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Resumo 

 
Os ursos e as festas que são realizadas para eles em pleno cerrado brasileiro. Trataremos 
aqui de homens gordos, peludos e másculos regados à música, luzes piscando e corpos se 
roçando. Observamos e entrevistamos alguns dos frequentadores dessas festas que 
acontecem regularmente na cidade de Brasília. Procuramos, dessa forma, entender um 
pouco mais sobre a sociabilidade que ocorre no espaço da cidade ocupado pelos ursos. 
 

Palavras-chave: ursos; festas; sociabilidade. 

 

 

O presente artigo trata dos ursos – grupo de homens com características específicas dentro 

da comunidade gay -, da relação com seu corpo e com os espaços que ocupam na cidade. 

No decorrer do texto pretendemos conhecer um pouco mais sobre esses peludos e para isso 

focamos nas festas realizadas para esse público na cidade de Brasília. 

A cada ano os ursos ficam mais conhecidos na sociedade. Claro, algumas pessoas ainda 

ficam surpresas por não saberem que existe esse agrupamento tão específico e novo. 

Contudo, esses homens corpulentos ganham notoriedade dentro e fora da comunidade gay. 

Para realizar nossa investigação, metodologicamente, realizamos uma etnografia. Para isso, 

frequentamos a maioria das festas realizadas para os ursos em Brasília. Nos primeiros 

eventos ficamos observando o trânsito e a interação nessas ocasiões. Em seguida, 

elaboramos algumas questões e fomos a campo novamente para entrevistar ursos que 

frequentam essas festas. Todavia, para realizar as entrevistas utilizamos o site de 

relacionamento Ursos do Brasil, tentando um diálogo mais eficaz com esses homens. 

Algumas mensagens não foram respondidas, mas também encontramos no site homens 

simpáticos que se dispuseram a colaborar com a pesquisa em andamento. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Comunicação. Professor do Curso de Artes Visuais da FAV-UFG, email: odinaldos@yahoo.com 
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Para assegurar a identidade de nossos entrevistados resolvemos assinar as entrevistas 

utilizando os nicks
3
 que os ursos usam em seus perfis no site citado. 

A escolha por realizar uma etnografia vai de encontro à proposta de José Guilherme Cantor 

Magnani quando ele esclarece uma perspectiva de perto e de dentro para etnografias 

urbanas. Ele explica que assim seremos “capaz de apreender os padrões de comportamento, 

não de indivíduos atomizados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de 

atores sociais cuja vida cotidiana transcorre na paisagem da cidade e depende de seus 

equipamentos” (MAGNANI, 2002, p.17). 

Como na nossa pesquisa tivemos a preocupação de mostrar os agrupamentos sem perder de 

visto os indivíduos; concordamos e seguimos a proposta de perto e de dentro evidenciada 

pelo autor. Acreditamos que assim o nosso objeto de estudo poderá existir sem amarras 

metodológicas. 

 

Abordagens sobre os ursos na cidade 

 

“O ser humano contemporâneo é fundamentalmente desterritorializado”, afirma Guattari 

(1992, p.169). O autor explica a frase dizendo que os territórios originários dos seres 

humanos não estão mais presentes em pontos fixos da terra e sim em universos incorporais. 

De forma que ele lança o conceito de “cidade subjetiva”, a qual “engaja tanto os níveis mais 

singulares da pessoa quanto os níveis mais coletivos” (idem, p.170). A desterritorialização é 

fruto do processo de globalização, a qual, na atualidade, não se deve pensar em fronteiras, 

em limites territoriais. 

Para pensar na ocupação da cidade pelos ursos, devemos ter em mente uma ocupação sem 

fronteiras. Mas, o que observamos é a criação de lugares em que a presença desses homens 

é frequente. Uma categoria de pesquisa que nos conduziu a pensar esse agrupamento é a de 

pedaço. Segundo Magnani (2002), “a noção de pedaço supõe uma referência espacial, a 

presença regular de seus membros e um código de reconhecimento e comunicação entre 

eles” (p.20). Logo, esse código seria às características do ser-urso (ver tópico seguinte). 

Dessa forma, a relação dos ursos com a cidade de Brasília tem sua importância por ajudar 

na construção das identidades e da subjetividade da comunidade ursina. Os espaços 

destinados às festas são públicos, urbanos, de circulação e fluxo, e são nesses lugares que os 

                                                
3 Nick – abreviatura de nickname; apelido em inglês. Usado para entrar nas salas de bate papo e para 
identificar perfis nos sites de relacionamento na Internet. 
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ursos encontram (ou perdem) características intrínsecas ao ser-urso. “Cria-se um espaço de 

contágio com outros e estranhos onde há uma imprevisibilidade que o confinamento 

familiar não permite, onde há mesmo ou pode haver uma criatividade maior dos processos 

subjetivos” (CAIAFA, 2005, p.21). Nesse sentido, percebemos os locais de realização das 

festas de Brasília como a oportunidade que os homens gordos, peludos e másculos têm de 

interação, de busca, de contato, de comunicação. Lugares “onde os itinerários singulares se 

cruzam e se misturam, onde trocam-se palavras e esquecem-se as solidões por um instante” 

(AUGÉ, 2005, p.63-64). 

Percebemos as festas de Brasília como um pedaço urso na cidade. “Venham de onde 

vierem, o que buscam é um ponto de aglutinação para a construção e o fortalecimento de 

laços”, (MAGNANI, 2002, p.22). E é exatamente isso que observamos nesses eventos. Os 

ursos frequentam as festas em busca de encontrar seus iguais, falarem de assuntos em 

comum, usar códigos que sejam entendidos por todos ali e se perceber no outro. De modo 

que a sociabilidade vai sendo construída ao longo da noite. 

Segundo Janice Caiafa (2005), “a cidade é um momento, um ponto de conexão ou 

convergência de trajetórias, um ponto de atração onde os circuitos se reúnem 

momentaneamente e ela se produz precisamente por ai” (p.117). Em Brasília, localizamos 

alguns pontos de fluxos de ursos. Espaços urbanos, na maioria das vezes, comerciais, 

ocupados pelos homens corpulentos. Para Marc Augé (2005), “a organização do espaço e a 

constituição dos lugares são, no interior de um mesmo grupo, uma das motivações e uma 

das modalidades das práticas coletivas e individuais” (p.50). Sendo assim, o autor indica 

pensar a identidade e a relação das coletividades e dos indivíduos que dessas fazem parte. 

Os locais escolhidos para as festas de ursos em Brasília são muito importantes para nossa 

investigação, porque são eles que vão mediar a socialização de nossos personagens durante 

o período festivo. 

 

Ursos – ainda é preciso definir? 

 

Antes de adentrarmos nas festas de ursos, faz-se necessário refletir sobre algumas questões 

iniciais que ainda não se esgotaram. São elas: o que são os ursos? De onde eles surgiram? O 

que diferenciam esses homens dos demais dentro da comunidade gay? Como se comportam 

na fauna urbana? 
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Pesquisando sobre o assunto descobrimos que pouco foi escrito sobre os ursos no Brasil. 

Alguns pesquisadores, contudo, tentam explicar ou definir esses homens. Para J.J. 

Domingos, os ursos 

“São homens corpulentos ou pesados, tradicionalmente peludos e 
barbudos, atraídos por outros homens. Há uma predominância de homens 
maduros, o que não exclui a presença de alguns mais jovens. Uma 
considerável parte dos ursos enfatiza em si traços físicos e 
comportamentais ligados ao imaginário masculino, o que deixa 
inconfundíveis com outras tribos gays que, comumente, se avizinham 
mais do universo feminino” (DOMINGOS, 2010, p.16). 
 

Para entender melhor essa questão e não procurando ser categóricos, envolvemos nossos 

entrevistados na reflexão. Perguntamos para eles: o que é ser urso para você?   

“Urso para mim tem uma ligação fundamental com a sua própria 
masculinidade, com o conforto de ser homem como qualquer outro que 
você poderia encontrar na rua, de gostar de ter barba, bigode e de todos os 
atributos masculinos. Talvez até de jogar futebol (eu não gosto, mas gosto 
de rugby), de ter conversas onde nunca se refere a si próprio como 
‘mulher’, nem de brincadeira, pois não se passa na cabeça se referir a si 
próprio no feminino”, afirma Orsini. 
 

A questão da masculinidade é sempre citada quando o assunto são os ursos. Constatamos 

através de nossas observações e entrevistas que se apegar a esses atributos é uma maneira 

de se identificar com uma proposta contrária aos gays conhecidos como barbies. Esses 

costumam se depilar, usar roupas justas ao corpo, tornear os músculos nas academias, como 

também, referir-se a si próprio e aos amigos no feminino. Dessa forma, Orsini explica 

melhor seu ponto de vista que remete ao movimento ursino fora do Brasil e como ele 

começou originalmente. Ele fala com relação à masculinidade: 

“Infelizmente parte disto se perdeu no Brasil, vejo que a maior parte acha 
que urso é ser gordo, quando na verdade urso é apenas um homem comum 
que gosta e se aceita em ser homem, podendo até ser gordo, magro, 
musculoso. Na verdade o fator ‘físico’ é o que menos importa na minha 
definição de urso, o fator principal e fundamental é serem HOMENS e se 
comportarem como HOMENS”, enfatiza Orsini. 
 

Orsini conheceu o movimento ursino em 1996, através da internet. O curioso é que ele 

estava fazendo uma pesquisa sobre abelha (bee) e por falta de atenção digitou errado, bear 

(urso). Assim apareceu no altavista (na época ainda não existia o google) um link de um 

clube de ursos na Nova Inglaterra (EUA). Ele se identificou e dali por diante não saiu mais 

do universo dos ursos. 

Para mikedf a questão da masculinidade também é relevante. Segundo ele, ser urso está 

relacionado com o “tipo físico mais encorpado, normalmente com pelos, parrudo. Não 
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considero ursos aqueles gordos desleixados. Mais importante ainda é o comportamento 

mais masculino, papo idem. Não curto conversa de viado”, destaca mikedf. 

Durante a investigação ficou cada vez mais claro a falta de consenso na hora de definir os 

ursos. Começamos a nos perguntar, é realmente preciso definir? Dois pontos dever ser 

destacados: a questão física (o fato de ser gordo, peludo etc.) e outro ponto é a 

masculinidade. Pensamos que considerar esses destaques pode facilitar na hora de 

aprofundar as investigações e quem sabe chegar a uma definição mais cabível (ou não). 

Contudo, Paulo André Moraes de Lima argumenta que “é justamente essa falta de definição 

clara em torno da ideia de urso que faz da nebulosa bear um conjunto de virtualidades a ser 

explorada” (LIMA, 2004, p.333). Concordamos com esse ponto de vista dado a 

complexidade do assunto e também a falta de investigações que aborde as questões do ser-

urso. O autor também propõe que “a ideia de que um urso é um conjunto de problemas, que 

encontram soluções variadas, mas que se unem em torno do que eu chamaria de uma busca 

coletiva do prazer, ou de uma busca de prazer coletivo. Prazer de se ser o que se é, e prazer 

de estar junto” (idem, p.333). Colocação ousada que nos faz pensar que o hedonismo 

realmente nos parece uma característica ursina. E dentro dessa gama de prazeres que podem 

ser apontados, comida e sexo, podem encabeçar a lista com facilidade. 

Historicamente, os ursos surgiram no ano de 1989, em São Francisco (EUA), no Lone Star 

Saloon Bar. Esse bar, de frequência gay, começou a ser frequentado por esses homens cujos 

corpos não compatibilizavam com o padrão corporal nos estabelecimentos gays. Os 

agrupamentos começaram para se sentirem bem entre iguais, sem preconceito devido os 

corpos, maneira de vestir e se comportar. 

A internet, indiscutivelmente, foi um veículo crucial para a proliferação do movimento 

ursino. No Brasil, a proposta peluda chegou em 1997, em São Paulo, através da construção 

do site Ursos do Brasil. Tratava-se de uma página pessoal do Urso BR (webmaster), em que 

eram disponibilizados informações sobre os ursos e possíveis encontros desses, como 

também definições, o código dos ursos e outros assuntos afins. 

 

Ursos no cerrado? 

 

Os primeiros encontros de ursos, ou melhor Bearcontros, em Brasília foram realizados no 

Bar Barulho - que fica no Parque da Cidade. As reuniões começaram em agosto de 1997 e 

eram realizadas sempre no terceiro sábado do mês, à tarde. A intenção era a mesma do 
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movimento ursino fora do país, homens gays corpulentos e másculos que gostariam de 

comungar seus interesses em comum. Em seguida os encontros migraram para o Café 

Savana (316 norte), mas duraram apenas três meses nesse lugar. Logo voltando para o Bar 

Barulho, perdurando até 1998. 

Em 1999, as reuniões passaram a acontecer em um bar na quadra 310 norte (não 

conseguimos descobrir o nome do local em nossa pesquisa), que não existe mais. Segundo 

nosso informante, Orsini, esse bar tinha música dita alternativa e eles costumavam dançar 

no lugar. Ainda segundo Orsini, nos últimos encontros o estabelecimento começou a ter 

uma grande frequência de lésbicas. 

Encontros na casa de casais ursos foram a etapa seguinte. Alguns casais abriam suas portas 

para receber os amigos e afins. Algum tempo depois os peludos começaram a se encontrar 

no Bar Beirute. E foi lá que os encontramos pela primeira vem em Brasília. Tratava-se do 

primeiro semestre de 2005, era uma mesa grande, 12 pessoas, que chamava a atenção pelo 

volume de seus componentes e pelo entrosamento que havia entre eles. Simpáticos e 

amistosos, os presentes, em sua maioria, eram casados entre si. 

Depois desse primeiro contato, observamos por várias vezes mesas de ursos no Beirute. 

Todavia, a presença desses personagens na cidade de Brasília ainda era tímida. Não tinha 

uma regularidade aparente. Mas o que percebemos desde setembro de 2011 é uma maior 

visibilidade para os ursos na cidade. Esse fato foi constatado depois da primeira festa ursina 

na cidade. Realizada no dia 16 de setembro de 2011, num espaço chamado Glow Lounge. 

Cerca de 400 homens peludos, gordinhos ou não, balançaram seus corpos ao som de música 

eletrônica, beberam, conversavam e beijavam na boca (não necessariamente nessa ordem). 

 

 
Figura 1 - Banner da primeira Bears Celebration (Fonte: cerradobears.com.br). 
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Logo em seguida, no dia 18 do mesmo mês, na 14ª Parada do Orgulho LGBTs, duas 

bandeiras do movimento ursino desfilaram pelo asfalto do Eixo Rodoviário (mais 

conhecido como Eixão), acompanhadas de ursos sem camisas. Não eram muitos, mas 

estavam presentes e com orgulho de ser o que são. Gays, gordos, peludos. Ursos. 

As festas Bears Celebration continuaram acontecendo mês após mês. Elas tomaram forma e 

viraram uma regularidade no calendário de eventos da cidade. Agora, com caráter mais 

profissional e voltado para o público ursino. 

 

Bears Celebration – os ursos na pista 

 

As festas Bears Celebration são uma iniciativa do grupo Cerrado Bears. Um grupo de 

rapazes que resolveu promover eventos para o público ursino em Brasília, assim surge o 

Cerrado Bears, dessa necessidade de agrupar os iguais e proporcionar momentos de 

pertencimento e diversão. 

Realizadas desde setembro do ano passado, as festas mudaram de espaço. As duas primeiras 

aconteceram no Glow Lounge, lugar apertado e sem muitos atrativos. Desde a terceira 

edição, os encontros são na Star Night, casa noturna localizada no Setor Comercial Sul. 

Trata-se de um local com dois andares. No térreo, após a bilheteria, um espaço aberto para 

fumantes. Entrando, temos um bar, a pista principal e, ao fundo, o palco em que ficam os 

DJs. Uma escada lateral leva a um andar mais abaixo, com chapelaria e banheiros. Outra 

escada leva ao andar superior. Uma pista menor, outro bar com sofás para sentar e uma 

barra de pole dance. A Star Night, quando não está abrigando homens gordos, peludos e 

machos é uma boate de stripers. Isso explica as barras de pole dance em pontos 

estratégicos. Finalizando o ambiente temos uma espécie de varanda, que dá para a área de 

fumantes. 

Todas as festas são temáticas. Acompanhamos quase todas, mas gostaríamos de destacar 

três delas. A primeira que merece destaque é Bearlicious, a edição de fevereiro deste ano. 
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Figura 2 - Banner da festa que trouxe o DJ chileno, Chris Stutz (Fonte: cerradobears.com.br). 

 

Essa festa estava lotada e o destaque para ela se deve ao fato da atração internacional, o DJ 

chileno Chris Stutz. É interessante nesse momento fazer uma comparação com boates e 

outras festas gays. Nelas, é comum que alguns dos DJs sejam barbies bem trabalhadas nas 

academias, com seus tanquinhos a mostra e sua atitude na frente dos equipamentos de som. 

Pensamos que a identificação DJ e público é natural e inevitável. A questão do 

pertencimento fica em evidência. É como se o público visse o DJ lá em cima e pensasse, 

esse é um de nós. Nas festas de ursos isso também acontece e na noite Bearlicious isso 

ficou evidente. Quando Chris Stutz subiu ao palco para executar seu set, ele foi ovacionado 

pela plateia. O DJ não se fez de rogado, tirou a camiseta e mostrou seu corpo de muscle 

bear levando todos ao delírio. 

 

 
Figura 3 - Banner da edição fetichista das Bears Celebration (Fonte: cerradobears.com.br). 
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Fetish Night foi bem intensa. Nunca tinhamos observado a libido tão violenta numa festa de 

ursos de Brasília. Característica comum nas festas dos Ursos do Rio. Não sabemos como 

explicar, mas dava-se para sentir que os corpos estavam mais provocantes. Tudo tinha uma 

concepção sexual. Os homens no local estavam mais sedentos que o normal. Algo estava 

diferente no ambiente. 

O som não estava tão interessante quanto na festa anterior (Jungle Bears – edição de abril 

de 2012), mas percebemos que os organizadores costumam escolher um DJ que faz o som 

mais retrô. Logo, no início dessa festa foi possível escutar muito flashback. B’52s, New 

Order, Donna Summer etc.. 

Outro fato nos chamou atenção, observamos personagens que chegavam e cumprimentavam 

os seus amigos com beijos demorados na boca. Mesmo que esses outros fossem casais. De 

forma que os dois ganhavam beijos demorados na boca. Algo bem moderno (ou não?). 

Apesar da temática da festa, poucos (uns quatro) estavam vestidos de forma que um fetiche 

fosse revelado. Dos que estavam a caráter, o couro e indumentárias S&M predominavam. 

Inclusive um DJ urso que tocou com roupas inspiradas no S&M. No mais, nenhuma 

referência fetichista na pista. Devido a empolgação com o tema, as barras de pole dance 

foram exploradas com frequência. Sempre tinha algum urso ou não urso sensualizando na 

barra. 

“Pontos negativos, penso que foi a própria temática em torno do 
fetiche, quando isso ficou resumido a alguns gordos dançando com 
roupas de couro que remetiam ao BDSM, seria isso o auge Fo 
fetiche? Uma festa com essa temática, sem darkroom, acredito que 
foi um erro, já que os banheiros ficaram congestionados pela 
procura de espaços onde pudesse ocorrer alguma interação sexual, e 
foram muitas, inclusive nos mictórios e nas cabines, mas por que 
não ter um dark? Sensacionalismo? Pudor? Numa festa assim são 
coisas que nem deviam existir”, argumenta Queremos.  
 

Essa fala trata-se de um casal da cidade de Goiânia (GO), que foi à festa pela primeira vez e 

nos relataram suas impressões. Com essa entrevista confirmamos o cunho sexual que a festa 

teve e tentamos descrever anteriormente. 

Outras duas observações são relevantes sobre essa edição. Os ursos que sempre 

costumavam ir às festas e que também frequentavam as reuniões no Bar Beirute não 

estavam, em sua maioria, presentes. Será que desistiram de acompanhar a efervescente cena 

ursina de Brasília? Trata-se de um fato para nota e observações futuras. Outra questão é a 
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grande incidência de não ursos (isso também foi observado na festa posterior). O que atrai 

essas pessoas para um evento tão especifico? 

 

 
Figura 4 - Banner de Trash Night (Fonte: cerradobears.com.br). 

 

A última festa realizada até o término deste artigo foi Trash Night. Mais uma festa temática 

que prometia proporcionar um momento retrô na noite. Quando entramos na festa, por volta 

das 23 horas estava tocando Sade, Smooth Operator - a noite prometia. Poucas pessoas 

estavam dentro do estabelecimento, mas já podíamos identificar alguns habitués. O 

primeiro DJ que tocava fazia um som retrô, mais lento, com ênfase em hits dos anos 1980.  

A decoração consistia em alguns cartazes, com montagens, fixados na entrada da festa e 

algumas capas de discos de vinil. Dentro, no bar, havia espalhados alguns discos de vinil e 

também pirulitos (por toda parte). Os monitores espalhados pela Star Night chamavam a 

atenção passando desenhos animados, programas de auditório, clipes musicais, entre outros. 

Logo, episódios de He-Man, She-Ra, Ursinhos Carinhosos, Smurfs, Xuxa e até 

apresentações ao vivo da cantora Kátia. Nessa festa, pela primeira vez, duas pistas 

animariam a noite. 

Uma curiosidade que já víamos observando e que nessa festa virou constatação é que a 

noite dos ursos começa cedo. Às 22 horas a festa abre, os primeiros participantes começam 

a chegar e, quase meia-noite, a festa fica lotada. E isso acontece de repente. Segundo 

Everton Bonifácio, produtor das festas dos Ursos do Rio há 13 anos, diz que “os ursos 

costumam chegar cedo e sair cedo das festas. São raros os eventos que viram a madrugada. 

E tem menos gente bêbada ou alterada. O povo quer mesmo é ficar junto” (ALVES, 2012, 

p.36). 

Outra constatação é que os ursos se vestem mais a vontade para ir às festas. Diferente das 

outras baladas gays em que o desfile de marcas e últimos lançamentos da estação são quase 
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uma obrigação. É comum ver homens de bermudas, básicos de jeans e camisa polo e, claro, 

as camisas xadrez – uma marca do vestuário ursino. 

A incidência de não ursos as festas já havia despertados nossa atenção. Na Trash Night não 

contivemos nossa curiosidade e entrevistamos dois admiradores das festas que estavam 

presentes. Comecei perguntando a Breno Abreu, designer, se ele era urso. A resposta foi 

direta: “Eu gostaria muito de me considerar, mas eu não me sinto um”. Ele ainda continuou 

explicando: “A realidade de ser urso me parecia muito democrática, mas na verdade não é”. 

Breno percebeu a formação de alguns grupos bem fechados que frequentam as festas. Seria 

uma prática do universo ursino se fechar em grupos ainda menores? Ou isso faz parte da 

dinâmica da cidade Brasília – famosa pela frieza de seus habitantes? 

De qualquer maneira, às 5 da madrugada perguntei a Breno Abreu sua opinião sobre as 

Bears Celebration. “Maravilhosas”, ele foi categórico. Diante da veemente afirmação ele 

explicou: “As pessoas querem mais se divertir do que ficar julgando os outros”. Já Zacarias 

Rolim, jornalista, que também não é um urso, mas passou a admirar os peludos, diz que: 

“Eu me divirto horrores nas festas. Eu me sinto livre da crítica, do olhar do outro. Eu me 

sinto bem”. Pelas respostas desses dois entrevistados que não são ursos, mas que 

frequentam outras festas gays podemos perceber que há diferenças no comportamento 

dentro desses dois tipos de eventos. O melhor é que isso é percebido por pessoas que estão 

fora da maneira urso de se portar. 

Não é difícil perceber os personagens que sempre estão presentes nas Bears Celebration. 

Conseguimos falar com um deles. “Eu acho que as festas engrenaram de verdade, sempre 

com bom público e frequência. Ótima oportunidade para rever os amigos e conhecer novas 

pessoas”. Essa é a opinião de mikedf, figura sempre presente nos eventos. “Ainda não vi 

nada de ruim, fui a todas, sou freguês assíduo”, ele confirma. 

Todavia, há quem pense diferente. 

“As festas dos ursos perderam muito o sentido no passar dos anos. 
Sempre participei das festas do Rio e lá nos encontrávamos com os 
amigos pra bater papo, dançar e se divertir, claro que, se rolasse 
uma paquera seria bem vinda. Aqui no DF vejo que no início se 
fazia assim, se bem que eu estou aqui só há um ano, então só 
conheço as festas do ano passado pra cá, mas nas primeiras que fui, 
ainda lá na Glow o clima de amizade era maior, agora percebo que 
as pessoas vão em busca só de ficar com alguém, parece que rola 
um desespero quando chega a madrugada e ainda não pegou nada, 
rsrs. Acho que o intuito das festas seria de reencontrar as pessoas, e 
naturalmente as paqueras iriam acontecer”, relata Binhobear. 
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Diante desse último relato podemos concluir que a proposta está mudando, seguindo a 

dinâmica do próprio grupo. O pedaço urso em Brasília segue socializando, encontrando nos 

participantes, mas ao mesmo tempo assustando quem já frequentou e que não compactua 

com as recentes perspectivas do andamento das festas. 

 

Corpo, pelos e sociabilidade 

 

De início, algumas observações são pertinentes: a pista é mais contida nas festas ursinas, a 

presença de não ursos vale ser ressaltada sempre e há uma rede de conhecidos que vão aos 

eventos para conversar, para beijar e conhecer novas pessoas. Há, também, uma grande 

incidência de homens que já estão com 50 anos ou mais. Nas ocasiões, podemos perceber 

ursos com ursos e ursos com chasers. 

É natural que a música seja um elemento de sociabilidade nas festas de ursos, mas se a 

questão colocada é: quais as ferramentas de sociabilidade utilizadas pelos ursos? A resposta 

deve ser simples: o corpo. É através dele que a interação entre os participantes das festas 

acontecem. 

A proposta deste tópico não é aprofundar acerca das relações humanas, mas pensar se existe 

algum diferencial no que tange aos relacionamentos amorosos que chamam a atenção nas 

observações e investigações realizadas nas festas de ursos. 

Diante da fragilidade dos relacionamentos percebida na atualidade. Os vínculos que, 

primeiramente, conectam os ursos de Brasília, são as ligações e contatos via rede. E nesse 

sentido o site de relacionamentos Ursos do Brasil é um provável começo. É fácil 

reconhecer quem está por trás dos, por vezes, frios e enigmáticos nicks dos perfis presentes 

no site. É impossível chegar às festas e se sentir indiferente ao contexto. Se você conhece, 

ou já trocou mensagens, com algum desses perfis, a sensação de pertencimento é imediata. 

Dois grandes grupos podem ser identificados nas festas. O primeiro são os casais. Homens 

que já têm seus companheiros fixos, mas frequentam as festas para se divertirem, encontrar 

os amigos e socializar de uma forma geral. O segundo grupo é formado pelos solteiros, que 

estão presentes para se divertirem e para flertarem com outros solteiros. E casados, por que 

não? 

Nesse sentido, alguns casais que possuem perfil de casal no site dos ursos, ou os que têm 

perfis separados com a designação comprometido ou casado com homem, podem estar à 

procura de outras relações mais efêmeras. E essa prática pode incluir ou não o conjugue 
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amado. Os relacionamentos abertos estão presentes em sua essência e são praticados pelos 

frequentadores dessas festas. Algumas vezes, um solteiro desatento pode ser inserido em 

uma relação aberta sem nenhum aviso prévio. Todavia, esses solteiros tendem a gostar e 

procuram envolvimentos efêmeros que costumam durar uma noitada ou alguns encontros 

esporádicos para sexo e afins. 

Diante da efemeridade das relações, os ursos não estão livres desse cenário líquido. Dessa 

forma, Bauman (2004) nos alerta: “quando se entra num relacionamento, as promessas de 

compromisso são irrelevantes a longo prazo” (p.29).  

 

Algumas considerações 

 

O tema dos ursos mostra um grau de complexidade surpreendente. Quando pensamos que 

nossa investigação vai esgotar notamos novas categorias de análise, necessidade de mais 

observações, de adentramos ainda mais no convívio desses homens e buscar entender cada 

vez mais o comportamento deles. 

Nessa etapa da pesquisa, constatamos com pesar que os organizadores das festas para os 

ursos não demonstram estar cientes da importância que os eventos têm para esse 

agrupamento gay. Não estamos aqui defendendo uma maior politização, mas pelo menos 

um maior envolvimento com a repercussão dessas festas dentro do próprio grupo. É só 

diversão? As festas servem para facilitar o trânsito entre os ursos? Qual a real finalidade 

desses eventos? Do jeito que estão sendo realizadas elas contemplam a demanda que se 

forma a cada edição? Essas e outras questões permanecem para futuras reflexões. 

Outra realidade que enfrentamos com nossa escolha metodológica das entrevistas via site de 

relacionamentos não nos ajudaram muito. Explicamos: como entramos em contato com 

nossos entrevistados via site de relacionamentos, muitas das respostas não passaram de 

cópias de textos sobre ursos encontrados na internet. Pareceu-nos que ninguém tinha uma 

opinião sobre os assuntos abordados ou que eles tinham preguiça de pensar sobre. De uma 

maneira geral foram frustrantes os resultados obtidos, salvo exceções. 

Por fim, gostaríamos de evidenciar a preocupação por trazer o resultado de nosso trabalho 

de campo. Nossas anotações, percepções, observações e também as entrevistas envolvendo 

os atores sociais pesquisados e dando voz a esses personagens. 
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