que tem algo a oferecer.

O sintoma orgânico tem todo um lado que manifesta a impossibilidade de escapar ao Outro.
Isso posto, em vez de tomar o sentido do sujeito, o sintoma orgânico toma, em certos casos,
o sentido do Outro materno. (Eisenbruch, 2000, p. 151).

Ou seja, representaria a impossibilidade de sair do lugar que o outro nos
coloca, sendo capturado pelo seu desejo e fazendo morrer no sujeito o seu próprio
desejo. Nesse sentido, a busca pelo barebacking em Bruno poderia estar ligada à
recuperação de si como sujeito de desejo. Assim, Bruno pode falar em seu nome, e
ao outro, bem, ao outro cabe ele próprio decidir, como Bruno advertiu.
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6.5. Entrevista com Marcelo

Esta entrevista se deu via o aplicativo do Whatsapp, conforme explicado na
metodologia. Marcelo é um rapaz homossexual de 30 anos, soropositivo, cursando o
último ano de Psicologia. Faz estágio no Ambulatório de Saúde Mental de seu
município e é desse estágio que vem sua renda. Possui um relacionamento aberto
com Bruno, conforme explicitado na entrevista anterior.
Marcelo vem de uma família em que ele acredita ter sofrido “alienação
parental” [sic], uma vez que não pôde ser criado por sua mãe biológica que não
tinha condições financeiras e psicológicas de criá-lo e não chegou a ter contato com
o pai, a não ser atualmente, quando já adulto, por iniciativa sua. Uma tia de Marcelo,
a quem ele chama de mãe, foi quem cuidou dele, recebendo ajuda, em alguns
momentos, de outra tia. De acordo com sua fala, essa primeira tia foi quem teve sua
tutela legal e a quem ele identifica com maior afinidade como mãe, embora ele diga
que tem três mães, as duas tias e sua mãe biológica. Quanto à mãe biológica
Marcelo afirma não falar sobre ela porque nunca tiveram muito contato.
Com sua tia viveu até os treze anos, quando seu padrasto (marido de sua
tia) o expulsou de casa por ser homossexual. Na época, Marcelo ainda não
compreendia bem o que ocorria com ele, apenas sabia que sentia atração por
meninos. Foi morar na casa da família de um amigo, o mesmo amigo com o qual
Marcelo jogava vídeo game quando o padrasto entrou no quarto e os acusou de
estarem transando em sua residência. Sua situação na casa desse amigo também
não agradava Marcelo o que o levou, após seu primeiro emprego, a alugar um local
para morar sozinho. Nessa época Marcelo relata uma série de excessos.

... porque eu já tava um adolescente bem rebelde, uma, numa situação... é... emocional e
enfim, social, devastadora assim, de, é... não ter muita disciplina, uso de álcool e drogas,
ah... é... muito rock and roll né...
... é, completei 24 anos, ainda bem desestruturado assim é... é... com vulnerabilidade social
ainda, é, não aceitação do... do casamento da minha mãe com o cara que, que eu odiava,
que me colocou pra rua, enfim, aí eu fiquei, um tempo, é, perdido né, uma pessoa perdida
no mundo assim sem muita, objetivo, sem muito esclarecimento, das coisas porque eu me
tornei um ignorante mesmo de tudo que me sobrevinha, é... então aos 24 anos eu descobri
minha sorologia e foi onde tudo começou a mudar né...
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Em meio ao turbilhão que Marcelo vivia houve a descoberta de sua sorologia
positiva. Ele relata que este foi o momento em que ele teve seu primeiro contato
com terapeuta, com a área da saúde e seus conhecimentos. Profissionais do centro
de referência onde ele iniciou seu tratamento é que sugeriram que ele se ocupasse,
tivesse uma vocação, e foi quando ele decidiu fazer o curso de Psicologia e também
uma psicoterapia que durou dois anos. Marcelo acredita ter mudado bastante após
seu diagnóstico. Amadureceu. Segundo ele, “o HIV ele curou minha vida”, “foi o HIV
que me despertou pra vida”. Santos (2006) discorre em seu trabalho a respeito da
doença como uma possibilidade de transformação para o sujeito, algo semelhante
ao que Marcelo parece ter vivido. A partir da sua sorologia ele passou a se cuidar.
Frente a marca de sua vulnerabilidade, o sujeito se depara com sua própria morte, e
então volta-se para a vida (Santos, 2006).

Que a morte é um fenômeno que afeta todos nós ninguém tem dúvida, na verdade, essa é
uma certeza universal. Porém, quando a morte é a morte de si próprio o sujeito é atacado lá
onde pensava que estava protegido, obrigando-o a encarar esta imposição incontestável.
Desta forma, ressalta-se o anseio pela vida (Labaki citado por Santos, 2006, p. 43).

Embora Marcelo acredite estar mais feliz, vivendo sua melhor idade e mais
amadurecido, um deslize em sua fala aponta para sua fragilidade. Ao falar sobre sua
tia e o casamento fracassado com seu padrasto que é alcoolista, ele afirma que
quanto a isso nada mudou, “desde quando eu sou criança”. „Sou‟. Um tempo verbal
presente apontando que suas vivências infantis ainda insistem. Ele percebe o ato
falho e corrige em seguida, dando um sorriso, como podemos observar na fala que
virá mais adiante.
Há um momento em que a entrevistadora pede que Marcelo explique melhor
sobre sua história, parecia um pouco confuso, ele chamava alguém de mãe, mas
citava mais de uma cuidadora, ficou difícil discriminar de quem era esse lugar.
Marcelo teve uma infância incomum, longe da mãe biológica, cuidado por duas tias e
uma outra família de amigos, sem um pai com quem pudesse contar.

É bem complicado entender no início, porque assim, na verdade são 3 mães (sorriso), a
biológica e duas tias né, são irmãs, é, essa que me criou até os 13 anos que eu considero
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minha mãe de fato né, chama (nome dela), que carregou o sobrenome do esposo dela né,
que é, no caso seria meu padrasto que é (nome dele), é... os dois assim, hoje vivem uma
situação bem degradante, bem triste, é, uma vida bem obscura assim, com alcoolismo e tal,
nada mudou desde quando eu sou criança, desde quando eu era criança né (sorriso), “sou
criança”, então foi é, ela que me criou até os 13 anos mas com, é, no, nos primei, na
primeira infância teve ajuda dessa, de uma outra tia que eu moro com ela recentemente, eu
precisei é, não pagar mais aluguel por questões da faculdade e resolvi então abrir mão de
tudo, de todos os prazeres da vida assim que eu tinha, da minha vida, de morar sozinho, pra
morar com essa outra tia que também me ajudou, que me, que ajudou minha, minha outra
tia na primeira infância, quer dizer, me ajudou na primeira infância, que me ajudou essa tia
na, na minha primeira infância, ela ia, essa minha tia que me criou, que me, é, que teve a
minha curatela né, legalmente, ela, depois não precisou mais me deixar com essa outra tia
então eu ficava só, fiquei só com ela até os 13 anos, e agora na vida adulta eu voltei pra
casa dessa outra tia que também chamo de mãe, né, e, a outra família que de, após os 13
anos, é, não tinha vínculo nenhum com a minha família, assim, minha mãe me ajudava as
vezes com alguma, com questões de supermercado, é, água e luz, né, porque eu tava lá
então, ela sempre se preocupou, nunca deixou de, de, me ajudar né, mas é, essa família
não tinha nada a ver com a minha família, era uma família que vinha de uma fo, de uma, de
uma amizade, e aí foi onde esse amigo falou „não, vamo pra minha casa, eu vou é, você vai
pra, pra minha casa, você fica lá‟, que foi um dia assim que... esse padrasto chegou e eu
com esse amigo tava jogando vídeo game e tal, e, ele saiu com a calúnia de que eu estava
transando com o menino dentro de casa, isso nunca aconteceu, na verdade eu nem sabia
ainda o que, que tava acontecendo comigo né, da minh, da minha sexualidade, sei que
tinha atração por meninos mas que nós, não sabia lidar direito com aquela situação né, não
sabia do que se tratava, tinha muito medo, então foi quando eu fui morar com essa família
né, quando ele, esse padrasto chegou, né, que eu chamo ele de pai, na verdade hoje ele re,
toda vez que eu vou lá ele chora pedindo perdão pelas coisas que ele me fez, é, não tenho
mágoas dele, é... mas assim ele me causou um dano bem... bem grande na, nos primeiros
anos de vida, então é, foi mais ou menos assim, se ficou alguma dúvida, você me fala de
novo. Mas em todo caso assim Karol, quando eu disser mãe, é a mãe que tem minha
curatela, que teve minha curatela, não é a mãe biológica, mãe biológica pouco vou citar ela,
quando eu disser mãe, tô falando da minha mãe que, que legalmente né me adotou, quando
eu disser mãe, aí a biológica eu pouco falo dela a gente não teve muita convivência.

Ainda assim, após sua explicação, a sequência de toda sua fala até próximo
de seu final ficou um pouco confusa, apenas nas últimas linhas é que Marcelo diz
chamar de mãe aquela tia que o criou efetivamente, que teve sua curatela, como ele
disse. Essa pouca discriminação em seu discurso sobre sua história, sua origem,
pode demonstrar a manutenção de uma organização infantil, de alguém que clama
por cuidados, que ainda sente dificuldade em prosseguir sozinho, precisando que o
outro lhe mostre o caminho. Sem figuras cuidadoras estáveis com as quais se
identificar para alcançar o estatuto de sujeito desejante, Marcelo se encontra a
deriva, em busca de si mesmo como sujeito autônomo. Essa hipótese ganha força
quando recorremos a uma fala no final da entrevista em que Marcelo relata desejar
ser “mais adulto”. Se o sujeito é efeito do jogo pulsional (Cabas, 2009), no caso de
Marcelo, suas cartas não foram claras para que um sujeito pudesse advir. Havia
muitas pessoas diferentes a explicar quais deveriam ser as cartas para que Marcelo
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pudesse escolher uma jogada, ou seja, a interpretação das pulsões que o
acometiam receberam respostas diferentes, provavelmente inconstantes, tal fato
pode ter contribuído com certa insegurança quanto àquilo que lhe garantiria sua
existência.
Pensando sobre isso, o fato de Marcelo, antes de seu diagnóstico positivo
para a aids, ter uma vida sem cuidado quanto à prevenção de doenças e o abuso de
drogas, cheia de rock and roll, como ele apontou, poderia ser decorrente desta
confusão de funções maternas existentes em sua vida.

Há o reconhecimento de uma insuficiência de vida do vivente em decorrência da
incompletude e da fragilidade biológicas existentes em seu nascimento que tornam a vida
biológica, quando desacompanhada do suporte do outro, insustentável por si só, ou seja, o
infante necessita do investimento erótico da figura materna para que a afirmação da vida se
realize (Birman, 2010, p. 19).

Nesse sentido, a figura que ele chama de mãe pode não ter sido suficiente
para mostrar a Marcelo uma intenção de vida. Lembramos que ele acaba por ser
expulso da casa dessa mãe, sem que apareça em sua fala que ela tenha tomado
alguma providência quanto a isso, pelo contrário, há um período que é ela quem vai
morar com Marcelo. Assim, podemos pensar que o investimento erótico da figura
materna, no caso de Marcelo, pode ter sido deficitário, a começar pela própria mãe
biológica que não fez investimento nenhum. Dessa forma, ficaria mais difícil uma
afirmação de vida, o que pode justificar o período em que Marcelo viveu aquele rock
and roll.
Segundo Birman (2010), as zonas erógenas da boca, ânus e genitais foram
ressaltadas por Freud por serem vias privilegiadas de contato com o outro, sendo
por meio delas que o erotismo se transmite e se enraíza no corpo infantil. Para
Birman, é por meio dessas vias que o infante busca seus objetos de satisfação,
“afirmando a vida de forma pulsante” (Birman, 2010, p. 20). Seguindo este
raciocínio, seria possível pensar na ideia do barebacking como uma afirmação de
vida pela via dos genitais? Mais ainda, poderia ser uma afirmação do sujeito? Talvez
possamos pensar no barebacking como experiência de vida que leva em conta o
prazer, o erotismo dos corpos, colocando o risco no lugar daquilo que dá certo
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mistério à brincadeira. Num tempo em que os corpos são mercadoria, investindo-se
maciçamente em seus atributos de maneira mecânica e irrefletida, debruçar-se
sobre uma atividade que utiliza o corpo como meio para sentir mais prazer pode
representar uma subversão do indivíduo quanto àquilo que é esperado dele.
Justamente naquilo que é adverso, o sujeito pode encontrar sua dose de mistério, de
risco, que o mantém vivo, desejante. “Talvez em nossa época se desvele uma
aparente ambição de dominar o corpo e mantê-lo sob controle seja da busca da
saúde, da beleza ou, até mesmo, da juventude” (Dantas, 2011, n.p.).
Nesse sentido, a experiência do risco que a prática do barebacking envolve,
poderia ser uma afirmação do sujeito que não pretende se conformar à norma, não
pretende parar diante de um limite. O controle que parece existir, para Marcelo, é o
da própria doença para que haja possibilidade de sentir mais prazer. Parece então
haver o controle pessoal quanto aos medicamentos e a prática do barebacking como
denunciadora de uma posição de contra-controle social, por assim dizer.
Aparentemente parece ser algo incongruente o controle, por um lado, e exercer a
falta dele, por outro, pensando no barebacking como uma prática repreendida pelo
meio social. No entanto, se pensarmos na dinâmica do sujeito, ao controlar a doença
ainda se tem espaço para seu pensamento onipotente de realmente poder controlar
o que o acomete a ponto de tornar sua fragilidade indetectável. Tal atitude vem ao
encontro da prática do barebacking e o risco que ele envolve, uma vez que se joga,
neste caso, com a possiblidade de tornar sua doença ainda mais forte. Porém,
saindo ileso dessa situação, há um reforço desse sentimento de onipotência que,
por consequência, mantém o narcisismo do sujeito intacto frente às adversidades da
vida, frente a possibilidade de seu aniquilamento.
Ao ser questionado sobre a aids, se Marcelo pensava sobre isso antes de
saber-se soropositivo, ele disse que sim, mas que nunca ligou para a prevenção.

... pensava sim na, na questão da aids, era uma questão que me assombrava e, assim,
mas... não queria me prevenir né, nunca, liguei muito pra questão da prevenção em si, né,
eu acho que todo o meu percurso assim... me ajud, acabou contribuindo pra que eu não
pensasse na questão da minha saúde, não pensasse em mim, né, então é, foi bem
devastador quando eu descobri porque eu me sentia sujo, eu tomava banho chorando, tinha
um amigo morando comigo na época dividindo aluguel, e... morou 3 anos comigo eu acabei,
na verdade eu acabei fazendo o teste, porque eu tive uma discussão com esse amigo
porque eu tava gostando dele né, eu tava... amando o cara digamos assim, e ai eu falei não,
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vou fazer o teste de sorologia antes de querer transar com ele alguma coisa do tipo, e aí eu
tava com esses pensamentos na cabeça um dia no centro da cidade resolvi ir, ir até o
CTA... né, falei vou, fazer o teste né, já que ele me deu essa... essa abertura né, que ele,
me perguntou se eu gostasse, como, como eu gostava dele porque eu nunca tinha tentado
nada com ele né, 3 anos dormindo na mesma cama que o cara, e aí eu fiz o teste...

Marcelo aponta seu histórico como um fator contribuinte para sua falta de
cuidado com a saúde, como já comentamos anteriormente. Interessante notar que a
doença, para Marcelo, trouxe o signo da sujeira. Como se seu corpo fosse um
templo sagrado que fora manchado. Segundo Coelho (2004), quando a enfermidade
chega, todo indivíduo precisa confrontar-se com aquilo que tende diariamente a não
reconhecer, sua vulnerabilidade, suas limitações e a morte eventualmente. “O
adoecimento, como um acontecimento que incide sobre o real do corpo, pode
resgatar traços, restos mnêmicos, estímulos sensoriais polivalentes que recolocam o
sentido da existência, editam traumas, vivências não simbolizáveis” (Vasconcelos &
Sepúlveda, 2015, p. 160).
Assim como numa cirurgia a cicatriz representa a perda da integridade do eu
(Sebastiani, 2005), a enfermidade denuncia a falibilidade do corpo, ainda mais
quando falamos de uma doença que não tem cura, que o sujeito terá que carregar
para o resto da vida, como é o caso da aids. Dessa forma, a enfermidade contribui
com a rememoração de complexos infantis, como a castração, abalando a crença
narcísica de imortalidade do Eu (Ceccarelli, 2012b). “O HIV/Aids, bem como outras
doenças graves, parece reeditar os complexos infantis de castração incidindo não
somente nas restrições do corpo que agora necessitará de novos cuidados, mas nas
construções identitárias e nos ideais até então seguidos” (Ceccarelli, 2012b, p. 282).
Um sentimento de estranheza parece tomar conta de Marcelo, fazendo-o
tomar banho numa tentativa de apagar aquilo que não faz parte dele e retomar sua
integridade. O não familiar, o estranho, segundo a concepção de Freud (1919/2015),
pode ser justamente a sexualidade, essa organização que nos habita e determina. E
a aids, por ter a via de contágio sexual, denuncia esse estranho que nos habita. Daí
o sentimento de que algo de fora nos possuiu, marcou, sujou. É a referência do
sexual inesperadamente invadindo a consciência do sujeito (Ceccarelli, 2012b).
Além desses fatores, parece estar implícito no discurso de Marcelo a revivência do
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imaginário social do sexo como pecado, sujo. O lugar que o sexo ocupa em nossa
sociedade, é o que a aids parece revelar, nesse caso.
O próprio Marcelo dá uma interpretação para seu contágio que vai ao
encontro daquilo que temos falado:

.... antes não pensava na questão epide, da questão é, da... do vírus assim como algo, algo
que era pra mim né, tinha uma crença de invulnerabilidade né porque assim, eu tive, um
tempo em que eu transei bastante sem camisinha na adolescência, namorei um garoto de
programa e aí, é, uma época fiz o teste no, no posto de saúde e deu pra negativo e eu já
tinha tido muitos outros parceiros, então ficou meio que uma crença de invulnerabilidade né
e eu digo que inconscientemente é... não costumo usar esse termo mas digo que
inconscientemente eu desejava é, é, ter o HIV né, pra mim seria uma forma de me libertar
do medo assim, é, eu só não soube lidar com ele quando de fato aconteceu né, quando de
fato ele ocorreu na minha vida, é... o HIV, foi aí que... que ficou um pouco complicado no
início né, eu fiquei bastante sensibilizado com a minha própria, com a minha própria vida
assim né... é... e, bom hoje, é, sou soropositivo há 5 anos (sorriso), negativo, indetectável,
tive alguns percursos ruins no meio do tratamento, parei de tomar medicamento, queria
morrer... é... fiquei uns 6 meses sem tomar medicamento é... tava fazendo psicoterapia e
quando... eu concluí essa psicoterapia e depois de um tempinho voltei a tomar os
medicamentos, e aí tô com carga viral zerada de novo, tá tudo ok os exames, é sífilis tive
sífilis no início, não tratava, não conseguia tratar, tratei, é, tive uma nova reinfecção, tratei
novamente, então assim, foi, foi um quadro de adesão de tratamento bem complicado.

Embora Marcelo tivesse conhecimento a respeito da aids, ele não acreditava
que essa doença pudesse marcá-lo, mesmo mantendo relações sem preservativo.
Nisso, podemos pensar na crença onipotente do Eu de que nada pode atingi-lo.
Justamente por isso, ver-se doente foi muito difícil para ele no início, a ponto de
pensar em morrer. No entanto, Marcelo também coloca a doença como aquilo que o
libertou do medo. Se antes pairava sobre ele o risco de contrair uma doença
incurável, agora este fator não o amedrontava mais, como se a realidade da
infecção tivesse o autorizado a viver sua vida sexual com maior liberdade e prazer.
Essa suposta liberdade parece contrastar com a disciplina que Marcelo precisa ter
quanto aos medicamentos que contribuem para sua carga viral indetectável. Porém,
se pensarmos nesse controle medicamentoso como uma forma de encobrir a
realidade da doença, essa liberdade volta à tona e é restituído ao narcisismo toda
sua majestade.
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Entre a realidade e as possibilidades de satisfação, o Eu acaba se dividindo.
Uma parte rejeita a realidade, o risco, os limites; a outra admite que existe certo
perigo, e então dá lugar ao medo. Assim, o sujeito mantém certa satisfação.

Assim, os dois lados obtêm sua cota (Freud, 1940/1972: 309): “permite-se que o instinto
conserve sua satisfação e mostra-se um respeito apropriado pela realidade”. A cisão do Eu,
neste estudo, é então relacionada ao funcionamento das neuroses em geral diante dos
impasses entre a satisfação da pulsão e as exigências da realidade (Ceccarelli, 2012b, p.
279).

Pensando no medo que Marcelo tinha quanto às suas práticas sexuais e a
possibilidade de contrair alguma doença, podemos entender seu funcionamento
dessa forma, ainda com medo, ele praticava sua sexualidade livremente, mantinha
sua cota de prazer. Não à toa ele diz que a aids o libertou do medo. Após o
conhecimento de sua sorologia e passado os momentos iniciais de perplexidade
quanto à doença, a postura de Marcelo voltou-se novamente para aquela liberdade,
mas agora sem o medo que a acompanhava. Como se fosse possível ter tudo.
Nessa dinâmica, parece haver uma cicatrização da ferida narcísica imposta pela
doença. O risco e o limite parecem se apagar. Fundir-se numa doença com carga
viral indetectável? Já levantamos a hipótese do barebacking representar aquele
estado primitivo de fusão mãe-bebê, momento em que não havia uma noção de
sujeito, mas uma ilusão de completude. Talvez a (re)vivência inconsciente desse
momento faça tudo valer a pena. Uma das falas de Marcelo vai ao encontro do que
estamos abordando:

O bareback é, o barebacking é uma questão recente assim é, o termo pra mim é muito novo
também né, num, não é uma coisa que eu já entendia ou que eu tivesse ouvido falar antes
do, do HIV/aids, na verdade eu passei até um tempão é, já sendo soropositivo, sem
conhecer esses termos ou out, ou, ou modalidades né das práticas, das várias práticas
sexuais que rolam por aí né, é, nos clubes, na, nos encontros né, mais comum nas capitais,
aqui no interior não, não acontece muito, o pessoal tem bastante medo então assim, a gente
fala de barebacking por aqui entre os gays ninguém sabe o que é bareback né, ah, esse
negócio da gente falar, né, no pelo, sem camisinha, sem capa eles vão entender tranquilos,
mas é aqui a gente não, não usa muito o termo né, então assim, é muito novo pra mim e...
assim vou desenvolver o trabalho de conclusão como uma revisão bibliográfica como eu já
tinha dito antes (TCC com esse tema), é... e... na prática mesmo pra minha vida, é, uma
questão de tesão mesmo, de, de gostar de não, né, do sexo sem camisinha, do sexo sem
preservativo, é, quando saiu a nova portaria do SUS né, do Ministério da Saúde que o Brasil
foi aplaudido né, em... em, em, medicalizar logo após o, o diagnóstico né, eu quis saber o
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porquê né, como assim né, preven, é... tratamento como forma de prevenção né, quis saber
um pouco mais sobre isso né, vem a questão do indetectável, vem a questão do ah
indetectável... não contamina e tal, então aí logo volta à tona toda aquela crença né, eu não
vou contaminar ninguém, eu tô indetectável, tá tudo certo, tô tomando meus medicamentos,
então volta essa crença né de que você, você tá, tá curado né, tem uma, uma fal, uma falsa
crença, existe uma falsa crença de cura, né, e... mas assim, hoje... é, vendo pelo lado mais
fetichista, é... eu procuro sempre os caras que assumidamente não gostam de camisinha
né, sem ao menos, perguntar se ele sabe de um, dos riscos as vezes né, só falo que quero
transar sem camisinha aí o cara topa e pronto, é isso. Assim a questão do risco, eu ve, eu
vejo que, eu me percebo nos riscos sim, né, eu tenh, continua a falsa crença né, de, não
vou me contaminar, não vou ter uma nova infecção, continuam essas crenças né, é,
embora... me envergonhe um pouco se os, os exames, estão alterados né, e aí, o pessoal
de saúde não é bobo né, o pessoal de saúde não é bobo, „não tá usando camisinha‟, „tá
transmitindo aids‟ e não sei o que, „que que você tá fazendo‟, „ô menino‟, né, tem o, aquele
velho sermão do pessoal da saúde, principalmente quando eu não tava tomando remédio,
não tava em tratamento, então assim, hoje tô, com a carga viral zerada aí tem essas
crenças né de que tendo parceiro, também um, tendo um namorado soropositivo as coisas
ficam melhores porque é... já não tenho que sofrer o preconceito ou medo né de um
sorodiscordante... né, de tá comigo, então assim, tando na mesma condição aí eu acredito
que se torna um pouco mais prazeroso né, um pouco melhor essa situação é, por questões
é... é, de crenças mesmo né, sociais sobre a aids né, dos tabus sobre a aids... é... claro que
não tá liberado né, transar soropositivo com soropositivo, claro que também não é proibido,
mas... é, a forma como eu me comporto sexualmente, no momento, é, com meu namorado
e enfim, e com, já quando acontece alguma coisa fora do, do, desse relacionamento até
mesmo ele mesmo a gente procura sempre caras, é, que não curtem mesmo camisinha.

A questão do prazer se evidencia, sempre o desejo de sentir „mais‟, sentir
tudo o que é possível e o impossível. Um desejo nunca alcançado, por isso mesmo
tão permanente.

... Jacques Derrida defendeu a soberania do princípio de prazer no discurso freudiano.
Mesmo no movimento que ruma para a quietude excitatória, pretensamente regulada pelo
princípio de Nirvana, a soberania do prazer continua a comandar o processo em questão,
impondo-se como um imperativo do aparelho psíquico (Birman, 2010, p. 18).

A prática do barebacking e o risco que ela envolve parece restituir a
importância do princípio de prazer para o sujeito, em detrimento das pulsões
conservadoras do Eu. Portanto, trabalhamos com a ideia de que o sexo sem
preservativo possa ser uma erotização que afirma a vida, e não o contrário, apesar
do risco que ela envolve. “Sem o prazer não haveria vida biológica, uma vez que ele
é condição de possibilidade para a produção e a reprodução da ordem da vida”
(Birman, 2010, p. 18), portanto, “(...) é preciso erotizar o somático insistentemente
para que ele se transforme num corpo e a vida se torne uma forma de afirmação”
(Birman, 2010, p. 19). No caso de Marcelo, essa afirmação de vida parece ser
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evidente, uma vez que sua infecção e a prática do barebacking posterior a ela
implicaram numa mudança de posição quanto a si mesmo.

A vida sexual é feita de encontros que despertam o desejo; encontros ligados a contextos e
a objetos que capturam os indivíduos. Pode ser o corpo do outro, parte(s) dele, um jeito de
ser, de andar, de falar, um gesto (Ceccarelli, 2013, p. 75).

No caso deste trabalho, parece que o barebacking e o risco cumprem esse
papel citado por Ceccarelli (2013). Que desejos eles despertariam? Seriam formas
de enfrentamento dos limites? Revivência de estados primitivos? Acreditamos que
tais fenômenos poderiam se relacionar ao tempo de formação do sujeito. O encontro
com o outro através do barebacking remeteria então a este período de fusãoseparação inicial, como uma repetição de um tempo perdido, quando se acreditava
ter sido tudo, sem limites. Esta é uma possibilidade.
Marcelo sentiu certa dificuldade em abordar o tema do risco em sua fala.

Nossa Karol, bem difícil responder essa pergunta. Já apaguei duas vezes. É... vou tentar
não apagar mais e não perder o, a linha de raciocínio. Bom, é... o risco, eu, eu me vejo no
risco como qualquer pessoa, né, existem as várias possibilidades né, das práticas sexuais,
né, eu digo que é uma opção né, usar a camisinha ou não né, todo mundo tem a informação
também, todo mundo tem acesso ao tratamento, né, então aí é, eu procuro sempre avisar, a
quem, tá querendo alguma coisa séria comigo e, eu não sei sobre a questão sorológica da
pessoa né, eu procuro avisar só quando num... quando eu percebo que a pessoa é ingênua
mesmo e que... é... ela, ela faz questão do né, do uso da camisinha e tal aí esses caras
assim, se eu tenho algum interesse ou não eu costumo falar né mas, se eu não tenho
interesse também descarto, mas é, como eu já tinha dito procuro os caras que, que também
estão procurando os riscos, que também estão procurando, é como, como se a gente fosse,
fôssemos caçadores mesmo né, da, da, dos vírus e da, enfim, das infecções, né, a gente
sabe que a gente tá vulnerável é uma coisa desnecessária, pra saúde, é um dano que, pode
se tornar incorrigível, mas é, eu prefiro correr os riscos e ter uma vida sexual prazerosa as
vezes, do que... é, deixar, a vida prazerosa sexual pensando nos riscos, não sei se deu pra
entender, se ficou dúvida por favor me pergunte de novo, ou se eu respondi corretamente.

Embora a prática do barebacking seja abordada de forma mais fluída, ao ser
questionado sobre sua noção de risco Marcelo constrói algumas respostas e as
apaga inicialmente. Tal dificuldade em construir uma resposta que o deixe satisfeito
poderia estar ligada ao fato de que falar sobre um encontro sexual que desperta o
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desejo seja mais urgente do que falar dos riscos envolvidos na atividade. Além
disso, pode ser que aquilo que está por trás do risco não seja sabido pelo sujeito. De
certa forma, podemos pensar, também, que abordar o risco implicaria em abortar a
fantasia e entrar em contato direto com a realidade.

... a marca da passagem da auto conservação para o registro do sexual na experiência de
satisfação está exatamente na entrada em cena da fantasia, isto é, no instante em que o
peito da mãe deixa de ser apenas um peito e assume uma dimensão tanto erótica quanto
simbólica, da qual jamais se desvencilhará (Cunha, 2010, p. 99).

Abrir mão da fantasia, portanto, impediria o sujeito de entrar em contato com
uma experiência de satisfação, que no barebacking parece estar no foco de sua
prática. Pensamos não ser por acaso que ao falar do risco Marcelo o coloca como
algo desejado, uma meta, porque assim ele teria a possibilidade de retomar uma
fantasia de controle, de onipotência narcísica a partir do fato de que é ele quem
busca o risco. Significá-lo como um fenômeno qualquer ao qual todos estão sujeitos
também contribui para a diminuição da importância do perigo que sua atividade
envolve, apontando-a como habitual. Retomaremos a questão do risco mais adiante.
Quanto ao conhecimento de Marcelo sobre as festas voltadas para o
barebacking:

Sim, sim, sim, eu tenho, inclusive sou administrador de um grupo né no Whatsapp é... e
que... tem algumas pessoas que eu nunca, parei pra ver quem são essas pessoas que
fazem publicidade do, das festas bareback, inclusive no meu grupo né, tem outros grupos
também que de vez em quando eu entro saio, vou entrando e saindo de vários grupos, eu
nunca fico num só, e todos eles eu percebo essa publicidade né, tem é, sei da existência
dessas festas, nunca participei de nenhuma festa dessa, morro de vontade, assim né... de
ir, é porém, é, ainda não fui (riso), ainda não fui em nenhuma festa, aqui em (nome da
cidade) tem pouco as, poucos ambientes também que propiciam né, o bareback, tem uma
sauna apenas... e um cinema né, é, mas é... não propriamente eles promovem esses tipos
de eventos, né, é... sim, tenho, como, agora, não sei se eu respondi, tenho consciência do
bareback, do, das festas barebacking, nunca participei, tenho vontade (risos).

Marcelo demostra sua vontade em participar desses encontros sexuais, e
embora ainda não tenha ido a nenhuma festa, menciona ser administrador de um
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grupo no Whatsapp em que a publicidade desses encontros parece existir.
Continuamos a conversa voltada para este grupo mencionado por ele.

É... é bem... está bem, ilustrado né, o tema do, do, do grupo mas assim, a gente não tem
muitas regras dentro do, do, desse grupo né, inclusive alguns membros tiveram
reclamações essa semana, hoje eu não olhei pra ver, mas tem um outro administrador que
eu coloquei ele como administrador na verdade eu sou dono do grupo, coloquei um outro
administrador que é um cara assim que eu achei que, fazia diferença pra, pra administrar
porque ele tem interação, boa interação dentro do grupo, ele não é positivo, né, mas o,
grupo se chama Bareback Positivo né com H no meio né, com HIV no meio do Positivo é,
depois eu te mando pra você ver como fica o Positivo, Positivo com H, é, e um vermelho
escrito HIV (depois ele digitou no aplicativo as palavras para pesquisadora ver: Bareback
PositHIVos) então assim a temática ela é, ela é bem explícita né, então assim, algumas
pessoas entram falam assim ah que é isso aqui?, do que se trata esse grupo?, que que é
bareback?, que que é, quem são essas pessoas?, essas pessoas que estão aqui são
transmissoras do vírus?, são carimbadores?, né então a gente deixa bem explícito já o, a
temática do grupo que é para soropositivos, o bareback né, que não tem a intenção, a gente
não promove essa intenção de, pelo menos dentro do meu grupo né, tem grupos que
promovem a intenção da transmissão a intenção do, da, da infecção né, o converter né os
que, os que querem ser, convertidos, tem grupos que têm realmente essa intenção e que
procuram os caras com cargas virais altas e blá blá blá então, dentro do grupo onde eu,
administro, que sou dono né, e que tenho esse parceiro que conheci há pouco tempo que é
negativo, segundo ele né, ele tem uma boa, uma boa carga de conhecimento a respeito do
assunto e, bom ele, tira as dúvidas das, da galera lá do grupo, fala das questões de
sorologia e, ressalta né, que o grupo não tem essa intenção de, de transmissão né, até
porque não tem como transmitir via né, dados, móveis (risos), então, e nem mesmo
transmitir sexualmente né, a ideia é aproximar... o, grupo, de bareback positivos mesmo né
que estão, já tem a, a infecção, que estão em tratamento ou não estão em tratamento, tem
algum pessoal que, que parece que gosta de ter novas infecções né, que procura, aí as tais,
vitaminas com cargas altas né.

Marcelo diz que o nome do grupo é bem explícito e explica que o objetivo
não é o de conversão, ou seja, não almeja converter os soronegativos em
soropositivos carimbando-os (marcando-os) com o vírus HIV. Este seria um grupo
em que pessoas soropositivas que curtem o barebacking se encontram e podem
viver sua sexualidade com objetivos e condições semelhantes. Porém, há um
administrador do grupo soronegativo, o que, a princípio, fugiria das características
do mesmo, assim como outras pessoas que se inserem nesta comunidade que não
necessariamente estão em concordância com as características iniciais referentes
ao nome do grupo, mas acabam se inserindo e interagindo. Como segue:

É... pra mim assim, é, como eu sou criador do grupo, é, eu não coloquei, não descrevi muito
bem as, as reais, os reais objetivos do grupo porque se trata de uma questão fetichista
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virtual né, na verdade né, então é, a gente tem facilidade de acesso a vídeos, a, tem um
pessoal que troca ideia, tem um pessoal que fica assustado, que chega e não sabe onde
que, em que grupo que se enfiou, né, entra por curiosidade, entra pra saber quem que tá lá
dentro, quem tá lá no grupo, né, então assim, é, a minha ideia não era nem ser de caráter
inf, informativo, né, mas acaba rolando bastante informação, acaba rolando né a... é... é, o
conhecimento do, do bareback, da, de sorologia, de outras DSTs, por consequência do, do
próprio grupo né, por consequência da própria interação com o grupo, mas não teve esse
objetivo de, de trazer ou ilustrar, é, desenhar como é que se pega ou se transmite o HIV
como coloca camisinha, né, não tem o objetivo de tra, trazer informações nem também de
ser educativo, é... a ideia mesmo é, é, atrair, pessoa que, curtem a prática barebacking, que
são HIV positivos, que estão conscientes do que, é... estão conscientes dos riscos e do que
se trata a doença, do como é, de como é o tratamento de, do que é bareback, né, a ideia é
trazer essa, essa, mais essas pessoas né, embora haja, haja os curiosos e pessoas
interessadas em outras coisas dentro do grupo né, as vezes só ver vídeos, as vezes só
olhar quem está dentro do, quem está no grupo, né, então assim, cada um tá, tem um
objetivo ali né, então assim a gente, eu não fico muito definindo o objetivo do grupo né, tá
explicitado que é para barebacks positivos mas tem um administrador que não é positivo,
né, enfim, é... quem quiser entrar entre, fique a vontade, inclusive mulheres (risos) né,
porque não, assim, só não tem esse caráter informativo né... acaba rolando, pela
consequência da, da interação com o grupo mas... mas inicialmente era pra, pra pessoas
esclarecidas já sobre o assunto né, homossexuais mais esclarecidos sobre a prática. Hoje
tem essa coisa da virtualidade também né, tipo, a gente se expressa, sexualmente, até
mesmo sexualmente no virtual, né, a virtualidade acaba, é, nos excitando também né, é, o
exibicionismo ah... é, talvez até uma forma de extravasar, né, é... o, a prática, né, ou,
fetiche, né, de uma forma que... que deixe bem claro né, o que que, do que se trata né,
porque que essas pessoas estão ali, talvez uma forma de extravasar isso e atrair o máximo
de pessoas que tem pensamentos em comum, né, acho que bem por aí assim.

Marcelo cita seu grupo como um fetiche. Em seu texto sobre o fetiche, Freud
(1927/2010) o coloca como um substituto do pênis. Mas não um pênis qualquer:

(...) o fetiche é um substituto para o pênis (...) não é o substituto de um pênis qualquer, mas
de um especial, bem determinado, que nos primeiros anos infantis tem grande importância,
porém é perdido depois. Isto é: normalmente seria abandonado, mas o fetiche se destina
exatamente a preservá-lo. Colocando isso de maneira mais clara, o fetiche é o substituto
para o falo da mulher (da mãe), no qual o menino acreditou e ao qual – sabemos por que –
não deseja renunciar (Freud, 1927/2010, p. 245).

Nesse sentido, o fetiche é uma solução possível diante da castração. O
menino, ao observar os genitais de sua mãe e percebê-la castrada, teme por seu
próprio pênis e, mesmo a partir dessa percepção, o sujeito a recusa e se fixa,
normalmente, em algo imediatamente anterior a imagem traumática, pode ser um
pé, um sapato, pensando que o menino veria os genitais de sua mãe de baixo para
cima. Porém, Freud nos adverte que embora existam alguns objetos comuns
transformados em fetiche, basicamente qualquer coisa poderia exercer esta função
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desde que guardasse aquela primeira fantasia da mulher fálica, ou seja, uma mulher
que tudo pode, em que a falta não se faz presente. Assim, o sujeito nega a falta a
partir do fetiche, mas ao mesmo tempo a reconhece, porque “ao colocar algo no
lugar, marca-se, mais que tudo, a existência da falta, operação da ordem do
simbólico, como presença de uma ausência” (Mello, 2007, p. 73). Seguindo este
raciocínio, o que poderia estar no lugar de um fetiche na prática do barebacking? Já
mencionamos a possibilidade do barebacking representar uma atividade que
enaltece o narcisismo do sujeito uma vez que pode passar a mensagem de alguém
infalível, alguém que sai ileso frente ao perigo de contrair uma doença incurável.
Mesmo no caso de Marcelo, em que a aids já é uma realidade, o fato de sua carga
viral estar indetectável favorece a mesma fantasia de onipotência. Também
comentamos a hipótese de que a união com o outro sem preservativo poderia
representar aquele momento inicial de união entre o bebê e sua mãe, ou seja, um
momento especial em que nenhuma falta havia sido inscrita inicialmente. Ambas as
possibilidades denotam uma posição de recusa frente a castração, posição essa que
pode ter sido solucionada diante da eleição de um fetiche. Qual? Talvez o próprio
risco, justamente porque ele conteria em si mesmo a possibilidade da manutenção
da fantasia de onipotência, ao expor o sujeito a um perigo que nem sempre se
concretiza, ao mesmo tempo em que o risco continuaria rondando o sujeito, já que a
prática do barebacking implica a possibilidade de adquirir uma doença. Desse modo,
duas ideias inconscientes contrárias, porém coexistentes, denunciariam a posição
do sujeito frente a castração, elegendo a prática do barebacking como atividade
especial e central na vida do sujeito, como parece ser para Marcelo. Assim, aceitase e recusa-se a castração numa solução de compromisso, por meio de uma
atividade que denota uma recusa dos limites (retirada do preservativo), mas também
a possibilidade de sua presença (risco).
Ao abordarmos a respeito do preservativo e seu possível uso, Marcelo o
condiciona a uma forte atração por alguém:

(...) acontecem quando assim, tenho muuuita atração pela pessoa e aí não dá pra, né, a
pessoa, anda prevenida, a pessoa, né, não faz de outra forma né, eu não questiono, mas eu
tô muito afim, então acaba acontecendo sim né, acaba acontecendo...
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(...) tem espaço pra camisinha, utilizo camisinha, não gosto, odeio, não é da mesma, forma,
não é prazeroso da mesma maneira... como eu gostaria... meu refluxo, desculpa (engasgo),
mas é, sim, ocorre alguns eventos... quando... assim, não dá pra deixar o cara escapar sabe
(riso), mais ou menos por aí, a vida promíscua, tem, não tem garantias né, a gente não tem
garantia de nada, então quando não é uma pessoa muito promíscua, uma pessoa, de, vem
da questão do próprio estilo de vida da pessoa, o estilo de vida já, já condiz com o
comportamento sexual dela ou não muitas vezes né, é, meio que, um estereótipo que eu
crio disso mas, é... parece que tá meio que rotulado já assim sabe no comportamento já na
pegada então, é, tem espaço pra camisinha sim algumas vezes, dependendo do estilo de
vida que a pessoa já leva, né, as vezes sim.
(...) o promíscuo... tradicional (risos) digamos assim né, que a gente conhece, acho que
negaria assim sempre o uso da camisinha, eu, eu digo da questão do, do não promíscuo né,
aquela, aquele cara mais, embotado, éééé, que teve 2 ou 3 namorados na vida e, e que,
vem de uma tradição um pouco mais, mais... é... regrada né, então, comportamento social
já é, um pouco, mais, é, dentro da linha né, ele tá, destoa, então, é, eu diria que, eu percebo
isso com, de rolar sem camisinha com os promíscuos né, né... não sei se eu tô rotulando, se
eu tô, né, botando um estereótipo, é... que é bem complicado né de falar o que que é
promíscuo que que não é promíscuo, como que se reconhece um promíscuo né, como é
que se diagnostica (riso), como é que se faz um diagnóstico de uma promiscuidade, né, não
sei, a gente tem essa sensibilidade né, de perceber que a pessoa não quer realmente, ela
não gosta, ela não tá afim que, de camisinha, ela não pede, né, eeee... essas pessoas que
também já transaram com vários outros caras né, então a questão do estilo de vida mais eu
digo pra esses, pra essas pessoas, esses homens, homossexuais que, teve pouco
namorados na vida, tiveram poucas relações, tiveram poucos, poucas experiências sexuais
né, que, que já têm essa, essa cultura da camisinha mesmo né, então, é, aquele cara que
talvez quer te conhecer, quer te namorar, mas que, né, na verdade não sabe, qual é sua
condição sorológica, não sabe qual o seu histórico, éééé, de vida sexual, não sabe qual o
seu histórico, de relacionamentos né com outros caras, então, estilo de vida... é, mais
embotado assim é que eu digo que, as vez, as vezes rola camisinha obrigatoriamente.

Nessas falas podemos observar que Marcelo entende a promiscuidade
como aquela pessoa que possui vários parceiros ao longo da sua vida, diferente do
rapaz mais “regrado” que teve menos experiências sexuais. Com este segundo
grupo o preservativo seria mais frequente caso Marcelo se interessasse por alguém.
No entanto, transparece em seu discurso uma identificação com o primeiro grupo,
então o não uso do preservativo seria a regra. Os que são promíscuos teriam maior
sensibilidade para perceber qual o estilo de vida do outro, se promíscuo ou regrado,
e saber da possibilidade de acontecer uma relação sexual com ou sem camisinha.
Parece-nos que ao longo do discurso de Marcelo vai se formando a impressão de
que esse grupo de promíscuos teria maior experiência e, por isso, seriam mais
valorizados do que aqueles que se mantêm mais restritos em suas experiências
sexuais, como se arriscar fosse melhor que se proteger. Le Breton (2009) fala do
risco não só a partir do perigo que ele envolve, mas como imagem que fazemos de
nós mesmos ao sairmos ilesos de uma situação potencialmente perigosa. A pessoa
persiste no risco, segundo o autor, devido ao prazer proporcionado e seu
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enraizamento em sua identidade, suas escolhas fazem parte daquilo que ele é. Le
Breton (2009) chama a atenção para o fato de que o risco é visto como mais positivo
que o conformar-se, porque ele envolve uma aposta na competência do sujeito.
Assim, pensamos que aquele que se arrisca pode olhar para si mesmo com a
satisfação de ser invencível, favorecendo seu narcisismo e dando uma significação
própria para sua vida. Nesse sentido, falar do sexo com ou sem camisinha como
„estilos de vida‟ como faz Marcelo, de fato parece representar uma forma de ser no
mundo, uma postura do sujeito diante de suas escolhas, de sua vida.
Em relação às perspectivas de vida, Marcelo respondeu:

Não é que exista uma ausência de perspectiva de vida ou que, exista uma ausência de
planos ou, objetivos na vida né, bom eu me, eu... pro futuro eu me vejo uma pessoa melhor,
é... mais bem engajado, procurando mais... é, conhecimentos, distante assim um pouco
da... da cultura normativa que... que me condene né sempre, buscando isso, não... eu, vejo
o Marcelo no futuro com qualidade de vida, assim, espero ter qualidade de vida né, desejo
isso, tento buscar o máximo, possível, óbvio que, isso também teria que estar dentro das
práticas sexuais né, a qualidade né, deveria estar, mas eu digo sobre outros aspectos
também né, é... é, pretendo estar vivo apenas né, é, queria, quero estar mais calmo, menos
ansioso né, quanto ao futuro né, as vezes a gente fica um pouco, eu mesmo sou bastante
ansioso, bastante agitado, então assim, bastante... controlado pelo medo do futuro né, pelo
medo de como as coisas vão acontecer, né, e a vida tá passando tão rápido assim que
cheguei aos 30 e enfim, só espero, é, envelhecer... é... estando são né... sem nenhuma
demência, sem nenhum tipo de dependência é... emocional, financeira de alguém, pretendo
estar o máximo independente né, claro que pretendo ainda continuar com os meus ciclos
né, com a dependência das pessoas naquilo que for necessário uma vez que não sou
sozinho no mundo, mas ser mais independente né, mais, né, mais, é, dono de mim né
digamos assim, ééé, mais adulto...

Alguns trechos dessa fala chamam atenção. Marcelo inicia sua resposta por
meio de uma oposição entre presença e ausência, arriscaríamos dizer entre vida e
morte, pensando na perspectiva de vida como sua continuidade (presença) e a falta
desta como sendo sua descontinuidade (ausência), a morte. Este fato é curioso
porque ele poderia ter iniciado pelos seus projetos, como ele continua em sua
resposta, já explicitando que ele pretende ser uma pessoa melhor. No entanto, seu
discurso não partiu daí. Um pouco mais adiante Marcelo parece resumir seu desejo
“pretendo estar vivo apenas”. Pensando sobre seu discurso, diríamos que há uma
certa apreensão quanto ao seu futuro, uma incerteza e uma esperança de
continuidade. A possibilidade de morte se faz concreta a partir de sua doença, há
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uma marca em seu narcisismo que não tem cura, mesmo que sua carga viral seja
indetectável. Assim, parece haver um jogo entre a onipotência e o limite de sua
existência como sujeito. O resultado é o advento do barebacking como uma
atividade que representa seu conflito entre a ausência e presença, vida e morte,
risco e prazer. Não por um desejo de morte, mas por um desejo de viver mais, a
ponto dessa morte poder se apagar no imaginário, ser levada para longe do sujeito.
Pensamos que essa hipótese tem relação com o medo do futuro relatado por
Marcelo (“controlado pelo medo do futuro”). Medo de um futuro incerto? Seria a
incerteza do futuro que o aflige? Pensamos ser exatamente o oposto. Justamente
porque o futuro é certo, ele é temido.
A vontade de Marcelo de ser mais independente pode representar uma
independência ligada à própria fantasia onipotente de poder fazer aquilo que se
quer, sem se importar com as consequências, algo que pode ser alcançado por meio
do barebacking como atividade que implica numa escolha em que o prazer está em
evidência juntamente com o risco envolvido.
Marcelo apresenta sua dificuldade ao abordar o tema de seu futuro, “(...)
bem complicado falar de futuro hein, me pegou de novo (risos)”. E continua:

Resumindo assim, eu digo que, eu pretendo ser uma pessoa mais adaptável né, mais
flexível aaa, aos eventos sociais que me ocorrem assim sabe, sem ééé... sem prejudicar ou,
ou, ou machucar alguém né, se eu puder contribuir com as pessoas de alguma forma, eu
me vejo assim no futuro contribuindo pra, pra saúde, pra, pras questões dos eventos ééé...
de angústia das pessoas e tal, né, a gente sonha sempre, eu pelo menos sempre sonhei
com um mundo melhor né, ééé... voltando a questão HIV/aids ééé, rola muito esse
pensamento né, de que será que eu tô fazendo o certo?, então é nesse momento que as
vezes é também cabe a camisinha falando, voltando à pergunta anterior também, as vezes
nesses momentos acaba rolando a camisinha né, de proteger o outro de, né, de pensar no
outro, assim como eu fiz com o amigo que morava comigo né há 3 anos, eu fiz o exame
pensando, que eu poderia transmitir o HIV talvez numa tentativa de, de, transar com ele né
ou de transar com ele de fato, então assim ainda rola essas, essas questões né de,
preocupação mesmo com o outro, a questão bareback por fim ééé... a mim se resume é o
Marcelo procurando outros barebacks conscientes de, do que é o bareback, do que é o
sexo sem camisinha e quais são as consequências e riscos.

Parece haver um desejo de que sua vida não seja em vão, de que ele possa
deixar sua marca, não ser esquecido. Isso se encaixa na dificuldade já trabalhada
anteriormente com a própria finitude. Também parece haver uma preocupação de
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Marcelo em buscar pessoas que pratiquem o barebacking assim como ele, pessoas
que sabem de suas escolhas e as consequências das mesmas. Com essa fala
parece que Marcelo quer mostrar que não tem intenção de prejudicar o outro, mas
de exercer sua sexualidade e suas escolhas, sendo cada um responsável por si
mesmo. Estar com um parceiro que também é soropositivo lhe traz certa segurança,
uma vez que o que poderia ser temido já é um fato para ambos:

Acredito assim que tendo um parceiro também com a mesma condição sorológica, é... é...
com essa libido um pouco né, mais, equilibrada né, a idade vai chegando acho que as
coisas vão se aquietando um pouquinho ou talvez piore eu não sei, dependendo da fase do
desenvolvimento, é, também da, da questão de saúde mental ou física da própria pessoa
né, então assim acredito que, é... é... tendo uma vida mais tranquila né, é... me tratando, me
cuidando, continuando com a, com a, com os medicamentos é... fazendo os exames
sempre, é, vendo se tá tudo certo, né, é... evitar ao máximo assim os eventos, extra
conjugais né embora eles são, sejam reais, existam né, então assim, é... penso num
relacionamento fixo onde tenho um paci, um parceiro também sorológico, na mesma
condição... e... e que também se cuide né, também se, se observe né, vá ao médico, que
procure né, a, as orientações de, dos profissionais de saúde, penso que, dessa forma, meio
que por aí assim, é, o fetiche vai continuar sempre, é inevitável, uma coisa que impulsiona
né, que leva, que motiva, mas, é, se puder buscar essa qualidade na prática sexual também
vou buscar sempre assim.

A fala final de Marcelo aponta uma continuidade de sua prática, sempre
buscando qualidade nas suas relações sexuais. Essa qualidade parece ser o fetiche,
aquilo que ele aponta como motivador e que pensamos ser o próprio risco como
fenômeno desejado, que implica certo mistério em cada um de seus encontros
sexuais, colocando em jogo a vida e a morte do sujeito, não para se entregar à sua
finitude, mas para viver o impossível, para apagar a realidade e viver o mistério, a
fantasia de continuar sendo, sempre.
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7. DISCUSSÃO DOS DADOS

Por meio das análises das entrevistas constatamos que os 5 colaboradores
deste estudo possuem histórias bem diversas e formas de encarar o barebacking
peculiares, demonstrando justamente uma das características observadas da
vivência do risco no barebacking como uma prática de afirmação da singularidade
do sujeito. Se em um primeiro momento, nos pareceria que a única coisa que os une
é a exposição ao risco por meio da prática do sexo sem preservativo, uma análise
mais cuidadosa revela que existem algumas convergências, embora escassas,
assim como percebemos muitas diferenças, apontando para um grupo que não pode
ser padronizado.
Exploraremos a seguir as convergências encontradas para delas extrair
algumas reflexões sobre elementos comuns que poderiam nos ajudar a
compreender os sentidos que essa exposição ao risco pode ter.
De acordo com Green (1991), “a sexualidade é a fonte primeira de
investimento” (p. 106). Por consequência, acreditamos que a exposição ao risco via
modalidade do barebacking não se dá aleatoriamente. Esta via de satisfação, a
relação sexual, talvez seja a única em que a pulsão não está inibida em seu fim, de
acordo com Green (1988). Nossos entrevistados revelavam em suas falas a busca
de um prazer sem barreiras, uma espécie de gozo supremo que só a retirada da
preservativo poderia proporcionar. Nossa hipótese para essa busca, como pode ser
observado nas análises de cada caso, seria a de que esses sujeitos estejam
engajados na tentativa de recuperar aquelas sensações especiais sentidas na
relação deles enquanto bebês com suas respectivas mães. Essa é uma
convergência possível entre nossos colaboradores quando pensamos nas análises
realizadas. Desse modo, refletindo sobre o risco e o barebacking, poderíamos fazer
um paralelo com duas condições iniciais da vida do infans e que poderíamos aplicar
às pessoas que entrevistamos: o desamparo psíquico sofrido ao nascer e a
necessidade de um outro que invista nesse corpo dando a ele significado. Esse
desamparo psíquico inicial é em si mesmo uma situação de risco, porque o bebê
está completamente impotente frente às informações do seu corpo e do ambiente.
Já o barebacking, seria o representante de uma repetição vivida no corpo pelo
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investimento materno que o erotiza. Foi pela via do perigo que um dia o bebê
mobilizou o outro para si, então, novamente, acreditamos que é pela via do risco que
o sujeito revive inconscientemente aquele momento sublime. Não para encontrar-se
com a morte, pelo contrário, para continuar vivendo.
Se imaginarmos então que o barebacking é uma repetição do investimento
libidinal da mãe no corpo do bebê, esta prática leva o sujeito a buscar seus objetos
eróticos pela via do narcisismo, numa tentativa de recuperar aquela mesma
essência que fez do corpo inerte do bebê um sujeito. Dito de outro modo, a
exposição ao risco através do sexo desprotegido, nos casos em questão, pode estar
relacionada à vivência inconsciente de um resgate do sujeito frente ao perigo de sua
extinção. Em nosso raciocínio, tanto o resgate quanto a extinção seriam fantasias
observáveis em relação ao barebacking e ao risco, respectivamente. Muito difícil
seria abordar a questão do risco sem considerar sua modalidade de ação, porque
acreditamos que a forma como ele se manifesta está diretamente ligada à sua
dinâmica.
Para compreendermos de que maneira o narcisismo estaria implicado na
prática do barebacking, recorreremos a Bleichmar (1981) e sua caracterização
desse conceito. Para ele, o narcisismo pode ser visto como um sistema
propriamente dito, porque necessita de pelo menos três elementos: o que escolhe e
dois que possam ser comparados. Nesse sentido, o autor trabalha a constituição do
desejo narcisista do ponto de vista do bebê e dentro do campo edípico, delineando 5
momentos, como resumiremos a seguir.
No primeiro momento, haveria uma fase de necessidade vital e erótica.
Trata-se de um corpo que sente suas necessidades fisiológicas e recebe os
cuidados de sua mãe no intuito de satisfazê-las, gerando também uma necessidade
erótica pautada no investimento libidinal dessa mãe em seu bebê que para além da
satisfação física o marca com uma satisfação erógena, introduzindo-o no campo da
erotização. O segundo momento corresponde à fase do desejo de um desejo. O
bebê capta o prazer que o outro poderia sentir com ele, não só pela estimulação de
suas zonas erógenas, mas pelo que ele significa para o outro. O bebê percebe-se
desejado sem que ele faça algo para isso e o outro é percebido como desejante.
Surge o desejo de ser desejado. Segue o terceiro momento que é o desejo de um
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desejo incondicional e o temor à rejeição. Aqui o outro o deseja na medida em que
ele cumpre certas condições, e o objeto (o outro) pode se apresentar como
desejante ou rejeitante. Neste momento já existiria, para Bleichmar (1981), o início,
ainda que primitivo, de uma avaliação de si mesmo. As atitudes do sujeito servirão
para que ele seja desejado ou rejeitado. Conhecendo a possibilidade de perder o
amor do outro, o sujeito reconhece a fase anterior como a de um amor incondicional
e passa a desejá-lo. O quarto momento corresponde à fase do desejo de uma
preferência total e temor ao menosprezo. O terceiro (pai) que sempre esteve no
campo, agora aparece para o sujeito e torna-se rival. O outro (a mãe) é visto como
aquele que faz uma escolha que determinará se o terceiro ou o sujeito (bebê)
estarão na posição de preferido ou relegado. Nessa situação triangular, o embate
com o rival irá suscitar o sentimento de triunfo ou derrota do sujeito, inflando ou
diminuindo seu narcisismo. Estamos falando do campo das preferências, ciúmes,
exclusão, luta até a morte, necessidade de ser único. “A lógica que impera é: ou eu
ou o outro” (Bleichmar, 1981, p. 12). O quinto e último momento, corresponde à fase
do desejo de uma preferência parcial. Esta é uma etapa em que Bleichmar (1981)
alerta que nem todos alcançam e corresponde a aceitação de que o outro não
deseja apenas o sujeito, mas um terceiro. Ele é desejado ainda que não o único.
“Ninguém é aquele que pode sobrepujar totalmente o outro” (Bleichmar, 1981, p.
13). Há uma relativização do sujeito, um limite colocado para seu desejo. Ninguém é
em si mesmo, só pode ser em relação a um outro. Se a mãe não pode ocupar o
lugar de parceira sexual, mas o é para alguém, significa que outras mulheres
também podem ser. Que o pai a tenha não exclui a possibilidade de o filho buscar a
sua.

Se o narcisismo é uma força constante no psiquismo que busca continuamente sua
satisfação – quase uma pulsão nesse aspecto – o sujeito tenderá incessantemente ao
encontro com os que podem ser chamados de objetos da atividade narcisista, ou seja, os
que permitem que essa realize-se. (Bleichmar, 1981, p. 31).

Assim, o risco vivido por meio da prática do barebacking parece fazer parte
desses objetos que definem o sujeito. Nossa hipótese é que há uma erotização dos
corpos nesta prática, um risco que transforma todo encontro sexual em uma
atividade que contribui para a imagem que o sujeito faz de si mesmo, tornando a
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explicaremos a seguir.
Por meio da interação da mãe e seu bebê, este último recebe determinadas
mensagens que o significam como algo precioso, já que a mãe dispensa toda a
atenção para com este recém-chegado. Nos momentos iniciais desse contato, o
bebê é único ou, pelo menos, acredita ser. Só se percebe como mais um em uma
fase subsequente, em que o pai aparece para tirar o olhar da mãe desta unidade
mãe-bebê, mostrando ao bebê que existem coisas para além dele mesmo. Uma
primeira ferida narcísica passa a determinar a forma como o sujeito se colocará no
mundo, uma vez que ele tentará recuperar aqueles momentos iniciais. Com isso,
estamos querendo propor a prática do barebacking como uma atividade que
proporciona ao sujeito uma especificidade que o recoloca em uma posição central, já
que frente ao risco de contrair uma doença ainda incurável o sujeito sai ileso,
triunfante, para lembrarmos a palavra usada por Bleichmar (1981) na quarta fase do
sistema narcísico descrito anteriormente. Esse triunfo exalta a onipotência narcísica,
daí ser esta uma prática persistente. Arriscaríamos dizer que a retirada do
preservativo, nestes casos, é a condição para que o sujeito possa manter sua
fantasia onipotente, caso contrário ela relativizaria a imagem que o sujeito faz de si
mesmo, ele deixaria de ser único para ser mais um. O risco acaba sendo o fetiche
que repete uma relação há muito perdida, de uma existência absoluta, uma
satisfação plena, em que o sujeito se encontrava num desamparo primordial, mas foi
acolhido e viveu a partir daí. Daí a despreocupação com a possibilidade de contágio
de uma doença, uma vez que o sujeito sai da relação ileso e com a fantasia de
onipotência alimentada. Mesmo quando o sujeito já é soropositivo, como é o caso de
Bruno e Marcelo, a ideia de controle da doença e até a fantasia de cura parece
permanecer, então, o fetiche, ainda nesses casos, continua exercendo seu papel
informando aos atores que nada foi perdido. No lugar da ausência, da falta, se
coloca o risco. Porque nele está encarnada uma possibilidade, pode ser e pode não
ser arriscado, um jogo, da mesma forma que a aceitação e recusa da castração,
uma solução eminentemente neurótica, o que, para Freud, correspondia ao normal,
uma vez que ele não acreditava existir um ser humano que pudesse escapar ileso à
irrupção da sexualidade.
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A ideia trabalhada acima parece funcionar de forma diferente no caso de
André. Dentre as entrevistas realizadas, a dele parece envolver um componente
narcísico, isso sim, mas não necessariamente pela via da fantasia de onipotência,
mas pela via da fantasia de amor. André se relaciona com barebackers que
representam seu objeto de desejo, seu ego ideal. Dessa forma ele recupera parte de
seu narcisismo amando aquilo que gostaria de ser e sendo amado pelo outro,
mesmo quando este encontro é passageiro. Ele almeja que o outro o ame, o deseje,
diferente dos demais entrevistados em que não há uma questão a este respeito.
Poderíamos dizer que Kamilo, Samuel, Bruno e Marcelo são protagonistas de suas
vidas, atuando como sujeitos de desejo, apropriando-se daquilo que lhes
proporciona prazer, enquanto André, na dinâmica da relação com o outro, se coloca
como aquele que gostaria de ser desejado, embora o prazer também seja
mencionado por ele.
Pela via do erotismo, em que o barebacking é sua modalidade e tem como
característica o risco, o sujeito brinca com sua sexualidade. O corpo psicanalítico, o
corpo erógeno é por si mesmo desviante, não natural. Considerando este fator, faz
sentido que a expressão do sujeito se faça através de uma atividade compreendida
como transgressiva.

Somos todos perverso-polimorfos, pois somos todos desviantes do biológico animal. Não
estamos sujeitos apenas a padrões instintivos, mas temos caminhos, sendas, detours, que
nos abrem para o simbólico, onde os corpos se encontram pelo fetichismo, pela fantasia, no
onírico. (Azambuja, 2005, p. 17).

Desse modo, o sujeito desvenda formas de trazer à tona sua sexualidade,
seus desejos. Pela via da transgressão ele vivencia o que não é (Borges, 2005), ou
seja, não é onipotente, mas camufla sua falta a partir de uma atividade que lhe dá
esta significação. Segundo Borges (2005), o medo assegura aos homens uma vida
limitada, mas o soberano não seria um homem qualquer. “Ele pode ser santo ou
criminoso, isto é, alguém que se excede no prazer e na dor, que sacrifica ou se
sacrifica. Sua atitude só pode ser maligna para o mundo da racionalidade que exclui
o impossível” (Borges, 2005, p. 29). Portanto, não estamos falando aqui de uma
racionalidade, mas de um mundo simbólico, com significados diversos atribuídos
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pelos indivíduos que dele fazem parte e com ele interagem. Ao contrário do discurso
da racionalidade médica, a sexualidade humana não pode ser tratada considerando
apenas a fisiologia. Ela precisa ser compreendida em seus fatores simbólicos, que
em termos de atribuição de significados, as possibilidades são infinitas. Para o
discurso da saúde só há um corpo, o corpo biológico. No entanto, muitos fenômenos
nos provam o quanto o sujeito está além do biológico. O risco por meio do
barebacking é um desses fenômenos. Se o sujeito humano seguisse exclusivamente
uma lógica biológica, o risco de que tratamos e o sexo entre homens jamais
poderiam existir. Mas é disso que se trata o sujeito da psicanálise, um sujeito que é
perpassado pela irrupção da sexualidade de tal forma que seu corpo é subvertido
em um corpo erógeno, não apenas um corpo sensorial, mas um corpo que carrega
significados, um corpo palco do erotismo. “Enquanto o sexo é sempre o mesmo, o
erotismo, por definição, é invenção” (Vives-Rocabert, 2005, p. 57). Isso permite que
o sujeito jogue com o desejo e a fantasia, elementos que contribuem com esta
invenção. Em termos de fantasia, já mencionamos a fantasia onipotente por trás da
prática do barebacking e o desejo constante nessa fantasia por ser especial, único,
imortal, referente ao narcisismo do sujeito, uma forma de lidar com sua castração. E
assim o sujeito se inventa e vive a vida que imaginou.
Para Gregori (2005), a representação que associa prazer à violação do
“instituído” socialmente é vigorosa ainda hoje e justificaria os casos tão diversos de
escolha e identidade sexual. Essa afirmação parece dar corpo a invenção e a
criação como mecanismos que contribuem para retirar o sujeito daquilo que é
esperado dele, do padrão, “tendo na diferença e na singularidade as marcas de seus
enunciados, constitutivos de novas formas de subjetivação” (Birman, 2002, p. 59).
Desse modo, a exposição ao risco por meio do barebacking poderia ser encarada
como uma forma de subjetivação do sujeito e, portanto, uma forma de afirmação de
si mesmo, de sua vida, de seu ser no mundo.

Porém, a suspensão e a abolição do sistema normativo buscadas pela experiência
transgressiva procuram criar para a subjetividade as condições de possibilidade para se
enunciar de maneira mais condizente com seus desejos e imperativos pulsionais. O que o
sujeito procura é se inscrever no mundo por palavras e atos, sem que isso signifique uma
nova regulação normativa. O que está em pauta é uma ética com desdobramentos
estéticos, sem implicações morais. O gesto transgressivo, portanto, é um ato ético
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propriamente dito, pelo qual a subjetividade, como diferença e singularidade, enuncia-se e
materializa-se no mundo. (Birman, 2002, p.60).

Pensando no barebacking como uma experiência transgressiva, uma vez
que trabalha com o sexual e vai contra normas sociais e morais presentes em nossa
sociedade atual, sua atividade e o risco que ela implica, poderiam ser
compreendidos como expressão da singularidade do sujeito, em que ele pode se
desprender das amarras do mundo e viver a diferença, viver sua especificidade,
“procurando se deslocar da posição de servidão” (Birman, 2002, p. 61). Esse poderia
ser o sentido da vivência do risco e do sexo bare para Kamilo, Samuel, Bruno e
Marcelo, mas para André, como já explicitamos anteriormente, a posição parece ser
assujeitada ao desejo de um outro que possa amá-lo. Ainda assim, seu narcisismo é
alimentado pelo objeto amoroso.
Em uma sociedade em que tudo é fugaz e superficial, o barebacking parece
ser uma modalidade que combina com este cenário em que as relações são vistas
conforme sua utilidade, no entanto, ao nos aprofundarmos sobre esta prática para
compreendermos as razões da exposição ao risco, percebemos que o sexo bare
pode representar uma atividade em que o sujeito se vê vinculado a um determinado
grupo, dando o sentido de pertencimento e de que há a possibilidade do controle de
suas próprias vivências, de que a vida está aí para ser vivida ao máximo e de acordo
com as crenças pessoais, colocando os indivíduos que se arriscam em uma posição
de sujeitos de fato, atores de suas vidas.

Uma vez que o psíquico não se constitui desvinculado do social, é a integração entre eles
que possibilitará às singularidades a sua afirmação. Dito de outro modo, se a força
regulatória tem o poder de produzir os corpos controlados por ela (Butler, 1993b), estes têm
também o poder de destituir a força regulatória através de pequenas instabilidades. São tais
instabilidades que possibilitam a afirmação das singularidades e se constituem como uma
tentativa de confrontar a ordem sexual absoluta. (Prata, 2010, p. 11).

Então a partir de expressões sexuais singulares o sujeito abre uma brecha
para ser aquilo que lhe dá prazer, e não se conforma apenas com a possibilidade de
expressão destinada a todos, em que há a uniformização e nenhum espaço para a
imaginação. Viver o risco por meio do barebacking possibilita ao sujeito retomar o
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erotismo, pondo em movimento seu psiquismo, “(...) é preciso erotizar o somático
insistentemente para que ele se transforme num corpo e a vida se torne uma forma
de afirmação” (Birman, 2010, p. 19).
Por meio de uma prática transgressiva o sujeito confirma sua onipotência
narcísica, afirmando-se. Como transgressão, o barebacking representa uma
sexualidade de acesso ilimitado ao prazer, justamente pela retirada do preservativo.
O risco, nestes casos, é parte importante da diversão por encarnar a possibilidade
de jogar entre o cuidado e o perigo. “A crença onipotente é filha do princípio de
prazer” (Bleichmar, 1988, p. 201), prazer que apareceu constantemente no discurso
de nossos colaboradores. Então, essa busca pelo prazer está diretamente ligada ao
narcisismo de cada sujeito, à crença onipotente que o risco e o barebacking
alimentam. Para aqueles que ainda não têm aids, percebemos a crença de sair
sempre ileso, ser inatingível; para os que já possuem o vírus, a crença é de cura via
carga viral indetectável, o que os mantém, também, na onipotência narcísica. Para
Birman (2002), o polo transgressor é regulado pelo princípio de prazer enquanto o
polo normativo é regulado pelo princípio de realidade, que exige certos requisitos
para o prazer, relativiza-o. No trabalho em questão, o prazer é peça central para
todos os envolvidos, mascarando o limite de cada um, passando a mensagem de
que o prazer absoluto é possível, de que não há limites para ele. Assim, entre o
discurso da saúde, normativo, e o discurso do prazer, vence o prazer e a autonomia
do sujeito quanto ao seu corpo e sua vida.
O risco parece funcionar realmente como espaço de soberania do sujeito,
como já afirmou Le Breton (2009), parece ser, para nossos entrevistados, a própria
razão e manutenção do barebacking. O fato de alguns fazerem testagem sorológica
com frequência pode contribuir para a manutenção da onipotência, sendo o cuidado
de si secundário, nesse sentido. Repetir os exames e verificar que não se é
soropositivo, ou que ainda possui carga viral indetectável, alimenta a fantasia de
invencível, inatingível, poderíamos arriscar aqui a palavra imortal.
É como se o risco fosse uma possibilidade de retomar o erotismo. Ao invés
de se entregar a uma sexualidade controlada, precavida, normativa, o sujeito se
debruça sobre uma prática eminentemente arriscada para recuperar o mistério, a
invenção, tendo a abolição do preservativo como requisito. Como criar, inventar,
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com freio? O preservativo representaria um limite à criação do sujeito, ao seu
erotismo, portanto, retirá-lo implica em uma escolha que aposta na competência
narcísica. Tal raciocínio vai ao encontro do que Spink, Medrado e Mello (2002)
encontraram em seu trabalho. Para eles, o risco poderia ser uma possibilidade de
expressão e ampliação de perspectivas, porque o sujeito não se restringiria a
escolhas seguras. Os autores trabalham o gerenciamento do risco e o
gerenciamento da vida. Pelo primeiro, eles entendem que o conhecimento
determinaria uma ação, ou seja, sabendo dos riscos de contrair aids via sexo sem
preservativo, o indivíduo não deixaria de usá-lo, gerenciando esse risco. No caso
deste trabalho isso não ocorre, por isso, pensamos em um gerenciamento da vida,
isto é, frente as adversidades daquilo que é vivido, o sujeito escolhe o que acredita
ser melhor para si, mais prazeroso, entendendo que correr riscos faz parte da
vivência de qualquer pessoa.
Considerando o que foi exposto acima, poderíamos pensar na erotização do
risco como um caminho possível para a manutenção do sujeito. Se pensarmos em
sua infância, foi pelo caminho da erotização de seu corpo que o infans tornou-se um
sujeito, a partir do investimento de sua mãe, e agora, no barebacking, pelo caminho
do risco, novamente ele erotiza seu corpo para continuar vivendo, como se
pudéssemos considerar o barebacking como uma atividade substituta que marca o
sujeito não apenas como único, especial, mas também como imortal, já que alimenta
sua onipotência narcísica. Nesse ponto nos aproximamos de Silva (2009) que
também levantou a possibilidade do barebacking representar uma erotização do
risco. Esse mesmo autor também apresentou a prática do sexo desprotegido como
transgressora uma vez que ia contra o discurso da saúde. Mais um ponto em
comum com nosso trabalho, no entanto, para nós, a transgressão não se dá apenas
como oposição ao discurso da saúde, mas principalmente porque o risco é vivido por
meio da sexualidade, uma forma de expressão do sujeito por si mesma
transgressiva, uma vez que sua sexualidade não obedece a uma norma, mas a uma
ética do desejo, que representa o que o sujeito tem de mais especial e que é a
verdadeira razão de sua existência. “O desejo é o que nos inaugura como humanos,
como seres sexuais e nos diferencia dos animais” (Kuss, 2014, p. 14).
“Para que a experiência interior que leva ao conhecimento do erotismo se
concretize, é preciso haver uma experiência pessoal do interdito e da transgressão”
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(Neto, 2005, p. 39). No caso do barebacking, acreditamos que esses dois fatores
estão presentes e justificam falarmos em erotismo. A transgressão se dá na própria
prática do sexo bare, pelo seu caráter arriscado com a retirada do preservativo, e o
interdito relaciona-se à sexualidade vivenciada sem limites.
Narcisismo, transgressão e prazer parecem ser elementos comuns e
relacionados na exposição ao risco pelo barebacking, no caso de nossos
colaboradores. Pela via do narcisismo o sujeito busca obter o máximo de prazer, na
esperança de retomar uma condição de amor absoluto experenciado na infância.
Um prazer sempre procurado e nunca encontrado, mas que o barebacking parece
contribuir para a fantasia de que ele é possível, por meio desta prática transgressiva
em que o erotismo é recuperado. Transgressiva por representar uma atividade
ligada à sexualidade, que desde a origem do sujeito representa uma prática
desviante por si mesma, já que subverte a anatomia do corpo e o transforma em um
corpo erógeno, dotado de uma capacidade erótica responsável por colocar o sujeito
no movimento da vida. Soma-se a isso o próprio risco que a atividade envolve que
não pode ser desconsiderado, já que é característica determinante no barebacking.
Estar permeada pela sexualidade e o risco faz com que o barebacking possa ser
considerado uma prática transgressiva que, por isso, torna-se a possibilidade do
sujeito expressar sua singularidade, fazendo algo que os demais não fazem, algo
que vai na contramão da racionalidade biomédica, permitindo que o sujeito afirme a
si mesmo como único, e não mais um.
Antes de encerrarmos nossa discussão, pensamos ser importante tecer
algumas considerações em relação a coleta de dados. Observamos uma diferença
quanto às entrevistas realizadas presencialmente em relação àquelas coletadas pelo
aplicativo do WhatsApp. Essa diferença diz respeito à extensão do discurso dos
entrevistados, ou seja, nas entrevistas presenciais houve falas mais longas,
resultando em maior número de páginas transcritas do que as entrevistas feitas pelo
áudio do aplicativo mencionado, o que significa que pessoalmente nossos
colaboradores foram mais cooperativos. Pelo WhatsApp o pesquisador precisa
gravar sua pergunta para enviá-la, depois o entrevistado irá escutá-la e gravar sua
resposta, o pesquisador, por sua vez, terá que escutar a resposta do outro para daí
formular a próxima pergunta e assim por diante. Qualquer pergunta ou dúvida não
pode ser esclarecida de imediato, deve aguardar o final da fala do outro para
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retomar algum dado e depois poder seguir adiante. Esta logística pode ter
influenciado a conversa no que diz respeito ao tempo, já que demandou um intervalo
maior nessa dinâmica entre pesquisador e entrevistado. Sobrou pouco espaço para
os imprevistos ou para a percepção de comportamentos não verbais, também
importantes quando de uma entrevista face-a-face. Porém, esta diferença não
parece ter sido significativa quando observamos o conteúdo das entrevistas. Falouse mais pessoalmente, mas isso não necessariamente significa que o conteúdo
trabalhado via aplicativo, apesar de menor, tenha sido superficial. Temas
importantes foram abordados em todas as entrevistas no que diz respeito ao objetivo
deste trabalho. No entanto, realmente, a entrevista presencial parece contribuir para
que a fala tenha melhor fluência e um desenvolvimento mais detalhado de alguns
assuntos. Já o aplicativo torna a conversa mais pontual, por sua própria dinâmica.
Apesar desses fatores, acreditamos que o conteúdo das entrevistas não tenha sido
prejudicado pela diferença na coleta de dados porque, conforme dissemos, foram
abordados temas importantes no que tange ao objetivo desta tese com todos os
colaboradores. De uma forma ou de outra, os entrevistados falaram de si, mostraram
um recorte de suas vidas por meio da projeção de sua história. Da mesma forma
que a linguagem organiza um lugar para o sujeito, para a nossa existência,
atribuindo-lhe significados, inicialmente no corpo e depois constituindo sua psique,
também construímos um significado a partir daquilo que foi exposto por cada um que
participou desta pesquisa. “É a vocação das palavras. Elas trazem a marca do corpo
e o emblemam.” (Borges, 2005, p. 32).
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse trabalho foi compreender a exposição ao risco de contrair
aids por meio da prática do barebacking. Mediante a análise das entrevistas
percebemos que este universo tem suas peculiaridades e cada história continha
vivências bem diversificadas. Ainda assim, elencamos alguns pontos comuns que
tratam da exposição ao risco como uma escolha pautada na constituição subjetiva
do sujeito e enraizada em sua identidade. As análises dos dados nos fizeram pensar
no barebacking como uma prática transgressiva que fomenta a onipotência narcísica
do sujeito. Como transgressão, o barebacking representa uma sexualidade de
acesso ilimitado ao prazer, justamente pela retirada do preservativo. O risco, nestes
casos, é parte importante da diversão por encarnar a possibilidade de jogar entre o
cuidado e o perigo, recuperando o erotismo como espaço de soberania do sujeito.
Embora para o conhecimento da saúde o gerenciamento dos riscos seja sua
lógica, a forma como cada sujeito significa o risco e suas práticas é que vai ditar
suas ações. Pensar em uma vida estérea, sem nenhuma pitada de risco ou de
prazer é tão impossível quanto ilusório. Nesse sentido, aceitar o risco como parte da
constituição do sujeito é fundamental para que possamos compreender aqueles que
fazem do risco sua marca.
O discurso da saúde desconsidera a ligação do corpo com o mundo
simbólico do sujeito. É necessário pensar nas variações produzidas pelas
subjetividades individuais. O conceito de saúde não pode ser entendido apenas
como controle dos corpos e gerenciamento dos riscos. É necessário ampliar esta
compreensão. Os profissionais da saúde precisam englobar em suas práticas a
dimensão do sujeito, entendendo que ele possui sua própria forma de estar no
mundo. Do mesmo modo, as políticas públicas e suas intervenções precisam
considerar a subjetividade de seu público para que haja uma aproximação. Pensar
em um conceito de saúde capaz de contemplar a capacidade do sujeito de agir de
forma autônoma, administrando por si mesmo sua margem de risco parece ser
necessário. Pensando nisso, um conceito de saúde como abertura ao risco
provavelmente nos permitiria repensar as formas de prevenção e promoção da
saúde.
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A exposição ao risco faz parte daquilo que o sujeito pensa de si mesmo.
Suas práticas falam de uma verdade que lhe é própria e lhe dá significado. Suas
fantasias relacionadas às suas capacidades e valorações passam pela atividade do
risco e do barebacking como uma sexualidade própria que considera a singularidade
do sujeito. Ir na contramão do discurso da saúde não se coloca como ação
infundada, mas se relaciona à forma como é possível para determinado sujeito estar
no mundo, marcando sua diferença frente a um meio que tende a padronização.

O self, o sentimento de identidade consigo, portanto, não pode ser encontrado na repetição
do mesmo e no ineditismo que se desconhecem como tais. O self é o efeito do esforço
constante dos organismos humanos para unificar o dessemelhante, predizer o impredizível,
reproduzir o que nos satisfez e explorar o que não conhecemos. Esse conjunto de
atividades físico-mentais é o que chamamos de criatividade, e que depende da vida interior
para se exprimir. (Costa, 2007, p. 57).

Nesse sentido, poderíamos pensar no risco e no barebacking como práticas
criativas em que o sujeito se afirma a partir da diferença, uma diferença constante
em sua história, e que só pode ser contada por ele. Então que nós, profissionais da
saúde, possamos ouvir e trabalhar com essas histórias, mais do que repetir um
padrão moral, social, sexual que se crê ser eficiente para todos. Agindo assim
estaríamos compreendendo o outro em sua pluralidade, sem recorrer a moralidades
dominantes ou à alienação. Do ponto de vista psicanalítico esta é a verdadeira ética,
o compromisso com a expressão do sujeito, e a “transgressão é um efeito colateral,
uma decorrência, por vezes incontornável, da positividade da ação que não se
contenta em dizer „não‟ ao que é, mas „sim‟ ao que pode ou deve ser” (Costa, 2007,
p. 87).
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ANEXOS

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Caro Senhor,

Se você concordar em tomar parte neste estudo, eu pedirei que participe
como voluntário nesta pesquisa que se preocupa em saber como uma pessoa
compreende a noção de risco frente à aids. As pessoas que pretendo entrevistar são
aquelas que têm ou já tiveram relação sexual desprotegida. Meu intuito é poder
contribuir com os avanços do conhecimento em relação ao comportamento de risco
e a partir daí poder entender melhor a exposição ao risco frente à aids e as
interações humanas.
Para realizar essa pesquisa pretendo agir da seguinte maneira:
Farei entrevistas via aplicativo do whatsapp pelo meu celular pessoal,
utilizando o aúdio deste aplicativo, ou pessoalmente, dependendo da sua
preferência. A entrevista pessoal, se for o caso, também será gravada através do
meu aparelho celular. A transcrição do áudio da entrevista, seja ela pessoal ou via
aplicativo do whatsapp, será feita por mim em meu computador particular logo após
a realização da entrevista e, então, este áudio será apagado do meu celular
particular. Durante o período desta pesquisa esse material ficará em local reservado
e seguro, em minha casa (pesquisadora principal), sendo acessados apenas por
mim e minha orientadora.
Para algumas pessoas, o tema desta pesquisa pode ser interpretado como
muito sensível e de difícil discussão. Lembro a você, portanto, que é seu direito
abandonar este processo de pesquisa em qualquer momento e ponto que bem
desejar. Sua retirada do processo não implicará em nenhum prejuízo à sua pessoa.
Tampouco você terá que me fornecer explicações ou me avisar acerca de sua saída.
Devido ao caráter voluntário de sua participação, nenhum pagamento será
oferecido.
Finalmente, eu gostaria de lhe dizer que esta pesquisa será transformada
em uma tese de doutorado e, possivelmente, seu conteúdo pode vir a ser publicado
em forma de tese, livro e/ou artigos incluídos em revistas e/ou jornais científicos,
bem como divulgados em congressos especializados.
A fim de garantir sua confidencialidade e discrição, eu me comprometo a:
1)

modificar ou omitir qualquer informação que o identifique, como
nome e lugar de trabalho.
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2)

modificar o nome, idade e número de outras pessoas que forem
mencionadas nas narrativas.

Estou disponível para responder todas as questões e dúvidas que você
tenha em relação a esta pesquisa antes que você tome sua decisão. Caso você
decida participar deste estudo via aplicativo do whatsapp, irei enviar este termo pelo
aplicativo mencionado e perguntar se você leu este documento e está de acordo
com os termos da pesquisa, sua resposta afirmativa à esta pergunta atestará seu
consentimento quanto à sua participação neste estudo. Caso contrário, se sua
participação se der pessoalmente, peço que ateste seu consentimento assinando
este termo. Em momento oportuno, combinaremos o dia e horário das entrevistas.
Antecipadamente agradeço a sua atenção.

Karolina Reis dos Santos
(pesquisadora responsável)

Nome completo e assinatura do
participante

ENDEREÇO PROFISSIONAL E CONTATOS
RESPONSÁVEL:

DA

PESQUISADORA

Avenida Colombo, 5790, Bloco 118, Departamento de Psicologia/UEM.
CEP 87020-900 - Maringá/PR – Telefone: (44) 30114291, (43) 991224909, (43)
30394515
Email: karol.reis@hotmail.com
ENDEREÇO DOS COMITÊS DE ÉTICA RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO DA
PESQUISA:
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS DO INSTITUTO DE
PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Bloco G, 2º andar, sala 27
CEP 05508-030 - Cidade Universitária - São Paulo/SP
E-mail: ceph.ip@usp.br - Telefone: (11) 3091-4182
COMITÊ PERMANENTE DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
(COPEP) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)
Avenida Colombo, 5790, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PPG) da
Universidade Estadual de Maringá
CEP 87020-900 – Cidade Universitária - Maringá/PR
E-mail: msbcarvalho@uem.br (a/c Michelle) - Telefone: (44) 30114444
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ANEXO B – Questões norteadoras das entrevistas

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: idade, orientação sexual, escolaridade, profissão.

2. Me conte sua história de vida.

3. E como o barebacking entrou em sua vida. Fale um pouco sobre isso.

4. Você tem conhecimento sobre as festas de barebacking? Já participou?

5. Você já usou preservativo em alguma relação sexual que teve? Em que
condições?

6. Você pensa sobre a aids? Explique (já fez o exame?).

7. Como você se vê daqui a alguns anos. Explique.

