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Resumo 
 
Os perfis de sites de relacionamento gay consistem em um gênero discursivo no qual o ethos dos 
participantes é, de um modo geral, construído com base em preconceitos compartilhados em nossa 
sociedade contra os próprios homossexuais, seja reafirmando-os ou negando-os (ALMEIDA, 2008). 
Neste trabalho, pretendemos verificar quais seriam (e por que) os elementos usados para suscitar emoções 
no sujeito-alvo quando o assunto tratado na descrição do perfil gira em torno do corpo dos participantes. 
Tomando como base alguns estudos sobre o pathos no discurso, analisaremos em dois perfis do 
site Manhunt.net a provocação de sentimentos por meio do uso das palavras no discurso e como esse 
discurso que se constrói visa a legitimar uma emoção quando se quer expor o próprio corpo e/ou "caçar" 
o corpo do outro. Tendo em vista que a esfera da emoção depende do contexto sociocultural onde o ato de 
comunicação ocorre (LE BRETON, 2009), trataremos de descrever parte da “cultura” e do ethos prévio 
homossexual para que possamos vislumbrar o pathos em seu discurso. 
 

 

Introdução 

 

Em Almeida (2008) constatamos que os participantes de Belo Horizonte do site 

de relacionamento gay Manhunt.net, em geral, constroem uma imagem de si ao se 

descreverem e descreverem o outro a partir de diversos estereótipos sobre o grupo dos 

gays. Entre esses estereótipos, destaca-se o gay afeminado, característica mais negativa, 

em termos sociais, e mais estigmatizada, da qual quase todos os participantes tentam se 

distanciar discursivamente, seja negando-a em si, seja rechaçando-a no outro1. 

                                                           

1 Existem também aqueles que dizem não ver problema nenhum em ser afeminado. A esse discurso 
demos o nome de “politicamente correto” por revisitar o estereótipo e tentar desfazê-lo de alguma forma. 



Pudemos perceber que 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” (ALMEIDA, 

2008, p. 80). Não tocar nos estereótipos parece dar margem a que o outro interprete que 

ele sim é um gay estigmatizado, alguém que se deve evitar. Nesse caso, não apenas 

negar que se é afeminado, mas também rechaçar essa característica 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, aquele que 

opta por (ou prefere) ser penetrado na relação sexual, é tido como um ser menor por 

estar relacionado ao feminino, sobretudo, quando, por exemplo, demonstra afeto2. Como 

Muñoz (1996, p. 110) afirma que “o afeminado foi uma expressão coletiva da violação 

da masculinidade constituída pela vida gay” e esse estigma da feminilidade em homens, 

quando é conhecido ou, de imediato, reconhecido, afasta as pessoas do estigmatizado, 

que não mais o percebem com outros atributos, desacreditando-o. Assim, o 

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

que os participantes do site parecem não desejar. 

Quando analisamos os perfis do site Manhunt.net a fim de examinar a relação 

entre os estereótipos existentes na sociedade brasileira em relação aos homossexuais e a 

construção de determinados ethé, percebemos que havia uma grande recorrência em 

alguns temas, por isso dividimos a análise em quatro partes: (1) a questão do afeminado, 

(2) ser ou não assumido, (3) o corpo, (4) a fuga dos estereótipos (ou politicamente 

correto). Embora os três últimos temas frequentemente recaiam no primeiro, pudemos 

perceber que existe uma tendência à hierarquização gay. Como afirmou Adriano Silva 

em um editorial da revista Época, em 2008, 

 

[...] 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. 

                                                           

2 Referimo-nos ao papel social de gênero, isto é, “um conjunto de comportamentos associados à 
masculinidade e à feminilidade, em um grupo ou sistema social” (ALMEIDA, 2008, p. 22). Nesse caso, 
atribuem-se à mulher (ao feminino) as características de submissão, passividade sexual e afetividade, 
enquanto ao homem se atribuem a dominação, a atividade sexual e a racionalidade, além de prestígio 
material, força e violência. 



Nessa lógica da exclusão/inclusão, pretendemos, neste trabalho, voltar ao tema 

do corpo, mas, diferente da forma como o abordamos na monografia, pretendemos 

verificar quais seriam (e por que) os elementos usados para suscitar emoções no sujeito-

alvo quando o assunto tratado na descrição do perfil gira em torno do corpo dos 

participantes. Isto porque nosso objetivo atual, a partir de estudos em desenvolvimento, 

é iniciar um estudo sobre o papel das emoções no discurso. 

Dessa forma, analisaremos em dois perfis do site Manhunt.net a provocação de 

sentimentos por meio do uso de determinados recursos e como esse discurso que se 

constrói a partir de tais recursos visa a legitimar uma emoção quando se quer expor o 

próprio corpo e/ou "caçar" o corpo do outro. 

Para tanto, teceremos algumas considerações sobre a emoção no discurso e 

também sobre o corpo. 
 

A emoção no discurso 

 

Na interação argumentativa, o ethos pode ser relacionado à instância de 

produção do discurso e o pathos conduz nossa atenção para o auditório, isto é, para a 

instância (real ou imaginária) de recepção, incluindo aí suas suscetibilidades emocionais 

(GALINARI, 2007). De fato, desde Aristóteles se fala de pathos como o modo como se 

dispõe o ouvinte, levando-o a experimentar determinados efeitos emotivos, pois, 

segundo o filósofo, ao se reportar ao caso dos processos judiciais, “os fatos não se 

apresentam sob o mesmo prisma a quem ama e a quem odeia, nem são iguais para o 

homem que está indignado e para o calmo, mas, ou são completamente diferentes ou 

diferem segundo critérios de grandeza” (ARISTÓTELES, 1998, p. 106). Dessa forma, 

quanto maior for o conhecimento do orador acerca do auditório, compreendendo as 

características e inclinações afetivas deste, maiores serão as suas chances de produzir a 

emoção-adesão. 

Apesar de já haverem sido consideradas como “poluentes maiores do 

comportamento discursivo racional”, as emoções são hoje consideradas um dos 

ingredientes da intensidade de adesão, como explica Galinari (2007, p. 227). A partir do 

esquema A → TAE, o pesquisador explica que os argumentos propriamente ditos, 

materializados por um ou mais enunciados (representados pela letra A à esquerda), 

transmitem/desencadeiam/ativam teses ou conclusões (T), ações ou disposições para a 

ação (A) e emoções (E) em determinado auditório. O autor ressalta que 



 

[...] nem sempre os ingredientes da intensidade de adesão (T, A ou E) estão presentes de 
maneira explícita (ou literal) na superfície linguística (muitas vezes apenas um deles está 
presente). Mas, mesmo assim, os ausentes podem ser inferidos fazendo-se apelo ao 
universo psicossocio-cultural do discurso. (...) Essa inferência mostraria que fazer-crer, 
fazer-fazer e fazer-sentir seriam, mais do que dados fixos e estáveis, potencialidades a 
serem elucidadas pelo pesquisador, em termos de efeitos possíveis da argumentação. 
(GALINARI, 2007, p. 224) 

 

Galinari (2007, p. 225) complementa que a “travessia” simbolizada pela seta 

(→) realiza-se “via atuação de saberes compartilhados”, isto é, “a comunicação 

argumentativa é garantida e viabilizada por uma complexa e fluida ‘trama’ de ideias 

comuns: conhecimentos prévios, representações sociais, juízos de valor, estereótipos, 

provérbios, clichês etc.”. 

Isso se deve ao fato de que a esfera da emoção, como propõe Le Breton (2009), 

depende do contexto sociocultural onde o ato de comunicação ocorre. Segundo o 

antropólogo, as emoções que nos acometem e a maneira como elas repercutem sobre 

nós tem origem em normas coletivas implícitas, ou, no mais das vezes, em orientações 

de comportamento que cada um exprime de acordo com seu estilo, de acordo com sua 

apropriação pessoal da cultura e dos valores circundantes. 

Dessa forma, as emoções provêm de uma simbólica social, embora elas se 

traduzam de acordo com as circunstâncias e com as singularidades individuais. Além 

disso, 

 

[...] o desencadeador das emoções é necessariamente um dado cultural tramado no âmago 
do vínculo social e nutrido por toda a história do sujeito. Ele mostra aos outros uma 
maneira pessoal de ver o mundo e de ser afetado por ele. (...) A afetividade mistura-se a 
acontecimentos significativos da vida coletiva e pessoal, implicando um sistema de valores 
posto em prática pelo indivíduo e uma interpretação dos fatos conforme uma referência 
moral. (...) De certa maneira, a emoção é indicada pelo grupo que dá certo grau de 
importância a alguns fatos. (LE BRETON, 2009, p. 117-118) 

 

Ao considerar as emoções e afetividades como um construto sociocultural que é 

possível de ser inscrito “sobre uma teia de significados e de atitudes que prescreve aos 

indivíduos tanto as formas de descrevê-la quanto as maneiras de exprimi-las 

fisicamente” (LE BRETON, 2009, p. 120), cabe ao analista do discurso “elucidar a 

engrenagem retórica dos enunciados sociais, identificando aquilo que é propenso a 

emocionar” (GALINARI, 2007, p. 228). 

A Análise do Discurso pode, portanto, tentar estudar o processo discursivo pelo 

qual a emoção é empregada, ou seja, tratá-la como um efeito visado (ou suposto), sem 



nunca ter garantia em relação ao efeito produzido (CHARAUDEAU, 2000 apud 

GALINARI, 2007). Isso acontece porque não cabe à AD mapear as reações sensoriais 

dos indivíduos, nem mesmo estudar as categorias comportamentais possíveis de serem 

incorporadas por um indivíduo mediante o jogo de regulações e normas sociais. Ela 

apenas propõe um tratamento discursivo das emoções, pois uma das formas de se 

provocar sentimentos é por meio do discurso. 

Nossa proposta neste trabalho, como dito anteriormente, é a de analisar a 

provocação de sentimentos sobre o corpo por meio do discurso em dois perfis do site 

Manhunt.net. Isto se realizará tomando como ponto de partida a ideia de que “ethos” e 

“pathos” se inter-relacionam na empreitada da persuasão, como aponta Lima (2006), ao 

tratar da relação entre a “dimensão da patemização” e a “dimensão da construção das 

imagens de si do outro”3. Antes, porém, faremos algumas considerações sobre o corpo. 

 

O corpo 

 

“Meu corpo, morada de Deus”, diria a Bíblia Sagrada. E nós perguntamos: “Que 

corpo é esse?”. Mauss (1974) explica que o conjunto de hábitos, costumes, crenças e 

tradições que caracterizam uma cultura também se refere ao corpo. Assim, há uma 

construção cultural do corpo, com uma valorização de certos atributos e 

comportamentos em detrimento de outros, o que faz com que haja um corpo típico para 

cada sociedade. Mais que isso: é através da “imitação prestigiosa” que os indivíduos de 

cada cultura constroem seus corpos e comportamentos, embora esse corpo possa vir a 

variar de acordo com o contexto histórico e cultural. Os indivíduos imitam atos, 

comportamentos e corpos que obtiveram êxito e que viram ser bem sucedidos. 

Em uma pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro, Goldenberg (2006) 

constatou que o corpo se transformou em uma categoria abstrata, sem muitas vezes vir 

acompanhada de adjetivos, como, por exemplo, quando se perguntou às mulheres o que 

mais lhe atrai em um homem. As pesquisadas disseram: a inteligência, o corpo e o 

olhar. Para a questão “o que mais te atrai em uma mulher”, os homens pesquisados 

também responderam algo parecido: a beleza, a inteligência e o corpo. E quando a 

atração é sexual, o corpo ganha um destaque ainda maior. Na pergunta “o que mais te 

atrai sexualmente em um homem”, as mulheres responderam: o tórax, o corpo e as 

                                                           

3 Para saber mais sobre o assunto, consultar Lima (2006). 



pernas. Já os homens para a questão “o que mais te atrai sexualmente em uma mulher” 

responderam: a bunda, o corpo e os seios. 

No entanto, esse corpo só aparece caracterizado quando a pesquisadora propõe 

aos pesquisados que escrevam um anúncio com o objetivo de encontrar um parceiro. 

Nesse caso, corpo veio seguido de adjetivos como “bonito”, “forte”, “definido”, 

“malhado”, “trabalhado”, “sarado”, “saudável”, “atlético”. De forma resumida, a 

antropóloga constrói dois anúncios típicos: o feminino seria “Eu sou magra, jovem, 

cabelos louros, longos e lisos, bunda e seios grandes, linda, sensual e carinhosa”; e o 

masculino seria “Eu sou alto, forte, bem dotado, rico, inteligente e romântico”. 

Goldernberg (2006) analisa que o valor dado não é, normalmente, a um corpo 

indistinto dado pela natureza. É um corpo trabalhado, saudável, bem cuidado, 

paradoxalmente uma “natureza cultivada”, uma cultura tornada natureza, como 

Bourdieu (1987) caracteriza. A cultura da beleza e aparência física, a partir de 

determinadas práticas, transforma o corpo “natural” em um corpo distintivo: o corpo. 

A cultura impregnada no corpo parece obrigar os homens a serem fortes, 

potentes e viris, daí a ênfase com que os homens entrevistados por Goldenberg falam da 

altura, da força física, do tamanho do tórax e do pênis. Ao mesmo tempo, essa cultura 

imprime nas mulheres um padrão delicado, submisso e apagado, o que corresponde ao 

modelo de mulher magra que predomina atualmente. Bourdieu (1999) já havia afirmado 

algo que vem nesse mesmo caminho: os homens tendem a se mostrar insatisfeitos com 

as partes de seu corpo que consideram “pequenas demais” enquanto as mulheres 

dirigem suas críticas às regiões de seu corpo que lhe parecem “grandes demais”.  

No entanto, falar do corpo masculino e do corpo feminino exige um cuidado 

muito grande: o que se entende por masculino e o que se entende por feminino? Longe 

de simplificar o masculino à presença de um pênis e o feminino à presença de uma 

vagina, masculino e feminino possuem outros elementos que ultrapassam o corpo 

biológico. Segundo Butler (2010), o corpo torna-se um nexo peculiar de cultura e 

escolha, e existir o próprio corpo torna-se um modo pessoal de examinar e interpretar 

normas de gênero recebidas. 

Dessa forma, masculino e feminino são construções sociais, assim como o 

próprio pênis e a própria vagina (ou a falta do pênis, caso consideremos que vivemos 

em uma sociedade machista). Para Butler (2010), a demarcação da diferença dos sexos 

não precede a interpretação daquela diferença, mas essa demarcação é, por sua vez, um 



ato interpretativo carregado de pressupostos normativos sobre um sistema binário de 

gêneros.  

Então, onde se encontraria o corpo homossexual? Em um sistema binário, o 

homem gay e a mulher lésbica parecem ser aberrações, já que fogem de inúmeros 

padrões normativos masculinos e femininos. E não nos referimos às/aos travestis e 

às/aos trangêneros, mas àqueles que possuem uma orientação sexual transgressora à 

normativa social e que mantêm alguns outros vários traços dessa mesma normativa, o 

que lhes confere “ainda” o rótulo de homem/mulher (ou masculino/feminino). 

Butler (2010) analisa a situação a partir do seguinte ponto de vista: a repetição 

ritualizada dos discursos e das normas forma sujeitos que são resultados dessas 

reiterações. A ideia é expandida para as pessoas que transgridem as normas sociais, e 

quem não se encaixa nos modelos de sexualidade engendrados, enraizados e 

naturalizados pela sociedade, sofre graves regulações. Para ela, os corpos nunca se 

conformam completamente às normas regulatórias, e essa regulação se dá para que seja 

mantida a ordem sexual baseada na heteronormatividade. 

A heteronormatividade, conforme Sant’Ana (2010), é baseada nas expectativas e 

obrigações sociais advindas da ideia de que a heterossexualidade é natural, logo é o 

fundamento da sociedade. Já que obedece a uma lógica de regulação e controle, a 

heteronormatividade se estende até mesmo para os indivíduos que não são 

heterossexuais. 

Podemos entender o que seriam, então, os gays “aspiracionais” a que se refere 

Adriano Silva (2008) em seu editorial: são aqueles que se aproximam da 

heteronormatividade em alguns comportamentos, embora fujam de um deles: ter alguma 

relação afetivo-sexual com outra pessoa do mesmo sexo, ou pelo menos manifestar 

desejo por outra pessoa do mesmo sexo. Essa fuga, entretanto, é inevitável, já que a 

nomenclatura “homossexual”, por mais contraditória e indefinível que posso parecer, 

inclui a aproximação, seja física, mental e/ou discursiva, entre seres que 

tradicionalmente dizemos “do mesmo gênero”.  

Sendo o corpo, como pudemos ver, um construto social regido pela 

heteronormatividade machista, passaremos para a análise de dois perfis do site de 

relacionamento gay Manhunt.net nos quais observaremos a patemização do discurso 

sobre o corpo e verificaremos quais são (e por que) os elementos usados para suscitar 

emoções no sujeito-alvo quando é o corpo o assunto tratado na descrição do perfil. Ou 

seja, analisaremos, na voz de dois participantes do site, como se deseja suscitar emoção 



de modo a legitimá-la quando se quer expor o próprio corpo e/ou “caçar” (fazendo 

alusão ao nome do próprio site, man hunt, caça homem) o corpo do outro. Além disso, 

verificaremos como a construção de uma boa imagem de si pode trabalhar em prol das 

emoções. 

 

Análise de perfis 

 

Analisamos alguns perfis do site Manhunt.net, em Almeida (2008), sob o olhar 

da construção do ethos, como já dissemos. No que tange ao corpo, percebemos que não 

existe um padrão de preferências e nem era nossa intenção quantificá-las. No entanto, 

pudemos constatar que existe uma predileção pelos corpos estandardizados musculosos 

ou definidos. Muñoz (1996, p. 112) já havia comentado que esse 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 autoimagem”. 

Por volta da década de 1980, após um longo período em que o homossexual foi 

tratado sob o olhar clínico médico, 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, como percebemos na pesquisa (ALMEIDA, 2008, 

p. 64-70). 

Eram (e ainda são) inúmeros os perfis nos quais se descreviam o próprio corpo e 

o corpo do outro. As exigências variavam desde o estilo (forte, magro, atlético, 

musculoso, gordo, “gordinho”, obeso, normal etc.) até a cor de pele, altura, presença ou 

ausência de pêlos, tamanho do pênis e da bunda, idade etc. 

No fim das contas, concluímos que o culto ao corpo era uma forma de apresentar 

o “produto” com mais atrativo. O apelo ao órgão genital grande, aos músculos 

trabalhados nas academias, às nádegas duras e protuberantes e aos corpos lisos acabava 

causando, no entanto, um estranhamento: isso é natural? Mas como dissemos no item 

anterior deste artigo, o padrão do bom parece que é mostrar trabalho, apresentar esforço, 

ou brindar ao pretendente uma “natureza cultivada”. 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 (lê-se: afeminado). 

Neste artigo vamos rever o tema do corpo, mas sob o viés da emoção no 

discurso, ou melhor, sob os elementos usados para suscitar emoção no outro. Vejamos o 

primeiro perfil: 

 

Vintemotivos 

Belo Horizonte, Minas Gerais 

De volta a BH - Leia o perfil. Obrigado. 

Prazer é algo que sei proporcionar muito bem, assim como sou bom ouvinte, conselheiro e 
companheiro. Meu corpo não estamparia capas da Men's Health, mas isso não quer dizer 
que com ele eu não possa fazer um homem gemer bastante. Sou universitário, muito 
educado, inteligente e simpático. Sou discreto, bem vestido e honesto. Mas tudo isso tem 
um porém, não posso e nem quero agradar a todos. Quero apenas quem sabe valorizar 
muito mais que músculos e rostinho bonito! Sou de Minas e estarei em Guarapari na 
Semana Santa. Ah, o tamanho? São 20 cm como pode ver na foto. Tenho fotos de rosto 
também, e sou ativo e somente ativo. Aguardo contato. Obrigado. 

Bairro Centro

 

Idade: 21 Posição: Ativo Altura: 182cm Tipo físico: Magro Étnia: Branco Cabelos: 
Castanho escuro Olhos: Castanhos 

Pênis: 20 cm 

Disponibilidade: Pergunte-me Lugar: Hotel Status de HIV: Negativo

 

Preferências 

Sexo oral, Sexo anal, A dois, Sexo grupal, Punheta, Fisting, Voyeurismo, Mamilos, Cunete, 
Amizade, Beijos, Só sexo seguro, Maduros, Webcam, Casados, Sem compromisso, 
Selvagem, Hetero/Bi 

 

Vintemotivos não apenas descreve seu corpo, mas também o mostra nas fotos, de 

forma que esse meio imagético pode comprovar, de certa forma, o que ele afirma. 

Quanto ao texto, o participante constrói sua imagem a partir de argumentos 

estabelecidos de forma a se contraporem: 

 

1. Prazer é algo que sei proporcionar muito bem → sou bom ouvinte, conselheiro e 
companheiro. 

2. Meu corpo não estamparia capas da Men’s Health → isso não quer dizer que eu não 
possa fazer um homem gemer bastante.  

3. Sou universitário, muito educado, inteligente, simpático, discreto, bem vestido e 
honesto → não posso nem quero agradar a todos, quero apenas quem sabe valorizar muito 
mais que músculos e rostinho bonito. 

4. Tenho fotos de rosto → sou ativo e somente ativo. 



Nas construções, o participante propõe A→B, em que A é um segmento 

discursivo que pode gerar inferências que lhe parecem necessárias retificar, corrigir, 

excluir, negar. Assim, em 1, por exemplo, a inferência de A (“Prazer é algo que sei 

proporcionar muito bem”) poderia ser interpretado, dentre várias possibilidades, como 

promiscuidade, o que é retificado por B (“sou bom ouvinte, conselheiro e 

companheiro”) guiando a inferência para outro caminho: o da não promiscuidade. 

Essas retificações são, na verdade, uma forma de modalizar o discurso. Veja a 

relação entre as construções 2 e 3, por exemplo. Na primeira, infere-se que seu corpo 

não é bonito o bastante para estampar a revista de saúde Men’s Health, embora “na 

prática” seu corpo proporciona prazer. Na segunda, por outro lado, infere-se que todas 

as qualidades listadas (universitário, educado, inteligente etc.) podem não ser suficientes 

para agradar a todos, pois parece que o mais importante para os que frequentam o site 

de relacionamento é procurar alguém com músculos e rosto bonito, o que ele assume 

ter. 

Finalmente, a retificação proposta em 4 com a conjunção e, embora não muito 

evidente como nos outros casos feitos com mas e assim como, abarca uma reflexão 

sobre o site e os imaginários sociodiscursivos provenientes dele: quem mostra o rosto é 

assumido (e ele afirma ser discreto) e, além disso, os assumidos costumam ser passivos 

(aqueles homossexuais estigmatizados) e ele esclarece que é ativo “e somente ativo”. 

Em 1, 2 e 3 temos, de forma clara, uma estratégia de patemização do discurso 

muito interessante. Em 1 e 3, o participante pretende suscitar emoções positivas no seu 

leitor ao argumentar que o prazer que o corpo proporciona e os músculos e o rostinho 

bonitinho são facetas negativas de seu ethos que se compensam com outras facetas 

positivas, que são exatamente a emoção: ser bom ouvinte, conselheiro, companheiro, 

universitário, muito educado, inteligente, simpático, discreto, bem vestido e honesto. 

Tais qualidades fazem parte, curiosamente, de um ideal romântico amplamente 

difundido sobre a relação homem-mulher: as mulheres desejam um “príncipe 

encantado”: bonito, inteligente, carinhoso, bom ouvinte, compreensivo... 

Em 2 encontramos uma transição: o corpo bonito que estampa a Men’s Health 

(que ele acaba assumindo ter, se não igual, bem parecido) pode ser apenas “músculos e 

um rosto bonito”, mas ele pode proporcionar prazer, ou seja, seu corpo é útil. Ele 

agrega, dessa maneira, ainda a qualidade de “bom amante” a fim de agregar ao público 

mais interessado em aventuras sexuais. Mais uma vez, de certo modo, podemos notar a 



presença do ranço da relação entre homens e mulheres: além de desejarem homens de 

acordo com o perfil anteriormente destacado, as mulheres desejam bons amantes. 

Em 1 e 3, a estratégia é bem parecida a que os homens heterossexuais usam para 

conquistar uma mulher: sexo não é bem visto socialmente quando se quer “caçar” 

alguém, logo, são pontos ganhos se se parte para uma estratégia afetiva pautada no 

“relacionamento saudável e duradouro”, que são as características conferidas ao caráter, 

aos estudos, ao comportamento com outro ser humano etc. 

Dessa forma, ao prazer e à exposição do corpo é dado o status de negativo e sua 

aparição no perfil desse site se retifica (e se modaliza) por meio de atributos positivos 

relativos ao relacionamento afetivo. Como vimos anteriormente, o homossexual 

reproduz os estereótipos sobre eles próprios e sobre a relação entre homens e mulheres 

em seu discurso, e, mais que isso, o corpo e o comportamento que almejam ter parecem 

estar baseados na heteronormatividade. 

É interessante, após a análise do perfil, questionar o porquê do apelido que esse 

participante escolheu: Vintemotivos. Quais seriam os vinte motivos? Aliás, vinte 

motivos para quê? Para entrar em contato com ele? Para não entrar em contato com ele? 

Ou seriam vinte motivos para eu me achar o melhor para você? 

Vejamos mais um perfil do site Manhunt.net: 

 

marcuscult  

Belo Horizonte, Minas Gerais 

Tentando estar indisponível 

Eu sou como todos os outros e na medida oposta sou diferente,mas só porque existe o que 
chamamos idiossincrasia, a qual me faz Romântico sem ser Patético e Viril e Safado sem 
ser Leviano. 

Acredito sim que posso quebrar um pouco da solidão que a todos nos cercam desejosos de 
sentir um pouco mais que um só calafrio,quero seu corpo em chamas de prazer:Desejo 
Você 

Bairro Sion 

 

Idade: 31 Posição: Pergunte-me Altura: 178cm Tipo físico: Atlético Etnia: Negro Cabelos: 
Raspado Olhos: Castanhos 

Pênis: Não circuncidado 

Disponibilidade: Pergunte-me Lugar: Pergunte-me Status de HIV: Negativo

 

Preferências 

Sexo oral, Sexo anal, A dois, Sexo grupal, Punheta, Amizade, Namoro, Maduros, Webcam, 
Casados, Massagens 



Marcuscult, assim como Vintemotivos, também usa a estratégia do contraste: 

 

1. Eu sou como todos os outros → na medida oposta sou diferente. 

      1.1. Sou diferente → só porque existe o que chamamos idiossincrasia. 

            1.1.1. A idiossincrasia me faz ser romântico → não sou patético. 

            1.1.2. A idiossincrasia me faz ser viril e safado → não sou leviano. 

 

O contraste 1, na verdade, parece uma contradição: sou como todos os outros e, 

ao mesmo tempo, diferente. Essa oposição encontra-se justificada em 1.1: essa diferença 

acontece porque há idiossincrasia, logo, ele pode ser romântico e viril, assim como pode 

ser safado sem ser leviano. 

Moeschler (1982 apud MAINGUENEAU, 1993) distingue três tipos de 

refutação. A que marcuscult usa é a refutação proposicional, que diz respeito ao 

conteúdo posto em seu conjunto, na qual os pressupostos do enunciado rejeitado são 

conservados. Essa refutação é associada a um ato de justificação, como em “Esse atleta 

não é bom, porque nunca ganha uma competição”.  

Ao afirmar “sou diferente”, o participante do site também afirma “não sou como 

os outros” e se justifica, patemizando seu discurso, em 1.1.1 e 1.1.2: “sou romântico, 

viril e safado”. Ao mesmo tempo, cria outra compensação: ser romântico não o torna 

patético, assim como ser viril e safado não o torna leviano.  

Ao negar, o participante acaba afirmando, por exemplo, que os românticos 

costumam ser patéticos, assim como quem é viril e safado também é leviano. Essa 

estratégia pode provocar no leitor a emoção de que está lidando com alguém de boa 

índole. Os contrastes propostos se localizam na justificativa de apresentar certas 

características que ou não são bem vistas ao relacionar ao homossexual masculino (ou 

ao homem, de forma geral), como o amor e a virilidade e safadeza.  

Além disso, é preciso destacar que, de algum modo, ele retoma a antiga cisão 

entre razão e emoção, o que se reafirma no uso do adjetivo “patético” que adquiriu uma 

conotação extremamente negativa ao longo do tempo. O emotivo/romântico é patético. 

Como vimos anteriormente, a afetividade, relacionada à figura da mulher e, na 

relação homoafetiva, frequentemente, à figura do gay passivo, pode levar ao 

desprestígio, o que deve ser “compensado” pela negação de se ser patético. Por outro 



lado, ser viril e safado pode criar uma imagem de promiscuidade, de insensível, o que 

deve ser “compensado” pela negação de se ser leviano. 

A menção ao corpo encerra a discussão e patemiza o texto. O participante se vê 

como alguém bom o bastante para quebrar a solidão que é, em sua visão, comum a 

todos. Da mesma forma, afirma que todos nós somos desejosos de sentir um pouco mais 

que um só calafrio. Finalmente, ele quer o corpo do leitor em chamas de prazer: ele 

afirma desejar o leitor, implicando-o no discurso, fazendo-o participar de seu jogo.  

O enunciador apresenta uma imagem negativa da solidão como algo ruim e que 

precisa ser quebrado. Todavia, para marcuscult não é com qualquer um que essa solidão 

deve ser quebrada, e sim com alguém que proporciona mais que sensações corporais 

(calafrios): são emoções e afetos (nesse momento, ele resgata os contrastes anteriores). 

Assim, quando afirma que quer o corpo do leitor em chamas de prazer, ele faz parecer 

que espera do leitor algo mais além da materialização do corpo físico: ele deseja seu 

interlocutor, de corpo e alma. 

Novamente, questionamos a escolha do apelido: marcuscult que parece uma 

junção de um nome próprio (Marcus) a uma característica muito bem vista por várias 

pessoas por indicar estudo e inteligência (cult). Por que não marcusromântico? Ou 

marcusviril ou marcussafado ou marcuspracasar? O participante escolhe, na verdade, 

outro predicado além dos que ele cita em seu perfil, mas que pode contribuir para a 

construção de seu ethos. 

 

Conclusão 

 

Na análise dos dois perfis propostos neste trabalho, pudemos observar uma 

heteronormatividade no discurso homossexual no que diz respeito às expectativas de um 

gay “aspiracional”: dentro dos padrões de macho e masculino, seja impresso no corpo, 

enquanto matéria, seja impresso nele, enquanto espelho de comportamentos esperados. 

Como já era previsto, a heteronormatividade se estende aos indivíduos não 

heterossexuais. 

No entanto, até mesmo no discurso heterossexual, existe hoje uma releitura do 

macho, do homem, assim como um resgate da relação homem-mulher. Algumas das 

características relacionadas a esse gênero, principalmente a de dominação, racionalidade 

e violência, estão sendo revistas por meio de um trabalho a que podemos chamar de 

“politicamente correto”. Essa mudança se vê refletida também no discurso 



homossexual. Ora, se existe uma necessidade de ser aceito como gay, mas um gay 

“limpo”, e este gay “limpo” está extremamente relacionado ao homem heterossexual, 

uma mudança no que se espera deste acaba refletindo também, naquele. 

Por isso, desfazer uma imagem de gay promíscuo não é o bastante para se criar 

uma boa imagem de si. Há uma necessidade de se ocupar esse espaço com outro 

argumento, e esse argumento é exatamente aquilo que o gênero masculino (os homens 

em geral) não tem como característica básica, mas que atrai as mulheres de hoje: 

afetividade4. 

Essa afetividade, entretanto, não pode ser assumida como uma característica 

primeira, pois estamos falando de homens, apesar de tudo. No discurso homoafetivo, a 

afetividade vem como uma compensação positiva do corpo que pode proporcionar 

prazer sexual. O sexo, além de ser um dos desencadeadores de estereótipos do gay 

(promiscuidade), está relacionado à falta de afeição, à selvageria, ao corpo enquanto 

material. Assim, para reconstruir sua imagem, desgastada socialmente, (tanto em 

relação à exposição do corpo quanto em relação ao prazer que este proporciona), os 

homossexuais o contrapõem à possibilidade de dar afeto e constroem seus discursos 

baseando-se em argumentações fortemente relacionadas ao que se espera de um 

companheiro em um relacionamento sério: caráter, educação, respeito, conselheiro, bom 

ouvinte etc. 

Enfim, o corpo e sua exploração enquanto matéria e fonte de prazer é construído 

como negativo, mas não ao ponto de ser excluído (haja vista as fotos e a afirmação de 

que se sabe proporcionar prazer). A exploração do corpo e dos “dotes sexuais” é 

compensada pelo afeto, ou, pelo menos, parece ser essa a intenção da inclusão da 

emoção nesses dois perfis analisados. 
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