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“This is a different kind of love song  
 dedicated to everyone” 

 

Cher 
 
 

Àqueles que acreditam no que é tratado como proibido e improvável. 
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RESUMO 
 

Este trabalho examina a relação entre os estereótipos existentes na sociedade moderna 

quanto aos homens homossexuais e a criação do ethos em perfis em um site de 

relacionamento gay. Busca-se analisar com base em quê e de que forma os homossexuais 

de Belo Horizonte cadastrados no site ManHunt.net constroem uma imagem de si e do 

outro em um contexto de busca de relacionamentos. A justificativa deste estudo apoia-se 

em um trabalho realizado por Gilmar Bueno Santos em 2007, no qual comprovou a 

existência de preconceito contra o gay no discurso do próprio gay. Aqui, portanto, 

aprofundaremos esta análise traçando um perfil histórico sobre a homossexualidade no 

mundo e no Brasil, discutindo conceitos como “preconceito”, “estereótipo”, “politicamente 

correto”, “gênero” e “identidade”, além de debater assuntos relacionados ao universo gay, 

como “ativo” e “passivo”. O desenvolvimento da investigação pautar-se-á nas 

contribuições da Análise do Discurso, bem como em estudos da Sociologia e da Psicologia 

Social, as quais mantêm uma estreita relação com os estudos discursivos. A escolha da 

Análise do Discurso decorre do fato de ela levar em consideração não apenas as estruturas 

linguísticas das manifestações verbais, mas também as manifestações sócio-culturais e 

ideológicas. Assim, tomando como referencial os estudos de diversos analistas do discurso, 

por exemplo, Charaudeau, usaremos e aplicaremos termos e conceitos como “ethos”, 

“sujeito”, “discurso”, “ideologia” e “imaginários sócio-discursivos”. Os resultados desta 

pesquisa revelam que a construção do ethos dos participantes do site baseia-se nos 

estereótipos socialmente compartilhados sobre os homossexuais, seja de forma a contribuir 

para sua manutenção ou para desconstruir uma visão distorcida destes.  
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RESUMEN 
 

Este trabajo examina la relación entre los estereotipos existentes en la sociedad moderna en 

cuanto a los hombres homosexuales y la creación del ethos en perfiles en un web sitio de 

relación gay. Se busca analizar con base en qué y de qué forma los homosexuales de Belo 

Horizonte registrados en el sitio ManHunt.net construyen una imagen de sí y del otro en un 

contexto de busca de envolvimiento afectivo-sexual. La justificativa de este estudio se 

apoya en un trabajo realizado por Gilmar Bueno Santos en 2007, en el que comprobó la 

existencia de prejuicio contra el gay en el discurso del propio gay. Aquí, por lo tanto, 

profundizaremos este análisis al trazar un perfil histórico sobre la homosexualidad en el 

mundo y en Brasil, discutiendo conceptos como “prejuicio”, “estereotipo”, “políticamente 

correcto”, “género” e “identidad”, además de debatir asuntos relacionados al universo gay, 

como “activo” y “pasivo”. El desarrollo de la investigación se pautará en las 

contribuciones del Análisis del Discurso, así como en estudios de la Sociología y de la 

Psicología Social, que mantienen una estrecha relación con los estudios discursivos. La 

elección del Análisis del Discurso se debe al hecho de que él tiene en cuenta no sólo las 

estructuras linguísticas de las manifestaciones verbales, sino también las manifestaciones 

socio-culturales e ideológicas. Así, tomando como referencial los estudios de diversos 

analistas del discurso, por ejemplo, Charaudeau, usaremos y aplicaremos términos y 

conceptos como “ethos”, “sujeto”, “discurso”, “ideología” e “imaginarios socio-

discursivos”. Los resultados de esta investigación desvelan que la construcción del ethos 

de los participantes del sitio se basa en los estereotipos socialmente compartidos sobre los 

homosexuales, sea de forma a contribuir a su manutención, sea para deshacer una visión 

distorsionada de estos.  
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INTRODUÇÃO 
 

E AÍ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“If I ran away  
 I'd never have the strength  

 To go very far  
 How would they hear  

 The beating of my heart  
 Will it grow cold  

 The secret that I hide  
 Will I grow old  

 How will they hear  
 When will they learn  
 How will they know” 

 

Madonna 
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A ideia para este trabalho surgiu após a comunicação do então doutorando Gilmar 

Bueno Santos, na VII SevFale, realizada na Faculdade de Letras da UFMG, em 2007, cujo 

título era Discurso e sociedade: gays sem identidade?, no qual o pesquisador mostrou 

como o preconceito aparece no discurso gay em perfis de um site de relacionamentos. 

Observou-se que o grupo dos excluídos (os homossexuais) reproduz o preconceito 

inculcado na sociedade contemporânea, tradicionalmente heterossexual, contra eles 

próprios. Assim, Santos (2007) encontrou exemplos de preconceito por parte dos gays com 

relação a alguns membros do próprio grupo de orientação sexual em alguns perfis retirados 

do site de relacionamentos disponivel.com.  

O que fazemos nesta monografia é, além de buscar em outro site de relacionamentos 

essa manifestação de preconceito, um aprofundamento do tema, abarcando uma 

bibliografia e uma análise mais amplas, tomando como base a Análise do Discurso. 

Também acudiremos a outras áreas importantes para o trabalho, como a Psicologia Social e 

a Sociologia. 

Analisaremos as bases desses preconceitos que aparecem nos perfis de sites de busca 

de relacionamentos e, também, a finalidade com que eles aparecem. Com isso, 

pretendemos traçar um perfil da identidade homossexual a partir dos próprios 

homossexuais quando estes estão em um contexto de “caça”. Acreditamos que neste 

contexto os preconceitos aparecerão com maior frequência, porque o que se pretende é 

“vender” uma imagem de si positiva, o que os levaria a tecer comentários (explícitos ou 

implícitos) sobre o que acham bom, correto, bonito e de valor. 

A valorização de certas características e a desvalorização de outras podem ser vistas 

no discurso de vários homossexuais. Cremos que essas características estão centradas em 

alguns estereótipos negativos, como a feminilidade e o que socialmente está conjugado a 

ela, como a passividade no ato sexual. Ademais, na construção de uma identidade 

homossexual em torno da valorização do masculino, supomos uma também valorização do 

estereótipo do belo corpo, o que provavelmente leva a uma forma de preconceito contra 

aqueles que fogem deste padrão. Esse ponto é de extrema importância para nosso trabalho, 

uma vez que analisaremos perfis nos quais os integrantes podem publicar fotos suas, além 

de o corpo ser hoje uma ferramenta muito usada na definição da identidade do ser pós-

moderno. 

Outro possível tema a ser abordado nos perfis refere-se à questão de ser assumido ou 

não, já que hoje em dia não é raro encontrar homossexuais que preferem manter sua 
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sexualidade em segredo para evitar ser alvo de preconceitos ou de ser englobado nos 

estereótipos existentes com relação a este grupo social. 

Dessa forma, no primeiro capítulo, teceremos um breve perfil histórico dos 

homossexuais, faremos algumas considerações sobre a identidade gay, isto é, o que já se 

disse sobre eles no âmbito social e psicológico. Definiremos também os termos 

“estereótipo”, “preconceito” e “politicamente correto” que serão usados na análise do 

corpus. Além disso, comentaremos questões relativas ao tema, como a definição de 

“gênero” e a importância da distinção entre os passivos e ativos nos relacionamentos 

homossexuais. 

No capítulo 2, apresentaremos as bases teóricas da Análise do Discurso e as 

definições de “ethos”, “sujeito”, “discurso”, “ideologia” e “imaginários sócio-discursivos”, 

termos importantes para o trabalho.  

O capítulo 3 está destinado à análise de alguns perfis do site ManHunt.net, que serão 

divididos em quatro partes devido a sua recorrência: perfis que apresentam comentários 

sobre a questão do feminino, sobre ser ou não assumido, sobre o corpo, e sobre a fuga de 

estereótipos (que chamaremos de politicamente correto). 

Por fim, na conclusão, teceremos considerações acerca da recorrência de estereótipos 

e preconceitos nos perfis analisados, além de procurar possíveis explicações para esse fato. 
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“¿A quién le importa lo que yo haga? 
¿A quién le importa lo que yo diga? 

Yo soy así y así seguiré, 
Nunca cambiaré” 

 

Thalia 
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1.1  - O homossexual na história e o problema da designação 
 

“Até mesmo nós que nos consideramos mais liberais sentimos certa vergonha ao 

dizer ou escutar a frase ‘sou homossexual’. Em muitos casos, em contextos ‘sérios’, a 

simples menção da homossexualidade pode parecer-nos inconveniente.” Assim Carlos 

Basílio Muñoz inicia seu livro Uruguay homosexual: culturas, minorías y discriminación 

desde una sociología de la homosexualidad (1996, p. 19). O sociólogo uruguaio toca em 

uma questão muito comum nos dias de hoje: o incômodo da temática homossexual. 

De acordo com Áries, citado por Queiroz (1992), o que conhecemos atualmente sob o 

nome homossexual não é uma novidade do mundo moderno, e tampouco um privilégio da 

espécie humana. O autor ressalta que, na Antiguidade, as relações sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo estavam ligadas a determinadas faixas etárias (o velho com a criança ou com 

o adolescente) ou a determinadas circunstâncias (o senhor com o escravo) que não 

excluíam, nesses mesmos indivíduos, práticas heterossexuais concorrentes.  

Rodrigues, citado por Pedro (2006), confirma este fato ao registrar a posição 

favorável da sociedade grega em relação ao relacionamento entre dois homens. Acreditava-

se que os jovens, após os doze anos, só podiam absorver as virtudes de um bom cidadão se 

eles mantivessem relações sexuais com homens mais velhos. Daí o termo pederastia que, 

originalmente, designa a atração sexual primária entre homens adultos e adolescentes e 

pré-púberes (do grego antigo paederasteia,as – παιδεραστία, de παῖς "menino" e ἐράω 

"amar"). Por extensão de sentido, o termo é utilizado para designar qualquer relação 

homossexual masculina. No cotidiano da Grécia Antiga, a relação sexual entre um homem 

mais velho e um rapaz jovem (denominados erastes e erômenos, respectivamente) recebia 

aprovação, sendo tomada como modelo de ética amorosa. Tal circunstância justificava-se 

pelo fato de a sociedade a encarar como a mais nobre forma de aparecimento do eros1 aos 

mortais. O uso dos prazeres sexuais, além de não se restringir a pessoas de estratos sociais 

diferentes, devia apresentar-se como um valor a serviço da honra do cidadão. Virtuosa e 

revestida de dignidade, a afirmação deste tipo de relação fazia parte da formação de caráter 

e educação do cidadão. 

 Na Idade Média, entretanto, com o aparecimento da moral sexual cristã, no século 

XIII, ficou estabelecida uma definição mais estrita da homossexualidade baseada na 

                                                
1 Na mitologia grega, Eros era o deus do Amor, chamado de Cupido na mitologia Romana. Para a 
psicanálise, eros é o princípio de ação, o símbolo do desejo cuja energia é a libido. 
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diferenciação das relações sexuais de acordo com os pecados relativos a um “desvio da 

natureza” por se excluir a procriação. Ou seja, nesta época, a homossexualidade foi 

prescrita como pecado contra a natureza e, assim, a Igreja passou a regular a sexualidade, 

fez campanha contra os homossexuais e sacralizou o casamento, como comenta Richards 

(apud SILVA, 2006?.).   

O Renascimento, por outro lado, à luz dos pensamentos do Humanismo e 

desatrelados da rígida moral religiosa, fez com que os homossexuais fossem um pouco 

menos perseguidos. E, no século XVI, apesar de os pensamentos do Protestantismo terem 

sido concebidos em forma de ataque ao Catolicismo, manteve-se a doutrina de que a 

atividade sexual fora do casamento era pecaminosa. 

No final do século XVIII, a medicina tomou emprestada a concepção cristã da 

homossexualidade, e ficou presa a duas evidências: a física, procurando sinais do vício no 

corpo do indivíduo; e a moral, procurando motivos que impeliam o indivíduo ao vício e o 

tornavam foco de contágio na sociedade. Vê-se claramente a forte relação entre a 

expressão sexual da homossexualidade e o conceito de doença, ideia que permanecerá por 

vários anos, a ponto de se verificar casos de busca pela definição do que hoje poderíamos 

entender como homossexualidade através de exames clínicos e diagnósticos, os quais 

desejavam abarcar a temática dentro de uma proposta terapêutica. Nesse momento, passa-

se a uma formação de um corpo conceitual sobre a homossexualidade com enfoques ditos 

mais rigorosos e menos subjetivos, transferindo, assim, do ambiente religioso ou jurídico 

para a ciência qualquer possibilidade de abordagem do fenômeno. A homossexualidade 

deixa de ocupar o status de vício ou crime, responsabilidade do indivíduo, e passa a ser 

encarada dentro do quadro de doenças, passível de exame, avaliação e tratamento (SILVA, 

2006?.). 

É interessante observar que durante um longo período não se falava em homossexual, 

mas em pederastas e sodomitas, com pouca diferença entre as duas categorias. Inclusive 

vê-se uma forte presença religiosa no segundo termo, sodomia, relativo à descrição bíblica 

da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia, no livro do Gênesis, narra que 

Deus enviou dois anjos para analisarem tais cidades, que seriam origem de diversos 

pecados. Segundo a interpretação do trecho bíblico por parte de entidades religiosas como 

a Igreja Católica, o pecado de Sodoma seria o sexo entre homens, o que justifica o 

significado da palavra sodomia.  
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Na verdade, o termo homossexual só veio a ser cunhado em 1869 pelo médico 

húngaro Karoly M. Benkert. No entanto, este dado bibliográfico é um pouco inseguro, 

pois, como afirma Silva (2006?.), “para Green (2000), [Karoly] é um escritor vienense, e, 

de acordo com Mott (2003), é o jornalista e advogado Kertbeny que usa o pseudônimo de 

Dr. Benkert”. 

Atualmente, há uma tendência ao uso mais extensivo do termo homossexualidade ao 

invés de homossexualismo. A preferência se encontra na carga semântica negativa que esta 

possui. Segundo Nunan, citado por Pedro (2006, p. 27), o sufixo –ismo remete, com 

frequência, à categoria de anomalia, como, por exemplo, albinismo, estrabismo, 

hermafroditismo; a doenças, como ergotismo, infantilismo, reumatismo e cretinismo; a 

intoxicações, como botulismo e alcoolismo; e a distúrbio mental, como exibicionismo. 

Dessa forma, usar o termo homossexualismo é o mesmo que afirmar a ideia de desvio de 

um padrão normal, de anormalidade. Fato é que, em 1973, a homossexualidade deixou de 

ser classificada como doença pela Associação Americana de Psiquiatria, refletindo, em 

1990, na retirada da homossexualidade da lista de doenças mentais da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que declarou que não se constitui de doença, nem de distúrbio e 

nem de perversão. Fica, portanto, proibido que os psicólogos colaborem com eventos e 

serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade. Os estudos médicos 

atuais, enquanto isso, apontam para a existência de alguns genes com maior probabilidade 

de conduzir à homossexualidade do que outros, mas isso não significa que exista um “gene 

gay”, como alguns estudiosos supuseram haver descoberto, e muito menos um 

“tratamento". 

Seja como for, termos é que não faltam para designar as pessoas com essa orientação 

sexual. O termo gay, por exemplo, surgiu nos EUA e na Europa na década de 1960 para 

substituir a denominação médica “homossexual”, mas trouxe com ela uma carga eufêmica, 

já que este termo significa “alegre” em inglês. Pedro (2006) cita também os termos 

entendido, bicha e veado, sendo que os dois últimos carregam uma carga semântica mais 

negativa e são usados como xingamento, ofensa, insulto e humilhação. Segundo Green, 

citado por Silva (2006?.), o termo bicha – pederasta passivo – seria uma adaptação 

aportuguesada do francês biche (corça), feminino do veado; e viado2, pela comparação 

                                                
2 Green, citado por Silva (2006?.), opta pela escrita viado ao se referir ao termo pejorativo, possivelmente 
para distingui-lo do animal e pela pronúncia comum de tal palavra. Manteremos esta grafia no nosso 
trabalho. 
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popular com o animal veado tido como mais frágil e delicado. Acrescentaríamos a esta 

lista os termos boiola e baitola, usados com a mesma intenção de bicha e viado. 

Isso não se passa apenas na língua portuguesa. Em alguns países de língua espanhola, 

por exemplo, há uma diferença inclusive na palavra gay: quando pronunciada como no 

original, em inglês, possui uma carga negativa menor que quando pronunciada como o som 

hispânico. Outro termo com carga semântica negativa é a palavra puto que, longe de se 

referir ao masculino de puta ou prostituta, possui uso em contextos similares à palavra 

bicha e viado em português3. 

Outros termos muito usados são lésbica e bissexual. Apesar de a palavra gay não 

fazer distinção entre masculino e feminino, costuma referir-se ao homem, enquanto o 

termo lésbica refere-se à mulher homossexual. Já o termo bissexual se relaciona ao homem 

e à mulher que se caracterizam pela alternância na prática sexual, realizando-se ora com 

parceiros do mesmo sexo, ora com parceiros do sexo oposto. Em nenhum caso ambos 

termos fogem da carga semântica negativa, especialmente o primeiro. 

O que se desprende disso é que  

o fato de todos os vocábulos usados para designar os gays serem usados 
por grande parte da sociedade brasileira como forma de ofender, já deixa 
explícito, por si só, através do poder da designação, o alto grau de 
preconceito existente acerca desse tipo de orientação sexual. (PEDRO, 
2006, p. 29-30) 

 

 

1.2  - A interação da sociedade com os gays 
 

A Psicologia Social é a área da Psicologia que procura estudar a interação social. Nas 

palavras de Aroldo Rodrigues, psicólogo brasileiro, a Psicologia Social é o estudo das 

"manifestações comportamentais suscitadas pela interação de uma pessoa com outras 

pessoas, ou pela mera expectativa de tal interação"4. E é nessa área que encontramos 

subsídios para entender o preconceito. 

 Entende-se preconceito como uma atitude negativa contra um grupo de pessoas, 

baseada exclusivamente no fato de elas pertencerem ao grupo discriminado. Na verdade, o 

                                                
3 Interessante marcar que uma das associações feitas durante bastante tempo na História foi a de igualar os 
homossexuais aos prostitutos, como afirma Figari (2007). Talvez isso explique a relação entre a palavra puto 
em espanhol e os homossexuais. 
4 Trecho adaptado do site <http://www.geocities.com/ludivick/psisocial/>. Acesso em: 22 fev. 2008. 
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preconceito pode fluir tanto do grupo majoritário para o grupo minoritário, quanto do 

minoritário para o majoritário. Aronson (2002), citado por Pedro (2006), aponta para três 

elementos que compõem uma atitude preconceituosa: o componente afetivo, relativo às 

emoções; o componente cognitivo, relativo às crenças e aos pensamentos; e o componente 

comportamental, relativo às ações.  

O componente cognitivo é o estereótipo, que deve ser entendido como 

“representações cristalizadas, esquemas culturais pré-existentes, através dos quais cada 

pessoa filtra a realidade do entorno” (AMOSSY & PIERROT, 2003, p. 32) 5.  

Os estereótipos não são necessariamente prejudiciais, e sim, antes, uma forma de 

simplificarmos as coisas e agilizar nossa visão do mundo. Amossy e Pierrot (2003) tecem 

considerações sobre o termo e afirmam que em determinado momento preferiu-se localizá-

lo sob uma olhada pejorativa. Na medida em que o estereótipo responde ao processo de 

categorização e de generalização, simplifica e recorta o real. Logo, pode provocar uma 

visão esquemática e deformada do outro que leva a preconceitos. 

No que tange aos homossexuais não observamos muitos pontos positivos quando 

estereotipados. Para Marinho, citado por Silva (2007), há uma estreita relação triangular do 

estereótipo com o preconceito e o homossexual, o que o leva a afirmar que “estereótipo e 

preconceito estabelecem entre si uma dialética ‘biunívoca’. É impossível pensar um 

estereótipo sem preconceito e é impossível pensar um preconceito sem estereótipo. Um 

alimenta o outro”. Ou seja, o estereótipo se justifica no preconceito e vice versa.   

Muñoz (1996) cita um estudo de 1995 sobre a imagem do homossexual homem que 

parece corroborar este pensamento. No estudo, perguntou-se às pessoas que características 

tinham o homossexual. 50% da amostra responderam características próprias do sexo 

oposto (“transgênero”), seguido de 23% que incluíram características patológicas (doença). 

5% viram o homossexual como “degenerado” e outros 5% consideram que os 

homossexuais desejam “chamar a atenção”.6 

Pedro (2006, p. 21) reforça o que Amossy e Pierrot afirmam ao dizer que  

a consequência negativa dos estereótipos está nas generalizações 
incorretas que rotulam as pessoas e não permitem que essas sejam 
percebidas (e tratadas) como indivíduos singulares, com características 

                                                
5 Todas as citações extraídas desta obra foram traduzidas por nós do espanhol. 
6 Estudos parecidos a estes, citados por Amossy e Pierrot (2003), demonstram que há estereótipos positivos, 
como, por exemplo, as palavras associadas aos alemães, dentre elas espírito crítico, trabalhador, inteligente, 
metódico, extremamente nacionalista e eficaz. Vale ressaltar, no entanto, que qualquer estereótipo muda por 
fatores históricos e econômicos. Dessa forma, o estereótipo dos alemães, por exemplo, não foi o mesmo 
durante, antes e após o nazismo. 
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próprias, negando-lhes direitos morais e legais. Neste sentido, o 
estereótipo também pode ser visto como forma de controle social. 

Assim, a cultura popular demonstra uma informação (ou melhor, uma 

desinformação) surpreendentemente específica sobre o “monstro homossexual”, fazendo 

uso das palavras de Muñoz (1996)7, que acusa a imprensa por produzir e reproduzir os 

“sintomas” esperáveis em um homossexual. Os principais “sintomas” são: 

1- Homogeneidade: o homossexual tem sempre as mesmas características. Essa 

atribuição desconhece o fato de que os tipos humanos homossexuais são tão 

variados quanto os heterossexuais. 

2- Hipersexualização: o personagem homossexual é sempre definido em termos 

de sua sexualidade, é sempre um homossexual, uma espécie. É sempre 

promíscuo, está sempre em busca de presas sexuais. 

3- Infelicidade: esta sexualidade é mostrada como necessariamente insatisfatória. 

Os personagens homossexuais são sempre pessoas solitárias e de aparência 

ridícula. 

4- Promiscuidade: o homossexual orienta sua atração para homens heterossexuais, 

que invariavelmente o rechaçam. Esta atração não parece estar relacionada ao 

fato de que o heterossexual em questão seja mais ou menos atrativo que o 

homossexual, e sim que o homossexual carece de um critério de seletividade. 

5- Afeminado: o homossexual é invariavelmente afeminado. Esse estereótipo é 

bem difundido pelos programas de comédia da televisão. Muñoz (1996, p. 30) 

reconhece que realmente há homossexuais afeminados, mesmo que nunca tão 

estereotipados como na ficção. E lembra: “mesmo nestes casos, devemos ter em 

conta que os personagens televisivos não são uma mera ‘representação’ de uma 

realidade prévia, e sim que, muitas vezes, também os homossexuais afeminados 

aprenderam seus códigos pela televisão”. 

6- Sexo anal: com frequência as práticas homossexuais são aludidas com piadas de 

duplo sentido e se referem ao sexo anal, prática que não é exclusiva dos 

homossexuais e que tampouco é definidora da relação sexual homossexual. 

Desta maneira, o esquema se adapta à interpretação tradicional que define a 

masculinidade e a feminilidade através do sexo penetrativo.  

                                                
7 O termo “monstro” usado por Muñoz se refere ao “ser cuja conformação difere parcial ou totalmente da dos 
seres de sua espécie” (Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Español, citado por Muñoz, p. 28). 
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Se o estereótipo é um referente direto do componente cognitivo, a discriminação se 

refere ao componente comportamental, já que se define como “ação negativa, injustificada 

ou prejudicial contra os membros de um grupo, simplesmente porque pertencem a esse 

grupo”, segundo Aronson, citado por Pedro (2006, p. 21). 

Muñoz (1996) lembra que a homossexualidade é um assunto de “sentido comum” 

que funciona da seguinte forma: (a) é desejável que a homossexualidade não exista; (b) 

quando suspeitamos ou sabemos de sua existência, então o mais “adequado” é não falar do 

tema (no melhor dos casos, é “inominável”); (c) “no melhor dos casos” porque quando por 

fim se toca explicitamente no assunto da homossexualidade, esta referência funciona como 

uma acusação (“fulano é bicha”). Isto pode ser confirmado pelo fato de que todos os nomes 

populares para referir-se ao homossexual, como confirma Pedro (2006), são considerados 

ofensivos em si mesmos. 

Para analisar o princípio de negação é conveniente colocar-lhe um nome. O 

anglicismo homofobia designa as atitudes anti-homossexuais em geral, desde a violência 

manifestada até a discriminação mais ou menos sutil. A sutileza acontece, por exemplo, 

quando um homem afirma que não tem nada contra os gays e, simultaneamente, admite 

que não toleraria que seu filho/a fosse um. 

Na sequência de sua exposição, Muñoz (1996) retoma sua pergunta central: o que é 

que faz que um homossexual provoque tanto medo e rechaço? Para respondê-la, ele 

adentra na relação entre a homofobia e o silêncio, ou seja, como Foucault (apud MUÑOZ, 

1996) já havia identificado, trata-se das três formas principais da lógica da proibição: negar 

a existência, impedir que isso seja nomeado e dizer que não se deve fazer. Trata-se de uma 

lógica em cadeia: o que não deve existir é negado, mas quando sua existência se impõe, 

não há outro remédio que falar do “inominável”. Então, detona-se de vez o terceiro eixo: a 

sanção.  

A homofobia funciona, em princípio, com a negação da existência da 

homossexualidade. Um exemplo claro é a recente polêmica causada pela declaração do 

presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, em agosto de 2007, o qual afirmou que em 

seu país “não existe o fenômeno da homossexualidade”8. O pressuposto em nossa 

sociedade – e em outras também – é de que todos somos heterossexuais, até que se prove o 

                                                
8 Para o texto completo, remetemos ao artigo divulgado no site globo.com: <http://g1.globo.com/Noticias/ 
Mundo/0,,MUL109423-5602,00-AHMADINEJAD+E+RECEBIDO+SOB+PROTESTO+NOS+EUA+E+ 
DIZ+QUE+NO+IRA+NAO+HA+GAYS.html>. Acesso em: 22 fev. 2008. 
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contrário. Ou seja, quando nos apresentam uma pessoa, assumimos que ela é heterossexual, 

a menos que tenhamos motivos para “suspeitar” do contrário.  

Uma forma de “heterocentrismo” pode ser vista no sistema educativo, o qual inculca 

aos adolescentes (de qualquer orientação sexual) o preceito de que a heterossexualidade é a 

única opção válida, ou seja, não é uma opção. Dessa forma, a homossexualidade é fadada 

ao silêncio. E quando se abre a boca para falar dela, uma vez mais se cai na homofobia, 

como o caso das escolas católicas espanholas que passarão a educar na “compaixão” aos 

gays9. 

 Atualmente, tem ganhado força a ideia de que a homossexualidade não é uma 

questão de escolha, o que leva o termo opção sexual a ser um equívoco. Alguns preferem 

condição sexual ou orientação sexual, o que reflete melhor sua questão bio-psico-social e 

cultural. E um fator importante no entendimento da convivência com esta condição ou 

orientação é que em quase todas as culturas o machismo é sutil ou escancaradamente 

existente. Isso leva ao fato de os gays serem condenados na maior parte do planeta. Pouco 

adianta dizer que a homossexualidade não é doença, quando não há dado científico para 

uma demanda que exige prova. Dessa forma, continua a influência da moral religiosa que 

afirma de modo radical ser a homossexualidade um vício, uma aberração, uma anomalia 

que deve ser combatida, além de punida. 

Entre tantos conceitos, emerge uma expressão muito em voga atualmente: o 

politicamente correto. Apesar de ser indefinida e de carecer de um verdadeiro conteúdo, 

ela aparece sobrecarregada de múltiplos sentidos. Vladimir Volkoff, doutor em filosofia, 

explica o termo da seguinte maneira em uma entrevista10: 

Seu fundamento básico é aquele do “vale tudo”. Nele encontramos 
restos de um cristianismo degradado, de um socialismo reivindicativo, 
de um economicismo marxista e de um freudismo em permanente 
rebelião contra a moral do ego. Se compararmos a demolição do 
comunismo com uma explosão atômica, diríamos que o politicamente 
correto constitui a nuvem radioativa que acompanha a hecatombe. [...] 

O politicamente correto consiste na observação da sociedade e da 
história em termos maniqueístas. O politicamente correto representa o 
bem e o politicamente incorreto representa o mal. O sumo bem consiste 
em buscar as opções e a tolerância nos demais, a menos que as opções 
do outro não sejam politicamente incorretas; o sumo mal encontra-se nos 
dados que precederiam à opção, quer sejam estes de caráter étnico, 

                                                
9 Para o texto completo, remetemos ao artigo divulgado no site do jornal espanhol El País: 
<http://www.elpais.com/articulo/sociedad/escuela/catolica/educara/compasion/gays/elpepisoc/20071114elpe
pisoc_10/Tes>. Acesso em: 22 fev. 2008.  
10 Entrevista dada ao site Mídia sem Máscara. Disponível em: <http://www.midiasemmascara.com.br/artigo. 
php?sid=1930>. Acesso em: 22 fev. 2008. 
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histórico, social, moral e inclusive sexual, e inclusive nos avatares 
humanos. O politicamente correto não atende à igualdade de 
oportunidade alguma no ponto de partida, senão, ao igualitarismo nos 
resultados no ponto de chegada.  

Nas palavras de Soares (1998, p. 221), o politicamente correto seria um  
nome vago e controverso de um processo aberto, em construção, tenso e 
incerto, que funciona como uma gravitação sociológica, impelindo os 
indivíduos a constantes negociações e renegociações de sentidos e 
valores. É apenas o reavivamento do debate ético-político.  

Por tudo isso, talvez uma das maneiras de diminuir os preconceitos, incluindo o 

preconceito sobre a orientação sexual, é exatamente a discussão do que vem a ser o 

politicamente correto. Isso significa “estimular um debate democrático que a sociedade 

brasileira tem procurado evitar, para preservar o conforto de ideologias homofóbicas, 

misóginas e racistas, de direita e de esquerda” (SOARES, 1998, p. 234).  

 

 

1.3  - A carteira de identidade do homossexual 
 

Alguns teóricos acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso. 

Segundo Hall (2000), um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 

sociedades modernas no final do século XX, e isso está fragmentando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos 

tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão 

também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios 

como sujeitos integrados. Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas 

vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito, tanto de seu lugar no mundo social e 

cultural quanto de si mesmos, o que constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo. 

Hall (2000, p. 10-13) distingue três concepções de identidade: 

1- sujeito do Iluminismo: baseado numa concepção da pessoa humana como um 

indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia 

pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo ao longo da existência do indivíduo. O 

centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. Essa concepção era 

muito “individualista” do sujeito e de sua identidade. 
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2- sujeito sociológico: refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a 

consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-

suficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas importantes para 

ele”, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos (a cultura) 

dos mundos que ele/ela habitava. Desta forma, a identidade seria formada na 

“interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência 

interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado num diálogo 

contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses 

mundos oferecem. 

3- sujeito pós-moderno: caracteriza o sujeito como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”, 

formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É 

definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor 

de um “eu” coerente. Na medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada 

uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. 

Alguns autores, como Heilborn (1996), definem identidade como a “acepção de um 

conjunto de marcas sociais que posicionam um sujeito em um determinado mundo social”, 

algo bem parecido com o sujeito sociológico de Hall. Moita Lopes (apud ACCIOLY, 

2007), por outro lado, aproxima-se da definição de sujeito pós-moderno quando afirma que 

identidade é  

um construto de natureza social – portanto, político –, isto é, identidade 
social, compreendida como construída em práticas discursivas, e que não 
tem nada a ver com uma visão de identidade como parte da natureza da 
pessoa, ou seja, identidade pessoal, nem com sua essência nem com um 
si-mesmo unitário. 

O que dizer dos homossexuais nessa visão pós-moderna? Como veremos mais 

adiante quando tratarmos da discrição, parece claro que os homossexuais também 

assumem diversas identidades em diversas ocasiões, dando a impressão de um “eu” 

incoerente.  
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No caso específico dos gays, poderíamos fazer menção, inicialmente, a uma 

identidade sexual. Como afirma Nolasco (1995, p. 18), “a representação social dos homens 

é constituída a partir do sexo, que se torna um dispositivo norteador para suas ações e 

intenções durante a vida, sejam eles homo ou heterossexuais”. Sá (2003, p. 203), por seu 

turno, afirma que a sexualidade humana 

vai para além do campo biológico, donde a ilação de que o sexo não 
pode ser visto como mera função reprodutora. A sexualidade do ser 
humano consiste em um conjunto de aspectos, quais sejam, o biológico, 
o psíquico e o comportamental, que se integram entre si. A integração 
destes aspectos é denominada status sexual. A partir do status sexual, 
surge, para o indivíduo, o direito à identificação sexual, que por sua vez 
se insere no campo dos direitos de personalidade. 

Nesta monografia analisaremos homens que se intitulam homossexuais (portanto não 

consideraremos as lésbicas e nem os bissexuais) e que não se intitulam travestis (ou seja, 

aqueles que se caracterizam pelo uso de “roupagens cruzadas”, segundo Sá (2003)). 

Também não incluiremos os transexuais, que são aqueles biologicamente perfeitos, mas 

que acreditam pertencer ao sexo contrário à sua anatomia. Como nosso corpus se constitui 

de perfis de sites de relacionamento, espera-se, de acordo com as normas dos sites, que o 

público tenha mais de 18 anos. Infelizmente, não há como saber, através de análise dos 

perfis, a que estratificação social pertencem os usuários, haja vista que o acesso à internet 

tem crescido de forma acelerada, alcançando todos os níveis sócio-econômicos. Todavia, 

podemos formular hipóteses a partir da materialidade discursiva. 

Ainda sobre a questão da identidade social, Salem, citado por Heilborn (1996), 

propõe que o perfil do homem moderno pode ser sintetizado numa determinada 

configuração de valor que concatena três princípios éticos: a psicologicidade, a igualdade e 

a mudança. Estes princípios se exprimem concretamente em normas e comportamentos de 

valorização da singularidade e liberdade individuais, de afirmação da homossexualidade 

como estilo de vida, e do abandono da coabitação como regra. Dessa forma, os sujeitos 

enquadram-se em um determinado universo de valores que transcendem a orientação 

sexual e é dentro destes marcos que se podem entender suas formulações a respeito da 

construção de suas identidades. 

Entretanto, esta é uma forma generalizada de como identificar socialmente os 

homossexuais, porque nem todos apresentam as mesmas características. Inclusive, é 

possível, em determinados contextos, entender-se como homossexual e em outros não. 

Como revela Heilborn (1996, p. 143),  
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o constrangimento que a relação com certas instâncias sociais como 
família, vizinhança e trabalho produz, torna patente acertos e 
acomodações no modo de administração da identidade sexual. Assim, as 
escolhas explicitam-se como opções limitadas a um campo de 
possibilidades.  

Um elemento de caracterização do indivíduo, contudo, merece comentários neste 

trabalho por ser um ponto delicado: o gênero. Grosso modo, o gênero se refere às 

diferenças entre as mulheres e os homens, mas, ainda que gênero seja usado como 

sinônimo de sexo, nas ciências sociais refere-se às diferenças sociais, conhecidas nas 

ciências biológicas como papel social de gênero, isto é, um conjunto de comportamentos 

associados à masculinidade e à feminilidade, em um grupo ou sistema social. Sá (2003, p. 

203), neste sentido, considera que, para que possamos ter a determinação exata do sexo do 

homem, há que ser observado o conjunto de aspectos de sua sexualidade. Estes aspectos 

são classificados em três grupos:  

(a) o sexo biológico, constituído pelo sexo morfológico (diz respeito à forma ou 

aparência de uma pessoa no seu aspecto genital), pelo sexo genético e pelo 

sexo endócrino (formado pelo sexo gonodal e pelo sexo extragonodal, 

referentes às glândulas tiróide e epífise, respectivamente, que têm como 

função atribuir ao indivíduo outros traços de masculinidade ou 

feminilidade); 

(b) o sexo psíquico, que se afigura como característica de reação psicológica do 

indivíduo perante a determinados estímulos; 

(c) o sexo civil, que é o sexo jurídico ou legal e sua determinação se dá 

normalmente por meio do sexo biológico. 

Nolasco (1995), ao tratar da desconstrução do masculino, tece comentários sobre um 

indivíduo polifônico que emerge no cenário contemporâneo. Trata-se de um indivíduo que 

é produzido a partir de sucessivas crises, transformações cotidianas e reavaliação sobre o 

modo como se vê. No depoimento de algumas mulheres que vivem nos grandes centros 

urbanos, encontra-se uma associação direta entre símbolos da condição masculina (por 

exemplo: carro, prestígio e poder) e a expressão de seu lado masculino. Da mesma forma, 

alguns homens, ao reconhecerem suas necessidades afetivas, fazem-no referindo-se ao seu 

lado feminino. Há, portanto, como comenta Nolasco (1995, p. 16),  
uma ‘autorização’ para que o indivíduo possa distanciar-se de um certo 
determinismo naturalista utilizado pelas ciências humanas e sociais, que 
definem o que são comportamentos de homem e de mulher, tomando para 
si o que socialmente está atribuído ao outro sexo.  
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No caso do homossexual, fala-se de um “estranho” que não chega nunca, que não se 

fixa e que desassossega o social com seu potencial de metamorfose que pode oscilar entre 

o masculino e feminino. Para Trevisan (apud SILVA, 2006?),  
o homossexual coloca a masculinidade em questão, e a denuncia como 
insustentável, e assim, abre espaço para o diferente, e desse modo se 
constitui num signo de contradição para a normalidade, um desejo, um 
devir como afirmação de uma identidade itinerante.  

Tanto é assim que o perceber-se homossexual, em geral, é um processo lento de luto, com 

revolta, culpa e negação, bem como de tentativas para cumprir seu devir de macho viril e 

reprodutor a que está condicionado. Desde criança, o homem é estimulado a se afastar de 

suas “experiências interiores”, ao mesmo tempo em que é pressionado a obter o melhor 

desempenho no que faz. Esta filosofia da ação (NOLASCO, 1995, p. 22) gera um efeito 

totalizador sobre a representação social masculina, que tem no sexo seu dispositivo 

homogeneizador. Daí surge a crença de que todos os homens são iguais. O autor ainda 

afirma que não constitui uma tarefa fácil renunciar a uma representação de si com 

qualidades extraordinárias, promessas grandiosas que, ao longo dos anos, serviram-lhes de 

modelo. Ou seja, aquilo que vai contra o sexo do indivíduo sofre recalcamento. 

Quando o assunto é gênero caímos, inevitavelmente, na imagem clichê do masculino 

e feminino. Um clichê é uma imagem sensoriomotora da coisa. Como consideram Amossy 

e Pierrot (2003, p. 17), o termo clichê nos anos 1990 

aparece como metáfora fotográfica e tipográfica da imitação social. Os 
clichês verbais só se mencionam brevemente, mas lhes são dado um 
papel ativo de coesão social. A linguagem aparece como o grande 
veículo de imitações. A imitação está apresentada como uma ação a 
distância de uma mente sobre outra, uma ação que consiste em uma 
reprodução quase fotográfica de um clichê mental pela placa sensível de 
outra mente. 

O masculino percebido como um clichê se sustenta no argumento biológico. É 

recente considerá-lo desvinculado do sexo. Durante muitos anos sexo e gênero foram 

tomados como sinônimos. A compreensão dos homens sobre eles mesmos se apoia em 

uma suposição biológica, na qual o que se sente, pensa e faz é tido como decorrente do 

efeito desta herança orgânica. Como, portanto, nesta visão, deixar de pensar que o 

homossexual é uma doença? Quem seria capaz de assumir-se diferente do que o corpo 

manda? Sá (2003, p. 204) comenta que há um protótipo do que a sociedade considera 

indivíduo normal em relação à sexualidade, diferenciando-o dos outros tipos sexuais. Nesta 
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esteira de raciocínio, afigura-se normal o indivíduo que possui sexo biológico em 

harmonia com o sexo psíquico (é o que chamamos de indivíduo heterossexual).  

Se não é fácil assumir-se, aceitar-se e abrir-se a essa experiência, não é menos difícil 

relacionar-se com o outro nesta condição. Heilborn (1996) comenta que os casais lésbicos 

costumam reproduzir o binômio masculino–dominação–atividade sexual versus feminino–

submissão–passividade sexual, estruturador do modelo hierárquico do gênero e da 

identidade sexual na sociedade brasileira (a este binômio acrescentam-se outros adjetivos, 

como emotivo e fragilidade ao feminino e racional, prestígio material, força e violência ao 

masculino). Não muito diferentes são os casais gays masculinos. Entretanto, observa-se a 

disseminação de estilos de vida, em ambos casos, que apostam em um modelo simétrico, 

cuja expressão é o embaralhamento dos atributos de gênero. Isso acontece porque, 

primeiramente, colocamo-nos diante do que a cultura define (no plano sociológico e 

psicológico) como sendo os característicos de um e de outro sexo, e, em segundo, por 

podermos pensar o que um homem e uma mulher devem recalcar para serem reconhecidos 

como homem ou mulher. Como comenta Nolasco (1995, p. 17), “se a anatomia não é um 

destino, ela é pelo menos um ponto de referência e confluência das possibilidades de 

reconhecimento das múltiplas organizações subjetivas”.  

O homossexual, apesar de fugir deste padrão, entra em outro, no qual reflete o 

estereótipo também criado pela sociedade. O que se observa atualmente, entretanto, é a 

existência, nos segmentos lésbicos, por exemplo, de um enorme apelo à diferenciação 

frente às outras mulheres homossexuais, segundo o qual a postura corporal e a 

indumentária expressam um diálogo com essas imagens veiculadas sobre o par lésbico. O 

que se observa atualmente entre os homossexuais é, por exemplo, a diferenciação, frente 

aos outros gays, por meio do distanciamento do estigma visível. No caso dos homens 

homossexuais, isso se dá por meio dos sinais corpóreos que indicam, para o senso comum, 

inferioridade de caráter ou fraqueza moral. Em outras palavras, um distanciamento do 

afeminado.  

Freud (1969) já afirmava que a distinção anatômica entre os sexos deve expressar-se 

em consequências psíquicas. Para ele, a mulher sempre invejará o homem por não possuir 

um pênis e se sentirá em desvantagem e injustiçada, deixando marcas indeléveis em seu 

desenvolvimento e na formação de seu caráter. Dessa forma, atribui-se às mulheres um 

complexo de castração. Os homens também terão este complexo, mas só depois de 

haverem constatado, à vista dos genitais femininos, que o órgão, que tanto valorizam, não 
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acompanha necessariamente o corpo. Nisto, acodem à lembrança do menino as ameaças 

que provocou contra si, ao brincar com esse órgão; começa a dar crédito a elas, e cai sob a 

influência do temor de castração, que será a mais poderosa força motriz do seu 

desenvolvimento subsequente.  

Poderíamos entender, então, que o homem afeminado se aproxima da mulher não 

biologicamente, mas sim aparentemente, levando consigo toda a carga negativa possível 

que a castração carrega. É como se ele negasse seu órgão tão valorizado.  

Muñoz (1996, p. 110) comenta que, como padrão subcultural, o afeminado foi uma 

expressão coletiva da violação da masculinidade constituída pela vida gay. Isto pode ser 

visto em certas práticas, como a adoção massiva de ídolos femininos (classicamente Greta 

Garbo, Judy Garland ou Marilyn Monroe, e atualmente Madonna, Cher, Mariah Carey ou 

Beyoncé). Acrescentaríamos o constante tratamento no feminino entre homens (como 

chamar um amigo de amiga, senhora e linda), incluindo a criação de apelidos femininos 

quando ele “sai do armário”. Nesse mesmo contexto, poderíamos ampliar o que se entende 

por afeminado e incluir a predominância dos gays em empregos tradicionalmente 

considerados como “menos masculinos” (arte e moda, por exemplo). 

De qualquer forma, o estigma dessa feminilidade em homens, quando é conhecido 

ou, de imediato, reconhecido, afasta as pessoas do estigmatizado, as quais não mais o 

percebem com qualquer outro atributo, e ele passa a ser descreditado. Assim, o 

homossexual “visível” é eclipsado por sua homossexualidade (SILVA, 2006?.). 

A questão da construção do gênero é muito importante para entender o 

relacionamento homossexual, já que vivemos em uma sociedade que nos educou para 

sermos heterossexuais, para nos casarmos e para termos filhos. Essa mesma sociedade 

contribuiu para a representação do homem trabalhador, homem pai, homem sexo, homem 

violência, homem razão, e se vê hoje frente a questões como: “o que é ser homem?”, “o 

que quer um homem no contexto contemporâneo?”. Essas não são questões respondidas 

apenas com um olhar para os homossexuais, mas para as novas tendências do sexo 

masculino. 

Nolasco (1995, p. 18) complementa a discussão: 

é possível que um homem sustente uma destas indeterminações e 
mantenha-se incrédulo diante do que a cultura do Ocidente definiu como 
comportamento de homem? Para um homem, sustentar tal 
indeterminação é o mesmo que pôr em dúvida sua escolha sexual. No 
processo de socialização de um menino, surgem dúvidas que jamais se 
extinguem acerca de seu comportamento sexual, produzidas pela família 
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e escola. Por meio dessa dúvida se estabelece o que é o esperado de um 
menino: virilidade, agressividade e determinação. [...] Para um homem, 
ter os afetos fora das trilhas definidas socialmente para eles é sinal de 
que a heterossexualidade não vingou. O machão, o homem educado, o 
menino que não reage a brigas, enfim, hoje qualquer um destes tipos 
recebe um olhar inquisidor que põe em dúvida sua preferência sexual. 

Nenhum homem/macho deseja que se duvide dele, principalmente quando esta 

dúvida fere nele o que é tão valorizado e, segundo a tradição, é tão necessário para sua 

identidade: a heterossexualidade.  

Um questionamento, entretanto, paira sobre esse preceito: a heterossexualidade é tida 

como normal porque é majoritária? Ou, vista por outro ângulo, a heterossexualidade é 

majoritária porque é considerada normal? Em ambos os caminhos encontramos problemas: 

no primeiro generaliza-se o normal pela quantidade e, no segundo, uma consideração de 

“verdade absoluta” sem comprovação. Em todo caso, como afirma Silva (2006?.) ao 

referir-se ao Dia do Orgulho Gay,  

nenhuma sexualidade é motivo de orgulho, este pressupõe a posse de 
algo ou de alguma coisa de reconhecido valor. A sexualidade é uma 
vivência, e não uma competição, ou vantagem sobre o outro, a única 
vitória, devido à discriminação, é consigo mesmo, uma questão de 
identificação e aceitação. Portanto, não há de que se orgulhar.  

Alguns estudiosos sobre o assunto têm afirmado que nós, seres humanos, somos, 

intrinsecamente, bissexuais e que a obrigação de chegar a um acordo com o destino 

monossexual de cada um constitui uma das mais graves feridas narcísicas da infância. Até 

mesmo Freud, como considera Silva (2006?.), assinala que o interesse sexual exclusivo 

que os homens sentem pelas mulheres é também um problema que exige esclarecimento, 

pois a sexualidade é de natureza plástica e bissexual, e a heterossexualidade exclusiva é 

uma restrição a ela. 

Na visão de Corneau, citado por Silva (2006?.), “nem todos os homens são 

homossexuais, mas em razão da ausência do pai todos trazem consigo um desejo 

homoerótico”. Talvez por isso a homossexualidade pareça exercer certa atração e, ao 

mesmo tempo, repulsa em muitos heterossexuais. Onde há machos, como afirma Silva 

(2006?.), paira o desejo subliminar da homossexualidade. Não é à toa que nesses grupos há 

constantes brincadeiras de provocações e bolinações para testar a masculinidade do outro, 

para provar que o outro pode se revelar menos macho. 

Na relação já citada masculino–dominação–atividade sexual versus feminino–

submissão–passividade sexual, é de extrema importância analisar o ponto atividade-
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passividade dentro do contexto da relação entre homens homossexuais. Forcano, citado por 

Silva (2002), comenta que o homossexual assume perante a sexualidade uma atitude 

passiva, própria da mulher. Este autor associa o homoerotismo à postura feminina na época 

da submissão. O termo “passivo” remete à figura do homossexual com a “visibilidade do 

estigma”, ou seja, daquele que apresenta atitudes que identificam sua preferência sexual. É 

sobre esse tipo visível que se deposita a mais intensa discriminação. Segundo Dover, 

também citado por Silva (2002), na visão do senso comum, todo homossexual 

necessariamente se enquadra no estereótipo persistente de um homem com traços delicados 

e físico frágil, e que imita as mulheres, e por isso mesmo é apropriadamente designado de 

“boneca” (mantendo a relação de fragilidade e feminilidade), de “bicha” (literalmente 

verme) ou “viado” (por ser um animal, como já dito, frágil e delicado). 

Ao contrário do passivo, o homossexual ativo (para o qual no Brasil se criaram os 

termos bofe e fanchão, por exemplo) tende a ganhar status de mais macho, chegando ao 

ponto de, em raras exceções, os machos que “comem bichas” não serem classificados de 

maneira diferente dos “homens verdadeiros” devido ao seu desempenho do papel ativo. 

Muñoz (1996, p. 66-67) também comenta isso dizendo que “muitos homens que têm 

relações homossexuais não se consideram homossexuais, desde que não pratiquem o sexo 

anal e tenham o chamado papel ‘ativo’ na relação sexual”. 

A origem dessa dicotomia ativo/passivo vem da Grécia Antiga, na qual a virilidade 

do varão, mesmo que no coito homoerótico, é valorizada. A intactabilidade do ânus se 

traduz por macheza e, por conseguinte, no critério que diferencia os homens ativos dos 

homossexuais passivos. Logo, o sujeito que, na relação sexual com outro, permite-se 

passivo, é tido como desvirilizado e passa a ser desqualificado enquanto cidadão (SILVA, 

2002). Essa oposição funciona como um esquema de dominação em cuja cópula a fêmea é 

“tomada” pelo macho. Esse mesmo princípio se aplica às relações sexuais intermasculinas, 

no qual o em cima/em baixo é substituído por frente/trás. E, desse modo, o insertor adquire 

a suposta superioridade sobre o insertado. 

No entender de Mantega, citado por Silva (2002), “trata-se de um preconceito forjado 

pela cultura e introjetado pelos indivíduos de mentalidade machista que, ao 

desempenharem o papel sexual ‘ativo’, acreditam-se excluídos da homossexuailidade”.  

Há culturas, como os judeus, por exemplo, que reconhecem a androginia no campo 

do sagrado, mas não permite qualquer vestígio da fêmea na imagem do homem. A 

circuncisão, de um certo modo, significa a recusa da bissexualidade.  
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Em todos os casos, as sociedades, em geral, esperam do indivíduo “normal”, do sexo 

biológico masculino, que desempenhe o papel de seu gênero. Por conseguinte, nas palavras 

de Villela, citado por Silva (2002), “será considerado patológico ou perverso o desejo 

sexual dirigido a outro objeto que não seja o corpo da mulher”. No entanto, se for “ativo” 

e/ou provedor de prole, não deixa de pertencer ao grupo dos machos. Ou seja, ninguém 

ousa zombar de quem faz o papel ativo, porque, no imaginário social, o sujeito passivo é 

incapaz da ereção e/ou penetração, principalmente em relação ao sexo oposto (BADINTER 

apud SILVA, 2002). 

Seja como for, a homossexualidade é a expressão de uma tendência universal 

existente em todos os seres humanos, decorrente de uma predisposição bissexual 

enraizada, e o padrão de masculinidade é construído não em oposição à feminilidade, mas 

com o intuito de impedir a homossexualidade. Daí a homofobia, e daí também a 

manutenção de estereótipos, de clichês e do preconceito entre os próprios gays, os quais 

analisaremos em seu devido momento. 
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“Toda experiência humana está sempre ligada a dispositivos discursivos que 
permitem ou impedem que ela seja percebida como tal, ou seja, que adquira um 
sentido. Ao mesmo tempo, exatamente por isso, toda experiência vivida sempre 

ocorre dentro da linguagem e pode, em consequência, ser objeto do processo social 
de unificação do(s) sentido(s). Não se pode separar ‘viver’ e ‘dizer’ (ainda que 
para si mesmo) – nem, portanto, ignorar o papel desempenhado pelo controle 

social do dizer sobre a experiência.” 
 

Carlos Figari 
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2.1  - A Análise do Discurso: breves considerações 
 

Neste capítulo, apresentaremos uma breve passagem pela origem da Análise do 

Discurso, bem como pelas bases de sustentação da Análise do Discurso Francesa, 

doravante ADF e da Análise do Discurso da segunda geração11, doravante AD, a fim de 

apresentar uma visão das duas vertentes que têm uma maior abrangência no Brasil. 

Entretanto, nesse percurso não abordaremos a Análise Crítica do Discurso, embora 

consideremos sua importância no quadro da AD. 

Depois da ascensão das correntes cognitiva, pragmática e social na grande área da 

Linguística, os estudos de base estruturalista não eram mais vistos com bons olhos, já que 

os seguidores de tal linha não apreendiam a língua em sua relação com o mundo, mas 

apenas na estrutura interna de um sistema fechado sobre si mesmo. 

Parece que desde os formalistas russos há uma mudança de foco no tratamento da 

língua, quando se abriu espaço para a entrada no campo dos estudos linguísticos daquilo 

que se chamaria mais tarde discurso. Apesar de ainda operarem com o texto em nível 

transfrástico, os formalistas russos superaram a abordagem filológica ou impressionista dos 

estruturalistas. 

Nos anos de 1950, Harris e outros estudiosos, como Jakobson e Benveniste, 

mostraram a possibilidade de ultrapassar as análises confinadas meramente à frase e 

estenderam os procedimentos de linguística distribucional americana aos enunciados. 

Enquanto Harris situa-se fora de qualquer reflexão sobre a significação e as considerações 

sócio-históricas de produção que vão distinguir e marcar posteriormente a análise do 

discurso, Benveniste dá relevo ao papel do sujeito falante no processo da enunciação e 

procura mostrar como acontece a inscrição desse sujeito nos enunciados que ele emite, 

segundo afirma Brandão (2004). 

Essas duas direções vão marcar duas maneiras de pensar a teoria do discurso: 

enquanto uma entende discurso como uma extensão da linguística (que hoje dizemos que 

são os estudos com base americana), a outra considera o adentrar para a vertente do 

discurso como sintoma de uma crise interna da linguística (que seria a base europeia). 

                                                
11 Consideramos o termo segunda geração como relativo ao fato de a Análise do Discurso desenvolvida por 
Charaudeau, por exemplo, ser posterior à ADF, desenvolvida pelos seguidores de Pêcheux. 
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A perspectiva teórica da ADF é uma das mais imanentes, já que foi a primeira a 

articular a linguística com o marxismo e a psicanálise sendo, dessa forma, basicamente 

interdisciplinar. Para ela,  

a linguagem passa a ser um fenômeno que deve ser estudado não só em 
relação ao seu sistema interno, enquanto formação linguística a exigir de 
seus usuários uma competência específica, mas também enquanto 
formação ideológica, que se manifesta através de uma competência 
socioideológica. (BRANDÃO, 2004, p. 17) 

Isso porque a ADF também considera outras dimensões como o quadro das 

instituições em que o discurso é produzido; os embates históricos, sociais, etc. que se 

cristalizam no discurso; e o espaço próprio que cada discurso configura para si mesmo no 

interior de um interdiscurso. Podemos, nesse caso, observar a influência das obras de 

Marx, Foucault, Althusser e Pêcheux, o que faz despontar um caminho que exige uma 

ruptura epistemológica, que coloca o estudo do discurso num outro terreno em que 

intervêm questões teóricas relativas à ideologia e ao sujeito (MUSSALIM, 2003).  

O discurso é, dessa forma, de natureza tridimensional. Sua produção acontece na 

história, por meio da linguagem, que é uma das instâncias por onde a ideologia se 

materializa. Por isso, os estudos linguísticos tradicionais não conseguem abarcar a inteireza 

de sua complexidade. Como o discurso encontra-se na exterioridade, no seio da vida social, 

o analista/estudioso necessita romper as estruturas linguísticas para chegar a ele. É preciso 

sair do especificamente linguístico, dirigir-se a outros espaços, para procurar descobrir, 

descortinar, o que está entre a língua e a fala.  

Nas palavras de Franco (2008), a língua está inserida em seu meio social, que 

extrapola uma sistematização do seu uso e refuta a análise apenas de suas normas e regras, 

para contemplar os fatores históricos, sociais e, especialmente, ideológicos. A língua é 

entendida como um ato social que possui implicações, como conflitos, reconhecimento, 

relações de poder, constituição de identidades, etc., que não podem ser pormenorizadas. 

Para a ADF, o discurso é uma prática, uma ação do sujeito sobre o mundo. Por isso, sua 

aparição deve ser contextualizada como um acontecimento, pois funda uma interpretação e 

constrói uma vontade de verdade. Quando pronunciamos um discurso agimos sobre o 

mundo, marcamos uma posição - ora selecionando sentidos, ora excluindo-os no processo 

interlocutório (CARNEIRO & CARNEIRO, 2007). 

Machado (2001) aponta para uma segunda tendência dos estudos da ADF, cujo 

representante seria Charaudeau com sua teoria Semiolinguística. Estes estudos não 
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desprezam aquisições resultantes de pesquisas em Etnometodologia, em Antropologia, em 

Sociologia, nem tampouco as aquisições da Pragmática e do dialogismo bakhtiniano. 

Diferentemente da ADF, que serviria, grosso modo, para desvendar a manipulação 

ideológica nos discursos e que consideraria o Homem como um ser político-pensante, a 

AD serviria para analisar os diferentes discursos e suas variantes, de uma cultura para 

outra, o que levaria a considerar a linguagem enquanto veículo social de comunicação e o 

Homem como um ser social criado/condicionado pela sociedade/cultura do lugar onde 

vive. Dessa forma, enquanto sujeito-falante, ele “repete” a voz do social, mas o lado 

psicossocial-situacional lhe garante também uma individualidade (nem completamente 

individual, segundo Machado (2001), nem completamente coletivo: um amálgama dos 

dois). 

 

2.1.1 - O Sujeito nas diversas vertentes da Análise do Discurso 

Na tentativa de melhor compreender como os participantes do site ManHunt.net 

constroem uma imagem de si, procederemos agora à apresentação do posicionamento de 

alguns autores das vertentes ADF e AD quanto ao conceito de “sujeito”.  

O sujeito tomado por ambas não é o da Linguística Clássica, que o concebe ora como 

idealizado, ora como mero falante; nem o sujeito idealizado baseado na crença de que 

todos os falantes de uma mesma comunidade falam a mesma língua. E mais distante ainda 

está do sujeito da Gramática Normativa, que o classifica em simples, composto, 

indeterminado, oculto e inexiste. O sujeito do discurso não pode estar reduzido aos 

elementos gramaticais, pois ele é historicamente determinado. 

Não se trata de indivíduos compreendidos como seres que têm uma existência 

particular no mundo; isto é, sujeito, na perspectiva em discussão, não é um ser humano 

individualizado. Um sujeito discursivo deve ser considerado sempre como um ser social, 

apreendido em um espaço coletivo.  

Possenti (2003) trata da problemática da conceituação de sujeito e cita diversos 

estudiosos que se debruçaram nesta questão. Ele comenta que com frequência se misturam 

os sujeitos (com ‘s’ minúsculo), que são os sujeitos “pequenos”, os locutores que de fato 

falam e andam por aí, com os Sujeitos (com ‘s’ maiúsculo), que são os realmente tratados 

pela AD.  

Para Maingueneau (citado por POSSENTI, 2003, p. 33), por exemplo, o discurso do 

sujeito é marcado fortemente por sua posição social porque existe um laço “obscuro, mas 



 33

necessário, entre a natureza desse discurso e o fato de pertencer a tal grupo ou classe”. Por 

outro lado, o sujeito freudiano é livre, dotado de razão, mas cuja razão vacila no interior de 

si mesma. Ele é um ser que, sem dúvida, recebe seus limites de uma determinação 

fisiológica, química ou biológica, mas também de um inconsciente concebido em termos 

de universalidade e de singularidade. Já o sujeito do estruturalismo é sempre nômade, fato 

de individuações, mas impessoais, ou de singularidades, mas pré-individuais. Ginzburb, 

citado por Possenti (2003), considera que, assim como a língua, a cultura oferece ao 

indivíduo um horizonte de possibilidades latentes, como uma jaula flexível e invisível 

dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um. Foucault, por sua vez, 

define sujeito como aquele das práticas do quotidiano, cercado de circunstâncias que 

certamente não o deixam livre, mas que não o subjugam. É como se o sistema fosse frouxo 

e nos obrigasse a ter determinadas escolhas, a seguir uma estética da existência 

(POSSENTI, 2003). 

Seja como for, o sujeito é aquele que está inserido em uma sociedade e em tal foi 

criado, o que o leva a ter determinadas atitudes e a interpretar a dos outros sob 

determinados pontos de vista, apesar de constituir-se em ser único e com vivências 

diferentes caso se compare com outros sujeitos da mesma sociedade. 

Ao tratar de interpretação de piadas, Possenti (2003, p. 32) afirma que o sujeito, em 

seu trabalho interpretativo, “precisa coincidir com outros, mas por seu trabalho; e a 

coincidência se perde se, por exemplo, se tratar de sujeitos afásicos ou, eventualmente, se 

não partilham da mesma memória – estrangeiro etc.”. Isso porque ambos participantes da 

interação devem saber que se está fazendo uma piada, ou seja, a posição de sujeito não 

importa apenas pelo viés de como a piada nasce, mas também de como ela circula, como é 

recebida e como afeta os outros. É mais que um fator inconsciente: torna-se necessário 

separar o que um sujeito sabe do que ele não sabe, e, no mesmo gesto, o que é partilhado 

também tem relevância. 

Assim, o sujeito do discurso, de acordo com as bases da ADF, é histórico, social e 

descentrado. Descentrado porque é cindido pela ideologia e pelo inconsciente; histórico 

porque não está alienado do mundo que o cerca; e social porque não é o indivíduo, mas 

aquele apreendido num espaço coletivo. A constituição do sujeito discursivo é, pois, 

marcada por uma heterogeneidade decorrente de sua interação social em diferentes 

segmentos da sociedade. Isso implica três coisas: o sujeito não ocupa uma posição central 
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na formação do discurso; ele não é necessariamente a fonte do que diz; muito menos tem 

uma identidade fixa e estável. 

O sujeito não ocupa uma posição central porque, como afirma Brandão (2004), sua 

noção deixa de ser idealista, imanente. O sujeito da linguagem não é o sujeito em si, como 

já dito, mas tal como existe socialmente, interpelado pela ideologia. Dessa forma, ele não é 

a origem, a fonte absoluta do sentido, porque na sua fala outras falas se dizem.  

A autora resgata o fato de que a reflexão sobre a língua tem seguido duas tendências: 

a representativa, que considera que os nomes representariam o protótipo das categorias 

gramaticais, atribuindo-se ao nome próprio o ideal da representação pura, isto é, a língua 

tinha como função representar o real; enquanto que na tendência demonstrativa a língua 

adquire espessura própria e entra no “campo monstratório”, termo usado por Buhler para 

referir-se a esse deslocamento do lugar de representar o real para “mostrá-lo”. 

Nessa segunda tendência, o sujeito passa a ocupar uma posição privilegiada, e a 

linguagem passa a ser considerada o lugar da constituição da subjetividade. E, segundo a 

autora (2004, p. 54), porque constitui o sujeito, pode representar o mundo. Citando 

Orlandi, Brandão distingue três etapas do percurso da concepção do sujeito nas teorias 

linguísticas modernas: 

a) a primeira fase, na qual as relações interlocutivas estão centradas na ideia da 

interação, harmonia conversacional, troca entre o eu e o tu; 

b) a segunda fase, na qual se passa para a ideia do conflito e as relações 

intersubjetivas, centradas no outro, são governadas por uma tensão básica em 

que o tu determina o que o eu diz, ocorrendo uma espécie de tirania do primeiro 

sobre o segundo; 

c) a terceira fase, a qual reconhece no binarismo da fase anterior uma polarização 

que impedia apreender o sujeito na sua dispersão, diversidade. A AD procura, 

então, romper com a circularidade dessa estrutura dual e reconhece no sujeito 

um caráter contraditório que, marcado pela incompletude, anseia pela 

completude, pela vontade de “querer ser inteiro”. Dessa forma, numa relação 

dinâmica entre identidade e alteridade, o sujeito é ele mais a complementação do 

outro. O centro da relação não está nem no eu nem no tu, mas no espaço 

discursivo criado entre ambos. O sujeito só se completa na interação com o 

outro. 
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Um dos estudiosos que contribuiu para o desenvolvimento das discussões sobre o 

conceito de sujeito foi Benveniste, para o qual o sujeito “é um eu que se caracteriza pela 

homogeneidade e unicidade e se constitui na medida em que interage com um tu – 

alocutário – opondo-se ambos à não-pessoa, ele (eu-tu versus ele). Apesar de esse tu ser 

complementar e indisponível, na relação é o eu que tem ascendência sobre o tu” 

(BRANDÃO, 2004, p. 58). Segundo Morais (2003), Benveniste faz antever um sujeito da 

enunciação distinto de um sujeito do enunciado quando marca fortemente o aparelho da 

enunciação através da categoria de pessoa e das demais, especialmente tempo e espaço. A 

acolhida da enunciação é que possibilitará a conversão individual da língua em discurso o 

que, obviamente, faz ver a passagem da linguística saussureana do signo, da própria 

“parole” tomada literal e denotativamente como “palavra” para o discurso. Por aí se vê que 

o sujeito acaba processando o conceito de discurso, ao mesmo tempo que é este que 

permite a subjetividade como uma categoria em processo (MORAIS, 2003, p. 54). A 

influência de Lacan nesta definição de sujeito é clara, já que enfatiza as fontes linguísticas 

no que elas têm de retórico, isto é, as suas figuras. 

Ao contrário desse sujeito de Benveniste marcadamente de uma subjetividade “ego-

cêntrica”, encontram-se os estudos de sujeito propostos, por exemplo, pela psicanálise. 

Segundo essa teoria, o sujeito apresenta as características de ser  

- dividido, clivado, cindido: o sujeito se constitui também pela interação com o 

inconsciente, concebido como a linguagem do desejo – censurado – ou seja, o sujeito se 

enuncia sem saber o que diz em uma fala que diz muito sobre este saber;  

- descentrado: o eu perde a sua centralidade, não sendo mais “senhor de sua morada”; 

é próprio da constituição do sujeito a função que o eu assume de manter a ilusão de um 

centro, mas o que importa é procurar conhecer a realidade desta ilusão: “não tomar os 

enganos construídos pelo sujeito pela realidade que mascaram; como também não ignorar 

estes enganos como ilusórios desconhecendo seu caráter real” (AUTHIER-REVUZ apud 

BRANDÃO, 2004, p. 68); 

- efeito de linguagem: para Lacan, a linguagem é a condição do inconsciente que, por 

sua vez, é o discurso do outro, isto é, o sujeito é compreendido como um efeito de 

linguagem, visto como uma representação que depende das formas da linguagem que ele 

enuncia e que na realidade o enunciam; ele não é senão da ordem da linguagem na qual ele 

tem sido aculturado. 
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Brandão (2004, p. 69) conclui que, nesta perspectiva, o falante, ao explicitar a 

presença do outro através das marcas da heterogeneidade mostrada, expressa no fundo seu 

desejo de dominância (o inconsciente, que é concebido como a linguagem do desejo 

censurado). Isto é, movido pela ilusão do centro, por um processo de denegação em que 

localiza o outro e delimita o seu lugar, o falante pontua o seu discurso, numa tentativa de 

“circunscrever e afirmar o um”.  

Algo parecido já afirmou Bakhtin quando considera que o ser humano é inconcebível 

fora das relações que o ligam ao outro. Em suas palavras, retomadas por Brandão (2004, p. 

62), “não tomo consciência de mim mesmo senão através dos outros, é deles que eu recebo 

as palavras, as formas, a tonalidade que formam a primeira imagem de mim mesmo. Só me 

torno consciente de mim mesmo, revelando-me para o outro, através do outro e com a 

ajuda do outro”. Dessa forma, a palavra não é monológica, mas plurivalente, e o 

dialogismo passa a ser, no quadro de suas formulações, uma condição constitutiva do 

sentido. Estes seriam os princípios de sua teoria da polifonia. 

Ducrot, segundo Brandão (2004), em sua teoria polifônica, ao contrário de Bakhtin, 

parte do pressuposto de que o sentido do enunciado é uma descrição de sua enunciação e 

para essa descrição o enunciado fornece indicações. Sua tese é a de que há a atribuição à 

enunciação de um ou vários sujeitos, que seriam sua origem e, também, a necessidade de 

se distinguir entre esses sujeitos pelo menos dois tipos de personagens, os locutores e os 

enunciadores. Os primeiros são aqueles responsáveis pelo dizer, mas não são um ser no 

mundo (ao contrário do sujeito falante empírico), eles são, na verdade, um ser de discurso 

que, pertencendo ao sentido do enunciado, estão inscritos na descrição que o enunciado dá 

de sua enunciação. Os enunciadores, por outro lado, são a figura da enunciação que 

representa a pessoa de cujo ponto de vista os acontecimentos são apresentados, isto é, são 

aqueles que vêem, representam o lugar de onde se olha sem que lhes sejam atribuídas 

palavras precisas. Nas palavras de Ducrot, retomadas por Brandão (2004, p. 73), “se eles 

[os enunciadores] falam é somente no sentido de que a enunciação é vista como 

exprimindo seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do 

termo, suas falas”. 

Como se vê, embora haja diferentes posições, é possível afirmar que o sujeito só 

constrói sua identidade na interação com o outro, e o espaço dessa interação é o texto. Para 

Brandão (2004, p. 76), “o domínio de cada um dos interlocutores, em si, é parcial e só tem 

a unidade no (e do) texto”. Como consequência, a significação acontece no espaço 
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discursivo criado ao mesmo tempo pelos e nos dois interlocutores. Logo, assim como o 

sentido, o sujeito é constituído no discurso e é determinado pelas posições ideológicas 

colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que palavras, expressões, proposições 

são (re)produzidas. Além disso, a ideia de um sujeito descentrado perde seu foco, de 

acordo com Brandão (2004), pois a AD não centra mais a problemática no sujeito, e sim 

nos sistemas de representação. Para ela, a relação com o poder (a ideologia) e a relação 

com o desejo (o inconsciente) estão materialmente ligados, funcionando de forma análoga 

na constituição do sujeito e do sentido. 

Charaudeau (2001), por seu turno, considera que o sujeito pode ser visto como um 

lugar de produção da significação linguageira, para o qual esta significação retorna, a fim 

de constituí-lo. O sujeito não é, pois, nem um indivíduo preciso, nem um ser coletivo 

particular: trata-se de uma abstração, sede da produção/interpretação da significação, 

especificada de acordo com os lugares que ele ocupa no ato linguageiro. 

Para este autor, como trataremos mais adiante, o ato de linguagem é um fenômeno 

que combina o dizer (lugar da instância discursiva, da encenação, é um circuito interno) e o 

fazer (lugar da instância situacional onde ocupam os responsáveis deste ato, é um circuito 

externo). Nessa interação, observa-se um motor que seria o princípio do jogo: “jogar um 

lance na expectativa de ganhar”. Dessa forma, todo ato de linguagem é o produto da ação 

de seres psicossociais que são testemunhas, mais ou menos conscientes, das práticas 

sociais e das representações imaginárias da comunidade a qual pertencem. 

Para ilustrar essas condições, Charaudeau (2001, p. 29) propõe a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

EUc corresponde ao sujeito comunicante, que é o parceiro que detém a iniciativa no 

processo de interpretação, institui o Dizer em função de três componentes 

(comunicacional, psicossocial e intencional) e através da percepção que tem do ritual 

linguageiro no qual está envolvido. O resultado da fala do EUc está centrado nas 

estratégias discursivas, que são suscetíveis de produzir efeitos de discurso. Por outro lado, 
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o TUi, o sujeito interpretante, é o parceiro que tem a iniciativa do processo de interpretação 

e que constrói uma interpretação em função dos mesmos três componentes e através da 

percepção do ritual linguageiro. 

Ambos estão implicados no jogo que lhes é proposto por uma relação contratual, que 

depende do “desafio” construído no e pelo ato de linguagem e que contém uma expectativa 

(será bem sucedido ou não?). Esses parceiros só existem, portanto, na medida em que eles 

se reconhecem e se constroem uns aos outros com os estatutos que eles imaginam. 

Se EUc e TUi são os parceiros, EUe (sujeito enunciador) e TUd (sujeito destinatário) 

são os protagonistas, aqueles que se definem como seres de fala de encenação do dizer, 

produzidos pelo EUc e interpretada pelo TUi. Estes seres de fala assumem diferentes faces 

de acordo com os papéis que lhes são atribuídos pelos parceiros do ato de linguagem em 

função da relação contratual. 

Em resumo, para Charaudeau (2001), o sujeito é mais complexo que aquele que 

somente enuncia: é aquele que também interage (componente comunicacional), que possui 

uma identidade que influencia em sua forma de dizer, como categoria sócio-profissional, 

posição hierárquica e relação de parentesco, por exemplo (componente psicossocial) e que 

tem uma intenção baseada nos conhecimentos que possui ou constrói para si mesmo sobre 

o outro (componente intencional).  

Aprofundando um pouco no componente psicossocial, o conceito de identidade, 

como vimos no capítulo 1, refere-se a construtos simbólicos organizados no sistema 

cultural como códigos de pertencimento, ou melhor, nas palavras de Naffesoli, citado por 

Accioly (2007), identidade e processos de identificação se equivalem, pois o que serve de 

suporte ao individualismo, à lógica da identidade, é algo de inteiramente relativo, que não 

é, de modo algum, constante nas histórias humanas, e que se pode, portanto, considerar que 

assuma hoje uma outra forma. 

Accioly (2007), ao relacionar ideologia e representações, afirma que estas 

formam o habitat apropriado ao florescimento da ideologia12, pois é o 
local onde se forja o ethos, a identidade pessoal13. Entre assujeitamento e 
singularização, a identidade é extraída no conflito com os conteúdos 
sociais das representações. Mas não há como forjar uma identidade sem 
atravessar o deserto da ideologia, inscrito profundamente na 
subjetividade, pois quando, mesmo em nosso foro interior, tentamos 
libertar-nos destas noções fundamentais, sentimos que não somos 

                                                
12 O conceito de ideologia será discutido a seguir, no subitem 2.1.2. 
13 Para o conceito de ethos, ver o item 2.3. 
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completamente livres, que algo nos opõe resistência, em nós e fora de 
nós. 

O que se observa nesta citação é que o ser humano traz a marca do simbólico, que 

constitui e no qual se constitui. É este universo simbólico, também, que ordena a história, 

localiza todos os acontecimentos coletivos em uma unidade coerente, que inclui o passado, 

o presente e o futuro. Com relação ao passado, por exemplo, estabelece uma memória que 

é compartilhada por todos os indivíduos socializados na coletividade, como considera 

Accioly (2007). 

Seguindo essa lógica, podemos pensar que o que define de fato o sujeito é o lugar de 

onde fala. Foucault, citado por Brandão (2004), afirma que não importa quem fala, mas o 

que ele diz não é dito de qualquer lugar. Esse lugar é um espaço de representação social 

(por exemplo: médico, pai, professor, motorista etc.), que é uma unidade apenas abstrata, 

pois, na prática, é atravessada pela dispersão. A unidade é uma criação ideológica, é uma 

coação da ordem do discurso. Por isso, podemos dizer que o sujeito é um acontecimento 

simbólico. Como afirmam Carneiro e Carneiro (2007), citando Orlandi, se o sujeito não 

sofrer os efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se submeter à língua e à história, ele não 

se constitui, ele não fala, ele não produz sentidos. 

A interseção que se vê entre sujeito e identidade, portanto, é o próprio discurso. Um 

sujeito terá uma identidade definida através do discurso, e este é, por sua vez, 

marcadamente ideológico. Para Pêcheux, inclusive, vemos nos protagonistas do discurso 

não a presença física de organismos humanos individuais, mas a representação de lugares 

determinados na estrutura de uma formação social, lugares cujo feixe de traços objetivos 

característicos pode ser descrito pela Sociologia. No discurso, as relações entre esses 

lugares, objetivamente definíveis, acham-se representadas por uma série de formações 

imaginárias que designam o lugar que destinador e destinatário atribuem a si mesmos e ao 

outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. 

Grosso modo, a identidade seria construída pelo sujeito do discurso durante o 

processo discursivo, ou seja, na fonte da produção dos efeitos de sentido no discurso 

(BRANDÃO, 2004, p. 42). A língua é, portanto, o lugar material em que se realizam esses 

efeitos de sentido, e não o mundo extralinguístico. 

Neste trabalho, analisaremos a formação da identidade de alguns gays do sexo 

masculino por meio da discursividade desses sujeitos ao se descreverem ou descreverem o 

outro nos perfis dos sites de relacionamento selecionados. Levaremos em consideração, 
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por conseguinte, o material linguístico, isto é, o texto produzido pelos sujeitos e as fotos 

usadas por eles para ilustrar o perfil, pois a escolha da mesma (ou da ausência dela) 

também contribui para a criação da sua identidade, como aprofundaremos no próximo 

capítulo. 

Antes, entretanto, faz-se necessário explicar melhor o conceito de ethos e ideologia, 

termos já citados neste capítulo. 

 

2.1.2 - Ideologia e imaginários sócio-discursivos 

O termo ideologia é um dos mais confusos e controversos. Nasceu como sinônimo da 

atividade científica que procurava analisar a faculdade de pensar, tratando as ideias como 

fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo humano, enquanto organismo vivo, 

com o meio ambiente (BRANDÃO, 2004). No entanto, na época de Napoleão, o termo 

passa ter um sentido pejorativo e passa a ser visto como uma doutrina irrealista e sectária, 

sem fundamento objetivo, e perigosa para a ordem estabelecida.  

Para Marx e Engels, ideologia se identifica com a separação que se faz entre a 

produção das ideias e as condições sociais e históricas em que eles são produzidas. Assim, 

a produção de ideias, de concepções e da consciência liga-se, a princípio, diretamente e 

intimamente à atividade material e ao comércio material dos homens, como uma 

linguagem da vida real. O que as ideologias fazem, segundo os autores, é colocar os 

homens e suas relações de cabeça para baixo, como ocorre com a refração da imagem 

numa câmara escura. Essa inversão da imagem representa, metaforicamente, o desvio de 

percurso que consiste em partir das ideias para se chegar à realidade. É nesse momento em 

que Chauí, citada por Brandão (2004, p. 20), afirma que nasce a ideologia, para Marx, 

como  

“o sistema ordenado de ideias ou representações e das normas e regras 
como algo separado e independente das condições materiais, visto que 
seus produtores – os teóricos, os ideólogos, os intelectuais – não estão 
diretamente vinculados à produção material das condições de existência. 
E, sem perceber, exprimem essa desvinculação ou separação através de 
suas ideias.” 

Com a separação entre trabalho intelectual e trabalho material, Marx chega à 

caracterização de ideologia como um instrumento de dominação de classe, porque a classe 

dominante faz com que suas ideias passem a ser ideias de todos. A classe dominante, para 

ele, é a força material dominante da sociedade e, ao mesmo tempo, é sua força espiritual. 

Na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época 
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histórica, fazem-no em toda a sua extensão e, como consequência, dominam também como 

pensadores, como produtores de ideias e regulam a produção e distribuição de ideias de seu 

tempo e, por isso, são as ideias dominantes da época. 

Necessária à dominação, a ideologia é ilusão, isto é, abstração e inversão da 

realidade, e por isso permanece no plano imediato de aparecer social, nas palavras de 

Chauí, citada por Brandão (2004, p. 21-22). Este aparecer social é o modo de ser do social 

de ponta-cabeça. Não é algo falso ou errado, e sim como o processo social aparece para a 

consciência direta dos homens. Isso quer dizer que uma ideologia sempre possui uma base 

real, mas essa base está de ponta-cabeça, é a aparência social.  

A fim de criar na consciência dos homens essa visão ilusória da realidade, a 

ideologia, para Marx, organiza-se como um sistema lógico e coerente de representações 

(ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que apontam e prescrevem aos 

membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar, 

o que devem sentir, o que devem fazer e a forma como devem fazer. Na verdade, a 

ideologia não explicita e não pode explicitar tudo, pois corre o risco de se perder, de se 

destruir ao expor, por exemplo, as diferenças, as contradições sociais. Essa manobra 

camufladora vai fazer com que o discurso, e de modo especial o marcadamente ideológico, 

se caracterize pela presença de “lacunas”, “silêncios”, “brancos” que preservam a 

coerência do seu sistema (BRANDÃO, 2004, p. 22). 

Althusser, segundo Brandão (2004), por outro lado, considera que a ideologia é a 

maneira pela qual os homens vivem a sua relação com as condições reais de existência, e 

essa relação é necessariamente imaginária, pois o homem produz formas simbólicas de 

representação da sua relação com a realidade concreta o que, abstratamente, supõe um 

distanciamento da realidade. Esse distanciamento pode ser a causa para a transposição e 

para a deformação imaginária das condições de existência reais do homem para a alienação 

no imaginário da representação das condições de existência dos homens. 

Além disso, segundo sua teoria, a existência da ideologia é material, porque as 

relações vividas, nela representadas, envolvem a participação individual em determinadas 

práticas e rituais no interior de aparelhos ideológicos concretos. A ideologia se materializa, 

pois, nos atos concretos, assumindo com essa finalidade um caráter moldador das ações. 

Logo, a prática só existe em uma ideologia e através de uma ideologia. 

Outro ponto importante considerado por Althusser é que toda ideologia tem por 

função constituir indivíduos concretos em sujeitos e é através desses mecanismos que a 
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ideologia, ao funcionar nos rituais materiais da vida cotidiana, opera a transformação dos 

indivíduos em sujeitos. O reconhecimento acontece quando o sujeito se insere, a si mesmo 

e a suas ações, em práticas reguladas pelos aparelhos ideológicos. Ou seja, será somente 

através do sujeito que a existência da ideologia será possível. 

Paralelo ao conceito de ideologia, Charaudeau (2006) lança o termo imaginários 

sócio-discursivos. Segundo o autor, esses imaginários são formados por um conjunto de 

julgamentos e conhecimentos que funcionam como uma espécie de mediação externa, o 

que permite aos indivíduos se reconhecerem como pertencentes a um grupo com o qual 

eles compartilham determinados imaginários.  

Tais imaginários consistem em um conjunto de representações que um grupo social 

ou um indivíduo constrói sobre o mundo. Estas representações testemunham as percepções 

do sujeito a respeito de tudo que o cerca e se relacionam aos valores atribuídos por ele. 

Além disso, os imaginários a que Charaudeau faz referência são sociais, isto quer dizer que 

são relativos aos conhecimentos, e são relativos às crenças, aos valores que possuímos 

acerca de seres e objetos. Essas representações são formadas ao longo da vida e estão 

relacionadas com o local em que vivemos, com as pessoas com as quais convivemos, 

enfim, são externas. 

Em relação às crenças e aos conhecimentos, Lima (2006), citando Charaudeau, 

considera que enquanto os saberes de crença referem-se a critérios de verdade interiores ao 

sujeito, os valores de conhecimento estariam ligados a critérios de verdade exteriores. 

Dessa forma, no primeiro caso, os valores não teriam a obrigação de ser verdadeiros, já que 

estariam ligados à subjetividade do indivíduo, o que não seria o caso dos valores de 

conhecimento.  

Consideraremos aqui uma diferença entre estereótipos e imaginários. Enquanto os 
primeiros tendem a depender do julgamento de um sujeito e buscam cristalizar uma 
determinada ideia, os segundos não são rígidos e não têm o objetivo de estabelecer 
verdades. Os imaginários sócio-discursivos não possuem uma valoração no sentido de 
certo/errado, bom/mau. Com isso, eles não restringem o discurso analisado ao sentido e ao 
valor do estereótipo. Os imaginários visam a demonstrar as visões de mundo relativas a um 
determinado assunto e em uma situação comunicativa específica (PROCÓPIO, 2009). 

Como veremos no próximo capítulo, esses imaginários são, com frequência, baseados 

em estereótipos e são usados para justificar atos como o preconceito. 
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2.2  - A Teoria Semiolinguística 
 
Dentro da AD, merece destaque a Teoria Semiolinguística, lançada por Patrick 

Charaudeau na década de 1980 e que não despreza aquisições vindas de pesquisas em 

Etnometodologia, Antropologia, Sociologia, Psicologia e Pragmática.  

Para o autor, a significação discursiva é uma resultante de dois componentes: um 

linguístico, já que opera com material verbal (a língua), sendo ele mesmo estruturado de 

maneira significante segundo os princípios de pertinência que lhe são próprios; e outro 

situacional, já que opera um material psicossocial, testemunha dos comportamentos 

humanos, que colabora na definição dos seres ao mesmo tempo como atores sociais e 

como sujeitos comunicantes (CHARAUDEAU, 1996). Com isso, propõe-se que não se 

pode chegar à construção da significação discursiva sem o estudo de um ou de outro desses 

componentes. 

Tal resultante proposta por Charaudeau implica trabalhar com três oposições, a saber: 

a) proposicional X relacional: a língua não pode mais ser considerada como uma 

forma quase exclusiva de se voltar para o mundo referencial para segmentá-lo, 

estruturá-lo e representá-lo de maneira factual, e sim para significar a relação 

que se estabelece entre os parceiros do ato de linguagem. Tomando como base 

os estudos de Benveniste, que insere a subjetividade no coração da linguagem 

por meio da expressão da pessoa eu, e de Austin, que põe em evidência o fato 

de o sentido se construir por meio das forças relacionais, conclui-se que sentido 

“não se constrói somente na relação língua/mundo, mas numa relação triangular 

que subordina a referência ao mundo (a proposicional) à intersubjetividade dos 

interlocutores (a relacional)” (CHARAUDEAU, 1996, p. 7); 

b) explícito X implícito: o sentido não é apenas o que é significado explicitamente 

por uma combinação do semantismo dos vocábulos, mas também o que não é 

dito de maneira explícita, o que está implícito. Assim, o sentido se encontra na 

inter-relação entre as mensagens, que as torna solidárias umas das outras. Como 

afirma Machado (2005, p. 26),  

a comunicação, mesmo aquela que se instaura em um ‘mundo de papel’, 
se situa tanto no nível do implícito quanto no nível do explícito. O 
sentido do ato de linguagem deve ser procurado não apenas em sua 
configuração verbal, mas, sobretudo, no jogo que se estabelece entre 
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essa configuração (a verbal, visível e concreta) e seu sentido implícito, 
sentido este que vai depender da relação dos protagonistas do ato de 
linguagem entre si e de sua relação com as circunstâncias de 
comunicação que envolvem o dito ou o escrito; 

c) interno X externo: deve-se aceitar que existe um “fora da linguagem” (realidade 

extralinguística) que se combina de modo pertinente, mesmo se não sabemos 

bem como, com o local da manifestação discursiva. Machado (2005, p. 27) 

afirma, a partir disso, que os signos, isolados de um contexto, não divulgam 

significados no mundo das trocas linguageiras, já que eles precisam estar 

inseridos em uma totalidade discursiva que possa ultrapassar o signo em si. 

De acordo com este ponto de vista, o que se defende na Semiolinguística é que não se 

pode construir uma teoria do discurso como jogo de comunicação sem levar em conta 

simultaneamente um espaço externo e um espaço interno de construção do sentido, o que 

leva às dimensões situacional e linguística da significação discursiva. 

A significação é, pois, construída por meio de duas inter-relações que se articulam ao 

mesmo tempo uma sobre a outra: 

1) inter-relação entre dois espaços de produção de sentido, externo e interno; 

2) inter-relação entre dois espaços enunciativos, de produção (EU) e de 

interpretação (TU) com a interposição de uma avaliação.  

A partir dessas inter-relações, Charaudeau (1996) propõe algumas noções-chave no 

estudo do discurso:  

a) Contrato: seriam as normas ou regras que regem qualquer tipo de interação. Ele 

pode não ser adquirido logo de início, mas negociado entre os parceiros ou 

mesmo modificado unilateralmente, obrigando o co-enunciador a escolher entre 

aceitar e recusar o novo contrato.  

b) Projeto de fala: é o propósito comunicativo, e será construído tendo em vista 

certo número de objetivos que darão lugar a diferentes estratégias 

comunicativas e que vão engendrar o mesmo número de visées, isto é, de 

objetivos a serem alcançados. São os quatro mais importantes visées: factitivo 

(manipular o outro para fazê-lo agir de modo favorável), informativo (fazer 

saber), persuasivo (fazer crer) e sedutor (fazer prazer). 

c) Estratégias: são dispositivos linguageiros (verbal e não verbal) utilizados para o 

sujeito comunicante materializar seu propósito comunicativo de maneira a obter 



 45

certos efeitos. Elas abrangem os meios utilizados pelo sujeito comunicante para 

seduzir e/ou persuadir o sujeito interpretante. 

d) Legitimidade: diz respeito ao status do locutor, o que lhe confere o 

reconhecimento do “poder dizer”. Ela é pré-determinada e não negociável, além 

de vir ao sujeito não apenas do espaço externo, mas sim do grau de adequação 

entre a posição social do locutor e seu ato de fala, tendo em vista aquela 

situação específica de comunicação. 

e) Credibilidade: relaciona-se, por sua vez, à confiabilidade do sujeito 

comunicante, isto é, na sua relação com o próprio dito. Ela não é dada, e sim 

adquirida e pode ser rediscutida. Trata-se de sua competência de se “fazer crer” 

perante os sujeitos interpretantes. Ela reside na capacidade de ligar o espaço 

interno com o externo, além de depender do contrato de comunicação que está 

ligado a uma situação de enunciação particular e do “olhar avaliador”. 

f) Saber: é preciso que o sujeito possua “saberes” consensuais, o que lhe permite e 

permite ao seu interlocutor se movimentar nas representações supostamente 

partilhadas relativas à percepção tangível (consenso sobre o mundo físico), à 

experiência do vivido (consenso sobre os afetos e sobre o mundo das ações) e à 

prova do raciocínio (consenso sobre o mundo do intelecto). 

g) Captação: concernente à relação entre os parceiros da interação verbal, pois 

compreende a capacitação de o sujeito comunicante seduzir o sujeito 

interpretante, criando uma atitude favorável ao seu ato de linguagem. 

Essas noções-chave serão de extrema importância para nossa análise dos perfis de 

sites de relacionamento. Antes, entretanto, cabe neste momento ater-nos a outro conceito 

da AD, o ethos, que também é necessário para este trabalho. 

 

 

 

2.3  - O ethos na Análise do Discurso 
 

Para Ruth Amossy (2005, p. 9) “todo ato de tomar a palavra implica a construção de 

uma imagem de si”. Esta é a noção de ethos: a construção de uma representação de sua 

pessoa.  
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A autora explica que não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato ou detalhe 

suas qualidades, nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas competências 

linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para isso. Além disso, 

a apresentação de si não se limita a uma técnica apreendida, a um artifício. Ela, ao 

contrário, se efetua, frequentemente, à revelia dos parceiros, nas trocas verbais mais 

corriqueiras e mais pessoais.  

Ao longo de seu artigo, Amossy (2005) faz um percurso do termo ao longo da 

história. Na Antiguidade, ethos designava a construção de uma imagem de si destinada a 

garantir o sucesso do empreendimento oratório, ou seja, são os traços de caráter que o 

orador deve mostrar ao auditório (pouco importando sua sinceridade) para causar boa 

impressão. O orador enuncia uma informação e, ao mesmo tempo, diz “sou isso, não sou 

aquilo”. Aristóteles já dizia, em sua Retórica, que é ao caráter moral que o discurso deve 

quase todo seu poder de persuasão. 

Benveniste também contribuiu para este conceito quando afirmou que o ato de 

produzir um enunciado remete necessariamente ao locutor que mobiliza a língua, que a faz 

funcionar ao utilizá-la. A enunciação, como forma discurso, instaura duas ‘figuras’ 

igualmente necessárias: uma origem e outra destino da enunciação. De uma forma explícita 

ou implícita, ela postula um alocutário e consequentemente estabelece uma relação 

discursiva com o parceiro que coloca as figuras do locutor e do alocutário em relação de 

dependência mútua. 

Pêcheux analisa a construção da imagem dos interlocutores da seguinte forma: A e B, 

nas duas pontas da cadeia de comunicação, fazem uma imagem um do outro: “o emissor A 

faz uma imagem de si mesmo e de seu interlocutor B; reciprocamente, o receptor B faz 

uma imagem do emissor A e de si mesmo” (AMOSSY, 2005, p. 11). Kerbrat-Oreccioni, 

retomando esse princípio, sugere incorporar a imagem que supõem que o outro faz deles. 

Tudo isso, no entanto, engloba apenas a marca das competências não-linguísticas (ditas 

“culturais”) dos interlocutores, compreendidas nos dados situacionais que compõem o 

universo do discurso. 

Dentro da perspectiva da pragmática podemos entender com maior facilidade a 

questão da imagem de si no discurso. Considera-se nesta teoria que ao longo de uma troca 

comunicativa qualquer, os diferentes participantes, doravante interactantes, exercem uns 

sobre os outros uma rede de influências mútuas. Dessa forma, dizer que os participantes 
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interagem é supor que a imagem de si construída no e pelo discurso participa da influência 

que exercem um sobre outro. 

Goffman, sociólogo também citado por Amossy (2005, p. 12), mostrou por meio de 

seus estudos que toda interação social definida como “a influência recíproca que os 

parceiros exercem sobre suas ações respectivas quando estão em presença física uns dos 

outros”, exige que os atores forneçam, por seu comportamento voluntário ou involuntário, 

certa impressão de si mesmos que contribui para influenciar seus parceiros do modo 

desejado. Com isso, ele propõe que, uma vez que esta atividade de determinado indivíduo, 

em dada ocasião, realizada com o objetivo de influenciar de certa maneira um dos 

participantes, (ou representação) é inerente a toda troca verbal e submetida a uma 

regulamentação sociocultural, ela supera largamente a intencionalidade do sujeito que fala 

e age. 

Outro conceito elaborado por Goffman é o de face, ou seja, “o valor social positivo 

que dado indivíduo efetivamente reivindica por meio da linha de ação que os outros 

supõem que ele adotou durante um contato particular” (AMOSSY, 2005, p. 13). A face é 

uma imagem do eu esboçada de acordo com certos atributos sociais aprovados e, mesmo 

assim, partilháveis, já que podemos, por exemplo, causar uma boa imagem das coisas 

relacionadas a nós, como profissão e fé, quando causamos uma boa imagem de nós 

mesmos. Em outras palavras, a face é o conjunto das imagens valorizantes que, durante 

uma interação, tentamos construir de nós mesmos e impor aos outros. 

Parece evidente a influência do que a sociedade entende como bom e ruim ou certo e 

errado na construção da face. Esse julgamento passa pelo que comentamos no primeiro 

capítulo sob o nome de politicamente correto, algo fluido e cambiante. Seria como uma 

tendência, até certo ponto, de se parecer bom, valorizar e impor sua imagem construída a 

partir de preceitos estabelecidos anteriormente, sejam eles lugares comuns, preconceitos ou 

clichês, desde que aceitos por certa parte da sociedade em que está incluído, já que “as 

interações jogam, antes de mais nada, com relações interpessoais, ritualizadas socialmente” 

(AMOSSY, 2005, p. 13).  

De acordo com a visão ducrotiana, analisar o locutor no discurso consiste não em ver 

o que ele diz de si mesmo, mas em conhecer a aparência que lhe conferem as modalidades 
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de sua fala. O ethos, portanto, está ligado ao locutor como tal14: é como origem da 

enunciação que ele se vê investindo de certos caracteres que, em contrapartida, tornam essa 

enunciação aceitável ou recusável. Trata-se de enfatizar a fala como ação que visa a 

influenciar o parceiro. 

Maingueneau, também citado por Amossy (2005, p. 16), considera que “o enunciador 

deve se conferir, e conferir a seu destinatário, certo status para legitimar seu dizer: ele se 

outorga no discurso uma posição institucional e marca sua relação com um saber”. Dessa 

forma, ao mesmo tempo, ele mostra certa maneira de dizer, ou melhor, um modo de 

enunciação. Para o autor, se cada tipo de discurso suporta uma distribuição preestabelecida 

de papéis, o locutor pode escolher mais ou menos livremente sua cenografia. Além disso, 

“a maneira de dizer autoriza a construção de uma verdadeira imagem de si e, na medida em 

que o locutário se vê obrigado a depreendê-la a partir de diversos índices discursivos, ela 

contribui para o estabelecimento de uma inter-relação entre o locutor e seu parceiro” 

(AMOSSY, 2005, p. 16-17). O ethos está, portanto, ligado ao estatuto do locutor, ao 

processo de sua legitimação pela fala e à construção da imagem que quer causar impacto e 

suscitar a adesão.  

Charaudeau (apud AMOSSY, 2005) considera que o ethos se relaciona com um 

cruzamento de olhares, isto é, o olhar do outro sobre aquele que fala, olhar daquele que 

fala sobre a maneira como ele pensa que o outro vê15. Com isso, o sujeito possui uma 

“dupla identidade”: a identidade discursiva de enunciador e a identidade social do locutor. 

A primeira está ligada aos papéis que ele se atribui em seu ato de enunciação, chamado 

ethos discursivo; a segunda, por sua vez, é aquela que dá ao sujeito o direito à fala e funda 

sua legitimidade. Isto quer dizer que “aquilo que somos e aquilo que dizemos resultam no 

ethos”. Além disso, as identidades social e discursiva se fusionam e, como Charaudeau 

(2006, p. 116) afirma, “eu sou o que desejo ser, sendo efetivamente o que digo que sou”.  

Assim, o ethos não é totalmente voluntário, ele se apoia em um duplo imaginário 

corporal e moral, o que leva o autor a distinguir duas “classes” de ethos: o de credibilidade, 

fundado em um discurso da razão; e o de identificação, fundado no discurso do afeto. Em 

poucas palavras, o ethos de credibilidade é o resultado da construção de uma identidade 

discursiva pelo sujeito falante, realizada de tal modo que os outros sejam conduzidos a 

                                                
14 Para Ducrot, o locutor (λ) é o ser do mundo, sujeito empírico, enquanto o locutor (L) é o responsável pelo 
enunciado. O locutor (L), ou locutor enquanto tal, é uma criação do locutor ser do mundo (λ), através do qual 
ele cria vozes das quais se distancia ou com as quais se identifica. 
15 Referimo-nos, aqui, à tradução de um trecho de Charaudeau feita por Lima (2006). 
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julgá-lo digno de crédito. Por outro lado, o ethos de identificação se faz em uma relação 

triangular entre si, o outro e um terceiro ausente, portador de uma imagem ideal: enquanto 

o si procura endossar essa imagem ideal, o outro se deixa levar por um comportamento de 

adesão à pessoa que a ele se dirige por intermédio dessa imagem ideal de referência. Essas 

imagens são extraídas do afeto social.  

Outro conceito sugerido é o de ethos prévio, que seria a imagem compartilhada por 

um grupo de pessoas. Charaudeau (2006, p. 117), que dá o nome de ethos coletivo a essa 

imagem compartilhada, considera que esse ethos “corresponde a uma visão global, mas, à 

diferença do ethos singular, ele é construído apenas pela atribuição apriorística de uma 

identidade que emana de uma opinião coletiva em relação a um outro grupo”. Ainda para 

esse autor, um ethos está sempre baseado em imaginários sócio-discursivos. 

Nas páginas seguintes, analisaremos a forma com que alguns integrantes de um site 

de relacionamento gay, ao se descreverem e ao descreverem quem eles procuram, criam 

imagens de si e do outro. Além disso, pretendemos verificar como esses sujeitos são 

determinados e delineados por imaginários sócio-discursivos que circulam em nossa 

sociedade. As contribuições da Teoria Semiolinguística nos permitirão analisar o corpus de 

modo a compreender como se estrutura e como funciona o site ManHunt. 
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O QUE ESTAMOS FALANDO? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

“‘Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas!’ 
Um homem que vai para cama com outro não se torna nem precisa ser menos 

homem por isso. Sexo é diferente de sexualidade, sexo só existem dois (Masculino 
e Feminino), não existe um meio-termo entre eles, agora sexualidade é aquilo que 

sentimos, pelo menos penso assim, tentar ser ou parecer uma coisa que não somos 
e nunca seremos é uma demonstração podre de aceitação do ridículo. 

Homem que se atrai por outro Homem: 
*Não fala fino; 

*Não conversa gritando; 
*Não chama o outro de ‘Bofe’; 

*Não chama mulher de ‘Mona’; 
*Não usa saia nem batom” 

 

Perfil de wendawn, no ManHunt 
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3.1  - O que analisar? 
 

Conforme explicitado na introdução deste trabalho, analisaremos a construção do 

ethos de alguns participantes de um site de relacionamento gay: o MANHUNT.net. Esta 

análise se restringirá a homens residentes em Belo Horizonte que, esperamos, têm mais de 

18 anos, segundo as regras de participação do site. 

A escolha do MANHUNT.net (doravante apenas Manhunt) se deve ao fato de ser um 

site com acesso livre para seus clientes inscritos, isto é, não há restrição de acesso a nada 

ofertado nele ou privilégios para quem paga16. O único passo necessário é inscrever-se no 

site para que você possa visualizar algum perfil ou alguém visualize o seu.17 

Pretendemos verificar, neste trabalho, a partir dos perfis como o da epígrafe deste 

capítulo, de que maneira o homossexual constrói sua própria imagem e a de quem ele 

procura no Manhunt. Essa tarefa de descrição apresenta, muitas vezes, contradições, ideias 

estereotipadas e falta de conhecimento científico por parte dos integrantes de tais sites. 

Veja como wendawn constrói seu discurso ao considerar que um homem, ao ir para a cama 

com outro homem, não é menos homem que aquele que vai para a cama com uma mulher, 

mas sim o é quando possui alguma característica dela, como se fosse sempre uma vontade 

de ser assim (“tenta ser ou parecer uma coisa que não somos”). Esta visão distorcida, 

estereotipada e preconceituosa do “fenômeno” gay é muito constante nos perfis, como 

veremos a seguir. 

Antes, no entanto, é importante apresentar o site analisado, uma vez que conhecer seu 

formato também é parte da análise. 

O Manhunt tem um alcance nacional e permite o refinamento da busca em estado e 

cidade. Além disso, pode-se refinar ainda mais a busca por meio de características como 

idade, tipo físico e preferência sexual. Neste site, vamos nos deter ao texto de descrição, 

conforme mostram as figuras na página seguinte:  

 

 

 

 

                                                
16 Aliás, esse site não possui planos de pagamento. 
17 Em outros sites, como o disponivel.com, as pessoas podem acessar perfis, embora com algumas restrições, 
sem que necessariamente estejam cadastradas ou que possuam perfil no site. 
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IMAGEM 1: Parte da lista das pessoas de Belo Horizonte online em determinado dia e horário. 

 

 
IMAGEM 2: Ao clicar em um dos perfis, pode-se visualizá-lo em tela cheia. 

Texto de descrição do perfil 

Texto de descrição do perfil 

Nome ou nick do usuário no site 

Título do texto da descrição 

Fotos: podem-se adicionar fotos privadas, 
desbloqueadas ou não colocá-las 

Título do texto da descrição 

Nome ou nick do usuário no site 
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Observe que em cada perfil há um título à esquerda sobre uma foto (ou o espaço 

destinado a ela) que é o nome ou nick do usuário no site. À direita, outro título pode ser 

colocado, desta vez trata-se do título do texto de apresentação, que se encontra abaixo dele. 

Finalmente, no ponto mais inferior do perfil encontram-se outras características: sob a foto 

está o nome da cidade e do estado (alguns também escrevem o bairro ou região) e sob o 

texto de apresentação estão, em ordem, informações sobre idade, tipo físico (no perfil 

ampliado aparece a altura antes), cor dos olhos, cor do cabelo e sua opção no sexo (ativo, 

ativo/versátil, passivo, passivo/versátil ou versátil). Para todos eles, exceto a idade, existe a 

possibilidade de não detalhar. Neste caso, aparece a mensagem “pergunte-me”. 

Para a análise dos perfis, dividiremos este capítulo em quatro partes tematizadas de 

acordo com o que observamos no capítulo 1 e na obra @s outr@s cariocas: interpelações, 

experiências e identidades homoeróticas no Rio de Janeiro: séculos XVII ao XX, de Carlos 

Figari:  

1) a divisão passivo X ativo na identificação de si e na escolha de alguém e a 

questão do afeminado e a manutenção dos estereótipos masculino e feminino; 

2) a questão de ser assumido ou não, e também de se participa ou não do meio gay; 

3) a preocupação pelo corpo e a busca por um ideal de beleza; 

4) o politicamente correto, ou a fuga do estereótipo; 

Essa divisão se deve ao fato de estes temas serem recorrentes nos perfis que, por sua 

vez, foram escolhidos entre os meses de novembro de 2007 e outubro de 2008. Aparecerão 

na análise aqueles nos quais são mais evidentes os temas escolhidos. 
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3.2  - Sou passivo, mas... 
 

A questão passivo = afeminado é a mais recorrente nos perfis analisados. O perfil de 

boy_passivo_bh nos mostra isso: 
 

boy_passivo_bh 
!!! LEIAM ANTES!!!! 
 
..........Perfis SEM FOTOS, nem adiantam em mandar msg!.................. 
Sou um cara tranquilo, totalmente, independente. . . 
Nada afeminado, discreto.  
Não curto pessoas afeminadas e procuro caras acima de 24 anos... 
Sexo faz parte e todo mundo curte, mas sexo por sexo não faz meu estilo, se vc tiver afim 
apenas de trepar, nem adianta perder teu tempo fera...  
Bom no mais é só! Abração ae! Funcionários 
   

22 | Magro | Pergunte-me / Pergunte-me | Passivo
 

Assumidamente passivo, o participante do site se define como “nada afeminado” e 

“discreto”, além de deixar claro que não “curte” pessoas afeminadas. O uso do advérbio 

nada elimina qualquer possibilidade de aproximação a esta característica, o que contribui 

para a construção de uma imagem que ele quer passar de si.  

Além disso, boy_passivo_bh se mostra consciente dos prazeres do sexo, embora 

prefira algo mais que isso, quando afirma que “sexo faz parte e todo mundo curte, mas 

sexo por sexo não faz meu estilo”. Com essa declaração, ele afirma que sexo é bom e há 

muitas pessoas que o fazem somente pelo prazer que proporciona, isto é, não se preocupam 

com a parte afetiva da relação. No entanto, com o conector mas, constrói uma imagem de 

si que se afasta deste padrão, já que opõe o prazer do sexo à sua banalização dando mais 

ênfase ao elemento que segue este conector opositivo (no caso, “sexo por sexo não faz meu 

estilo”). Em seguida, avisa que se o leitor de seu perfil o procura apenas por isso, “nem 

adianta perder teu tempo”, o que parece se relacionar a um desprezo por encontros casuais 

somente para sexo. 

Sua imagem foi construída numa tentativa de se afastar do estereótipo do gay 

promíscuo. Este ethos prévio, que na verdade é referente aos gays de um modo geral, é 

refutado por ele. Isto porque boy_passivo_bh tenta criar uma imagem de um sujeito 

“tranquilo” que procura um relacionamento.  
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No que se refere aos afeminados, o afastamento de pessoas com tais características 

existe também com muita frequência entre os ativos, como luizbeloh, os quais não 

procuram passivos afeminados. A exigência é por homem dentro do padrão masculino: 
 

 luizbeloh 
Bom papo, boa cia e do bem 
 
estou aqui para ver o que acontece. 
Uma boa transa, um bom papo... um namoro. 
Curto cara com postura de homem, que valoriza a masculinidade. Na cama tem que ser 
participativo . 
Aberto a curtir um ao outro e sentir real prazer na transa. Fazer o bicho pegar !!! 
Perfil sem texto, sem foto, foto de p..., foto de c..., fotos escatológicas,... sem chance de ser feliz 
comigo. Aguardo bons contatos 
   

37 | Normal | Pergunte-me / Pergunte-me | Ativo
 

Como já apontamos no primeiro capítulo, a questão do preconceito com o passivo 

existe há bastante tempo. Chegou-se ao ponto de considerar (e não é raro encontrar pessoas 

que ainda pensam assim) que o homem que é ou foi ativo em uma relação sexual com 

outro homem não é homossexual. Como afirma Figari (2007), muitos se gabavam por seus 

comportamentos ativos nas práticas homoeróticas como dignos de valorização e de 

respeito, assim como o padrão masculino/ativo no Ocidente. 

Luizbeloh conjuga os “bons” valores do homossexual masculinizado a suas 

exigências, pessoais, como a obrigação de ser “participativo” na cama. O que ele procura é 

prazer no sexo, diferente de boy_passivo_bh, que busca criar uma imagem de si não-

promíscua. Luizbeloh ainda apresenta uma rejeição da qual trataremos mais adiante, que é 

a de fotos explícitas. Para essas pessoas, mesmo quando procuram por parceiros para sexo, 

as fotos de partes do corpo ou deixam evidentes demais a busca por sexo (o que não leva a 

um julgamento no mínimo razoável da personalidade alheia) ou “enganam” o seu leitor. 

Este engano leva o outro a fixar seu olhar a “trechos” do corpo e se esquecer do todo (uma 

foto das nádegas não revela o abdômen, por exemplo, e a pessoa pode ser gorda) ou do 

rosto.  

O que luizbeloh procura no site são “bons contatos”, o que poderia ser entendido, 

pela sua descrição no perfil, como homens no mínimo que se afastam do estereótipo da 

bicha e se aproxime do padrão masculino, com “postura de homem”. A escolha do item 

lexical “postura” revela algo ligado a um determinado padrão de comportamento aceito 

para os homens: homem deve ter postura de homem, ou seja, ele não pode ser afeminado. 
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Tanto a figura do afeminado como a do passivo nunca foram bem vistas em quase 

nenhuma cultura e em quase nenhum momento histórico. Ao analisar textos do século 

XVI, por exemplo, Figari (2007, p. 41) encontrou termos usados para xingar aqueles que 

eram passivos fazendo relação à inversão de gêneros, mesmo quando o alvo de tais ofensas 

não possuíssem tais características.  

Com o passar do tempo, esta relação passivo = afeminado acabou estigmatizando 

todo o grupo dos homossexuais. O perfil de malegayman comprova essa afirmação: 
 

malegayman 
De volta a Belo Horizonte. Sampa agora so no inicio de Julho 
 
Sou um cara comum, boa pinta, cara e jeito de macho, o/c castanhos, poucos pêlos. Sou gay, 
porém totalmente discreto. Não procuro nenhum tipo de modelo de perfeicao, mas realmente 
curto caras que se valorizem, que se cuidem. PRE-REQUISITO: MACHO, ATIVAO, MENOS 
DE 40 ANOS, BOMBADO/SARADO E/OU BEMDOTADO. SOU DECIDIDO, NAO 
PROMISCUO !!  
DIZER QUE PROCURO NAMORADO NA INTERNET SERIA MEIO INFANTIL... MAS 
QUANDO O CARA CERTO APARECER, É O QUE VAI ACONTECER, SEM DÚVIDA. 
ATÉ ESSE DIA CHEGAR, VOU LEVANDO SEM ENCANAR... 
Fotos bloqueadas mostram rosto. So peça, se ja tiver mostrado o seu.. 
SEM FOTO, SEM RESPOSTA!! 

 
32 | Malhado | Castanhos / Castanho-escuro | Passivo/Versátil 

 
Mais adiante, comentaremos sobre as possíveis interpretações da palavra discreto, 

bastante recorrente nos perfis. Possivelmente, o que malegayman quis dizer é que não é 

notória sua orientação sexual, isto é, não possui trejeitos femininos18, o que se confirma no 

seu nick. Embora contenha a palavra gay, esta está rodeada por male (macho) e man 

(homem), é como se ele dissesse “sou gay, mas sou homem”.  

Com a frase “sou gay, porém totalmente discreto”, ele leva em consideração e 

assume como verdadeiro o estereótipo de que o gay possui características visíveis que o 

tornam ímpar, no entanto se exclui “totalmente”, em suas próprias palavras, desse 

estereótipo ao usar o conector porém.  

                                                
18 Estamos considerando trejeitos femininos e afeminado posturas como falar fino, “desmunhecar”, mexer o 
cabelo de forma expressiva, cruzar as pernas, etc. Não é, necessariamente, vestir-se como uma mulher. 
Villaamil (2003) define uma categoria de gays chamada ‘pluma’, que se caracteriza pela reutilização dos 
códigos de todo tipo que significam, em seu contexto habitual, normalidade (linguísticos, estilísticos, 
gestuais, verbais e de vestimentas, assim como em geral os códigos que prescrevem um comportamento 
adequado em determinadas situações, especialmente com relação à correspondência entre os papéis de gênero 
e a orientação sexual). Esta reutilização é regida pelos princípios da paródia e da bufonada (termo em 
espanhol relativo a bufão). Definitivamente, é um estilo ligado a uma forma de olhar cuja estrutura básica é a 
ironia. O autor (2003, p. 157) complementa que “a ‘pluma’ é performativa, seus efeitos sobre os implícitos 
do senso comum em torno ao sexo e ao gênero não são fruto de uma intencionalidade política, nem de uma 
reflexão, mas sim de uma atuação”. 
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Malegayman também faz uso de outras estratégias linguísticas ao escrever seu texto 

e, consequentemente, constrói sua imagem e da pessoa que procura. A estratégia da 

negação é muito recorrente nos perfis e malegayman a usa para tentar criar a ideia de que 

ele se afasta do perfil das pessoas que supervalorizam a beleza: “não procuro nenhum tipo 

de modelo de perfeicao”. Em seguida, com o conector mas, ele acaba introduzindo um 

enunciado que vai refutar a negação anterior: “realmente curto caras que se valorizem, que 

se cuidem”. Este seria um caso de um ato de retificação, nos moldes de Moeshler (1985). 

Ele continua descrevendo suas exigências, dessa vez em caixa alta, destacando o que 

é importante para ele na busca: ser macho/masculino, “ativao”, menos de 40 anos, com um 

corpo bem trabalhado ou que tenha o pênis grande. Logo, define-se como “decidido” e 

não-promíscuo. Mais uma vez, a seleção lexical visa a minimizar o incômodo que poderia 

causar o dito. 

Malegayman tenta construir um ethos relacionado à afetividade e ao mesmo tempo 

consciente de seu lugar: tem esperança de que “o cara certo” para namorar vai aparecer, 

mas acha infantil procurá-lo na internet, enquanto isso vai “levando sem encanar”. Esse 

pensamento é recorrente não só em perfis de passivos, cujo ethos prévio supõe uma maior 

demonstração de afetividade, mas também de ativos e versáteis. 

No perfil de LeandroMG também encontramos características relacionadas à 

construção de um ethos de passivo que se apresenta, dessa vez, de forma mais irônica: 
 

LeandroMG 
ATENÇÃO: FECHADO PARA LIMITADOS, FRUSTRADOS, NEURADOS E 
STRESSADOS. 
 

Interesses: 
1-Amizade 
2-Sexo 
3-É a soma de 1+2,ehehe 
4-Relacionamento???Não, relacionamento só se discute depois de passar pelas 3 fases acima, 
fora da net.. 
 

Busco: 
Macho (corpo – rosto – voz – atitudes – de preferência com algum conteúdo moral e intelectual). 
Pessoas maduras, nem verdes nem podres, apenas maduras,ehehe. 
 

Dispenso: 
1-Enrolados e indecisos 
2-PassivAs 
3-Dinheiro?Tem a oferecer, faça algo útil, Criança Esperança tem todos os anos. 
4-Quer gravar um filminho/foto pornô,dançar como a Carla Perez, andar como a Beyoncé e tem 
voz polifônica? Procure o Show Businesses, pois eu sou apenas um cara normal VIVENDO A 
VIDA... 
   

25 | Atlético | Castanhos-claros / Pretos | Passivo/Versátil
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Após a palavra macho, LeandroMG tece, entre parêntesis, características que 

consideram masculinas: corpo, rosto, voz, atitudes e conteúdo moral e intelectual próprios, 

todos eles resgatados no item 4 da seção Dispenso de forma jocosa. Entretanto, não 

especifica como devem ser. Parece que isso é tido como um conhecimento de mundo, algo 

óbvio, natural, “normal”, como ele próprio diz. 

Outro detalhe de seu perfil está na seção Dispenso quando ele exclui, no número 2, as 

“PassivAs”. O destaque para a letra A serve de aviso ofensivo aos passivos afeminados, 

pois, na verdade, o foco de sua procura são os ativos machos.  

LeandroMG mostra que possui consciência da existência de dois grupos de passivos 

e, como malegayman, inclui-se no que é menos estigmatizado. Essa é uma estratégia de 

construção de um ethos de passivo que considera a imagem prévia (afeminado) e deseja se 

afastar um pouco dela. 

É possível pensar em um topos19 (os gays afeminados são mal vistos), o que convoca 

duas formas tópicas discordantes: 

+afeminados -aceitos 

-afeminados +aceitos 

e 

+passivos +afeminados 

-passivos -afeminados 

Dessa forma, 

os afeminados não são bem vistos > os passivos costumam ser equiparados aos 

afeminados > dentro do site há gays que conhecem passivos que não são afeminados 

 

passarei a imagem de passivo não afeminado para ter mais chances de encontrar alguém 

 

Do ponto de vista dos ativos, como BHATIVO, muitas vezes várias características do 

parceiro são “negociáveis”, exceto quando o assunto é o comportamento: 

 
 
 

                                                
19 Os topoï dizem respeito aos saberes partilhados por uma dada comunidade e são instrumentos 
linguísticos que, conectando certas palavras, organizam os discursos possíveis e definem os discursos 
“aceitáveis” e coerentes. O topos é um princípio que torna possível a argumentação e possui estreitas 
relações com os conectores, porque ele se aplica a partir das indicações de tais marcas (DUCROT, 1995). 
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BHATIVO 
TOTALMENTE ATIVO, SAFADO MAS CARINHOSO, NAS HORAS CERTAS... 
 
40 anos, aparento menos, inteligente, tranquilo, não frequentador do meio, mor. claro, malho, 
mas há pouco tempo, sou magro, cab/olhos pretos, 100% ativo, bem safado na cama, carinhoso 
no convívio. Procuro cara passivo, até uns 30 anos, com poucos pelos ou liso, minha altura ou 
mais baixo (adoro baixinhos, MAS ISSO É PREFERÊNCIA, NÃO PRÉ-REQUISITO. . . ), não 
afeminado (ISSO É UM PRÉ-REQUISITO!) , discreto, bem resolvido e safado na cama, que 
curta mamar bastante antes de ser enrabado (se curtir um leitinho direto da fonte... humm...). 
Procuro amizade, sexo, ou, de preferência (MEU OBJETIVO MAIOR) se rolar afinidade, algo 
SÉRIO e DURADOURO. 
   

40 | Magro | Pretos / Pretos | Ativo
 

BHATIVO também toca, possivelmente de forma inconsciente, em outro estereótipo: 

que os ativos são insensíveis. A relação masculino = força, poder, frieza costuma aparecer 

nos perfis associados aos ativos, já que no imaginário sócio-discursivo eles refletem o 

papel do macho heterossexual. O uso do advérbio totalmente reforça a ideia que se deseja 

defender: ele não é ativo, mas totalmente ativo. Ainda no título, há uma tentativa de 

desconstrução do ethos prévio dos ativos, o que o uso do conector mas parece reforçar, 

contrapondo as características de safado e carinhoso. É interessante observar que ele 

reafirma a “vox populi” em relação ao ativo/homem/safado em contraposição a 

passivo/mulher/afetivo. 

Talvez, a oposição tenha sido feita mais pela palavra safado que pela palavra ativo, o 

que não deixa, no entanto, de tocar em outra crença, a de que ser safado exclui a 

possibilidade de ser afetivo. Isso nos leva a formular outro esquema de estratégia de 

construção do ethos:  
 

os ativos costumam ser vistos como safados e os passivos como afetivos > os safados não 

levam em consideração a parte afetiva  

 

se sou ativo e procuro um passivo, terei mais chances se falo que sou carinhoso 

 

O problema de mostrar-se carinhoso aproxima o sujeito do estereótipo do passivo. O 

ethos prévio do passivo inclui a demonstração de afeto e de emoção, o que, para alguns, 

principalmente os ativos, deve ser evitado, que é o que faz BHATIVO. Com a expressão 

“nas horas certas”, ele deixa transparecer que nem sempre será carinhoso, mantendo-se, 
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assim, longe do estereótipo dos passivos e, por conseguinte, dos afeminados e “afetados” 

20.  

A imagem atraente que ele procura criar de si se deve justamente ao fato de ativar o 

estereótipo de macho que existe no ativo e, em contrapartida, excluir um possível defeito 

que existe nesse mesmo grupo dos ativos: a falta de compromisso com o âmbito afetivo. 

Entre inúmeros perfis que mantêm os estereótipos e crenças, um em especial chama a 

atenção justamente por tentar desconstruir essa imagem e levar a uma reflexão: 
 

Bottoncity 
"Causando" 
 
Não tem como não rir de tudo isso: 
-Quero um macho passivo,não curto afetações,perfil sem foto to fora,e mimimi...tenho medo de 
onde possamos chegar com uma comunidade tão seletiva. 
..Enfim 
Sou o que sou,por que quero ser assim,ser feminino não afeta o lado masculino de ninguém,não 
vou ser o que vc quer que eu seja,so pra te satisfazer,serei o contrario do que quer que eu seja. 
Essas fotos são de pessoas com quem eu me relacionei,a única que é minha é a do perfil,no mais 
continuo querendo e fazendo bons amigos.Ow os dias estão passando e vc vai deixar de viver por 
um gosto bobo que vc mesmo formulou sem contexto nenhum? bom pra vc então. 
   

19 | Magro | Castanhos / Pretos | Passivo/Versátil
 

Bottoncity sabe que expressar seu ponto de vista no site é um tanto “ousado”, por isso 

põe como título de seu texto “Causando”, que no linguajar do universo gay significa 

“surpreendendo”, “causando um reboliço”. Sua indignação com o preconceito aos 

afeminados já começa com uma dupla negação quando afirma que “não tem como não rir 

de tudo isso”. Ao negar duas vezes, ele parece afirmar a ideia de que é possível realmente 

não rir dessa situação, porque se trata de um assunto sério. Em seguida, ilustra seu ponto 

de vista ao retomar uma voz que circula acerca do que desejam os ativos.  

Ao afirmar, polifonicamente, que “ser feminino não afeta o lado masculino de 

ninguém”, Bottoncity faz uso uma vez mais de uma negação, dessa vez de uma “vox 

populi” sobre os passivos e põe em dúvida o que se entende por afeminação e por 

masculino. Além disso, ele considera que as pessoas que selecionam perfis no site 

pautando-se nesta dicotomia ativo/passivo acabam, de alguma forma, obrigando os 

interessados a modificarem seu comportamento: há muitos “passivos afeminados” que são 

obrigados a se comportarem como “passivos machos”.  

                                                
20 Vale lembrar que a palavra afetado, usada para referir-se aos afeminados, origina de afeto. 
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O que ele quer dizer, possivelmente, é que o feminino é tão abominável que quem o é 

se esforça para não sê-lo, mudando seu jeito natural. Isto é, os considerados afeminados (e 

parece que ele se inclui) não o são porque querem, ao contrário do que wendawn escreveu 

em seu perfil e que usamos na epígrafe deste capítulo. A surpresa que Bottoncity provoca é 

justamente por desviar do preconceito mergulhando na característica mais estereotipada e 

dizendo “e daí?”. Com isso, ele deseja reconstruir a imagem do passivo tendo consciência 

de que seu ethos prévio é negativo sem negá-lo. 

Sua lição de moral vem em seguida ao questionar a origem do “gosto bobo que vc 

mesmo formulou sem contexto nenhum”. Esse “sem contexto nenhum” a que ele está se 

referindo relaciona-se aos imaginários sócio-discursivos que circulam em torno do ethos 

do gay passivo.  

Em resumo, o afeminado está relacionado ao passivo (e muitas vezes, também, a toda 

a comunidade gay) e não é visto como uma característica positiva. Muito pelo contrário, é 

tido como defeito, como algo a ser evitado e é considerado como base na seleção do 

parceiro. Ou seja, a negação de ser afeminado ou a sua exclusão influenciam na aceitação 

por parte do outro.  

O texto de Bottoncity seria também um exemplo de um discurso politicamente 

correto, que veremos mais adiante. 

 

 

3.3  - Quem mais sabe de você? 
 

Juntamente com a questão do comportamento afeminado do parceiro, outro tema 

muito recorrente nos perfis refere-se ao fato de a pessoa ser ou não assumidamente gay: 
 

conversarnaocusta 
 
mandem mensagem os discretos, trabalhadores, que tenha jeito e voz de homem... sem enrolação 
podemos ver no que dá um encontro. Olho no olho as coisas acontecem de forma transparente...  
Pra adiantar não sou e nem pretendo ser assumido.. muito menos frequentar lugares gays... isso 
não quer dizer que não sei respeitar a vida de cada ser vivente... 
   

40 | Normal | Pergunte-me / Pergunte-me | Pergunte-me 
 
Conversarnaocusta, desde o início de seu perfil, já deixa claro que procura pessoas 

“discretas” e que tenham “jeito e voz de homem”. Possivelmente, como consideramos no 

perfil de malegayman, “discreto” significa não-afeminado. Entretanto, este perfil parece 
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abarcar outra característica que aparece na segunda parte do texto: “não sou e nem 

pretendo ser assumido”.  

Ser ou não assumido encadeia diversos topoï. Um deles é: +assumido = +afeminado. 

O mesmo acontece com quem frequenta o meio gay. 

Em um diálogo por mensagens com outro participante do site21, DiscretoBakana, 

questionamos seu rechaço quanto a pessoas que frequentam boates GLS22 e como resposta 

ele afirmou “não curto afeminados, e acho o ambiente muito depressivo e doente”. A 

relação evidente frequentar o meio = ser afeminado contribui com a construção de um 

ethos de credibilidade que se pauta em representações acerca dos afeminados, mas também 

em representações acerca do que seria mais correto e mais aceitável em termos de valores e 

julgamentos morais. Conversarnaocusta também não “curte” homens que frequentam 

lugares gays, apesar de “respeitar a vida de cada ser vivente”, consideração esta que usa 

para tentar resguardar sua face de interpretações preconceituosas. 

DiscretoBakana também tenta resguardar sua face, mas mostra desinformação. Ao 

ser novamente questionado sobre a relação genérica que estabeleceu entre frequentar o 

meio gay e ser afeminado, e receber a explicação de que a pergunta estaria relacionada a 

uma pesquisa universitária, ele respondeu:  

vc devia primeiro abrir a cabeça e não ser tendencioso... se vc está 
tentando me convencer do contrário e não avaliar a coisa do ponto de 
vista que quem vê, então fica difícil [.] não vou perder meu tempo, tenho 
meus argumentos e sou bem resolvido e decidido em relação a cultura 
gay, inclusive não faço parte e não me considero gay, já tive lances com 
caras, já namorei, fico, curto, mas não faço parte do ambiente desse 
reduto 

A generalização que DiscretoBakana faz leva-o a excluir-se da categoria gay, já que 

não se considera pertencente ao “ambiente desse reduto”. Seu conceito de gay parece ser o 

mesmo que afeminado e frequentador de boates e bares específicos, e não necessariamente 

o de homem que sente atração por outros homens.  

Com a palavra “reduto”, DiscretoBakana opina sobre esses lugares que servem 

muitas vezes como refúgio de excluídos, nos quais eles podem ser quem são realmente, ou 

                                                
21 Esta conversa, de caráter informal, realizou-se por meio do próprio site durante a formação do corpus. 
Nosso objetivo era saber desse usuário específico o que ele entendia pela palavra discreto e por que excluía 
as pessoas que frequentavam o meio gay. O diálogo acabou fazendo parte da análise como ilustração dos 
temas discreto e frequentador do meio, embora não fosse nossa intenção incluir outro gênero textual na 
pesquisa. 
22 Sigla que significa Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Há uma tendência atual a usar a sigla LGTB, que 
significa Lésbicas, Gays, Transexuais e Bissexuais, excluindo os Simpatizantes. 
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como gostariam de ser. Figari (2007, p. 458) usa o termo “gueto” e inclui na lista a 

Internet, um “espaço privilegiado de ‘guetificação’ virtual”, onde “tudo tornava muito mais 

visível certo ‘estilo de vida’ ou uma cultura de consumo especializada nas grandes cidades 

do Brasil, dirigida principalmente a homens das classes média e alta”. Nesse lugar de 

limites confusos, entre o público e o privado, vê-se o surgimento de um espaço  

que possibilitou – aliado à diversificação das ofertas culturais do 
mercado e, por certo, ao espaço virtual – o surgimento de novas 
experiências e identidades homoeróticas públicas/privadas em clave 
masculina e feminina, já não na clandestinidade e sem necessariamente 
gerar reclamações ou demandas políticas. (FIGARI, 2007, p. 459-460) 

Diferentemente dos espaços “reais”, a Internet permite uma maquiagem da identidade 

desses indivíduos, com nomes falsos, sem fotos ou com fotos alheias. Este gueto, portanto, 

criou outra possibilidade para os “enrustidos” que têm medo de serem descobertos. Esse 

receio provoca o rechaço àqueles que assumem sua sexualidade, já que, na companhia de 

alguns desses assumidos, conclui-se com frequência que só andam “semelhantes”.  

DiscretoBakana é bem taxativo em suas afirmações: 

Apenas procuro pessoas que pensam como eu e não tenho interesse de 
em cars que pareçam mulher, que ficam falando de coisas gays, que não 
sabem se comportar como qualquer pessoa normal, que ao contrário 
fazem questão de serem ridículas, o fato de eu curtir outros caras não me 
faz obrigatoriamente a tolerar o compórtamente de outros que curtam a 
mesma coisa que eu, mas que além de curtirem, fazem questão de 
mostrar isso a sociedade como forma de afirmação, e eu não preciso me 
afirmar a ningupem, sou livre 

Para ele, quem frequenta o meio tem como intenção “mostrar isso à sociedade como 

forma de afirmação”, como ficar falando de coisas gays e não se comportar como qualquer 

pessoa “normal”, o que as torna ridículas. O que DiscretoBakana não quer é tão somente 

ser equiparado aos afeminados, e sua forma de evitar é caracterizando o gueto meio gay 

como um lugar frequentado com a finalidade de mostrar a feminilidade. Em determinado 

ponto do diálogo, ele chegou a considerar questões biológicas e psicológicas: 

 Compreendo que a sociedade procura justificativas e principalmente a 
comunidade gay, muito do que se é comprovado cientificamente ou 
biologicamente muitas vezes é falso, por razões que podemos imaginar 
os objetivos. 
Muitos caras "gays" procuram outros caras, por razões diversas,  as mais 
comuns são, falta de identidade paterna, defeitos físicos, muito comum 
em mulheres complexadas que na adolescência teve experiências homo e 
não conseguem heteros, por serem aleijadas e tal, muitos moleques 
gordos tem a tendência ou mesmo negros com complexo de 
inferioridade. 
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Os ambientes gls,, consequem reuniar tida essa classe de pessoas de 
baixa estima, onde as bizarrices conseguem na noite, um lugar de paz, e 
aceitação. 
Então, para mim não importa nada disso, eu quero apenas viver a minha 
vida da minha maneira, e tenho direito à isso. Muitas " estudos 
científicos" ficam taxando os tais 10 % ou mesmo como doutrinação 
covarde sobre jovens e adolescentes, tentando cativar mais pessoas para 
a sua causa, o que considero uma covardia, pois garotos de 11 anos, 12 
anos são assexuados, então eles podem tanto achar que são heteros como 
gays, e podem achar isso por gostarem de seus melhores amigos, 
depende da massificação ao qual ele é exposto. 
No meu caso, sou homem normal, e procuro um relacionamento, e isso 
apenas, o resto não me interessa, tenho mais o que fazer. 

DiscretoBakana considera que os frequentadores de ambientes GLS são, em sua 

maioria, pessoas com problemas psicológicos ou físicos, de baixa auto-estima e “bizarras”. 

Além disso, ele mantém os preconceitos em relação a pessoas negras e gordas. A 

generalização não foi ele quem fez, e sim a sociedade, como afirma no início da 

mensagem, a mesma sociedade que procura justificativas para este “problema” da 

homossexualidade e para a qual ele não precisa se afirmar, já que é uma pessoa livre.  

Uma vez considerado o topos (o frequentador do meio é problemático), a chance de 

ser aceito pelo outro aumenta quando se cria a imagem de que não se frequenta o meio e se 

repudia tal comportamento. O que DiscretoBakana procura é viver a vida da sua maneira, 

sem afirmações categóricas que, contraditoriamente, ele leva em consideração ao procurar 

o outro, já que, apesar de afirmar o oposto, procura a aceitação da maioria, principalmente 

da “sociedade” e se encaixar em um padrão de “normalidade” criado por meio de 

imaginários sócio-discursivos. 

Isso não se restringe aos gays que vão a boates e bares do meio GLS, mas também 

àqueles que não se preocupam em assumir sua sexualidade, ainda que de forma restrita, 

perante a família e entre amigos. Esse assumido seria o oposto do discreto, em alguns 

contextos, já que não procura esconder sua orientação sexual. Embora nem sempre tenha o 

comportamento estigmatizado dos afeminados, o assumido é muitas vezes equiparado a 

eles por não fazer parte da parcela que tenta se livrar da carga social e cultural que os 

homossexuais possuem. Assumir a sexualidade parece estar relacionado a ser 

“naturalmente afeminado”, isto é, como não é necessário esconder a orientação sexual, o 

normal é possuir as características presentes nas representações relativas aos 

homossexuais. 
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O agravante dessa crença relaciona-se à vox populi já relatada neste item, a qual pode 

ser resgatada no ditado “diga-me com quem andas que te direi quem és”. Possuir contato 

com pessoas que não têm problemas em assumir a homossexualidade, nessa linha de 

pensamento, significa afirmar-se homossexual. No entanto, os discretos querem 

exatamente afastar-se desse comportamento e o fazem também na escolha do parceiro no 

ManHunt. 

 

 

3.4  - O corpo em evidência 
 

Pronger, citado por Muñoz (1996), situa o começo da masculinização gay no início 

dos anos 1970. Encontrou que depois de um curto período no qual os libertários gays 

apelaram ao pseudo-andrógino estilo dos anos 1960 e aos hippies, emergiu um novo estilo; 

aqui a ênfase estava posta na masculinidade. O novo estilo é descrito, em geral, como uma 

apropriação dos símbolos – basicamente símbolos visuais – da masculinidade: botas de 

construção e jaquetas de couro como moda nos bares gays, a indústria da pornografia gay 

tomando o visual dos esportes masculinos, as academias gays começaram a produzir 

corpos estandardizados hipermusculosos etc. É o estilo Village People, que cantava I want 

to be a Macho man. 

O caso é que o modelo gay em que se enfatiza a masculinidade brinda a alternativa 

perfeita para que indivíduos educados como heterossexuais possam desenvolver uma 

identidade homossexual que não esteja em dissonância com sua auto-imagem (MUÑOZ, 

1996 p. 112). Quando as boates gays se tornam populares, na década de 1980, a 

masculinidade – mais ou menos alcançada individualmente – se havia transformado na 

norma em muitos deles, ao ponto de se escutar comentários de gays mais velhos sobre 

“quando eram bichinhas”. 

A identidade corporal foi de extrema importância no período entre 1870 e 1940, 

época em que os estudos médicos tiveram muito incentivo e crédito. Figari (2007) 

apresenta uma análise de textos clínicos nos quais se descreviam as características físicas 

dos gays masculinos, como orelhas em forma de asas, assimetria facial, ausência de pêlo, 

tamanho das nádegas maior que o padrão, distribuição dos pêlos pubianos similar à das 

mulheres e voz em falsete. Para o autor (2007, p. 350-351),  
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o problema médico-legal não era só determinar a enfermidade, seus 
sintomas, causas e cura, mas sim, e fundamentalmente, a sua ‘etiologia’, 
isto é, as características somáticas da inversão. Como quebra-cabeças 
múltiplos, mas com as peças e os cenários finais pré-determinados, é ao 
médico a quem cabe reconstruir o corpo e a ‘identidade’. 

Nesta época, o homossexual era visto como uma anomalia social, assim como os 

loucos, as histéricas e os vagabundos; anomalia esta que se combate, se rechaça, se reprime 

e se busca curar23. 

Algumas décadas depois, principalmente na de 1980, o culto a uma beleza de 

“músculos que estalam, quase em uma satisfação troglodita” (FIGARI, 2007, p. 461) e, ao 

mesmo tempo andrógina, foi estendido em quase todo o planeta. O corpo “malhado” 

passou a ser uma estratégia de disfarce dos olhares duvidosos sobre a sexualidade dos 

homens. Em vários casos, passou a ser também uma estratégia de “marketing” pessoal e 

mais um item na lista dos requisitos na busca do outro: 
 

CARASARADOBH 
CARAS SARADOS E MACHOS 
 
SOU MACHO FORA DO MEIO GAY , BONITO NA REAL , NÃO CURTO MENORES DE 
27 ANOS E APENAS CARAS REALMENTE BONITOS E MALHADOS, OUTRA COISA 
PARA COM ESSA MANIA DE QUERER SER AMIGO NÃO ESTOU AQUI PRA ISSO, 
MENORES DA IDADE QUE EU FALEI NÃO ADIANTA PODE SER PERFEITO NÃO 
CURTO... SE LIGA COISA CHATA TODA HORA RECEBER MENSSAGENS FORA DO 
PERFIL QUE PROCURO PORRA!! 
   

25 | Malhado | Pergunte-me / Pergunte-me | Pergunte-me
 
CARASARADOBH tem como exigência, além de homens “machos”, aqueles que 

frequentam academia e são bonitos. Essa exigência é tão grande que ele se irrita quando 

alguém fora do padrão que ele deseja entra em contato por meio de mensagens no site.  

Além da imagem de ativo que ele constrói para si a partir da seleção lexical que conta 

com palavras e expressões como macho e fora do meio gay, também procura construir um 

ethos de consciente e de correto, porque deseja rapazes com mais de 27 anos, isto é, ele 

não mantém relação com homens muito jovens. 

A questão da idade é muito importante nos perfis. Muitos são os estereótipos no 

“meio” GLS relativos à idade, como, por exemplo, que os mais novos costumam ser 

passivos (logo, mais afeminados). Essa pode ser uma possível razão de CARASARADOBH 

preferir homens acima de 27 anos (mais velhos, inclusive, que ele mesmo), exigência que 

                                                
23 “É interessante assinalar que manuais de medicina legal atualmente em uso nas universidades brasileiras 
repetem, com maior ou menor detalhe, as mesmas ideias aqui expostas.” (FIGARI, 2007, p. 545) 



 67

ele não dispensa, mesmo se o outro “for perfeito”. Talvez seja por outro estereótipo, dessa 

vez não específico do “meio” gay, que é a imaturidade. Independente disso, não deixa de 

ser um preconceito, já que a generalização é que determina esse pensamento. 

A respeito da idade, Figari (2007, p. 301-302) tece o seguinte comentário: 

uma das metáforas do auto-imaginário da época [1920-1940] sobre o 
homoerotismo era a relação entre o homem viril maior de idade e o 
rapazinho efeminado (herdeiro, de certo modo, do paradigma “homem-
efebo”). [...] Parecia tão normal essa situação [efeminados mais novos 
que o ativo] que, quando os médicos descreviam a ‘cronoinversão’, só a 
reconheciam como patologia quando o desejo sexual era do mocinho 
para o homem de idade e não o contrário. 

Mais adiante, questiona: 

a primeira pergunta que devemos fazer é se no campo das práticas 
homoeróticas a relação bipolar velho/novo, forte/débil, rico/pobre pode 
ser assimilada à relação macho/fêmea em termos de comportamento 
sexual ativo/passivo, próprio do padrão masculino/ativo. 

Não é raro encontrar em perfis de passivos a preferência por homens mais velhos, no 

entanto não é tão frequente a exigência, por parte dos ativos, de o outro ser mais novo que 

ele. Talvez por existir o estigma novo = afeminado, a tendência parece ser de uma 

padronização da idade: 
 

ROMUOGATO   
* SEXO POR SEXO ESTOU FORA * 
 
TEM CONTEÚDO, ME PROCURE.. ENTRE 21 E 35 ANOS...BOM.. AO TENHO MUITO O 
QUE ESCREVER... QUER ME CONHECER? MANDE MENSAGEM... ABRACO A TODOS 
   

21 | Pergunte-me | Pergunte-me / Pergunte-me | Ativo
 
ROMUOGATO é assumidamente ativo, entretanto procura homens entre 21 e 35 anos 

e com “conteúdo". A faixa etária das exigências varia bastante, mas o mais comum é que 

tenha entre 20 e 35 anos, assim como é também frequente a variação estar próxima da 

idade de quem procura, como sexyboysex, que possui 30 anos: 
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sexyboysex 
sexy boy sexy 
 
qro kras com no máximo a minha idade, e em forma né... nao forma de bola... 
acho que o que eu quero é o mesmo que você... 
sexo é bom 
sarro é bom 
mas alguém especial é melhor ainda. 
adoro passivos, nao bichinhas 
mas, axo que quero mesmo é muito sexo 
 
PORRA, NINGUEM LÊ ESSA MERDA??? 
   

30 | Normal | Azuis / Castanho-claro | Ativo 
 

As somas das exigências de sexyboysex é praticamente um reflexo dele mesmo: 

alguém que goste de sexo como ele, que tenha a idade máxima igual à dele e “em forma” 

como ele. Está clara essa auto-identificação quando afirma desejar o mesmo que quem lê 

seu perfil.  

É curioso observar que no âmbito corporal há uma grande variedade de gostos: 
 

DOIDIMDEMAIS 
VEM NI MIM, NEGÃO! HEHEHE 
 
TÔ AQUI, AGORA E AFINS !!!!!!!!!! SOU LOIRO, 1,77, CORPO LEGAL E CURTO CARAS 
MAIS MORENOS OU NEGROS. 
   

35 | Normal | Castanhos-claros / Loiros | Versátil
 

GoOdbOyBH18 
* DieGuinhoO * .: GoOd boOy BH :. AFIM 
 
<<l-- Sou esse ai da Foto... Como estão vendo! 
Moreno Claro, 1,71Metros, 67Kg, Olhos castanhos claros e etc... 
Tô ai pra conhecer alguem legal, pra ver o que rola... 
Mas o que não gosto mesmo e de ficar sozinho... Então estou ai... 
Curto Tudo no SEXO, tambem gosto de uma sacanagem as vezes... pois ninguem e de FERRO 
Dispenso Gordos, Afeminados, Mais de 38 anos, Muito Negro (Nada contra, MAS não Curto 
nada disso, não me da tesão... hehe) 
Se eu não te responder é por que não me interesei... 
Perfil sem foto de Rosto não rola.... 
Obrigado... 
   

19 | Atlético | Castanhos-claros / Pretos | Versátil 
 
Enquanto DOIDIMDEMAIS procura por morenos ou negros, GoOdbOyBH18 evita-

os. Uma das possíveis aceitações dos negros nos perfis se deve ao fato de, 

estereotipicamente, a maioria possuir o pênis maior que o dos brancos.  
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Quanto à justificativa do segundo de dispensar os negros, é possível afirmar que sua 

intenção não é de fazer amigos, o que poderia incluir os negros e os gordos, mas sim de 

sexo e “sacanagem”. Com a partícula de oposição mas, GoOdbOyBH18 mostra que a 

relevância deve ser dada não ao fato de ele não ter nada contra os negros, mas sim ao fato 

de que não os “curte”, excluindo, assim, as pessoas que possuem esta característica de sua 

lista de prováveis pretendentes. Aliás, seu padrão de beleza exclui também os gordos, os 

afeminados e os que estão acima de 38 anos, diferente do perfil de homem_raro, que exclui 

os malhados, magros e ursos, e inclui os baixinhos e gordinhos, o que talvez justifique seu 

pseudônimo: 
 

homem_raro 
Feliz e alegre 
 
Algumas considerações....  
NAO GOSTO DE CARAS MALHADOS... 
NAO GOSTO DE CARAS MAGROS  
NAO GOSTO DE PESSOAS QUE SE DENOMINAM COMO URSO... 
NO MAIS SEJA BEM VINDO... 
MES OLHOS ADORAM UM BAIXINHO... 
MEUS BRAÇOS ADORAM UM GORDINHO .... 
   

31 | Normal | Pergunte-me / Pergunte-me | Ativo/Versátil 
 
Talvez, o fato de usar diminutivos para se referir a gordos, baixos e peludos visa a 

minimizar o que poderia se considerado um defeito em termos de aparência física. 

Interessante observar que através dos enunciados negativos, homem_raro acaba criando a 

imagem do homem que procura.  

Quanto a essas classes listadas por ele, cabe destacar a dos ursos, que são, de forma 

geral, uma antítese das barbies. Enquanto estes são musculosos e depilados, os ursos 

costumam ser peludos, barbudos ou com cavanhaque e, na maior parte das vezes, gordos 

ou fora de forma, além de não serem muito preocupados com seu visual. 

Hudsondiscreto, por sua vez, curte homens “gordinhos” e peludos: 

 
hudsondiscreto 
hudscretopassivo 
 
Estou aqui afim de conhecer um homen maduro ativo, gordinho, preferencialmente peludo, que 
quer um homen passivo não afeminado, muito discreto, normal, saudável, corpo liso, boa forma, 
responsável, e segurança. 
   

39 | Atlético | Castanhos / Castanho-escuro | Passivo/Versátil
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A preferência por lisos ou depilados vai contra as características comuns ao corpo 

masculino, já que o pêlo é uma das grandes diferenças entre homens e mulheres. A procura 

por um corpo malhado, tipicamente masculino e liso, tipicamente feminino, é que compõe 

primordialmente a lista da androginia. Este padrão é, entretanto, cada vez mais comum 

também entre os heterossexuais.  

Uma das possíveis explicações é a de que pessoas com este padrão de corpo são 

identificadas como pertencentes à classe média ou média-alta, com um padrão de consumo 

elevado (FIGARI, 2007, p. 462). Outros hábitos de consumo também distinguem, como o 

uso de determinadas marcas, roupas e cores em função da exibição dos músculos e o 

cuidado pela aparência, o que ocasionou na criação do termo metrossexual, embora 

etimologicamente relacionado aos heterossexuais metropolitanos. O corpo é, neste 

contexto, ser para ser exibido, e a roupa e as cores devem servir para realçá-lo. O culto à 

imagem, como afirma Figari (2007, p. 463), pode assumir as mais diversas modalidades, 

entretanto, no ‘complexo de Adonis’24 é o corpo mesmo, em seu aspecto mais formal e 

material, quem toma lugar de adoração fetichista: 
 

machoemalhado 
gatão malhado e macho quer outro 
 
Sou um cara tranquilo, pinta de verdade , malhado, curto esportes e gostria de conhecer um cara 
tbem malhado , macho e pinta de verdade. Curto namoros sério e acho o melhor ,mas estou 
disposto a ficar tbem...hehe 
 
OBS:NÃO ME MANDEM FOTOS DE PAU !!! NÃO TO AFIM DE PAU, QUERO CORPO, 
ROSTO E CONTEUDO OK ? SE NÃO FOR GATO , MACHO E MALHADO DE VERDADE 
, NÃO PRECISA NEM MANDAR MENSAGEM OK? SOUN GATO MESMO E SÓ PEGO 
CARAS ASSIM, NÃO VOU PEGAR SE NÃO FOR, NÃO ADIANTA TENTAR ME 
ENGANAR.... 
   

28 | Malhado | Castanhos / Castanho-claro | Passivo/Versátil
 

É frequente observar nos perfis como o de machoemalhado, a tendência a 

desenvolverem-se relações fechadas, entre iguais (malhados com malhados). Observe a 

ênfase no corpo quando afirma “não to afim de pau, quero corpo, rosto e conteudo”, 

deixando o conteúdo para o final. Sua restrição é clara: “se não for gato, macho e malhado 

de verdade, não precisa nem mandar mensagem”, ou seja, tem que ser como ele (veja-se a 

                                                
24 Expressão usada para descrever a preocupação obsessiva de jovens e adultos do sexo masculino em manter 
um corpo perfeito. O termo tem origem em Adônis, personagem da mitologia grega considerado um ícone da 
beleza masculina. 
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necessidade de afirmar a beleza com a expressão “pinta de verdade”), o que já foi afirmado 

no título do texto (“gatão malhado e macho quer outro”).  

Em todo caso, assim como para certas práticas e lugares pode haver comportamentos 

e códigos entre iguais – pois muitas vezes a decodificação e a leitura de seus corpos só é 

possível como um reconhecimento narcisista do mesmo no outro e vice-versa – para 

muitas outras práticas (trabalhistas, sexuais, familiares etc.) não se diferenciam do resto. 

 

 

3.5  - Politicamente Correto (?) 
 

Como foi dito no primeiro capítulo, entenderemos politicamente correto como “um 

processo aberto, em construção, tenso e incerto, que funciona como uma gravitação 

sociológica, impelindo os indivíduos a constantes negociações e renegociações de sentidos 

e valores” (SOARES L., 1998, p. 221). Nesse processo, inúmeras são as vezes em que se 

vêem contradições, pois as negociações de sentido e valores passam tanto por abordagens 

mais abstratas, como a sociedade e a cultura, quanto pelas mais exatas, como os estudos 

científicos. 

Explicitar estas negociações e renegociações nos textos dos perfis torna-se importante 

estratégia de construção do ethos, já que se mencionam de forma mais aberta os 

imaginários sócio-discursivos sobre os gays e que, como já vimos, também constituem o 

imaginário dos participantes do “gueto” gay. 

Um perfil cuja estratégia foi baseada no politicamente correto e que já debatemos foi o 

de Bottoncity, no qual encontramos uma revisitação à problemática do afeminado. Se 

observarmos atentamente o texto do perfil, concluímos que sua construção toma como 

alicerce o próprio site: “Não tem como não rir de tudo isso: -Quero um macho passivo,não 

curto afetações,perfil sem foto to fora,e mimimi...tenho medo de onde possamos chegar 

com uma comunidade tão seletiva.” Bottoncity cria ou se apropria de um ou vários perfis 

em seu texto e propõe sua opinião acerca do assunto. 

Podemos considerar, dessa forma, a metalinguagem nos perfis, isto é, presença de 

referências ao próprio site nos textos dos participantes, como uma estratégia de construção 

do ethos, já que, ao criticar ou elogiar a página, transparece uma opinião também acerca de 

si e do outro. Normalmente, essa referência que se faz ao próprio ManHunt ou ao gênero 
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textual “perfis de sites de relacionamento” tem como finalidade a desconstrução de um 

estereótipo ruim e a proposição de um novo olhar sobre quem se descreve. 

Vejamos o perfil a seguir: 
 

SexBoyGood 
Novamente, mas é a última vez..... 
 
Pessoal, a cada vez que refaço meu perfil (2ª vez), percebo que a podridão por aqui continua a 
mesma.... 
Tenho a esperança ainda de encontrar "o cara" especial, de atitude, que fará acrescentar em nós 
dois a força de um amor, de uma cumplicidade! 
Sei que vou encontrar, pois infeliz fui nos encontros com 2 pessoas aqui, que diziam querer algo 
serio, mas no "vamo vê", fugiram... 
Se tu pensa como eu, vamos fazer a diferença... 
   

23 | Atlético | Pergunte-me / Pergunte-me | Ativo 
 

Quando SexBoyGood comenta que esta é a segunda vez (e última) que refaz o perfil, 

demonstra desagrado às outras pessoas cadastradas no site por meio de um julgamento de 

valor com a palavra “podridão”, a qual retoma uma voz do senso comum acerca do meio 

gay. Apesar disso, tem esperanças de encontrar alguém especial que lhe proporcione 

momentos agradáveis. Esta esperança é enfatizada no trecho em que aponta como razão 

para isso a infelicidade que teve em dois encontros anteriores com pessoas do site. Esta 

construção com o conector pois parece um pouco deslocada, já que “infeliz fui nos 

encontros com 2 pessoas aqui, que me diziam querer algo sério, mas no ‘vamo vê’, 

fugiram” não é necessariamente uma razão para o que afirma anteriormente (“sei que vou 

encontrar”). Talvez fosse mais expressiva uma construção opositiva, por exemplo, com 

embora25. Caso quisesse manter a conexão causal, ele poderia, o que parece ser mais 

provável, dar como razão de refazer seu perfil a esperança de encontrar alguém. 

Seja como for, esta estratégia de SexBoyGood de criticar as pessoas do site funciona 

como uma forma de ele recusar um grupo de gays que não quer nada sério e dizer o que 

procura, que é justamente o contrário. Com isso, constrói um ethos de ativo diferente do 

ethos prévio que este grupo possui: ele não se distancia da afetividade que marca os 

passivos e nem rechaça os afeminados.  

Poderíamos generalizar, então, algumas características dos éthé prévios dos ativos, 

dos passivos e dos versáteis. Enquanto os primeiros mostram uma distância da afetividade, 

do feminino e uma aproximação ao caçador com o corpo bem trabalhado, os segundos são 
                                                
25 Uma possibilidade seria: Embora eu tenha sido infeliz em encontros com 2 pessoas aqui, que diziam 
querer algo sério, mas no ‘vamo vê’, fugiram, eu sei que vou encontrar alguém. 
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mais afetuosos, o que lhes aproxima do ethos prévio da mulher. Já os versáteis parecem 

não ter uma definição exata, pois ora se comportam como ativos e ora como passivos. A 

eles está guardado o silêncio em grande parte das vezes. 

De forma parecida a SexBoyGood, apresenta-se wellsommerfeld também referindo-se 

a outros participantes do site: 
 

wellsommerfeld 
 
Galera... Numa boa não sei quem sou, ainda não aprendi a me definir em algumas frases. 
Sei o que quero, ainda não achei! Até onde eu sei sou um cara legal, e, claro não sou de se jogar 
fora! Me entristece muito ver alguns perfis que taxam, que exigem perfeição de seres que 
nasceram apenas para almejar e não para obter a mesma. Ao meu ver esse tipo de perfil mostra 
abertamente que seu mentor é um pobre leigo que se afoga em seus preconceitos baratos. Todos 
aqui são bem vindos. Pode ser para uma simples conversa, um encontro que talvez não dê em 
nada, uma amizade inesperada e por fim se rolar uma quimica bacana:"por que não levar em 
frente"? 
   

19 | Normal | Castanhos / Raspado | Pergunte-me 
 

Inicialmente, wellsommerfeld demonstra dificuldade em se definir em algumas frases, 

referindo-se ao texto do perfil. No entanto, acaba por definir-se como “um cara legal” e 

“não de se jogar fora”. Retomando a metalinguagem e fazendo uso da polifonia ao resgatar 

as diferentes vozes que circulam no site, demonstra sua indignação com os perfis que 

taxam e exigem perfeição dos outros. Em seguida, critica seus donos atribuindo-lhes a 

característica de “pobres leigos que se afogam em seus preconceitos baratos”. Com isso, 

wellsommerfeld constrói uma imagem e si que quer desvencilhar da imagem do gay 

preconceituoso e exigente por perfeições, pois afirma que “todos aqui são bem vindos”. 

O perfil de BrotherBiodegradavel retoma, por outro lado, a busca de companheiros 

pela internet de modo geral: 

 
BrotherBiodegradavel 
BrotherGenteBoa procura vida inteligente nesse lugar. S.O.S! (Cara Sério) 
 
Cansado de quem usa a Internet como escudo, cansado de rótulos e retóricas sem a mínima 
legitimidade. É que o “peixe morre pela boca”, tem gente que fala demais e age exatamente de 
forma contrária. E se você é incoerente nem perca seu tempo comigo, porque não perderei 
contigo. E não curto pintos e bundas falantes. Crianças é quem gostam de fantoches! Estou 
acostumado a ver “pedaços” de carne no açougue...  
 
***Sou um cara normal, mas, com certeza faço questão de fazer a diferença. Sou universitário, 
bom nível, bem-humorado, otimista, discreto e agrado mto de um bom papo, pessoas inteligentes 
e simpáticas.*** Não curto caras "frescos" e ñ so 
   

22 | Normal | Castanhos / Castanho-escuro | Passivo/Versátil
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Sua crítica já começa na generalização da falta de inteligência das pessoas que estão 

no ManHunt, que o leva a pedir socorro (“S.O.S”), mas, ao mesmo tempo, se exclui dela 

ao colocar entra parêntesis uma auto-avaliação: Cara Sério. Nitidamente contra as 

exageradas definições encontradas nos perfis alheios, BrotherBiodegradavel acusa a 

distância existente entre o que se diz nos textos e o que se faz fora da internet, o que o leva 

a excluir essas pessoas incoerentes na sua busca por um parceiro. 

Sua estratégia de construção do ethos parte da crítica a outros perfis, como por 

exemplo, a importância do corpo e de mostrá-lo (“não curto pintos e bundas falantes”); 

passa para o que ele considera correto; e termina descrevendo-se levando em conta valores 

social e culturalmente positivos (“sou universitário, bom nível, bem-humorado, otimista, 

discreto”), descrevendo quem ele procura e excluindo os “frescos”. Este termo usado por 

ele é ambíguo, já que pode referir-se tanto aos afeminados como aos que possuem ou 

impõem demasiadas restrições nos encontros26.  

O diferencial é que BrotherBiodegradavel retoma um estereótipo do gay (a 

promiscuidade) e, por meio de sua desconstrução, tece seu ponto de vista (“estou 

acostumado a ver ‘pedaços’ de carne no açougue”, ou seja, apenas corpos sem mais 

atrativos). Ele constrói, dessa forma, um ethos de sério que refuta o ethos prévio do 

homossexual, desvinculando a sua imagem do de promíscuo. 

Retomando a questão do afeminado, vários são perfis que nos levam a concluir que a 

tendência do politicamente correto dentro do meio gay aceita a exclusão dos que carregam 

esse estigma. O perfil de chrisholm toca neste assunto: 

 
chrisholm 
Não procuro mais... Deixo aparecer, e aparece. 
 
Cara normal, trabalho, tô na faculdade, 2 braços, 2 pernas , cabeça... 
A fim de conhecer gente normal e cheia de defeitos, pois só assim sei que estou lidando com um 
ser humano... Procurando um carinha que pode sair comigo parecendo um amigo, sem jeitão. 
No mais, tô na área! 
Sendo discreto e certo da sexualidade, já é um grande passo. Única seleção que faço é essa. O 
resto (barrigudo, careca, branco, amarelo, malhado, magro, novo, velho...) a gente acerta. 
   

21 | Magro | Castanhos / Pretos | Ativo
 
Primeiramente, ele se descreve, de forma irônica, como alguém normal e afirma que 

procura pessoas “normais”, com defeitos (o que já demonstra uma revisitação ao conceito 

                                                
26 Um exemplo de “fresco” pode ser relativo àquele ativo que não gosta nem mesmo de fazer sexo oral no 
parceiro. 
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de normal que é usado muitas vezes nos perfis). Entretanto, essa “normalidade” a que ele 

se refere exclui os homens com “jeitão”, os que não são discretos e os que não têm certeza 

quanto à sua sexualidade, exigências reforçadas com as frases “já é um grande passo” e 

“única seleção que faço é essa”.   

Por mais que alguns participantes tentem desconstruir imagens negativas 

relacionadas aos gays, muitos consideram a feminilidade como característica prototípica 

dos homossexuais masculinos. O perfil de wendawn, no início do capítulo, é outra prova 

disso: para ele, ser gay não significa ser menos homem, isto é, não é necessariamente 

comportar-se como uma mulher (ser afeminado), já que o que define o homossexual é sua 

sexualidade. Parece possível interpretar este texto da seguinte forma: 

sexo = homem e mulher = masculino e feminino 

≠ 

sexualidade = homossexual, bissexual e heterossexual 

A proposta seria de desvincular a imagem do homossexual da ‘mescla de sexo’, isto 

é, um homem que quer ser mulher e vice-versa. Esta seria uma “demonstração podre de 

aceitação do ridículo” ou, como taxou DiscretoBakana, uma “bizarrice”.  

Na tentativa de desfazer um estereótipo, wendawn mostra desinformação sobre a 

questão masculino/feminino, que não está relacionada necessariamente ao sexo biológico e 

rechaça aqueles gays que possuem traços femininos. Pelos perfis que analisamos, são 

poucos os participantes, como Bottoncity, que consideram em seus textos a exclusão dos 

afeminados como um tema a ser discutido ou uma estratégia positiva na construção de seu 

ethos. Ao contrário dessa postura de Bottoncity, a recusa aos afeminados é um ponto 

positivo. 

Outros estereótipos revisitados, e que aparecem com muita frequência, são aqueles 

relacionados ao corpo perfeito e à promiscuidade: 
 

Dimas2008 
Cara tranquilo afim de conhecer alguem legal. 
 
Cara sexy, gato e afim de um cara pra levar a serio. 
 
Galera , o corpo atraente é apenas o começo , se nao tiver conteúdo , termina logo .... Algo mais 
duradouro depende mais do conteúdo... Um cara sem caráter ou sem estirpe , não é nada por 
causa de um excelente fisico. Pensem nisso. 
 
Voce é eternamente responsavel pelo o que cativas... pensem nisso 
   

28 | Malhado | Azuis / Loiros | Versátil 
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Dimas2008 constrói sua imagem politicamente correta ao afirmar que o corpo não é o 

mais importante na procura de um parceiro, e sim o caráter e até mesmo a estirpe. Observe 

que ele não se detém a nenhuma caracterização do outro e de si baseado em estereótipos 

como afeminado, assumido, discreto e sarado. Uma das possíveis razões do silêncio desses 

temas pode ser pelo fato de ele pertencer ao grupo dos versáteis, o que já comentamos 

anteriormente.  

Isso não quer dizer que nenhum versátil toque nesses assuntos, haja vista o perfil de 

GoOdbOyBH18, no item anterior, que dispensa os afeminados. Mas justamente pelo fato 

de o versátil não pertencer a uma definição apenas (ou ativo ou passivo), o comum é não 

considerar as crenças atribuídas a cada “etiqueta”.  

Retomando novamente o perfil de GoOdbOyBH18, a sua estratégia passa por outro 

âmbito: a abertura de possibilidades no sexo, pois afirma “curto Tudo no SEXO, tambem 

gosto de uma sacanagem as vezes... pois ninguem e de FERRO”. Nem 100% passivo, nem 

100% ativo, parece que, nesse caso, o versátil se aproxima do ethos de ativo para mostrar-

se macho, característica tida como positiva, e do passivo para ampliar as possibilidades no 

sexo. 

Outra referência a padrões, estereótipos e discursos encontramos no perfil de 

Marchelo: 

 
Marchelo 
Cara gente boa 
 
olá. Não sou um Deus grego e nem um ator de cinema. Sou um ser humano perfeitamente 
normal. Erro e reconheço meus erros. Sonho e tenho persistência na vida. Antes de beleza 
valorizo o carater e a sinceridade. Sou homem e adoro ser homem e procuro quem seja também. 
Nada contra afeminados porém prefiro homens de verdade. 
Não sei por que estou aqui, visto que a maioria só quer mesmo uma noite de prazer. Não procuro 
isso. Quero mais para mim do que uma simples satisfação temporária e um vazio depois como 
pessoa. Porém por que não tentar também. Acredito sim que aqui possa ter pessoas que procuram 
ser feliz com outra pessoa. Quem sabe né? 
   

30 | Normal | Pretos / Castanho-escuro | Versátil
 

Dimas2008 deixa claro que possui um corpo desejado (é malhado, conforme as 

enumerações do perfil), enquanto que Marchelo já se exclui desse padrão de beleza. A 

finalidade do primeiro ao tecer essas considerações é desvincular-se do estereótipo corpo 

bonito = cabeça vazia, já o segundo é de aumentar suas chances de ser aceito a partir de 

suas considerações sobre o caráter e sinceridade antes do corpo. Com isso, afirma, 
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inconscientemente, que não ter corpo bonito = maior probabilidade de ter bom caráter e 

ser sincero e faz uma imagem de si positiva.  

Marchelo também toca em assuntos delicados, como a dos afeminados, quando 

considera que eles não são homens de verdade, e a promiscuidade do meio gay, quando 

generaliza que “a maioria só quer mesmo uma noite de prazer”.  

Quanto a este último âmbito, leoandrade também faz suas considerações: 

 
leoandrade 
LeozinhoOo 
 
Galera sexo por sexo nao estou afim nao!!! 
 
------------------------------------------- 
PREOCUPE-SE MAIS COM SEU CARÁTER  
DO QUE COM SUA REPUTAÇÃO, POIS SEU  
CARÁTER É O QUE VOCE REALMENTE É.  
ENQUANTO SUA REPUTAÇÃO É O QUE OS  
OUTROS PENSAM QUE VOCE É, E O QUE  
OS OUTROS PENSAM É PROBLEMA DELES  
------------------------------------------- 

 
19 | Malhado | Castanhos-claros / Loiro-escuro | Pergunte-me 

 
A busca por alguma relação que não esteja vinculada apenas ao sexo é temática 

recorrente nos perfis como os últimos dois. Relacionados a isso, constantemente 

encontram-se textos que debatem a questão do sexo versus o caráter e a personalidade. E 

também é frequente uma contradição entre o texto e as imagens exibidas nos perfis. 

Leoandrade não busca por pessoas que querem apenas satisfação sexual, mas suas fotos 

não parecem condizer com isso. Duas delas mostram apenas suas nádegas de perfil e a 

região da genitália, embora esteja de sunga.  

Outro perfil que acaba se contradizendo dessa forma é o de sonhodeputabh: 
 

sonhodeputabh 
Lukas 
 
Tenho 20anos sou moreno,tenho um corpo normal e quero um uma pessoa bem resolvida de 18 a 
27 anos com não prescisa ser sarado mas precisa de gostar de se cuidar.Não quero pessoas que 
tem medo de mostrar o que são,pois pretendo levar um relacionamento sem neuras e medos!!Só 
quero isso e mais nada!!!To cançado de somente sexo tá com qualquer um, se quiser pode me 
ligar pra gente conversar antes de se conhecer,o meu tel!!!! pelo msn agente conversa e eu vejo 
se te dou!!! dodancemc me add e falamos!!! 

 
20 | Normal | Pretos / Castanho-escuro | Passivo/Versátil 
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Sonhodeputabh parece não se preocupar muito com o físico da pessoa que procura, 

desde que “se cuide”, isto é, possivelmente que não seja muito gordo nem demasiado 

magro. Suas exigências entram no âmbito mais da personalidade, pois ele não quer 

“pessoas que tem medo de mostrar o que são”, já que sua finalidade é “levar um 

relacionamento sem neuras e medos”. Finalmente, afirma que está cansado de encontrar 

pessoas apenas para sexo e propõe formas de entrar em contato com ele. Seu ethos é 

construído com base em valores cultuados pelo “padrão da moral e dos bons costumes”, 

como ter um relacionamento sério e não ser promíscuo.  

Este discurso politicamente correto, entretanto, é contraditório em relação ao que ele 

apresenta nas fotografias: das dez expostas por ele, oito mostram seu pênis, em uma ele 

está apenas de short deitado no sofá e na outra de cueca mostrando o volume que seu órgão 

genital deixa na roupa. A partir das fotos, outro ethos pode ser construído e este se opõe 

àquele apresentado no texto: o de promíscuo. 

Em todos os perfis selecionados para a análise, pudemos observar que a construção 

do ethos gira em torno de estereótipos existentes em nossa cultura sobre os gays, inclusive 

quando se tenta ser politicamente correto. Nessas construções de imagens de si (e também 

do outro) inúmeros são os perfis que apresentam incoerências entre fotos e textos, por 

exemplo, e de simplificação do homossexual se observados com mais cautela. 

Entretanto, não podemos parar a conclusão das análises dessa forma, pois seria muito 

simplista. Em primeiro lugar, temos que considerar o meio social e o que é aceitável ou 

não, como no caso do rechaço aos afeminados, o que já foi discutido; e, em segundo lugar, 

o veículo em que encontramos os perfis, ou seja, os recursos que o ManHunt oferece aos 

seus clientes.  

Nas considerações finais, portanto, concluiremos a análise levando em conta essas 

condições. 
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

 

 

ENTÃO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Quando você percebe que há muito dos outros em suas opiniões, gostos e 
atitudes, você se torna um pouco mais aberto a mudanças e paciente com as 

diferenças.”  
 

Daniel Mazzaro 
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Ao longo deste trabalho, analisamos a forma com que alguns homossexuais de Belo 

Horizonte constroem uma imagem de si ao se descreverem e descrever o outro em um site 

de relacionamento. Essa construção, conforme concluímos no capítulo anterior, baseia-se 

em diversos estereótipos sobre o grupo dos gays, como o do gay-afeminado e do gay-

promíscuo, atribuindo muitas vezes a todos os homossexuais essas características, como já 

comentado por Muñoz (1996) no primeiro capítulo deste estudo. 

Independente se a retomada do estereótipo serve para excluir o outro de forma 

preconceituosa ou para fazer um discurso de inclusão “politicamente correta”, fato é que 

grande parte dos textos presentes nos perfis tocam nas características mais estigmatizadas 

dos homossexuais. Isso parece contribuir para a ideia de que os homossexuais mantêm, 

entre si, o preconceito existente na cultura tradicionalmente heterossexual. Como afirmou 

um participante do site Manhunt em uma conversa informal, trata-se de um “preconceito 

requentado” que, embora indesejável por todos os componentes do grupo, se direcionado 

para si, é usado como arma para a escolha do outro ou como criação de uma imagem 

positiva de si próprio. 

Desse modo, os participantes do site retomam um ethos prévio que circula em nossa 

sociedade acerca do homossexual e desejam, de alguma forma, proteger a própria face, 

apresentando uma imagem mais positiva de si. 

Não é surpresa que o grupo discriminado reproduza preconceitos ou também seja 

discriminador. Como afirma o colunista Adriano Silva27,  
Sempre achei que quem sofre preconceito estaria para sempre livre do 
risco de impingir preconceito. Como se pertencer a uma minoria 
discriminada criasse no sujeito anticorpos que o impedissem de 
discriminar. Eu sou ingênuo. O mundo está cheio de negros que 
espancam mulheres, mulheres que esganam crianças, judeus que 
desejam uma solução final para a questão palestina. Ao que parece, basta 
pertencer à espécie humana para carregar no coração uma bomba de ódio 
e intolerância prestes a explodir. 

Longe dessa ingenuidade, de fato, desde que exista uma crença de superioridade na 

sociedade ou de uma característica culturalmente definida como melhor que a outra, 

existirá também a manifestação de um imaginário sócio-discursivo que passe por esse 

âmbito. 

                                                
27 Referimo-nos ao texto Os gays que envergonham os gays, publicado na revista Época de 13 de junho de 
2008. O texto está disponível no site <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI5891-
15230,00.html>. O último acesso ocorreu no dia 4 de novembro de 2008. 
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O que queremos chamar a atenção, primeiramente, é para a necessidade de os 

participantes do site tocarem com frequência em temas já estereotipados e marcados para 

construir uma imagem de si. Não o fazer parece dar margem a que o outro interprete que 

ele sim é um gay estigmatizado, alguém que se deve evitar. Rechaçar o afeminado, por 

exemplo, é uma forma de manter uma imagem de gay “limpo” do pior estereótipo brindado 

ao grupo e de se afirmar como um “componente” aceito por todos, heterossexuais e 

homossexuais, desde que, no primeiro caso, muitas vezes, tampouco se fale de sua 

orientação sexual.  

A supervalorização de um gay macho está também relacionada à questão feminina, 

ao lugar que a mulher ocupa em nossa sociedade. O gay passivo é tido como um ser menor 

por estar relacionado ao feminino, o que se confirma em enunciados do tipo “totalmente 

ativo, safado mas carinhoso”. 

Lembremo-nos do que Muñoz (1996) afirmou, baseando-se em Foucault, sobre o 

“sentido comum” do assunto da homossexualidade, que funciona, inicialmente, com o 

desejo de não existir; em seguida, quando se suspeita ou se sabe da existência, o adequado 

não é tocar no assunto e não nomeá-lo; finalmente, quando se toca no assunto, o melhor é 

fazer uma acusação. Como vimos no capítulo anterior, é recorrente a acusação, mesmo 

sendo contraditória como a de DiscretoBakana que embora tenha namorado outro homem 

não se considera gay, porque ele próprio usa essa palavra de forma ofensiva. 

Outros estereótipos que também são usados na caça ao homem (para fazer menção ao 

nome do site) poderiam ser considerados “requentados”, isto é, a manutenção de um 

imaginário social distorcido, como, por exemplo, o fato de frequentar bares e boates gays 

ser um determinador da feminilidade ou sanidade de uma pessoa. Aqueles que igualam o 

ser assumido ao ser afeminado contribuem para a manutenção de um estereótipo 

infundado, o que os leva a fazer construções de si que desviem dessa “realidade” a través 

de sua negação. Usamos a palavra “requentado” para nos referir a este estereótipo porque 

ele vem do que está de fora, do heterossexual, mas contraditoriamente é repetido pelo 

homossexual que considera corretas as relações passivo = afeminado e assumido = 

afeminado. Ele se coloca como externo e rechaça o afeminado. É o que Adriano Silva, no 

texto já citado, comenta:  

é como se houvesse uma escala social entre os gays, uma graduação 
quase hierárquica: numa ponta os gays ‘aspiracionais’, que orgulham a 
classe, que todos gostariam de ser e, na outra extremidade, os gays que 
envergonham a categoria, de quem todos querem distância. 
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Nessa lógica da exclusão/inclusão, entra o culto ao corpo, que é uma forma de 

apresentar o “produto” com mais atrativos. O apelo ao órgão genital grande, aos músculos 

trabalhados nas academias, às nádegas duras e protuberantes e aos corpos lisos acaba 

causando também um estranhamento: isso é natural? Isso não importa muito, já que o 

padrão do bom é mostrar trabalho, apresentar esforço. A intenção parece ser valorizar mais 

o gay que pratica esportes, que malha, que frequenta academias, assim como o gay que se 

esforça para não transpassar sua sexualidade. 

Demos o nome de “politicamente correto” àqueles participantes do site (e a seu 

discurso) que tentam desconstruir ou criar um efeito de que estejam desconstruindo os 

estereótipos do gay. Essa estratégia aparece às vezes de forma contraditória, como o perfil 

de Sonhodeputabh, que desconstrói uma imagem de promíscuo e apresenta fotos suas de 

corpo nu. 

Quanto a isso, cabe ressaltar que o próprio site já induz a uma hipersexualização dos 

participantes, a começar pela capa do site, que muda com frequência, e apresenta modelos 

dentro do padrão social de beleza, quase nus: 
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A possibilidade de se colocar foto também induz a essa generalização do sexo, uma 

vez que se mostrar é uma estratégia de conquista. Vence aquele que se mostra melhor, e o 

que possui mais valor são corpos bonitos e bem trabalhados. Para que os outros vejam e a 

chance de ser “caçado” aumente, é necessário colocar fotos mais explícitas, de partes do 

corpo que podem chamar a atenção do público. Assim, encontramos, às vezes bloqueadas 

outras vezes já disponíveis a todos, fotos como essas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Muitos participantes já deixam claro que não vão conversar com ninguém que não 

tenha foto. Por outro lado, são também muitos os que excluem os perfis com fotos 

obscenas do pênis ou das nádegas. E também são muitos aqueles que dizem tudo isso e 

abrem exceções. 

Longe de propormos uma sistematização ou de “darmos lição de moral”, este 

trabalho objetivou mostrar, à luz dos estudos da Análise do Discurso, como os 

homossexuais constroem seu ethos em um site de relacionamento por meio dos 

estereótipos existentes sobre eles próprios. Rechaçar, aceitar e criticar o outro, valorizar-se 

e defender-se são estratégias de criar uma imagem de si positiva. Embora muitos possam 

pensar que a recusa e a crítica estejam baseadas no gosto pessoal de cada participante, 

questionamos se esse gosto é realmente pessoal ou um reflexo do que se considera positivo 

na sociedade em geral. Evitaremos adentrar, no entanto, nesse âmbito, pois gosto não se 

discute. Ou se discute? 
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