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Resumo: Este trabalho investiga as representações encontradas no discurso de usuários de websites 

e salas de bate-papo que promovem encontros de homens para prática sexual ou relacionamento. 

Por meio da análise do material postado se pode perceber, na maior parte dos casos, uma 

mobilização de categorias típicas do ideal de masculinidade, que identifico como uma tentativa de 

descolamento da prática do sexo entre homens com relação à imagem do homossexual, construída 

pelas ciências “psi” a partir do século XIX. Esse esforço se dá a partir de uma atualização da 

dicotomia masculino/feminino, em que o segundo termo está usualmente associado a valores 

negativos e o primeiro confere prestígio a quem se refere. Por um lado, opera a 

heteronormatividade, entendida como extensão do sistema binário de sexo-gênero para outras 

esferas; por outro, nota-se o empenho por parte da maioria dos usuários em se alocarem no pólo 

positivo do par, qual seja, o de “macho”, o que chamo de “machonormatividade”, ainda que 

persista certa associação histórica entre gênero e posição sexual, em que passivo e feminino 

tendem a ser vistos como correspondentes. Desenha-se no discurso desses atores a negação da 

identidade homossexual, apostando-se em uma masculinidade performativamente ressignificada. 

 

Currículo: Gibran Teixeira Braga, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 

Antropologia do IFCS – UFRJ, tem como interesse os estudos de gênero e sexualidade, 

especificamente as sexualidades e corpos dissidentes, sob a perspectiva da teoria queer. Sua 

dissertação gira em torno das representações acerca da masculinidade em usuários de ambientes 

virtuais que promovem encontros sexuais entre homens, sendo orientada pelo professor Pedro 

Paulo de Oliveira, estudioso da masculinidade e co-orientada pela professora Luisa Elvira 

Belaunde, etnóloga que pesquisa questões de gênero entre povos ameríndios.  
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A expansão da utilização da internet nas últimas décadas e as formas 

contemporâneas de interação online trazem em seu bojo a formação de novos espaços 

de sociabilidade, que operam complementar e paralelamente à vida offline. Estabeleceu-

se, entre outros nichos, um mercado de sites de encontro afetivo-sexual que cada vez 

refina seus objetivos e públicos-alvo. Nesse contexto estão inseridos os campos de 

minha pesquisa: o site de encontros “Manhunt”
1
, espécie de rede social que atua há mais 

de 10 anos em vários países, cujo propósito é promover encontros entre homens, que 

vão desde o sexo rápido, casual, que alguns usuários chamam de “fast-foda”, até 

relacionamentos mais duradouros – muitos perfis contém frases indicando claramente a 

busca por namorados e similares; e as salas de bate-papo (ou chats) do portal UOL, 

mais especificamente as salas “Sexo - Gays e Afins – Rio de Janeiro”
2
. São espaços 

virtuais onde, através de um nickname
3
, pode-se trocar mensagens instantâneas com 

dezenas de outros usuários. Aqui, diferentemente do que acontece no Manhunt, a grande 

maioria dos participantes está à procura de sexo rápido – a ideia é conversar o mínimo 

possível, ver se há interesse de ambas as partes e marcar o encontro. Ainda assim, é 

possível encontrar alguns usuários que pretendem um contato mais duradouro, muitos 

utilizando no nick
4
  a palavra “sério”, que indica tal intenção. 

Esses ambientes são bastante freqüentados: o Manhunt estampa em sua página 

inicial o número de membros online no momento do acesso, em todos os países em que 

está presente: esse número chega a cerca de 70.000 nos horários de pico. Destes, podem 

chegar a cerca de 900 os perfis do estado do Rio de Janeiro. Levando-se em conta que 

esse número diz respeito apenas aos perfis que estão conectados no momento, estima-se 

que a quantidade de pessoas que utilizam o site, com maior ou menor freqüência, seja 

bem maior que isso. As 30 salas de bate-papo, por sua vez, podem chegar a cerca de 700 

usuários no total – são permitidas até 60 pessoas por sala. 

Nos dois ambientes, o primeiro elemento a ser analisado é o nickname, que já traz 

uma miríade de significados. Além disso, nos perfis dos usuários do Manhunt há um 

espaço para uma descrição pessoal (além das características físicas), onde muitos 

usuários não se limitam a dizer “como são” ou que tipo de homem procuram, como 
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2
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4
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também lançam impressões acerca do site, do “mercado” sexual como um todo, etc... 

No bate-papo, analisei ainda as conversas públicas - há a opção de direcionar sua 

postagem “a todos” (ou ainda, se não for acionada a opção “reservadamente”, 

mensagens encaminhadas a um usuário são vistas por todos).  

Segundo a perspectiva de Butler (2003), busquei interpretar a atuação de “meus 

nativos” através da sua teoria do sistema de sexo/gênero/desejo e suas normas, sistema 

esse que atuaria nos indivíduos a partir de práticas performativas, descartando a 

concepção de um sujeito pronto, naturalmente sexuado e sexualizado. Se o sujeito se 

constrói na e pela linguagem, confiro a suas representações e às imagens por eles 

mobilizadas tanto valor quanto qualquer outro indicador que pudesse ser considerado 

“mais real”. 

Os enunciados dos perfis e das salas evocam uma publicização de si, em forma de 

anúncio, que parece replicar a lógica da propaganda de fato, posto que muitos dos 

participantes, no que “falam de si”, buscam destacar as qualidades desejadas pela 

maioria dos colegas de site ou bate-papo. Observando o material postado pelos 

internautas, o que se pode perceber é a proliferação do anúncio destacado de algumas 

características associadas à certa masculinidade clássica, em detrimento a qualquer 

indício de desvio: no caso, o fantasma que ronda e que deve ser evitado a todo custo é o 

da “afeminação”. Aliás, mesmo termos como “gay”, “homossexual”, e outros 

usualmente associados à prática sexual entre pessoas de mesmo gênero, que podem ou 

não ter conotação pejorativa, como “viado” ou “bicha”, quando aparecem, quase sempre 

aparecem como negação ou acusação. Por um lado, temos um batalhão de “não sou e 

nem quero afeminados” – talvez o “mantra” mais repetido nos perfis e diálogos, por 

outro abundam os “machos”, que na maioria dos casos, procuram também outros 

machos. O “ser homem” aqui é altamente valorizado, sendo a categoria “homem” 

entendida como um atributo que não está dado a todos os seres humanos de sexo 

biológico masculino, numa reatualização de certa prescrição social altamente difundida 

em diversos contextos culturais – e cuja pregnância informa de maneira particular 

culturas de herança mediterrânea como a brasileira - em que “ser homem” é uma 

conquista verificada através do “jeito” e da “atitude”, para usar outros termos êmicos. O 



usuário do Manhunt “mlkdavidaloka_rj”
5
, por exemplo, diz na descrição de seu perfil: 

“Não curto: afetados, kaôzeiros, gordinhos, barbie
6
 gay, obcecados por sexo e seres de 

outro planeta. Eu curto homem com jeito e atitude de homem, não precisa ser lindo mas 

sendo macho é um começo.”  Como ele, centenas de perfis anunciam claramente o que 

é ou não desejável em um possível parceiro. 

Tal tendência de afirmação da masculinidade e afastamento da feminilização se dá 

a partir de uma dinâmica complementar e paradoxal entre duas lógicas que transcende e 

subverte as normas. A primeira se caracteriza pela manutenção de certa 

heteronormatividade, que na (con)fusão entre gênero e sexualidade, tende a associar a 

posição sexual passiva à feminilidade e a ativa à masculinidade. A descrição de 

“tatuado_sarado” ilustra bem tal aspecto heteronormativo: “Sou ativaço convicto. Sendo 

macho, como de tudo”. Essa visão tradicional tem raízes fortes na cultura brasileira, 

entre outras, como já apontaram alguns estudos.
7
  

A norma que designa como “invertido” aquele que é penetrado e “homem”, aquele 

que penetra é uma versão da generificação do ato sexual baseada na heterossexualidade 

“óbvia” do binarismo de gênero, que vê como opostos complementares homem/ativo – 

mulher/passiva, aqui reintroduzido parodicamente. Em uma de minhas entrevistas, 

deparei-me com um exemplo curioso desse caso, que contarei agora. 

         Meu entrevistado Roberto
8
 é branco, 58 anos, mora no Jardim Botânico, médico 

obstetra, casado com mulher, e teve um caso com um fisioterapeuta, de 28 anos, que 

tinha uma namorada. Foi seu primeiro homem, há 4 anos, e único; começaram a se 

relacionar a partir de um tratamento feito por ele, depois de um acidente, e o caso 

terminou quando o jovem se mudou do Rio. Roberto diz que “acabou se apegando” e 

“crê” que o fisioterapeuta também gostava dele. Sua esposa nem desconfia. Ele entrava 

nas salas pela terceira vez quando conversamos, procurando alguém que pudesse suprir 

a falta que o fisioterapeuta lhe fazia. Mostrava-se assustado com a “baixaria” das salas 

de bate-papo, dizia que queria “se preservar, não se prostituir”. Nesse momento, 

                                                 
5
 “Mlk”, “lek”, “lekão”, “mulek” são variações derivadas do termo “moleque”, “importado” do universo 

heterossexual masculino jovem. 

6
 “Barbie” é o termo utilizado para designar os gays fortes, de corpos malhados.  

7
 FRY, Peter e MACRAE, Edward. O que é Homossexualidade. São Paulo, Editora Brasiliense, 1983 e 

MISSE, Michel. O Estigma do Passivo Sexual. Rio de Janeiro, Achiamé, 1978. 

8
 Nome Fictício. 



começou a expor sua história e suas concepções sobre o sexo homossexual, que se 

mostraram bastante significativas do tipo de associação/confusão supracitada: 

 

“Algumas talvez [se prostituam]. Principalmente pessoas que foram condicionadas a 

serem só ps
9
 como eu. Gradativamente ele me fazia agir como mulher na intimidade. 

Referia-se a mim no feminino, gostava que fosse encontrar com ele, usando calcinhas. 

[...] De certa forma sim [ser passivo é agir como mulher], ser penetrado, dominado, 

mesmo com carinho. Na intimidade, me sentia mulher dele. [...] com homem só consigo 

ser passivo. [Pergunto como ele sabe] Ele me condicionou bem, a nem ficar de pau 

duro. Com o tempo, consegui. Ele o chamava de grelo.” 

 

O discurso de Roberto mobiliza os símbolos de gênero e dá sentido a suas relações 

sexuais a partir da distribuição de posições e práticas a cada gênero: “mulher” 

desempenha certo papel, “homem” outro. A própria associação entre penetração e 

dominação, historicamente atuante, é aqui reafirmada por Roberto. Tal transposição do 

binarismo chega ao ponto da ressignificação total do órgão sexual, que de pênis passa a 

ser grelo (nome popular para clitóris), em uma espécie de transgenitalização simbólica. 

Ideia semelhante informa alguns nicknames nas salas de bate-papo e no Manhunt, tais 

como “Lek
10

 Vira Fêmea” ou “Macho Vira Puta” em que “puta” ou “fêmea” indicam 

sua performance sexual.  

O foco no ato, representado pelo “vira” nos leva à segunda lógica dos sites, que 

chamo de machonormatividade: a dicotomia ativo/passivo tende a deixar de ser 

correspondente a masculino/feminino, em um esforço de concentração da masculinidade 

nos componentes simbólicos de “jeito”, “atitude”, “voz”, “postura”, atualização de certos 

valores masculinistas clássicos, que passa a incluir não só o sexo entre homens, como a 

própria posição do passivo, bastando para isso afirmar sua condição de macho.  Assim, 

“macho passivo” deixa de ser uma impossibilidade, através do alinhamento desses dois 

quadros de referência: o da masculinidade convencional e o da posição sexual 

dessencializada, por assim dizer. E essa possibilidade se dá através da substituição da 

dicotomia ativo/passivo como fronteira da “macheza” para uma nova oposição, desta vez 

                                                 
9
 Passivas. 

10
 “Lek”, “lekão”, “mulek” são variações derivadas do termo “moleque”, “importado” do universo 

heterossexual masculino jovem. 



entre machos e afeminados. Através de um componente altamente misógino, busca-se 

estabelecer o “afeminado” como o outro; a afeminação é um perigo que ronda e do qual 

buscam se afastar a maioria dos usuários. O título do perfil de “Bbetos”
11

, por exemplo, 

diz: “Macho e Macho (tenho pavor de efeminados
12

)
13

. Desenha-se uma modalidade 

particular de homofobia, que encontra eco na definição do termo cunhada por Welzer-

Lang (2004, p.118, grifo do autor), para quem a homofobia “pode ser definida como a 

discriminação para com as pessoas que mostram, ou a quem se emprestam, certas  

qualidades (ou defeitos) atribuídos ao outro gênero”. 

Aqui, essa homofobia se alia à misoginia presente em muitas culturas 

contemporâneas, e que, como dito acima, toma forma bastante acentuada em culturas 

latinas e de matriz mediterrânea, como a nossa: honra, atitude, seriedade e coragem 

aparecem como atributos ligados ao masculino. Nesse contexto, a pior coisa para um 

homem é ser “rebaixado” a “parecer” mulher. Sedgwick(1993) mostra como certos 

especialistas do saber psi tratam de combater a afeminação de meninos desde a infância, 

preparando-lhes para uma homossexualidade “saudável”, qual seja, a que preserva 

intactos o binarismo de gênero e suas fronteiras. Admite-se a homossexualidade, mas 

busca-se “prevenir” a confusão de gênero e um possível futuro transgênero. A 

“afeminofobia” subjaz também as afirmações de boa parte dos usuários dos sites, que 

buscam se alinhar ao papel de “homens de verdade” e afastar o oposto “bicha”. Assim é 

que, um ambiente onde em princípio, o que estaria em questão seria a sexualidade, está 

permeado por “generificações” de todo tipo, em que pese serem quase todos os 

participantes do sexo/gênero masculino
14

. 

O reforço da participação no “mundo dos machos” se dá através da escolha de 

nicks que remetam à tais características desejáveis. Além do “Lek” e do “Macho”, são 

comuns os apelidos que sugerem uma “identidade” sexual mais ampla, tais como “Bi”, 

“Casado” – que, nos chats significa casado com mulher – e até “Hetero”, reforçando a 

tentativa de circunscrição do significado do sexo entre homens a uma prática que não 

interferiria em sua “normalidade”. Vê-se, ainda, uma profusão de nicks  “olímpicos”, 
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 http://www.manhunt.net/profile/bbetos, acessado em 06/02/12. 
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 Todo o material republicado dos sites será mantido em sua estrutura original – grafia, pontuação, uso de 

maiúsculas -, incluindo os erros ortográficos. 

13
 Ênfase minha. 

14
 Por vezes, surgem algumas travestis, mas estas não têm uma participação significativa. 
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como “Nadador”, “Lutador” e outros do mundo do esporte (que indicam um corpo 

desejável para os modelos tradicionais, mas também apontam para toda um “ethos 

atlética”, de honra, superação, etc.); os “combatentes”, como “PM”, “Segurança”, 

“Militar” e toda uma classe de “patentes” bélicas e de poder da força; e até mesmo 

“Médico”, “Advogado”, “Executivo” e corporativos em geral, posições de poder 

ligadas ao sistema capitalista e das profissões.  

Temos, então, um universo em que a condição de macho, que, no senso comum 

tradicional, pressuporia a heterossexualidade – ou, pelo menos, a posição de penetrador- 

é estendida a àqueles que, mesmo penetrados, dispõem da série de atributos físicos, 

comportamentais e até morais que são considerados como índice de “macheza”. Por outro 

lado, a machonormatividade é menos o oposto da heteronormatividade do que uma 

nuance, um deslocamento, uma vez que o macho-alfa continua sendo o ativo, o 

penetrante. Em uma noite de domingo, em uma das salas, presenciei o anúncio de “Loiro 

ZS quer AFEM”, que apresentou algumas características bem interessantes. Falava ele 

para todos
15

 na sala: 

 

 “Loiro 26a, 1.87m, 82kg, ol. claros, malhado, bonito, surfista, macho. Algum brankinho, 

lisinho (perna tb), feminino/andrógino afem, delicado pass? Se tu não for 

andrógino/feminino afem, NÃO FALA COMIGO!!! Assim como tu não gostaria de ver 

um obeso careca desdentado peludo insistindo, eu tb não kero um macho insistindo! 

NÃO, vc NÃO VAI SER A EXCEÇÃO! Se está pensando “mas comigo ele vai kerer”, 

PENSE DE NOVO! Deixa de ser narcisista e egocêntrico, NÃO FALO COM MACHO!” 

 

Esse é um dos raros usuários que procura por afeminados, o que destoa da 

machonormatividade dominante, mas por outro lado, ele mesmo se define como macho, 

aproximando sua construção à tradicional heteronormatividade. O que chama atenção é 

seu “protesto” contra o que parece ser um histórico de homens que o abordaram e que 

não se encaixavam na sua definição de “afeminado/andrógino afem” – que de mais a 
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 “Fala para todos” acontece quando a postagem não tem como destinatário nenhum participante 

específico.  



mais, é sempre difícil definir o que seja
16

, mas que em seu caso avança até a necessidade 

de um corpo inteiramente liso, superando a questão puramente “comportamental” e 

atingindo a androginia, como o próprio define. Sua enfática negativa aos machos passa 

por uma analogia desprestigiadora com “carecas, obesos, desdentados e peludos”, 

características que representariam o quanto lhe incomodam os “machos”. A escolha de 

tais atributos fala mais sobre ele do que sobre o gosto em geral, uma vez que, talvez 

exceto pelo “desdentado”, nenhum destes é unanimemente indesejável. Sua colocação 

sugere ainda a atração que exerceria sobre alguns participantes que, mesmo não 

correspondendo ao perfil buscado, se “candidatariam” a conhecê-lo. Arriscando 

explicações para o sucesso, poderíamos imaginar, por um lado, uma certa esperança dos 

candidatos por não precisarem se conformar ao padrão de macho, o que geraria uma 

frustração contrária, visto que sua exigência é inversa, mas tão radical quanto. Por outro 

lado, seguindo os traços do que é mais desejável, é possível que procurar afeminados lhe 

confira uma aura de mais “macho” ainda. Além disso, há uma adequação de “loiro ZS 

Quer AFEM” ao perfil físico mais desejado: alto, supostamente forte, atlético... 

Além das variações, as “falhas” da norma se fazem presentes constantemente no 

discurso dos próprios participantes. “Rcfzrj”, por exemplo, ironiza: “AQUI NINGUÉM É 

AFEMINADO, TODO MUNDO É GATO E NINGUÉM FREQUENTA O MEIO... AH 

TÁ, E EU SOU O PATO DONALD!” A questão do “meio” foi abordada por Miskolci 

(2009, p.176), em pesquisa semelhante à minha: 

 

São recorrentes em anúncios sexuais, na apresentação em bate-papos ou mesmo em perfis 

de redes de relacionamento como o Orkut afirmações como “sou fora do meio” ou “procuro 

alguém fora do meio [como eu]”. (...) Um olhar mais atento revela que estas 

autorepresentações denotam uma valorização dupla: da rede como forma de socialização 

“limpa” e de seu papel na manutenção da crença de que a vida em sociedade é (ou 

deveria permanecer) heterossexual. 
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 A um de meus entrevistados que declarava não querer um parceiro afeminado, indaguei o que ele 

queria dizer com “afeminado”, ao que ele me respondeu que seria alguém “exagerado nas manias”, em 

contraponto a alguém que seja “discreto”. 

 



A lista de características “proibitivas” de “Rcfzrj” parece ser reforçada ainda mais 

pela observação das descontinuidades do discurso para o mundo “real”. Segue ele: 

 

 “Se vc é viadinho, afeminado, voz de gato miando, anda igual a uma gazela, rebolando, 

roupas apertadas, cabelo jogado pra cima, colorido, óculos maior q a cara, tatuagens, 

piercins, brinquinhos, pulseirinhas, cordãozinhos, etc, por favor, não me mandem msg!”  

 

Essa espécie de índex reúne as coisas que não seriam “de homem”. Ainda que não 

sejam majoritários os casos de detalhamentos tão específicos do que seria o indesejável 

afeminado, “Rcfzrj” não esta só. “Kriok20”, por exemplo, foca em apenas um ponto: “Se 

vc rebola ao som de Lady Gaga
17

 e outras cantoras por ae, definitivamente não é o que eu 

procuro, passe para o próximo perfil!!!” Alguns participantes se dizem “discretos”, o que 

a princípio é valorizado nos sites, uma vez que indica a manutenção de sinais másculos. 

Porém, para outros usuários, isso não é o suficiente. Entre algumas reclamações sobre o 

discreto, destaco o alerta de “SilverBoyRj”: “Cara normal, que curte outro normal pq 

discreto é viadinho disfarçado de homem”. Normal, então, seria ser “homem” em 

contraponto a “viadinho”, expressando a aja citada machonormatividade. 

Mesmo com tantas prescrições – e prevenções –, os tais afeminados parecem insistir 

em aparecer, segundo o testemunho de alguns. “Level10”, entre outros usuários, alerta: 

“Só não curto afeminados e nem adianta mentir que na hora do encontro a gente 

descobre, né.” A tensão entre expectativa e realidade é constitutiva do universo do chat. 

Certo grau de previsão da incompatibilidade do discurso com a prática é até explicitado 

por alguns perfis que demonstram uma interessante auto-reflexão, como o de “cariocaat”, 

que diz: 

 

“Não curto gordos, afeminados demais
18

, Urso, tbm não curto negão nada contra mas não 

faz meu tipo...vlw  eu não tolero mentiras, se for fake
19

 nem tenta se me add e for fake 

bloqueio na hora!! Sorry SOU ATIVO, SÓ ATIVO, 100% ATIVO OK 
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 Cantora estadunidense famosa por suas roupas e atitude extravagantes, admirada por muitos gays 

jovens. 

18
 Ênfase minha. O “demais” denota uma relativização poucas vezes vista. 

19
 Fake (falso) é usado para designar perfis que contém dados falsos, principalmente fotos.. 



OBS: NÃO LEVE O PERSONAGEM TÃO A SERIO, OK?” 

 

Depois da afirmação exagerada da própria “atividade”, acentuada pelo uso das 

maiúsculas (recorrente entre os que se dizem 100% ativos), ele parece querer dizer que 

tal descrição não diz quem realmente ele é, trata-se apenas um artifício de tomada de 

posição em um ambiente dúbio, em que os contatos são instáveis e vulneráveis. Um caso 

extremo, beirando o agonístico, é o de “arrombadordeleke”, que declarou:  

 

“ESSE PERFIL SERÁ DEFINITIVAMENTE APAGADO DIA 03 DE MARÇO DE 

2012 

Esse é o último profile do “personagem” por mim criado, que no final da história, ficou 

mais forte que o criador.”
20

 

 

Além disso, há os que afirmam sua diferença em meio a tantos “caras normais”, 

“machos” e afins. “Mineiro6654” tem um perfil que diz: “Gosto de fuder uma bunda de 

homem macho”, mas cujo título desestabiliza tanto a heteronormatividade quanto a 

machonormatividade: “Sim sou gay”. Como dito anteriormente, afirmações como essa 

são raríssimas; nesse caso, é ainda mais significativo por ele se definir como ativo, o que 

o lhe legaria o “pódio” da masculinidade, a partir da conjugação das duas 

normatividades. Para completar, a foto principal do perfil é um close de seu pênis de 

alegados 22 cm (o falocentrismo aqui é medido em centímetros – pênis enormes são 

bastante valorizados). A afirmação do “desvio” pode ser ainda mais explícita, como na 

descrição de “Fellype_olly”: “Sou exatamente do jeito que eu quero ser. Sou pintosa
21

 

sim [...]”. “Gabriel0612”, por sua vez, declara ironicamente: “Só curto os viadin”. 

Essa tensão produzida pelas estratégias de controle de um ambiente que promove 

vínculos que vem e vão com a mesma facilidade e rapidez foi observada também pelo 

pesquisador Martin Boy, da Universidade de Buenos Aires, que entrevistou homens 

jovens que utilizavam chats similares ao nosso, naquela cidade. Boy (2008) concebe o 

chat como um âmbito de encontro e desencontro, no qual as expectativas, as negociações 

e as tensões parecem ser constitutivas dos vínculos que se iniciam na virtualidade. Como 
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 De fato, dias depois, seu perfil não existia mais  
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 “Pintosa”, termo comum entre os gays, designa aquele que dá pinta, ou seja,a partir dos seus trejeitos, 

pode-se ntarque é gay. Corresponde ao termo “afeminado”. 



em toda sedução, aqui se busca decidir o que mostrar e o que ocultar do outro. Mas, no 

virtual, na falta do contato corporal, o engano acerca das características físicas que não 

correspondam aos padrões de beleza é não só possível, como freqüente. Assim, os 

usuários tentam se assegurar continuamente da veracidade da informação fornecida pelo 

outro, submetendo o interlocutor a diferentes “filtros”, instâncias verificadoras, como o as 

fotos, o uso da webcam ou o contato telefônico -  muitas vezes utilizado para “investigar” 

uma possível afeminação denunciada pela voz. 

Por outro lado, a fragilidade dos contatos e a falta de outro referencial além do 

visual pode ser uma explicação para o reforço do discurso, para a descrição dos perfis tão 

minuciosa, detalhada e auto-afirmativa. Ou seja, as coisas que os participantes dizem de 

si parecem indicar menos quem eles sejam de fato, do que uma espécie de senha que 

sugere o pertencimento a um universo de valores compartilhados, qual seja, o de homens 

viris, de atitude, “sem viadagem”. 

Entre centenas de perfis no “Manhunt” e participantes dos chats, é necessário 

chamar a atenção para o seu de algum modo. Além disso, uma vez iniciado o contato, ele 

pode ser desfeito com um simples clique a qualquer sinal de desagrado por uma das 

partes, sem risco dos constrangimentos que podem surgir na tentativa de encerrar uma 

conversa real. A grande oferta e a praticidade servem tanto para conectar-se quanto para 

desconectar-se. Como afirma Boy (idem), as relações estão em constante risco de 

rompimento devido a permanente suspeita quanto à sinceridade do outro e às facilidades 

de se terminar uma conversa sem ter que lançar mão de desculpas. 

Os meios virtuais que promovem encontros sexuais entre homens estabelecem-se 

como um ambiente onde a tentativa é de passar ao largo de questões que concirnam ao 

status da homossexualidade “oficial”, que vem sendo construída pelas ciências psi há 

mais de um século. Segundo Foucault (1988, p.50-1), 

 

A sodomia – a dos antigos direito civil ou canônico – era um tipo de ato inderdito e o 

autor não passava de seu sujeito jurídico. O homossexual [a partir] do século XIX torna-

se uma personagem: um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma forma de 

vida [...] Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade. Ela está 

presente nele todo: subjacente a todas as suas condutas, já que ele é o princípio insidioso 

e infinitamente ativo das mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo já que é 

um segredo que se trai sempre. É-lhe consubstancial, não tanto como pecado habitual, 

porém, como natureza singular. É necessário não esquecer que a categoria psicológica, 



psiquiátrica e médica da homossexualidade constitui-se [...] menos como um tipo de 

relações sexuais do que como uma certa qualidade da sensibilidade sexual, uma certa 

maneira de interverter, em si mesmo, o masculino e o feminino. A homossexualidade 

apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi transferida, da prática da 

sodomia, para uma espécie de androgenia interior, um hermafroditismo da alma. O 

sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma espécie.  

 

 

Através da ênfase nos atributos de homem “normal”, o recado dado por esses 

participantes parece ser esse: fazer sexo com homens não os “atinge”, não há mácula da 

masculinidade. Porém, o velho paradoxo da “natureza” que precisa do discurso pra se 

afirmar se reinstaura, uma vez que a macheza desses usuários, que se pretende óbvia - 

como prescreve certo ethos masculinista mais geral, de impossibilidade de contestação 

e dúvida – é condicionada por um anúncio constantemente repisado. Concordamos 

então com alguns usuários que dizem: “prezo muito por minha masculinidade”. De 

fato! 

O zelo e a repetição dos preceitos masculinistas não implica uma replicação 

perfeita, completa, idêntica. Como lembra Butler (2003, p.57), 

 

A replicação de construtos heterossexuais em estruturas não heterossexuais salienta o 

status cabalmente construído do assim chamado heterossexual original. Assim, o gay é 

para o hetero não o que uma cópia é para o original, mas, em vez disso, o que uma cópia 

é para uma cópia.  

 

Essa ideia é fundamental para que entendamos que o que se passa nesses sites 

demonstra as lacunas no processo de construção das identidades: se o caráter absoluto e 

natural da heterossexualidade vem sendo contestado, tampouco podemos perder de vista 

o processo de constituição de um modelo de homossexualidade, que se forma em uma 

relação-espelho com a heterossexualidade, insistindo em um viés naturalizante que 

termina por reintroduzir as próprias categorias dicotomizantes das quais buscou se 

afastar. A questão que se levanta e que provavelmente seguirá sem resposta, é a de pensar 

em que medida o mundo criado por esses homens, com suas repetições e rearticulações, 

pode também constituir uma ocasião para reelaborar de maneira crítica as normas 

constitutivas de gênero (BUTLER, 2002). Em suas palavras, 



 

Como efeito de uma performatividade sutil e politicamente imposta, o gênero é um “ato”, 

por assim dizer, que está aberto a cisões, sujeito a paródias de si mesmo, a autocríticas e  

àquelas exibições hiperbólicas do “natural” que, em seu exagero, revelam seu status 

fundamentalmente fantástico. (2003, p.211, grifo da autora) 

 

O macho hipérbólico e a afeminação fantasmagórica são constitutivos desse 

universo simbólico, como o são o heterossexismo, o falocentrismo e a misoginia de nossa 

cultura. Em um e em outro âmbito, mobilizam-se quadros de referência tradicionais e 

componentes inovadores, que no processo de rematerialização, estão sempre se 

ressignificando. 

A formação dos corpos – e das histórias – desejáveis passa por uma valorização do 

másculo, do forte, do firme e assertivo, em um rearranjo que, de um lado disputa espaço e 

de outro, convive com um binarismo transferido que insiste em feminilizar a 

“passividade”. Instaura-se uma espécie de igualitarismo unilateral, já que nessa relação 

entre iguais, participam os machos, legando ao afeminado, à “bicha”, ao “viado”, o lugar 

do abjeto. Resta por saber: quanto há de auto-consciência e pastiche na construção destes 

personagens, que de mais a mais, tomando de empréstimo a ideia da “cópia sem original” 

de Butler(2003), seriam construídos por outros personagens, num jogo infinito de criação 

sem criador; e se conseguimos vislumbrar aqui as tais “novas possibilidades de gênero 

que contestem os códigos rígidos dos binarismos hierárquicos” já que “é somente no 

inteiror das práticas de significação repetitiva que se torna possível a subversão da 

identidade.”(idem, p.209, grifo da autora.) 
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