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BAREBACKING SEX: RUPTURAS COM UM SISTEMA ASSÉPTICO
OU UMA MANEIRA DE PRAZER?
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RESUMO
Propõese por meio da resenha do filmedocumentário Bottom do americano Todd Verow (2012), re
fletir acerca da prática do Barebacking como maneira de agenciamento das identidades frente aos im
perativos da saúde. O filme explora o objetivo do protagonista principal, ou seja, o de manter o máximo
de relações sexuais com o maior número de homens possível dentro de um ano. A partir deste ponto,
discutese que o filme emerge pontos que se constituem como um grande desafio no campo das poli
ticas de saúde: o entendimento das praticas sexuais tidas como desviantes e o alcance destas mesmas
politicas no que diz respeito às ações de saúde para as pessoas envolvidas dentro deste contexto. Dis
cutese que ao se envolver em práticas que trazem riscos a saúde, rompese com a normativa social
que considera que as pessoas devem tomar cuidado com a saúde, deslocando aqueles que assim não
se comportam como desviantes. Nesse sentido, refletese a prática do Barebacking como maneira de
expressão que se utiliza de diferentes elementos simbólicos que objetivam 0 rompimento com a lógica
desta perspectiva.
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Bottom, filmedocumentário do americano Todd Verow foi lançado oficialmente no cir
cuito mais underground dos festivais de cinema em 2012.

Verow, exponente do chamado New Queer Cinema, no desconcertante Bottom expõe
nua e cruamente a rotina de um homem que vive na cidade de Nova York e que se autode
nomina por “cum whore4”.

Utilizando uma estética constituída por uma câmera voyeurística e o abafamento de
vozes, Verrow capta os momentos mais íntimos de Whore na busca de concluir seu objetivo:
manter relações sexuais com o maior número de homens possível.

Sendo um dos principais focos dos documentários trazer ao grande público dados da rea
lidade (Lopes, 2006), em Bottom, Verow trás a luz o intricado mundo da prática do Barebacking,
mas não somente, dada a presença de todo um contexto de outras práticas e estéticas enten
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didas como transgressivas tais como BDSM: piercings, couro, látex, jockstraps, meias, cockring,
harness, spanking em níveis diversos, submissão, podolatria e leve escatologia.

O termo Barebacking caracteriza a montaria de cavalos sem apetrechos de proteção
em rodeios norteamericanos e, desde a década de 1990 é utilizado pela comunidade gay
internacional para nomear o sexo anal desprotegido entre homens que tem sexo com outros
homens (CarballoDiégues et.al.2006; Silva e  Iriart, 2010; Paula, 2010). 

Os primeiros registros da prática do Barebacking datam do inicio dos anos 2000, e teve
– e ainda tem – na internet seu maior meio de expressão, especialmente em sites de porno
grafia e redes sociais.

Sendo um fenômeno que tem largo campo na internet, da esfera virtual para o mundo
real a divulgação do Barebacking foi bem rápida e marcada por dualidades, fazendo com que
as primeiras referências ao Barebacking, grosso modo, situassem a prática como a interação
sexual entre homens com sorologia positiva e negativa ao HIV/aids de maneira voluntária e
consciente, o que deu força a ideia de que o Barebacker5 manifestava o desejo ou vontade
de infectarse com o HIV/aids.

Apesar de alguns trabalhos observarem tal correspondência, para alguns autores a prá
tica do Barebacking revela uma maneira de equacionar o conceito de risco na modernidade,
enquanto outros observam uma forma de masculinidade presente na prática. Por fim, ainda
outros estudos avaliam a incidência de sintomas depressivos em homens adeptos do Bare,
sendo vistos também discursos pautado no prazer e na resistência aos imperativos da saúde
pública.

Para além da importância de sinalizar os motivos que justifiquem a prática, o fato é que
o Barebacking certifica que as pessoas nunca deixaram de fazer sexo sem preservativo inde
pendente do mantra “use camisinha”, ao mesmo tempo em que impõe um desafio na com
preensão de como as pessoas no geral, especialmente os homens que tem sexo com outros
homens, percebem a aids, o que se  configura como uma grande lacuna (Kalkitus, 2005) no
entendimento a exposição ao HIV/aids entre homens que tem sexo com outros homens jus
tificando dessa forma a produção de trabalhos que se detenham neste ponto.

No circuito das películas com temática gay, o tema do Barebacking tem ganhado noto
riedade tendo sido trabalhado por diretores como o também americano Sal Bardo no thriller
Chaser.

Especialmente na indústria pornográfica muitos têm sido os filmes com a temática Ba
rebacking. Atualmente poucas produtoras ainda não se renderem aos filmes com esta ver
tente. Algumas inclusive, como a inglesa Treasure Island se ocupam apenas da produção de
filmes Barebacking, tendo em seu elenco atores soropositivos ao HIV/aids.

O filme capta as muitas relações sexuais de Whore com diferentes homens. Dado a quan
tidade de homens com quem o protagonista mantem relações sexuais, a busca incessante
por novos parceiros parece se aproximar do pensamento de Bauman (2003,2008) quando
autor discute a dinâmica do consumo na contemporaneidade onde o ter substitui o ser.

Assim, talvez a frase proferida a cada transa por Whore seguida de um agradecimento
tenha sentido: “Give me your load”.

Para Bauman o sistema simbólico que opera na sociedade atual está inscrito em uma
ordem liquefeita; a liquidez dita várias regras, dentre as quais a maneira de se relacionar,

5 Autodenominação comumente usada por adeptos/praticantes para designar a predileção sexual ao Barebacking.
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ocorrendo uma busca pela satisfação imediata que se sobrepõe a qualquer projeto de vida,
beirando o egoísmo, aniquilando qualquer alteridade tornando as relações interpessoais
descartáveis e as pessoas consumíveis.

É a partir da observação deste menosprezo, que o sociólogo polonês cria sua ideia de
Modernidade Líquida (2003), instante atual, onde as coisas se apresentariam mais fluidas,
voláteis, etéreas – em oposição à “modernidade sólida” de antes.

Para a manutenção do contentamento, no tempo presente, as pessoas são levadas a
consumir cada vez mais; seja produtos, seja nãoprodutos.

Assim, é que o corpo de Whore parece desejar consumir cada vez mais parceiros. O
corpo parece ser preparado para este consumo, seja no uso do Poppers aditivo que ajuda os
esfíncteres a aguentarem diversas penetrações, ou até ficar sem comer devido à busca de
novos parceiros, o que se aproxima novamente da lógica de Bauman já que na modernidade
pessoas podem ser consumidas, espaços podem ser consumidos, tempo pode ser consu
mido, sentimentos podem ser consumidos, lifestile pode ser consumido, informação pode
ser consumida, e assim por diante. Parece que tudo na vida de Whore gira em torno de con
sumir, ou seria ser consumido? O ato de consumir se estabelece como um tipo de arranjo
social, resultado de anseios intrínsecos ao ser atualíssimo.

A vasta gama de ofertas gera o encanto, cuja finalidade superior é despertar a ânsia
pelo consumo ágil e infinito; desta maneira, se instaura a dinâmica do ter, ao invés do ser;
notase que, atualmente, o maior pavor seria: ao escolher algo, inevitavelmente aniquilam
se todas as outras possibilidades.

O filme explicita as várias performances sexuais de Whore, que parece obcecado em
estabelecer novas relações. Não necessariamente as relações parecem ser o alvo principal
de Whore. O prazer sexual parece não estar ali. Nem mesmo vemos uma ação performática.
Whore parece querer muito mais que prazer.

Para além da interação sexual em todas as cenas do filme a busca por esperma é cons
tante, ao que Whore se autodenomina de Collector (coletor).

Seja nas interações sexuais com um parceiro, ou na coletividade das orgias, aparente
mente para Whore o mais importante é ter seu corpo invadido pelo esperma de muitos ho
mens, ao ponto que em determinada cena do filme o protagonista recebe o esperma de 30
homens.

Liquido “precioso”, o esperma é engolido, manipulado, guardado em frascos e injetado
ao corpo pelo ânus.

A cada gozo de um agradecimento de Whore a seu parceiro por ter depositado seu es
perma dentro do seu corpo, como se o sêmen o estivesse alimentando ou fosse indispensável
para a manutenção de sua vida, cenas que a câmera bisbilhoteira capta voyeristicamente.

O esperma na cena Barebacking, não necessariamente apenas no documentário de
Verow, mas na pornografia em geral parece muito mais que apenas um fetiche, algo ainda
mais diferente do que visto por Herdt na tribo de Sambia (1999) onde o esperma tem um
significado distinto para a masculinidade.

Seja na pornografia, no registro documental ou mesmo na vida real, o esperma para os
praticantes de Bare parece ter um significado ainda complexo e porque não dizer ritualístico,
ao ponto de vermos na internet homens que comercializam seu esperma para adeptos do
Barebacking.
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Sendo um liquido que por lado tem um significado de vida, não podemos esquecer que
no contexto da aids o esperma é um fluido com alta prevalência para a soroconversão ao
HIV/aids, todavia vemos um deslocamento do esperma dentro deste contexto, haja visto que
as interações entendidas como poluidoras trazem todo um arcabouço de significados (Dou
glas, 1975).

Outro ponto que não pode passar despercebido diz respeito ao fato do esperma ter
forte apelo ligado à masculinidade. Se o pênis dentro do contexto da masculinidade é o órgão
máximo da masculinidade assim como o esperma é o produto que legitima esta masculini
dade, podese pensar que o ânus também possa ser entendido desta maneira dentro de uma
perspectiva onde o corpo pode ser utilizado como instrumento de confronto à masculinidade
centrada no falo.

Tal ponto talvez se justifique pelo fato de sabermos que, uma vez dominados os corpos
tendem a se expressarem de maneira não necessariamente entendível em práticas e ações
que fogem muitas vezes a razão (Foucault, 2003), e nesse sentido, podemos pensar que o
foco direcionado ao esperma na prática do Barebacking revela na verdade uma ruptura com
os dispositivos que instituem a forma como o corpo deve se comportar.

Sendo o esperma um fluido que comporta tanto significados, propomos pensar que o
Barebacking se enquadra como o uso do corpo dentro de um contexto de agenciamento das
identidades frente aos imperativos da saúde.

Por essa ótica, o foco no esperma dado por Whore no filme, ao invés de representar
um fetiche deve ser entendido como uma forma de expressar simbolicamente que os corpos
se rebelam e que essa rebelião talvez se utilize de aspectos simbólicos para sua expressão.

Nesse sentido Garcia (2009) observa que a demonização do sexo Barebacking apenas
ocorre devido ao intricado nó entre prazer e políticas sanitárias. Assim, o filme de Verrow
emerge uma prática que está para além de um documentário. Uma rápida análise em sites
de pornografia ou em redes sociais, nos mostra a quantidade de homens adeptos do Bare
backing, o que chama a atenção para a forma como as pessoas lidam com seus corpos dentro
de um contexto social  que condena qualquer pratica que fuja de espectros assépticos e que
fujam de um controle racional (Ortega, 2003).

Assim, emerge a cena social dois pontos que merecem reflexão: seja o pouco ou quase
nenhum acesso das políticas públicas de saúde no auxilio a essas pessoas, seja na demons
tração do pouco ou quase nenhum acesso destas mesmas pessoas a estas politicas. Para
além destes pontos, pensamos que a reflexão abrange muito mais do que tais pontos, haja
vista que as expressões de agenciamento das identidades nos chamam a atenção por meios
diferentes, revelando muitas vezes nossa ignorância quando se tratam de práticas sexuais
que fogem a um aspecto entendido como normal.
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