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Notas etnográficas do ser-urso: fluxos e devires na “noção de pessoa” 

estruturante dos discursos da comunidade bear  

Ítalo Vinícius Gonçalves1 

 

Resumo: Neste artigo, a partir do tema de noção de pessoa, classicamente retratado pela 

antropologia, busco associar os discursos daqueles sujeitos que chamo de pessoas-ursinas, 

a partir de suas vivências, por meio de noções que transitam às noções de corpo, 

comunidade e identidade. O trabalho foi realizado por meio de campo multi-situado, 

tentando abarcar as mais diversas possibilidades metodológicas no que tange a realização 

de um trabalho etnográfico, mesmo de pequeno porte como esse. Sendo assim, a partir da 

realização dessas incursões, tanto no espaço virtual, como em contexto etnográfico ‘de 

carne e osso’, procuro tanto avaliar minhas inflexões como sujeito de pesquisa, quanto o 

modelo bibliográfico no qual me baseei que considera a pessoa-ursina sendo constitutiva de 

certos índices classificatórios. Tomando como totalidade a ideia de comunidade bear, tenho 

como propósito verificar a partir de contextos individuais, em que âmbito discursivo se pauta 

a ideia tida como homogênea e quais os apagamentos que a mesma possa estabelecer 

entre os membros pertencentes a essa rede. 

Palavras-Chave: Comunidade bear; Noção de pessoa; Campo multi-situado 

 

Abstract: In this article, from the notion of person theme, classically depicted by 

anthropology, seek to associate the speeches of those guys who call persona-bear from their 

experiences, through notions transiting the “body” notions of “community” and “identity”. The 

work was carried out through multi-sited field, trying to encompass the various 

methodological possibilities when it comes to carrying out an ethnographic work, even small 

like that. Thus, from carrying out these raids, both in the virtual space, as in ethnographic 

context 'flesh and blood', I try both evaluate my inflections as a research subject, as the 

bibliographic model on which I based that considers the persona-bear It is constitutive of 

certain qualifying rates. Taking as a whole the idea of bear community, I have the purpose to 

check from individual contexts in which discursive framework ruling the idea seen as 

homogeneous and which deletions that it can be established between those belonging to that 

network members. 

Keywords: Bear community; Notion of person; Multi-situed field.  
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1. Motivações 

Como medida prévia, tenho por objetivo ressaltar as motivações de minha escolha, 

sejam elas acadêmicas e/ou pessoais ao etnografar a chamada Comunidade Bear. 

Sabendo-se que tal denominação é assumida pelos integrantes, que se veem como um 

grupo de convívio marcado por relações baseadas em corpo, modos de experienciar suas 

sexualidades e uma rotina compartilhada de ambientes estabelecidamente ursinos. Em 

primeiro lugar, devo ressaltar o meu papel como pesquisador nessa comunidade, baseado 

naquilo que Ramos (2007, p.23) denomina de etnografia metonímica, ou seja, o ato de se 

etnografar um grupo do qual o pesquisador é constituinte. Desse modo, devo me revelar de 

antemão, sou urso, mas o que isso significa explicitamente? É o que pretendo elucidar 

nessa minha jornada, na pretensão de tentar chegar ao fio de Ariadne que percorre a noção 

de pessoa-ursina.  

Tendo como base a ideia de que sou, de antemão, um sujeito imerso em meu grupo 

de pesquisa, ou seja, que possuo um “capital ursino”, parafraseando Bourdieu (2007, p.175), 

é bastante elucidativo o porquê de possuir em campo uma determinada facilidade de ser 

aceito perante meus interlocutores e, de algum modo, mobilizar esse meu capital, a fim de 

manter uma relação de compartilhamento e aproximação que os fizesse ter certa segurança 

nas relações estabelecidas comigo durante o campo, uma vez que, era também conferida a 

mim, uma certa legitimidade. 

Ao mesmo tempo que tive como vantagem compartilhar elementos que pudessem me 

colocar em um lugar de proximidade com essas pessoas, também tive como dificuldade o 

movimento de distanciamento, bastante necessário no fazer antropológico em campo. A 

problemática que Velho (2008, p.126) nos aponta em exotizar o familiar e familiarizar o 

exótico a fim de que possamos criar um estranhamento necessário para a produção de 

problemáticas de valor antropológico, me foi bastante cara. Tendo consciência que minhas 

vivências na comunidade me direcionavam aos caminhos que deveria percorrer para chegar 

em meus interlocutores e quais elementos deveria fazer emergir para uma comunicação 

inteligível entre mim e “eles”, também era um fato que essa familiaridade tinha como 

aspecto negativo um certo vício no olhar, ou seja, uma viseira que me impedia de expandir 

meu campo de visão e notar aquilo que pudesse passar despercebidamente.  
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Logo, o afastamento que procurei estabelecer em campo se pautou, em maior medida, 

nas áreas cinzentas que, mesmo imerso na comunidade, não me eram acessíveis por conta 

de demarcações que implicavam fronteiras entre os sujeitos dentro dela, ou seja, aquele 

espaço dito como homogêneo dentro do discurso comunitário era, na verdade, cheio de 

rupturas e heterogeneidades marcadas pelos fluxos distintos de corpos e relações. Tais 

distinções serão evidenciadas em maior medida a seguir, a partir da descrição estrutural da 

comunidade. Essa digressão teve como objetivo realmente capturar aquilo que rondava 

minhas preocupações iniciais e fazer entender algumas pistas que dou ao longo do corpo 

textual: como estabeleci o cruzamento entre os campos etnográficos, minha metodologia na 

análise de dados e meu papel como pesquisador em meio a tais redes de informações. 

Academicamente, as razões que me levaram a propor estudar a constituição da noção 

de pessoa-ursina perpassam pelo estranhamento e desconhecimento da comunidade 

quando apresentada às demais pessoas do meu círculo social acadêmico. Isso me 

provocava bastante curiosidade, de modo que refleti: como, numa mesma sociedade, 

diferentes pessoas têm acessos a diferentes mundos, à medida que, para mim, o 

conhecimento da comunidade fosse público em maior medida. Atrelado ao fomento da 

curiosidade de meus colegas e professores que cada vez mais me indagavam sobre a 

comunidade, também passei a questionar aquilo que entendia como urso, dessa forma, me 

vi deslocado em meio à familiaridade a que me via associado. Mas afinal de contas, o que é 

ser urso? 

 

2. A noção de pessoa-ursina 

Para situar o leitor de quem é esse sujeito ao qual me refiro, tentarei fazer uma 

explanação geral da comunidade ursina, assim como demarcar qual o sentido conferido 

pelos sujeitos, com base na bibliografia encontrada, ao termo que eles denominam como 

“comunidade”. Com base nas informações de Domingos (2010), que discute em seu livro O 

discurso dos ursos vários aspectos gerais em relação a esse foco de estudo, faço um 

sobrevoo na história da comunidade, bem como a esquematização de sua estrutura interna, 

valendo-se assim, entender como são inferidas as relações de pertencimento e convívio 

social. 
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Remonta à década de 1960 o aparecimento de grupos compostos por homens de 

corpulência mais acentuada, peludos, acima do peso e, predominantemente, de idade mais 

associada à fase de maturidade (em média 45 anos) em bares de São Francisco, nos 

Estados Unidos. Esses sujeitos fugiam tanto dos estereótipos de pertencimento a uma vida 

saudável e de um corpo sadio, fomentados pelas normas médicas e que perpassavam 

socialmente perante a noção de saúde ocidental, como também dos caracteres pautados 

advindos daquilo que se convinha chamar de comunidade homossexual. Sendo então, 

exclusos de ambas as vias nas quais estavam socialmente localizados, esses homens 

decidem se reunir a partir de suas próprias vivências, por meio de seus corpos subversivos 

e comportamentos específicos. Tendo então como principal – não o único, como veremos 

posteriormente - parâmetro o corpo, uma vez que ele era a ressignificação de suas 

existências como sujeito em meio à exclusão subjacente aos grupos homossexuais (de 

forma interna e externa, uma vez que eles não eram bem vistos nem pelos gays, nem pelos 

heterossexuais) e da sociedade normativamente heterossexual, a imagem do urso foi 

evocada. Não se sabe ao certo qual a data que foi cunhada o termo “comunidade bear” nem 

quando ela se popularizou no Brasil efetivamente, mas hoje temos conhecimento dessa por 

meio de vários sites criados por ursos e para ursos, como por exemplo o bearwww.com (The 

Bear World WideWoof) contando com 180.293 perfis em 2010, segundo Domingos (2010), 

como também é de conhecimento a existência do Clube dos Ursos de Los Angeles já em 

1966 (DOMINGOS, 2010). 

É de fundamental importância apontar informações básicas sobre a constituinte dessa 

comunidade, no que diz respeito aos valores compartilhados por esses sujeitos. Em primeiro 

lugar, a noção de “comunidade” aqui é apresentada por esses indivíduos, a partir de um 

discurso unificador que eles carregam: além de seus corpos os situarem numa familiaridade 

como sujeitos, alguns comportamentos são de caráter imprescindível, desde o surgimento 

da comunidade. O homem urso além de possuir no corpo o locus de sua identidade, não 

somente pela sua condição física, mas também pelas corporificações (BOURDIEU, 2007) de 

seus comportamentos, ou aquilo que Butler (2003) chamaria de performance, é então 

pautado em certos índices de ser-urso. Isso quer dizer que, a partir de uma sujeição a um 

modo específico de ser e de se portar, cria-se a elucidação de determinados papeis que, 

corporalmente, se materializam e demarcam aquilo socialmente estabelecido. Como vimos, 
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a não pertença dentro do imaginário homossexual que perpassava a década de 60 – e que 

ainda hoje encontramos, mas em menor medida – se dava não somente pelo padrão 

estético não compatível com os estereótipos, mas também pelo padrão comportamental. Os 

ursos tinham como fronteira da “comunidade” homossexual, seus modos pautados na 

discrição, não afeminação, uso de roupas simples e porte que lembra a figura do lenhador 

(porte másculo e viril), ou seja, além de trazer à tona o caráter de querer estar junto, 

compartilhamento no gosto por ambientes que pudessem ser acolhedores e de exaltar suas 

masculinidades de modo indiscriminado. 

Dessa forma, a noção de uma comunidade vista pelos ursos se diz condizente com 

aquilo que Strathern (1998, pp.109-139) elucida na ideia de pertencimento: “via de regra, a 

reciprocidade engendra uma troca de perspectivas — cada pessoa vê a si mesma a partir 

do ponto de vista do outro”. Também poderíamos nos valer da noção de comunidade 

proferida por Anderson (2008, p.26) na qual ele observa como esse conceito fora 

estruturado para conceber o status de uma aparente homogeneidade na sociedade 

ocidental, a fim de conferir que indivíduos fossem regimentados a pertencer a uma mesma 

realidade social, tal como se perceberem pertencentes a um estado nacional. É interessante 

notar que essa noção tende a excluir certos desajustes, rupturas e heterogeneidades 

presentes dentro dessas redes relacionais, talvez por isso, acho essa conceitualização 

bastante compatível com a comunidade bear em questão, uma vez que, como veremos, a 

heterogeneidade é bastante presente, tanto estrutural quanto discursivamente, mas 

apagada por questões que almejo investigar. 

Comecemos então, conhecer qual a estrutura presente na comunidade bear. Assim 

como a figura do urso fora evocada para representar a imagem desse sujeito, seja de forma 

estética (em relação ao corpo), seja comportamental (virilidade, segurança, força e 

discrição), a forma que se desencadeia a relação entre diferentes corpos e comportamentos 

também será pautada na figura de associações afins. Entrelaçadas aos princípios atitudinais 

dos sujeitos, determinadas imagens lhes serão associadas. As categorias dos sujeitos 

pertencentes à comunidade, são: 

● filhote - aquele que pode ser tanto um urso mais novo quanto também que assume 

comportamento da necessidade de cuidado e um físico ‘em crescimento’; 
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● paizão - urso que assume o papel de provedor e que dá carinho e acolhimento, 

também podendo ser considerado pela faixa de idade mais alta, em média 45-60 anos, e por 

um físico determinado por pelos brancos; 

● caçador - se liga à comunidade por sua atração (seja sexual e/ou afetiva) aos ursos, 

mas que não é de fato encarado como um urso; 

● chubby - mais gordo que outras categorias e em menor medida peludo; 

● muscle bear – físico musculoso em maior medida; 

● lontra – urso que possui físico mais magro associado à presença de pelos, tal qual, 

se liga à comunidade por ter por ela um sentimento de pertencimento. 

Tomando como base a estrutura da comunidade, tenho como concepção inicial que a 

“construção” – termo que faz alusão ao texto “A construção da pessoa nas sociedades 

indígenas brasileiras”, de Seeger, Da Matta & Viveiros de Castro (1979:2-19) – da pessoa-

ursina é pautada sobre três égides:  

a) corporeidade, ou seja, o corpo como dimensão primeira e encarada como fundamental 

em ser-urso; 

b) masculinidade que, juntamente com o corpo, historicamente foi grande contribuinte para 

que tais sujeitos se vissem excludentes das realidades sociais, seja pelos modelos médicos 

de vida saudável, seja pelo estereótipo estético de homossexualidade (entendida sob a ótica 

patogênica de homossexualismo), de forma que a masculinidade valorizada pela 

comunidade ursina se aproxima da hegemônica (FRANÇA, 2009, p.8), ou seja, aquela 

pautada pela heteronormatividade (FRANÇA, 2009, p.8-15), contraposta à subalterna 

estereotipada na estética e comportamento homossexual; 

c) auto titulação ou percepção de ser urso, sendo esse último ponto o mais sensível e 

aberto à discussão, uma vez que essa chave é pautada em maior medida às 

transformações que a comunidade bear sofreu ao longo dos anos com sua popularização, 

do que com o surgimento dessa na configuração original, tendo em vista que pelo corpo 

esses homens buscaram uma identidade comum. Observamos assim, que essa condição 

está associada a alguns tipos de ursos que não possuem propriamente os aspectos físicos 

predominantemente ligados ao padrão comunitário. 
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3. Metodologia e aproximações 

Sob o ponto de vista da temática de “noção de pessoa”, bastante caro à antropologia, 

analisado em diversas etnografias clássicas como o já mencionado texto de Seeger, Da 

Matta e Viveiros de Castro (1979), alguns outros autores que se voltaram para analisar o 

contexto ocidental2, ou seja, em olharmos para “nós” mesmos, também me impulsionaram a 

pensar o contexto em que me insiro, ou seja, a comunidade ursina.  

Podemos pensar entre essa bibliografia os textos de Mauss, “Uma categoria do 

espírito humano: a noção de pessoa, a noção do eu” (1938) e “As técnicas corporais” 

(1934). No primeiro texto, o autor nos esclarece da episteme que a concepção de pessoa 

carregou ao longo de sua história, podendo ter sido percebida a partir da ideia de persona, 

indivíduo ou personagem; e só adquirido o caráter que a damos em nosso contexto a partir 

da interferência que a igreja católica concebeu ao “fechar” esse sujeito dando-lhe um corpo 

e uma alma. Enquanto que no segundo texto, Mauss discute como somos socialmente 

corporificados, retomando a ideia de Bourdieu já anteriormente citada, a partir de modelos 

culturais (MAUSS, 2003). 

Também refletindo sobre nossas novas maneiras de compreender o mundo através do 

estabelecimento daquilo que chamamos como “eu”, muitos outros autores nos guiam para 

tais concepções de pessoa. Entre as abordagens que considero muito pertinentes, o texto 

de Russo e Ponciano (2002), demonstra como na modernidade o “eu” está indissociável de 

sua elegível parte corporal, hierarquicamente superior e constituinte do sujeito: o cérebro. 

Reflexões como essa me provocaram bastante a ponto de considerar interessante ir a 

campo. Ou seja, guiado por esses estudos e pela experiência como sujeito ursino, me inseri 

em campo com a motivação em observar, através dos discursos de meus interlocutores, se 

aquilo que elaborei como fundamentos para a “construção” dessa pessoa que chamo de 

ursina, que também já tinham sido elucidados por autores como Domingos (2010) e Diniz 

(2013), realmente condiz com a percepção de meus interlocutores em meio à comunidade 

atualmente. Visto que, desde o surgimento dessa comunidade, sabe-se que houve algumas 

mudanças em sua configuração estrutural – algo que também foi debatido entre os 

entrevistados. 

Para a realização da etnografia proposta, adotei como metodologia aquilo que Marcus 

                                                           
2 Tomando esse ocidente como uma categoria heurística. 
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(1997) estabelece como etnografia multi-situada, ou seja, a partir de minha inserção em 

diferentes espaços de análise, aos quais possuem um grau de contextualidade entre si, 

poderia traçar conexões de modo a lhes conferir uma inteligibilidade. Desse modo, os 

espaços em que iria me inserir tinham por definição uma teia de significações 

compartilhada, além disso, me dariam a oportunidade de adotar diferentes métodos 

etnográficos realçando as implicações do que propusera a princípio.  

Em ordem cronológica, o primeiro campo que iria me dispor de informações, assim 

como um nivelamento para as etapas posteriores seria o aplicativo GROWLr (The Gay Bear 

Social Network). Assim como outros aplicativos (app) popularmente conhecidos como “de 

pegação”, o GROWLr foi criado especificamente para o público ursino, ou seja, a estrutura 

interna era condicionante daqueles que curtem ou são ursos3.. Após baixado no dispositivo 

móvel e criado o cadastro, a pessoa, por via de regra, cria seu perfil e se identifica sob 

categorias anteriormente mencionadas (filhote, paizão, caçador, chubby, muscle bear, 

lontra, entre outros que são menos conhecidos e/ou utilizados). A partir do estabelecimento 

de quais categorias você se identifica – podendo enquadrar-se em mais de uma – e quais 

tem interesse em estabelecer contato, as redes de interação são estabelecidas. Assim 

sendo, para um maior contato com pessoas que almejam encontrar todo “tipo” de urso, me 

enquadrei em todas as categorias possíveis, tal como selecionei todas para interesse 

relacional. O campo no aplicativo durou aproximadamente duas semanas, tendo início na 

primeira semana de maio de 2015.  

Conhecendo a dinâmica desse espaço, sei que muitas pessoas são movidas 

diretamente a procura de real4, mas outras também se relacionam de maneiras mais abertas 

e disponíveis a conversas e trocas de experiências, logo seria esse segundo ‘tipo de 

pessoa’ que achei mais adequada a tentar alguma aproximação. O método de identificação 

desse público específico se dava pela análise do seu perfil. Geralmente as pessoas que 

procuram sexo imediato dão poucas informações em relação a sua vida em particular5; já as 

segundas deixam rastros para que aqueles que quisessem conversar tivessem certos 

índices temáticos e foi assim que selecionei, em maioria, algumas pessoas para enviar uma 

                                                           
3  Reconheço que não é unanimidade o uso do aplicativo de acordo com tais condições, mas sabe-se que essa é 
a regra do jogo em questão. 
4 ‘Real’ sendo a expressão utilizada para encontros ditos ‘sem enrolação’ e que o envolvimento é puramente 
sexual num plano imediato. 
5 Em campo tentei interagir com essas pessoas, mas como havia previsto, nenhuma se encontrou disposta a 
manter contato comigo assim que revelei o caráter acadêmico de minha presença no aplicativo. 
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mensagem de apresentação, como qualquer pessoa no aplicativo que queira puxar algum 

papo. 

Pelúcio (2007, p.72), em sua etnografia com travestis de São Paulo, nos conta como 

foi sua inserção em campo via bate papo, na época o meio utilizado foi o MSN6. Tentando 

criar familiaridade com aquelas pessoas, a pesquisadora nos conta como passou por 

situações difíceis, entre elas, em um contato inicial com sua possível interlocutora, essa 

começou a provocá-la de modo bastante agressivo por meio de conotações que 

demarcavam expressamente uma fronteira entre a sua condição de mulher e a condição de 

subalternas daquelas pessoas. Ao mesmo tempo sua interlocutora tentava lhe expor o 

quanto, naquele ambiente que a pesquisadora estaria disposta a frequentar, era ela quem 

se encontrava do lado mais fraco da situação. Do mesmo modo que a fragilidade da 

pesquisadora transparecia naquele ambiente em que tentava ser aceita, minhas primeiras 

tentativas de contato via aplicativo em questão eram repletas de aproximação com fins 

sexuais por parte dos participantes. O modo como me portar nesses espaços era 

diariamente testado por meus possíveis interlocutores, como também tinha que me reavaliar 

a cada dia, de modo com que impusesse limites entre meu papel de pesquisador e os 

desejos declaradamente colocados à mostra sobre mim.  

Enviadas algumas saudações iniciais, deixei que as pessoas que quisessem 

conversar retornassem contato. Passados alguns minutos, minha caixa de correspondências 

já se encontrava parcialmente preenchida por mensagens. A partir do início da troca de 

mensagens há uma determinada ‘etiqueta’ de conversa típica desse universo de paquera 

por aplicativos: cumprimento, identificação e descrição do objetivo que o leva a tal ambiente; 

foi nessa terceira etapa que me abri e expus o motivo cuja razão se dava pela pesquisa. Ao 

fazer isso não deixei que uma barreira fosse criada; na medida em que revelei o caráter 

acadêmico também deixei exposto que dada condição não excluiria a possibilidade de uma 

prosa em tom de conversa informal e que isso não tornaria o vínculo fechado ao tema de 

pesquisa. É certo que, mesmo após exposta a proposta, algumas pessoas continuariam a 

me ‘cantar’, mas deixei evidente que essa opção não estaria disponível tanto por questões 

acadêmicas, quanto por pessoais. Havia pessoas que não me cantavam, mas que era 

                                                           
6 Programa que permitia troca de mensagens por meio de recados escritos com serviço de microfone e/ou web 
cam. 
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possível sentir que elas conversavam comigo por algum interesse a mais, contudo, mantive 

minha postura neutra na medida do possível. 

A rotina criada pelo aplicativo era complicada, por opção eu decidi que não faria 

naquele ambiente uma pesquisa semiestruturada, ou seja, aplicar de modo direto as 

perguntas que tinha em mente de uma vez só, pois isso tornaria cansativo para o 

entrevistado a rotina de relação estabelecida e sei que, como regra, conversas cansativas 

em aplicativos tornam desinteressante continuar o contato. Decidi então estabelecer 

diálogos em tom de prosa e, quando uma abertura fosse possível, minhas questões seriam 

colocadas. Por um lado, essa metodologia funcionou mantendo as pessoas interessadas em 

estabelecer continuamente o contato, mas por outro, manter contato com várias pessoas ao 

mesmo tempo, cada um em seu ritmo, passou a ser desgastante para mim. Tive sete 

interlocutores pelo aplicativo no total. 

Expandindo meu campo, dei prosseguimento em minha pesquisa pela rede social 

Facebook, sendo que, em meio a tantos grupos7 bear nos quais publiquei o interesse de 

minha pesquisa, um se sobressaiu pelo número de interessados e apoio do administrador8. 

Pela grande procura às vezes ficava difícil atender a todos prontamente, minha 

postagem despertou uma espécie de atrativo diferencial no grupo, destacada pela 

singularidade em meio à rotina encontrada, chegando também ser percebida como algo que 

agregava pelo “(...) valor cientificista, pessoas que realmente tem algo interessante e 

bacana para conversar por aqui”, conforme fala de um dos membros que comentaram o 

meu post de exposição da pesquisa. Logo percebi que as pessoas dispostas a participar do 

meu trabalho, queriam que lhes fossem apresentadas questões que forneceriam algo não 

somente desconhecido sobre eles mesmos, mas também um meio de ‘se conhecer’. 

Parte dos interessados mostraram-se motivados em responder questões que tinha 

proposto na forma de diálogo; outros preferiram respondê-los através da aplicação de 

questionários. Em média dez dias foram necessários para que todo o processo tivesse sido 

executado. Os dados então foram reunidos e analisados posteriormente, tanto para verificar 

recorrências quanto controvérsias, sendo essas últimas de meu interesse em maior medida, 

uma vez que por elas verificamos em que amplitude o discurso se encontra, e por essa 

extensão, analisar aquilo que me traz as incertezas capazes de promover a tal de 

                                                           
7 O termo grupo se referindo a associações de pessoas que a rede social denomina como tal. 
8 Pessoa responsável pela gestão do grupo 
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“desfamiliarização” entre a realidade que me era acessível na comunidade e a realidade de 

outros sujeitos. No total, trinta e um interlocutores se dispuseram a responder a pesquisa 

por essa via. 

Por fim, tomo como terceira experiência de campo a participação na festa de junho 

dos ursos que, pela época do ano, teve sua nomeação de ‘Bearraiá’ (arraial bear), sendo 

uma festa tipicamente junina realizada numa casa noturna. A festa com organização da 

Bearboom (Comunidade Bear responsável por executar os encontros bears mensais em 

Belo Horizonte) aconteceu dia 19/06, e marcou o fim de minha pesquisa de campo, uma vez 

que todos os âmbitos previamente estabelecidos em que eu pudesse me inserir estavam 

esgotados. Minha participação na festa coube para notar questões já investigadas 

previamente, a partir das entrevistas e aplicação de questionário, como as mudanças nos 

padrões internos da comunidade, que dizem respeito tanto do público frequentador, quanto 

de como as festas são pensadas.  

 

4. A plenitude ursina  

Tenho lucidez que esse sendo meu primeiro trabalho de campo, ou melhor dizendo, 

“em campo” (VIVEIROS DE CASTRO, 1992, p.174) enfrentei problemas com o processo de 

transcrição etnográfica. Colocar no papel aquilo que seus interlocutores estão te apontando 

e nem sempre saber captar sua totalidade, é algo realmente muito complicado. Mesmo com 

a leitura de diversas bibliografias clássicas como GEERTZ (2002) que em seu texto “Estar 

lá: a antropologia e o cenário da escrita”, nos aponta essas dificuldades; somente a prática 

lhe pode revelar a verdadeira virtuosidade de se lapidar as vivências em campo de forma a 

construir um corpo textual inteligível e claro para o leitor. A pluralidade dos discursos 

encontrados é algo impossível de ser elucidada com total fidelidade, mas o que tento nessa 

análise é demonstrar aquilo que notei de mais importante, tanto para meus objetivos como 

pesquisador, quanto para aqueles sujeitos que me confiaram seu tempo. 

Para começar, percebi que tinha como que uma nuvem imaginária sobre minha 

cabeça o retrato hegemônico da comunidade ursina: homens gays, peludos e gordo, não 

importando em que grau isso se estendia; geralmente mais velhos e com certa 

representação de si como sujeitos, sobretudo, masculinos. Essa de fato é a imagem 

primordial daquelas pessoas que já ouviram falar da comunidade ou são apresentadas a ela 
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em dado momento, ou seja, ursos são pensados a partir do que Weber (1974) estipulou 

como um ‘tipo ideal’. 

Além disso, a partir da minha vivência e leitura de material bibliográfico, pude perceber 

transformações naquilo que se entende pelas categorizações desses sujeitos, os desvios 

para mim eram bastante perceptíveis. Será mesmo que ursos só se percebem a partir de 

tais enquadramentos?  

Em primeira instância, penso que a realização do meu campo no app GROWLr, foi 

como um preparatório para os dois passos seguintes: a realização de entrevistas e 

aplicação de questionários em comunidades do Facebook e participação na festa Bearraiá. 

Digo preparatório pois nessa esfera não realizei entrevistas diretas nem uma rotina 

puramente etnográfica, minha inserção no campo era diária podendo variar dos momentos 

em que estivesse desocupado e assim ‘puxando papo’ com os interlocutores, com fim de 

analisar seus discursos por meio de conversas e prosas cotidianas. Também avalio essa 

participação como preparatória porque mesmo já tendo estabelecido perguntas que faria às 

pessoas interessadas, foi somente com meu envolvimento diário que percebi as 

insuficiências previamente formuladas, tais como perguntas que poderiam não fazer 

nenhum sentido àquelas pessoas. Sendo assim, percebo que foi durante todo o tempo que 

permaneci somente na esfera do app que pude reformular minha postura como pesquisador, 

como também polir o que era definitivamente necessário para se chegar à minha proposta 

inicial: compreender quais eram os critérios para aquelas pessoas que constituíam um urso 

ao estabelecer essa identidade.  

Pistas eram o que poderiam me ser oferecidas naquele contexto, em que ainda não 

havia nada respondido, apenas caminhos que deveriam ser levados a sério. Com isso, 

apontamentos e direcionamentos estruturaram a primeira parte de minha experiência 

etnográfica, posteriormente direcionada às redes sociais. Nesse novo contexto, com a 

reflexão previamente pautada em minha inserção anterior, as questões que pretendia fazer 

já foram colocadas na medida em que pudesse – ou pelo menos tentasse – abranger ao 

máximo aquelas pessoas interessadas em respondê-las.  

O ponto principal era: o que é ser um urso? As respostas, como já esperava, foram as 

mais diversas possíveis, tocavam na corporeidade, tal como modos de ser e uma principal 

postura quase foi unanimemente relatada: “ser urso é, sobretudo, ser quem quiser”.  Ser 
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urso nesse sentido, é ter controle sobre si, se aceitar, ser aquilo que nenhuma regra pode 

ditar sobre si mesmo. A individualidade aqui é muito marcante enquanto autonomia para que 

a pessoa seja um urso. Esse primeiro ponto além de muito importante, é talvez, para mim, a 

única certeza que levei desse trabalho. 

De modo que ser urso é ser quem quiser, isso nos leva a pistas de que a corporeidade 

não é a definidora para que o sujeito tenha uma porta de entrada na comunidade, podendo 

também estar incluso pelo seu afeto pelos ursos, ou um certo sentimento de identificação a 

gostos estabelecidamente ursinos. Através do discurso fundamental “ser urso é, sobretudo, 

ser quem quiser” podemos dizer que essa minha conclusão estava correta, mas pelos 

levantamentos colocados por meus interlocutores, não. Havia uma grande cisão entre 

aqueles que afirmavam que urso necessariamente deveria portar um corpo específico e 

outro ponto de vista que permitia ao urso ser portador de um porte corporal não definido, 

desde que se sentisse pertencente aos ursos. Boa parte daqueles que trouxeram essa 

segunda visão, afirmavam que esse era o novo ‘lance’ da comunidade, uma vez que ela 

estava mais aberta para abarcar outros perfis justamente pelos ursos serem esses tipos de 

pessoa de “cabeças mais abertas”, o que não era muito conclusivo para mim, em meio a 

tantos rearranjos discursivos acerca dessa questão. 

A terceira via pautava-se na fala expressa por um de meus interlocutores9 “sou urso 

por fora e por dentro”, ou seja, boa parte também acreditava que urso deveria possuir um 

certo físico aliado a imperativos atitudinais. Havia dessa forma, uma associação das 

categorias pertencentes à comunidade ursina com certos traços pautados nos aspectos 

comportamentais dos indivíduos, ou seja, aqueles que se percebiam nas categorias ursinas 

muscle bear ou paizão, por exemplo, estavam (ou queriam estar) diretamente associados à 

uma imagem de força e segurança, já os filhotes eram percebidos como pessoas mais 

“fofas” e que necessitavam de “carinho” –termos que apareciam frequentemente nas falas 

de meus interlocutores. Assim, podemos associar esses discursos àquilo que Goffman 

(1999) nos aponta como “representações do eu”, ou seja, os papéis que exercemos no dia a 

dia sustentam uma certa aparência de nossa personalidade. Dessa forma, por meio de 

representatividades entre aquilo que sou e aquilo que demonstro ser minha imagem, 

                                                           
9 Resolvi adotar o anonimato em todo o meu texto, tanto por meio de exigência de alguns 

interlocutores, tanto para me preservar de qualquer possível manifestação contrária após a 
divulgação do trabalho. 
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perante à diversos grupos sociais aos quais sou pertencente, é moldada de acordo com 

meus interesses e do controle de impressões (BERREMAN, 1975) que quero estabelecer 

perante aos outros.  

Aqui já encontramos duas pistas: ser urso refere-se a um jogo de representatividade a 

fim de se firmar enquanto tal e de que modo é urso, assim como corpo e comportamentos 

andam juntos para um urso ser completamente urso. Isso significa que há bastante clara a 

divisão entre aqueles que são ursos legítimos e ursos não legítimos (termos utilizados por 

alguns de meus interlocutores). Uma vez que, aqueles que engendram sua identidade 

ursina a partir de constructos corporais e comportamentais, relembrando a ideia de 

performance de Butler (2003), tem uma situação de status superior àqueles que se sentem 

ursos. Estes últimos, mesmo não possuindo um dito corpo de urso, devem ser respeitados 

como tais, mas na prática, não lhe são conferidos uma legitimidade na mesma medida que 

aos verdadeiramente ursos. 

Ficou bastante evidente a reprodução do discurso seccionista corpo x mente em todo 

o campo. Tudo era tratado em torno desses dois modos de operacionalização da vivência e 

do mundo ursino, havendo corpos específicos ligados a comportamentos indissociáveis. 

Caso ocorresse a quebra na estrutura corpo + comportamento = categoria identitária 

legítima; o urso poderia, nesse contexto de falas específicas, ser positivado, principalmente, 

pelo seu corpo. Independente do comportamento, a fluidez toma protagonismo: “sou chaser 

(caçador) e também filhote”; “sou filhote mas passando pela transição a muscle”; “sou 

chaser ao mesmo tempo que chubby”; “me encontro entre um urso (híbrido presente de 

difícil conceituação) e um filhote, sendo mais chubby”. Os rearranjos são extremamente 

complexos e infinitamente possíveis, a fluidez do corpo, em alguma medida apontada por 

Butler (2003), pode caminhar na mesma proporção ou em contramão com a própria 

identidade, já que a identidade pode ser entendida de modo individual e associado a valores 

diversos que não são pautados nas categorias predefinidas.  

A gradação presente na ideia de um devir-ursino, proveniente da sobreposição corpo-

mente-identidade, independente da proporção associada, garante a imposição de uma 

hierarquia bear em que os sujeitos são postos diante uma escala referencial que os 

determinará menos ou mais ursos em relação a outros. Nas falas há marcadamente tal 

imposição: “não sou tão urso por não ser tão peludo”; “sou um urso que mesmo não tão 
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gordo me identifico como chubby” ou até mesmo pela questão da masculinidade em que 

urso no maior grau dentre a escala, é aquele que se assemelha ao discurso: comportamento 

de macho + corpo-de-urso + modo-de-ser-urso associado à categoria. A noção de pessoa 

ursina, desse modo, não teria uma definição específica, por mais que tenhamos alguns 

índices de apontamentos já citados: corpos, masculinidades e auto identificação; uma vez 

que ela passa por tantas categorizações, fluidez e hierarquias, que o conceito de ‘pessoa-

ursina’ não daria conta de abarcar todas as singularidades heterogêneas presentes na 

prática da vivência do ser-urso. 

Na mesma medida, a relação natureza e cultura tão classicamente discutida e 

apontada na antropologia, quanto a primeira demonstrada acima (corpo/mente), é também 

presente nas falas, uma vez que o urso é tomado como uma categoria externa do sujeito 

“urso é um estilo de vida que está ‘impregnado’ no seu ser rústico e carinhoso / amoroso e 

bruto”, conforme a fala de meu interlocutor em relação a sua própria maneira de enxergar o 

mundo. É como se a comunidade fosse provinda da reunião de atores que compartilhassem 

uma mesma essência, assim como se organizam pela sua disposição semelhante no que 

tange a vida e sua pessoalidade. “A essência ursina está no contraste entre o visual e o 

interior, expressar suas vontades, amor próprio, aceitação; equilíbrio entre as dúvidas e a 

aceitação”, palavras de um interlocutor urso. 

As masculinidades apareceram de maneira bem natural enquanto tópico que não foi 

perguntado de maneira direta aos sujeitos de pesquisa, porém, ao estipular as questões, 

tinha impressão de que haveria abertura para a presença desse tópico dentro dos discursos, 

o que de fato aconteceu. Da mesma forma que colocara em antemão, ao conceituar a noção 

de urso, as masculinidades divididas entre hegemônicas e subalternas me saltaram aos 

olhos em grande parte das conversas e questionários respondidos. Em medidas de igual 

valor, muitos me relataram a importância de o urso ser “Homem”, com “h” maiúsculo, não 

qualquer homem, mas aquele que indiscutivelmente fosse homem, mesmo sendo gay; já 

que uma das características dos ursos era dispor de uma condição comportamental “sem 

afetação”, “livre de vícios comportamentais tal qual outros gays”. Assim como houve aqueles 

dispostos a defender que “ser urso é, sobretudo, ser quem quiser” pautando-se num ponto 

de vista mais acolhedor em que “se sentir livre e mente aberta” também seria característica 

dos membros da comunidade.  
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Ao nos depararmos com essas diferenciações dentro dos discursos estruturais 

pertencentes aos sujeitos constitutivos da comunidade bear, podemos estabelecer relações 

entre o modo com que as operacionalizações regulam os sujeitos nessa realidade e os 

estudos clássicos de homossexualidade realizados no Brasil a partir do final da década de 

1960, sobretudo 1970 e 1980. Um dos grandes nomes que contribuíram para um 

apontamento das categorizações desses ditos “sujeitos desviantes” é Peter Fry (1982), 

tendo grande importância em nos situar perante as classificações que perpetuavam no 

cenário brasileiro em meio à insurgência das discussões sobre a homossexualidade.  

Fry (1982, p.112) nos indica três sistemas classificatórios presentes na década de 

1970 em que, por meio de binarismos, propunham tentar ajustar a realidade desses sujeitos 

homossexuais a certos modos de existência pautados em adequações explicativas de suas 

condutas. O primeiro deles refere-se ao modelo contrastante entre as ideias de 

masculinidade/atividade sexual versus feminilidade/passividade em que os sujeitos eram 

abarcados dentro da oposição de gênero pela reprodução dos relativos papéis, ou seja, 

homem como aquele tem por “propriedade” a função de ser o ativo nas relações sexuais, os 

demais que não cumprissem essa tarefa, eram considerados portadores de uma alma 

feminina (CARRARA, Sérgio; SIMÕES, Júlio; 2007, p.70). O segundo modelo explicativo 

partia dos discursos biomédicos de atrelar as práticas homossexuais ao caráter doentio de 

suas práticas em contraposição de normalidade atrelada às práticas heterossexuais, a partir 

da oposição feita da hétero/homossexualidade. Por fim, como uma resposta do “movimento 

homossexual” – temos como referência o autor McRae (1990), que nos fornece um estudo 

sobre aquilo que se constitui o primeiro movimento homossexual brasileiro, chamado Somos 

em SP - a proposta foi criar uma condição de igualdade entre heterossexuais e 

homossexuais. 

E ainda, se voltarmos na historicidade constitutiva dos estudos sobre a 

homossexualidade, não somente de referência antropológica, como também na área da 

psicologia comportamental, é fácil notar a presença de concepções muito fundantes nos 

discursos de meus interlocutores, no que diz respeito em como a homossexualidade ainda 

pode ser percebida até mesmo dentro da “comunidade gay”, no caso, aqui dimensionada 

dentro do contexto ursino. Através dessas falas, aquilo que Krafft-Ebing (apud 

OOSTERHUIS,, 2012), psiquiatra alemão, propunha por uma gradação sexual da condição 
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homossexual – tratada até então como homossexualismo pelo teor patológico – ainda se 

presencia em nossa atualidade. Ou seja, discursivamente verifica-se que determinadas 

terminologias ou concepções, tais como de masculinidades atreladas a certos corpos, ainda 

desencadeiam um imaginário de gradação entre “ser mais ou menos homossexual”, 

acionando recursos de valoração dentro os níveis de graduação.  

O modelo classificatório ainda é muito explorado nos estudos de gênero presentes na 

área antropológica. Os termos utilizados pelo público homossexual no que tange às esferas 

ordenadoras dos sujeitos, ou seja, a partir de índices indicativos, determinadas 

características são exaltadas a fim de se produzir categorizações que permitem identificar 

os sujeitos dentro do cenário gay. Como exemplo tomo a etnografia realizada por Simões, 

França e Macedo (2010) em São Paulo, na área ao entorno da Avenida Dr. Vieira de 

Carvalho, região que agrega diversos ambientes acolhedores desse público10. Nesse estudo 

podemos observar a presença e a marca das terminologias presentes nas falas dos 

interlocutores a fim de posicionar certos elementos constitutivos de determinados sujeitos 

que são elucubrados e identificáveis a partir dos mesmos. Desse modo, o sistema 

classificatório demarca o sujeito, ele sendo “bicha-close”, “mano”, “ocós”, “negão” entre 

outros ressaltados por esses autores ao longo do texto que, pelo foco de estudo, analisam o 

cenário interseccionalista da vivência de homossexuais, que também estariam numa certa 

“margem” pela sua demarcação social associadamente periférica. 

Trazendo à tona a discussão que realmente queria promover e a problematização 

entre corpo e autenticidade do ser-urso, não sabendo se fui totalmente claro em meus 

apontamentos, mas já assegurando que os retornarei para uma possível “conclusão”, me 

direciono a um outro caminho, cujas pistas foram marcadas pelo caminho textual que 

percorri: as transformações da comunidade e como são encaradas pelos protagonistas. 

Tomo por caminho de entrada a fala de um interlocutor o qual, segundo ele, foi um dos 

fundadores dos encontros ursinos no Rio de Janeiro por volta de 1997 e que, toma nota de 

transformações por ele observadas:  

 

Em 1997 começou o “movimento” no Rio, com jantares organizados por um 

grupo de “gordinhos”. Rapidamente nos organizamos, usando a internet e 

                                                           
10 O público homossexual em meio a ouros também analisados pelos pesquisadores, uma vez que as socialidades analisadas perpassam 
pela temática das sexualidades, classe e raça.  
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até mesmo o velho boca a boca... bem, como tudo que é bom dura pouco, 

os encontros cresceram rapidamente e um grupo começou com festas nos 

moldes que são realizadas hj em dia. Me afastei em 2002, pois começou a 

rolar droga e muita putaria, dentro das festas. Mas acho que abriu o leque 

para que os ursos saíssem dos guetos mixtos, onde por vezes eram 

humilhados e ofendidos (...) antes fazíamos jantares em bares ou 

restaurantes. Dalí, surgiram os sites ursinos, o ALLBEARS era o maior e 

melhor. Nele, a coisa tomou a configuração da festa que é a atual. Não 

podemos esquecer tb as POOL PARTIES e as Festas em saunas. Isso era 

comum na Europa (principalmente Espanha) e ganhou força por aqui. 

(transcrição literal da resposta do interlocutor) 

 

Mesmo com a reconfiguração da estrutura originária, relatada por M.V, a partir dos 

encontros bears no RJ, ele vê com bastante positividade aquilo que o grupo proporcionou 

para os membros, uma vez que, os homossexuais cujos corpos se encontravam fora dos 

padrões sociais e também associados ao ‘público’ gay se sentiram acolhidos por essa nova 

possibilidade de pertencimento em que fossem respeitados pelo que são.  

 

Italo, vou te falar uma coisa, que para vc que é novo pode soar mal... na 

década de 80, gordo pagava por sexo. Raros conseguiam parceiros que 

não fosse pelo interesse financeiro, a coisa do urso interno nada mais foi 

que o orgulho brotando nos gordos, que os fizeram se aceitar, se unir e 

saírem para buscar algo que era conquistado, e não meramente pago! 

(transcrição literal da resposta do interlocutor) 

 

M.V nos traz sua visão de alguém que esteve presente no início da comunidade 

enquanto essa se configurava no contexto brasileiro, mais especificamente no estado do Rio 

de Janeiro. Mas também foi levado em consideração, o ponto de vista de ursos com 

diferentes níveis de interação na comunidade, a partir de seu tempo de participação. Tomo 

alguns apontamentos por essas outras perspectivas e vivências no que tange às suas 

opiniões, tanto em como a comunidade tem se transformado internamente, quanto à 

visibilidade externa em relação ao grupo e a categoria ‘ursos’. 
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Em primeira instância, há uma diferenciação dos sujeitos em relação a sua idade, 

tendo em vista que as gerações mais anteriores, no caso em relação aos meus 

interlocutores possuírem entre 40-60 anos nesse primeiro caso. Esses apontam que ao se 

perceberem e se descobrirem como ursos, tanto pela identificação realizada por outro urso, 

tanto pela descoberta através de pesquisas, a reação é, de maneira geral, mais tranquila, de 

curiosidade e empatia. Na medida em que, talvez por uma ‘maturidade’ auto entendida, eles 

se sintam bem em fazer parte de uma “rede” que o privilegie como um potencial 

protagonista. Já os mais novos encaram ser chamados de urso, em primeiro momento de 

sua descoberta e possível auto identificação ulterior, de duas maneiras: de um lado, 

associando a uma figura de simpatia agregada ao conceito, como o termo “fofo”, mas, para 

alguns em contrapartida, uma certa “marginalidade” (termo utilizado por um interlocutor), 

sensação de estar à parte de uma juventude pautada numa “normalidade” à qual deveria 

pertencer.  

A segunda observação em relação às novas maneiras de se enxergar a comunidade, 

se dá ao fato de um abrandamento na questão da obesidade. De maneira alguma isso se 

deve a transformações no discurso médico, que por vez, continua a ditar normas de saúde. 

Mas, hoje em dia, é possível verificar um discurso em prol da defesa da qualidade de vida 

através da aceitação das singularidades individualistas. Estudos como “é dos gordinhos que 

elas gostam mais” (Site Terra, 2014), realçam essa nova realidade em que pessoas não 

estão mais dispostas a certos “sacrifícios” em torno da exaltação do corpo e perda da 

individualidade, mesmo com as recomendações médicas sobre o perigo da obesidade. De 

certa forma, a desconstrução da imagem do gordo como aquele relacionado ao ‘doente’11 e 

ao seu papel ‘cômico’ (como relatado por um dos interlocutores) tem acontecido nos últimos 

anos, passando por ressignificações fora tais parâmetros, mesmo que em instância 

paulatinamente gradativa. 

                                                           
11 Discurso encontrado em diversos artigos na área antropológica de corporeidade, com especial lembrança nos 
artigos presentes no livro O nu & o vestido de 2002, organizado por Miriam Goldenberg. Alguns artigos presentes 
nessa coletânea, em especial os de Fabio Gontijo “Carioquidade” e Patrícia Farias “Corpo e classificação de cor 
numa praia carioca” são elaborados com base na construção histórica de uma “cultura carioca” e tocam na 
questão do “corpo carioca”. A partir da fala dos sujeitos de pesquisa, é possível identificar um modus operante de 
se produzir uma estética compatível à vida praiana da população carioca – claro, com interseccionalidade de 
classe, raça e gênero – que contrasta o corpo saudável com aquele corpo doente, visto como não trabalhado, 
não passível de ser demonstrado em público, pelo caráter de “desleixo”. 

 171



REVISTA pensata | V.4 N.2                                                             outubro  DE 2015 

 

 

 
 

Sobretudo por tais mudanças, mesmo que não totalmente abrangentes, os ursos que 

eram mais reclusos, com a criação da comunidade, puderam permitir a si mesmos serem 

pessoas de uma socialidade indiferente das demais. Com essa grande abertura, a 

comunidade pôde então vivenciar uma aceitação maior por outros perfis, incluindo aqueles 

que mesmo não sendo convencionalmente chamados de ursos, mas que pela sua 

convivência e integração perante a tais indivíduos também se sentem parte dessa rede de 

pessoas. Com isso percebe-se na fala de meus interlocutores, que a comunidade se 

transformou por essa singularidade constitutiva dos sujeitos: ao passo em que os ursos são 

aqueles que “querem ser”, eles são abertos tanto para que as pessoas os aceitassem, tanto 

para o valor em aceitar, abrangendo inevitavelmente, o público de seus espaços. Isso 

mostra como a valorização dos ambientes coletivos de entrosamento e convívio são tão 

importantes, tal como a execução contínua de festas e outras reuniões para que os laços e 

a configuração do ser-ursino-no-mundo não se percam de vista. Ao mesmo tempo em que a 

dimensão individual é valorizada para que o urso seja quem ele quiser, o coletivo na mesma 

medida é essencial para a manutenção do processo que retirou os ursos de suas tocas: 

passando a serem aceitos e a se sentirem aceitos.  

A constatação desses novos modelos de configuração ursina foi realizada, sobretudo, 

por meio da terceira instância do campo etnográfico, através da festa “Bearraiá. Pude 

perceber de forma clara que o perfil dos participantes que ali se encontravam variava tanto 

em questão de faixa etária, quanto de corpos, raças12 e maneiras comportamentais, ou seja: 

as masculinidades bem como corporeidades não eram de nenhuma maneira, determinantes 

para poder se considerar urso em maneira prática. Masculinidades essas que já foram 

evidenciadas por Rios (2012) de maneira direta ao descrever sua participação em uma festa 

ursina em Recife e posteriormente ter sido chamado de ‘afeminado’13 por ocupar a 

centralidade na pista de dança. De acordo com o outro urso que o chamou dessa forma, o 

antropólogo se comportou de maneira ‘espalhafatosa’14. Ou seja, aqueles que se divertem 

                                                           
12 Tomando o conceito apenas como termo heurístico e sendo algo que não é muito discutido nos debates 
antropológicos existentes sobre a comunidade bear e que também não fiz referência, sobretudo pela grande 
maioria ser fenotipicamente branca, mas que poderiam sim ser possíveis estudos futuros sobre a comunidade.. 
13 Afeminado – termos utilizados por pessoas de ‘masculinidade legitimada’ para o sujeito estabelecidamente do 
sexo masculino e que, contudo, está mais aproximado de um certo modo visto como feminino aos moldes de 
papéis encarados às mesmas. 
14 Espalhafatosa como um também adjetivo que liga aquele sujeito do sexo masculino com um escândalo 
tipicamente feminino 
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não estabelecendo restrições ao seu modo de se portar num ambiente e possivelmente 

serem encarados como mais “viados” ocupando a centralidade da pista, são os ursos 

masculinamente subalternos em oposição aos ursos periféricos ao local de dança que se 

comportam “quase como héteros” (palavras de um interlocutor de minha pesquisa) com 

suas masculinidades hegemônicas e heteronormativas. 

O caso do depoimento de uma mãe é muito tocante no que se refere a essa aceitação 

verificada na comunidade, posteriormente experienciada pelo filho: a mãe ao saber de seu 

filho, de aproximadamente trinta anos, era mesmo era gay, ficou receosa não pela 

preocupação ligada ao modo que a sociedade encara o “desvio” em questão, mas sim ao 

modo com que ele sofreria por não se encaixar no padrão de homossexualidade que ela 

associava ao “meio gay”, uma vez que o filho era gordo. Por conseguinte, o rapaz ao 

descobrir a comunidade ursina pôde então se descobrir como pessoa, ele poderia ser ao ser 

urso, ser urso era a chave para a sua plenitude.  

 

5. Os ursos não são  

Tendo como base todas as experiências que vivi ao longo do campo e as falas dos 

meus sujeitos de pesquisa em contraste com meu referencial teórico, devo considerar a 

chegada à algumas reflexões, mais do que conclusões, uma vez que não poderia falar a 

partir desse termo, tendo em vista a enorme variedade de pontos de vistas a mim 

concedidas, mas sim possibilidades e apontamentos que me parecem pertinentes fazer. 

Se pudermos expandir aquilo que Anderson (2008, p.26) problematiza como 

“comunidades imaginadas”, tomemos como exemplo a comunidade ursina, em que, mesmo 

discursos tão heterogêneos, não são capazes de desconstruir o imaginário de um grupo 

totalmente pertencente a um tipo ideal (WEBER, 1974, p.375) predefinido por ser composto 

daquele urso-em-si: gordo, mais velho, peludo, bastante discreto, mas extremamente 

sociável. Sendo assim, a impressão que se estabelece é que houve a criação de um cenário 

o qual se poderia chamar de ‘cultura ursina’ predefinida por esse modo de ser ursino, que 

não abarca de maneira alguma o que realmente possa representar ser urso (se é que existe, 

e este é o “problema”). A partir do que pude ver em campo, e se não for presunçoso de 

minha parte, é impossível falar e definir o que é um urso em sua total completude. Apenas 
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considero que caminhos são possíveis para se definir aquilo que vemos estabelecidamente 

por essa “comunidade”, que assim a referencio entre aspas, a partir de agora. 

Contudo, devo apontar a grande contribuição do esclarecimento daquilo que vivi em 

campo, tanto em relação às minhas reflexões e, sobretudo, a partir do momento em que 

tomei contato com um amigo também antropólogo. O trabalho dele, sobre o qual eu 

desconhecia a intensidade de sua produção com os ursos, trouxe grande clareza aos 

apontamentos que me sobressaíram aos olhos durante o trabalho de campo. Compartilho 

assim, a visão que Diniz (2013, p.16) me trouxe em função do que ouvi e experienciei: a) os 

ursos não constituem uma identidade, uma vez que não é possível estabelecer quais são 

seus parâmetros de construção b) não constituem uma comunidade entendida aos moldes 

do entendimento que damos ao termo e c) não são um grupo social homogêneo, claramente 

assumido em meu texto etnográfico. Tal como o que Strathern (1996, 2006); Latour (2012) e 

Ingold (1996) (apud INGOLD 1996 p.55-98) nos estabelecem, os grupos humanos não 

podem ser colocados como “sociedades” ou “grupos sociais”, mas sim como redes e 

socialidades. Devo pensar que os ursos se encontram nesses termos. A partir de suas redes 

estabelecidas através de corporeidades primariamente organizadas e categorizadas, 

relações de convívio e produtos destinados à sua “comunidade”, essa definição fica 

bastante coesa com a realidade percebida.  

Arrisco-me a dizer, desse modo, que posso pensar os ursos numa instância muito 

mais aproximada aos moldes da filosofia popperiana (1987, p.87-88) do que a outras 

abordagens que busquem definir o que são os ursos, tal como sua ‘verdadeira 

autenticidade’. Sendo assim, enxergo os ursos, muito mais por aquilo que eles não são 

(compreendendo nessa linha toda a variedade discursiva, de relações e socialidades), do 

que eles potencialmente poderiam ser. O complexo conjunto de relações criadas para 

determiná-los em divergência às operacionalizações discursivas presentes em meu campo, 

se reformulam apenas com base sobre possibilidades, muito mais que concretudes que 

possam abarcar toda a extensão encontrada nas ‘vivências ursinas’. 
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