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Resumo 

Essa pesquisa busca analisar e problematizar manifestações machistas de gays com outros 

gays, dos autodenominados “machos” sobre os “efeminados”. O corpo teve papel 

fundamental para nossas observações. Observar o corpo em suas práticas sociais e suas 

formas de apresentação nos ajudaram a refletir sobre os papeis sociais da dicotomia 

macho e efeminado e ver as reproduções socioculturais que perpassam a 

(hetero)normatividade. Destacamos algumas histórias para nos dar suporte, apresentamos 

a vida cotidiana nas redes sociais online e nos espaços urbanos. Evidenciamos a 

reprodução da violência física e simbólica, suas causas e consequências na propagação 

misógina e homofóbica em meio aos gays.  
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“NADA CONTRA, SÓ NÃO CURTO”, mas tem que morrer? 
Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 

outros com espírito de fraternidade.  

Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 

seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS.) 

 

 “Não sou e não curto efeminados”3. É comum encontrar afirmações desse tipo nos 

perfis de membros das redes geossociais voltadas ao público gay como Grindr, Hornet e 

Scruff. Tais afirmações, em muitos casos, são seguidas de justificativas como “nada 

contra, só não curto”, “não é o meu tipo” ou “nada contra, mas curto cara macho, voz de 

homem e jeito de homem”. Nessa mesma vertente de preferência para os tipos que se 

apresentam viris, há os mais incisivos: “Não curto bichinha” ou “Se for efeminado, nem 

fala, rala”. Como uma forma de resistência a essas afirmações, há os que se afirmam 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor e mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do 

Estrado do Rio de Janeiro – PPGCom UERJ. Graduação em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FCS UERJ. Professor do curso de comunicação 

social da Universidade Veiga de Almeida – UVA. Membro do grupo de pesquisa Comunicação, Arte e 

Cidade – CAC. 
3 À exceção do primeiro subtítulo, que faz referência a um personagem de comédia “Piti Bicha”, 

interpretado pelo ator Tom Cavalcante, assim como aquelas que não apresentam referencial teórico, as 

frases e expressões transcritas (marcadas por estarem entre aspas) decorrem de pesquisa de campo 

(entrevistas on-line ou off-line ou até mesmo transcritas de perfis entre os membros das redes geossociais). 
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dentro do grupo dos efeminados por um sistema de identificação, como forma de 

posicionamento – por conhecer os códigos dos efeminados e se perceber como um ou por 

ter sido classificado dessa forma por terceiros. Nesse caso, entendemos as seguintes frases 

como uma forma de resistência: “Sou efeminado”, “Dou pinta”, “Sou feminino e, se você 

é homofóbico, nem fala”. Estamos diante de modos de vivenciar os mundos, de 

possibilidades de relação no mundo social, mas também estamos diante de manifestações 

ativistas de resistência. 

 

Figura 1 

Segundo Sébastien Chauvin e Arnaud Lerch (2013, p. 48-49), a masculinização 

dos modelos de identificação gay e dos estilos de autoapresentação se intensificou no 

final dos anos 1970, o que não impediu a permanência dos gays efeminados e dos 

estereótipos associados (sexualmente passivos, “histéricos”, teatrais etc.). A “fobia” 

social aos gays efeminados é reproduzida entre os próprios gays, e o lado escuro da 

masculinidade é estabelecido como padrão nos meios sociais gays. O sintoma das batalhas 

está em torno da definição de uma homossexualidade legítima e apresentável em um 

contexto continuamente estigmatizado (CHAUVIN; LERCH, 2013, p. 49). 

Existem muitas análises conceituais sobre a masculinidade. Nos anos 1980, com 

o crescimento dos estudos sobre a masculinidade, observou-se o conceito de 

“masculinidade hegemônica” (Connell, 1985) apresentado pela ideia de superioridade dos 

homens quando se tratava de poder, recursos e prestígio no contexto histórico que 

(re)produzia  esse lugar social do homem. Nas últimas décadas, contudo, esse conceito 

tem sido passível de fortes críticas e revisões. Sobre a tal “hegemonia”, conceito 

empregado por derivações a partir da obra de Gramsci (ferramentas, modos e práticas 

culturais e ideológicas para “consentimento” geral)4, lançou-se um olhar superficial sobre 

                                                 
4 Vale ressaltar que Gramsci trabalha o conceito de hegemonia de forma bem menos fluida. Suas 

observações foram pautadas pelas relações dos governos, sociedade civil mais sociedade política, em que 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

a masculinidade, deixando de lado, por exemplo, as variadas formas de ser do masculino, 

os múltiplos e transformadores modos que perpassaram os espaços e o tempo histórico 

das sociedades, como se o substantivo que caracteriza o comportamento masculino fosse 

único, como se fosse possível universalizar a masculinidade. Propomos a existência de 

diversas formas masculinas, mas ainda observamos modelos enraizados em morais 

normativos, aqueles que defendem e se colocam no mundo social pela “masculinidade 

hegemônica”, acreditando que tal modelo deveria ser o “padrão” e, portanto, 

homogeneizando o comportamento social masculino, representante da virilidade. No 

entanto, também existem muitas outras formas de masculinidade que não passam pela 

ideia de “macho alfa”.  

O masculino, a ideia que o define, é historicizada no tempo e nos espaços sociais, 

e vem passando por muitas revisões nas últimas décadas. Connell5 e Pearse (2015) e 

Connell e Messerschmidt (2005)6 apresentam outras formas de masculino possíveis, 

modos de apresentação, formas de estar no mundo que não estão centradas na fixidez de 

uma identidade de gênero e que integram possíveis comportamentos sociais. Homem já 

chora (sempre chorou, mesmo que escondido, do mundo e de si). Homem também pode 

ser sensível (sempre o foi, mas não “deveria” aparentar, pois não seria bem-visto). 

Segundo Connel (2015, p. 111), as dicotomias que marcaram a identidade dos homens e 

das mulheres – os primeiros sendo “agressivos, inflexíveis, taciturnos, racionais, 

analíticos e promíscuos”, elas, “cuidadosas, influenciáveis, comunicativas, emocionais, 

intuitivas e sexualmente leigas” – difundiram-se fortemente no século XIX, época em que 

se propagava a ideia de que as mulheres eram intelectualmente mais fracas. Apesar de 

ideias desse tipo ainda estarem circulando no senso comum, em territorialidades 

misóginas, as dicotomias que separariam homens e mulheres com base em características 

emocionais e racionais vão se pulverizando, mesmo que alguns casos de resistência ainda 

                                                 
a primeira incorpora, absorve e consome, de forma pedagógica, a ideologia que se coloca como dominante. 

Ver: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, v. 3. 
5 Hoje, Connell, assina como Raewyn Connell, e não mais como Robert William Connell. Esse processo 

de transição de gênero teve início após 1997. Por esse motivo, Connell será tratada aqui no feminino, 

mesmo que a publicação utilizada tenha sido anterior ao processo transitório. 
6 Os pontos elencados por Connell e Messerschmidt (2005, p. 829) propõem uma  “reformulação do 

conceito em quatro áreas: um modelo mais complexo de hierarquia de gênero, enfatizando a atuação das 

mulheres; o reconhecimento explícito da geografia das masculinidades, enfatizando a interação entre os 

níveis local, regional e global; um tratamento mais específico de incorporação em contextos de privilégio 

e poder; e uma maior ênfase na dinâmica da masculinidade hegemónica, reconhecendo as contradições 

internas e as possibilidades de movimento em direção à democracia de gênero”. 
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se manifestem. Por vezes, tais manifestações se mostram de forma intensa, tanto nos 

espaços de saber quanto em setores políticos, ou ainda no senso comum, como 

característica cultural de alguns grupos sociais. Hoje, podemos 

ver como os corpos, sendo agentes das práticas sociais, estão 

envolvidos na própria construção do mundo social, em trazer à 

existência a realidade social. As necessidades, os desejos e as 

capacidades dos corpos estão operando na história. O mundo social 

nunca é simplesmente reproduzido; é sempre reconstituído pela prática 

(CONNELL; PEARSE, 2015, p. 118). 

A vida cotidiana contemporânea não está centrada na força das dicotomias 

masculino versus feminino, ativo versus passivo ou nas coisas que são de homem ou são 

de mulher. Mesmo que tais dualismos saltem diante de nós em nossas vidas cotidianos. 

Assim, por mais que essas dicotomias ainda se coloquem em evidência, as bases que as 

sustentam estão, a nosso ver, cada vez mais frágeis; suas ruínas ainda existem, algumas 

mais estruturadas do que outras, porém parecem-nos cada vez mais porosas. São dessas 

estruturas que emergem a normatização do que determinariam os papeis sociais do macho 

viril e do efeminado. Mas tais estruturas são combatidas por ações subversivas, por corpos 

ativistas, corpos em (re)territorialização de si e do que é, aparentemente, dado como 

cristalizado pelas normatizações. A subversão é performativa, é, como podemos explorar 

as ideias de Butler (2003), uma produção concomitante de desconstrução e (re)construção 

de quem podemos ser, quem queremos aparentar, como queremos ser vistos e sentidos 

aos olhos dos outros. Desse mesmo processo observamos nossas identidades, o que 

identificamos como nosso gênero, sendo apresentados no mundo social e nos deparamos 

com tanto outros que cruzam nossos caminhos cotidianos.  

O gênero é apresentado pelo corpo como parte do social, de seus próprios meios 

sociais. Ele se expõe por apresentações, ações que sucedem o sentir-se, perceber-se 

enquanto ser socializante. Este ser físico, matéria orgânica, transcende algumas lógicas. 

O gênero é uma autovisualidade daquilo que lhe é sensível, no que tange perceber-se no 

mundo social. Assim, ele não é dado, mas construído pelas suas próprias lógicas afetuais. 

Os gêneros precisam ser entendidos para além dos órgãos. As genitálias ainda 

estão atreladas, pelo senso comum, ao comportamento, as ações da vidada cotidiana, 

aquilo que se espera socialmente de um ser social. Mas podemos, ou melhor devemos – 

caso queiramos ampliar as problemáticas que estão saltando aos nossos olhos nos meios 

sociais, fragmentação dos gêneros – observar os gêneros pelas sensibilidades, pelos 

sentimentos de percepção idiossincráticos. Portanto, quando abrimos as ideias dos 

paradigmas genitais, rompemos com a dicotomia sociocultural de mulher/homem. Dentro 
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dessa possibilidade, observamos, pelas evidenciações do cotidiano, corpos transitastes, 

nomadismos que se apropriam daquilo que a generificação apresenta e que lhes é sensível, 

novas possibilidade emergem, novas formas de fazer-se enquanto parte integrante do 

social. Observamos corpos se construindo, se fazendo pelas suas próprias vivências, seus 

próprios desejos, suas próprias nomenclaturas mutagênicas. Os corpos transgenerificados 

são processos materiais das experiências imateriais. Logo, o vivido transfigura a própria 

identidade, cada vez menos fixa, mas sempre presente no momento da apresentação. 

Estamos – a rigor, sempre estivemos – em mundos possíveis. Todavia, na 

contemporaneidade, essas outras possibilidades que extrapolam a dicotomia talvez sejam 

mais negociáveis nos meios sociais, impondo-se e expondo-se em seus mundos. Hoje, 

talvez possamos dispor de meios mais rápidos e seguros para o reconhecimento social. 

Pode ser que esses meios estejam mais permissivos, mas não porque a normatividade 

concedeu espaço – esses meios e esses espaços foram, na verdade, e ainda estão sendo, 

conquistados. Essas conquistas se deram pelas ações sociais, pelas conjunções de 

reconhecimento, pelas reuniões contestatórias, por meio de lutas. Desses movimentos 

corporais de ir e vir, de se colocar nos distintos mundos sociais, dos meios mais 

conservadores e defensores da normatização aos meios mais dialógicos, os corpos 

caminham diariamente, impondo-se no mundo com suas diferenças, com suas 

idiossincrasias, expondo-se por outras possibilidades para além das dicotomias modernas, 

que barganham e negociam a potência para evidenciar as multiplicidades dos corpos nas 

realidades sociais, transformando e produzindo novas realidades.  

O mundo das diferenças se evidencia na sociedade contemporânea, não quer dizer 

que em outros contextos históricos não era assim, mas hoje as diferenças se evidenciam.  

Cada corpo tem sua trajetória ao longo do tempo; cada um deles muda 

conforme envelhece. Alguns corpos vivem acidentes, portos 

traumáticos, violência, fome, doenças, cirurgias e precisam se 

reorganizar para continuarem. Alguns não resistem a essas experiências 

(CONNELL; PEARSE, 2015, p. 111).  

Os corpos se apresentam em diferenças pelo que experimentam no percurso de 

sua vida: o contexto social em que vivem mostra suas marcas, seus momentos em seus 

mundos. Nossos corpos são contextualizados por nossas trajetórias. Estamos diante de 

corpos conectados por sistemas sociais reticulares. Nossos corpos, em seus diferentes 

contextos espaciais e temporais, são ativos e/ou passivos, agentes e/ou objetos, agentes e 

objetos em um mesmo instante. 

Nossos corpos são nossas histórias no mundo, marcados pelas vivências do estar 
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no mundo. Quando confiantes, tomados em suas próprias forças, quando o poder sobre si 

emana, os corpos se jogam na vida, mostram-se ao mundo, um ativismo por modelos 

outros, não fixos, mas malemolentes. Os corpos em meios sociais, em suas várias 

interações concomitantes, interconectivas, são corpos em coletivo. Os corpos em suas 

vivências transformam a si e ao mundo à sua volta, são formistas. Nossos corpos estão 

em interação conectiva. Esses processos e suas interconexões estão em nossas relações 

polimorfas, on-line e off-line. São concomitantes.  

Mesmo aqueles corpos que se colocam em aparente monofuncionalidade, aqueles 

que parecem desconectar-se de tudo à sua volta para realizar determinada ação, não estão 

completamente desligados de todos os outros meios: sua presença corporal interfere nas 

paisagens e sua confecção com outras mídias ou redes ainda permanece, ainda que sua 

atenção esteja, aparentemente, focada em realizar uma ação. Os corpos estão em formas, 

em formação, se formam e se deformam. O que estamos destacando aqui são corpos em 

interação com outros corpos, produzindo mudanças, transformando a si mesmos e seus 

caminhos.  

A dialética destacada por Maffesoli (1998) desempenhou seu papel, na 

modernidade, como guia, ordenando as relações sociais aparentemente controladas pela 

racionalidade. Dentro dos meios sociais, prevaleceu a dicotomia, por vezes essa 

percepção simplista do mundo ainda é evidenciada, há casos em que é a única visão 

possível. Nestes casos prevalece a lógica do “ou isso ou aquilo” e, racionalmente, não há 

margens, nem possíveis desvios ou “contradições”. A dicotomia presente na modernidade 

pode ser vislumbrada hoje por alguns de seus resquícios, não como antes, pois as relações 

sociais contemporâneas se contextualizam de diferentes formas, mas ainda podemos 

observar forças do que já foram leis, normas sociais e ideologias religiosas. Buscaremos 

destacar um possível olhar sobre a dicotomia “masculino e feminino” nas relações 

homossexuais e ver como a misoginia pode ser (re)passada para os papéis sexuais e 

comportamentos ditos femininos. 

A misoginia reproduzida entre homossexuais gays 

A virilidade gay está ligada, em muitos aspectos, à estetização do corpo pela 

valorização dos músculos. Esses corpos musculosos no grupo dos gays já foram, nos anos 

1980 e 1990, fortemente explorados em busca de distinção. Os músculos foram usados 

para comunicar a não presença do vírus HIV, representando corpos saudáveis. Após essa 

busca pela distinção, os corpos esculpidos passaram a comunicar com suas imagéticas, 
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com suas apresentações e estilos de vida, que também podem estar ligados à saúde, mas 

não objetivando a distinção entre corpo saudável e corpo doente. Para além dessa 

subjetividade, os corpos trabalhados nas academias marcam práticas sociais, estilos de 

vida, desejos de reconhecimento pelo investimento das horas passadas entre pesos e 

alteres e movimentos repetitivos. Sarado, musculoso, gostoso e torneado, o corpo é uma 

valorização de si para o reconhecimento social.  

Se os músculos representaram a virilidade de herói lendário ou as marcas do vigor 

esportista dos atletas de ponta, a cultura fitness, das academias de ginástica, e a 

protuberância dos músculos mostram que não há lugar apenas para o homem macho, viril, 

lendário. Há os musculosos que “miam”, que falam fino, que não se importam com seus 

movimentos performaticamente “exagerados”. Há os glúteos masculinos que se modelam 

nos aparelhos e que desfilam rebolativamente nas esteiras de ginástica. O musculoso pode 

ser viril e pode ser efeminado. A estética muscular não está no imaginário exclusivo do 

estilo de vida de macho, o qual está ligado a tantos outros modelos estéticos, em 

consonância com outras éticas de tantos outros grupos gays ou heterossexuais que 

territorializam as academias de ginástica.  

A virilidade está ligada, tanto nas redes como nas ruas, pela reprodução de uma 

norma, que não é senão um controle histórico sobre o corpo. Como aponta Eribon (2008, 

p. 13) “o desprezo, o ódio às vezes, daqueles que gostam de se pensar masculinos ou viris 

em relação aos ‘afeminados’ foi uma das grandes estruturas de clivagem”, ainda 

explorando as reflexões do autor, destacamos que esses processos não se dão apenas na 

estética de apresentação dos corpos, mas também nas éticas, nas práticas, nos 

comportamentos e discursos. Portanto, ainda reproduzindo a lógica de inferiorização do 

feminino, mesmo que não se enquadre na normatividade da heterossexualidade.  

Os não efeminados se identificam como “machos”, aparentemente mais 

valorizados entre os gays – tanto os não efeminados como os mais efeminados. 

Reprodução dos imaginários sociais e culturais que o corpo fálico deve se mostrar dentro 

de preceitos masculinizados, viril.  

A exaltação da virilidade como virtude nos parece um comportamento que está 

enraizado nas preferências éticas e estéticas, uma marca cultural machista e misógina, a 

reprodução de uma cultura histórica que também é reproduzida nos fragmentos culturais 

gays. Salientamos, desde já, que, como já vimos, a cultura gay é fragmentada e diversa, 

e, portanto, mesmo dentro da cultura gay, podemos evidenciar esse comportamento social 
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heteronormativo, não se tratando de uma regra, tampouco de uma unanimidade entre os 

gays, mas algo que está presente nos bate-papos das ruas ou das redes sociais e que, 

portanto, merece ser observado e contextualizado.  

Percebemos, durante esta pesquisa, que há uma valorização do viril, que seria 

sinônimo de “macho”. Essa preferência é marcada por raízes históricas, manifestações 

culturais de exaltação do homem dentro da dicotomia misógina. A possível ideia de 

preferência não tem caráter de exclusividade. Não se trata de uma regra, mas, ao 

destacarmos esse comportamento, nós o fazemos a partir das observações do trabalho 

netnográfico, uma pesquisa empírica na Internet.  

Apropriação e ressignificação das redes sociais e a propagação das violências no 

cotidiano 

 Interpelado, através do Twitter, por não apoiar o movimento negro, RuPaul7 

descreve, em sua conta da rede social, que é “rejeitado pelos brancos por ser negro; pelos 

negros, por ser gay; e, pelos gays, por ser efeminado”.   

 

Figura 28 

RuPaul pode evidenciar com maior potência, em razão da posição que ocupa no 

cenário gay como formador de opinião, uma situação particular. A partir da fala dessa 

famosa drag queen, podemos perceber que sua identidade social ainda é marcada por 

“resquícios” da modernidade. RuPaul apresenta-se ao mundo por características que não 

estão dentro das representações étnicas e de gênero: ele é homossexual e, portanto, não 

se enquadra na dicotomia “homem ou mulher”; ao se “montar”, usa perucas loiras e 

maquiagem que mascaram seus traços étnicos e, portanto, não é reconhecido pelos negros 

como negro nem pelos brancos como branco. Mas, ao se apresentar como drag queen, 

RuPaul rompe com as representações corporais, recusa-se ao viril e, obtém como resposta 

                                                 
7 RuPaul está elencado, na lista da revista Out de 2015, como um dos gays mais poderosos dos Estados Unidos. 

Disponível em http://www.out.com/power-50-2015. Acesso em: 20 out. 2016. Em 2016, RuPaul ganhou o Emmy como 

melhor apresentador de reality show pelo programa “Rupaul’s Drag Race”.  
8 Disponível em https://twitter.com/RuPaul/status/752179678337642496?ref_src=twsrc%5Etfw. Acesso em: 25 out. 

2016. Destacamos que RuPaul, em post anterior no Twitter,  defendeu-se de outro membro do Twitter: 

@TheLeonWaldo. I’ve seen every type of @RuPaul tweet, except anything about BLM.  

@RuPaul. Don’t let that blonde wig get too tight my love. @RuPaul. Bitch, I’m a 55yr old gay black man. I’ve fought 

cunts at every turn. #DontTryMe.  

http://www.out.com/power-50-2015
https://twitter.com/RuPaul/status/752179678337642496?ref_src=twsrc%5etfw
https://twitter.com/TheLeonWaldo
https://twitter.com/RuPaul
https://twitter.com/RuPaul
https://twitter.com/RuPaul
https://twitter.com/hashtag/DontTryMe?src=hash
https://t.co/MnG089kLOf
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a manifestação de misoginia homossexual. Mesmo que tenha lutado nos movimentos 

negros, seu posicionamento foi questionado – e nem mesmo sua peruca loira ficou a salvo. 

Ainda que seja militante das causas LGBT, segundo ele, é perseguido por não se 

enquadrar no imaginário de homem, viril e macho.  

A famosa drag queen não está sozinha quando se trata de perseguição. São muitos 

e diferentes processos de rejeição por violência. A violência física marcada na pele, pela 

dor do tapa, pela dor do soco ou do chute. Já a violência simbólica, aqui recorrendo ao 

conceito de Pierre Bourdieu (2003, p. 7-8), seria, segundo o autor, uma “violência suave, 

insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 

desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento”. Para além 

do pensamento de Bourdieu, pensamos em uma violência simbólica que é sentida – 

quando não pelo resultado da violência física, a reboque a desta e tão implacável quanto. 

Bourdieu analisa a violência simbólica pelo olhar macro, deixando de observar o 

cotidiano, a violência própria das experiências empíricas do dia a dia. Por isso, não 

percebe que, mesmo que haja uma subordinação (Bourdieu usa a palavra resignação, 

acredito que por ser mais leve que subordinação), ela é temporária, pois há embate, 

resistência e brechas exploradas com astúcia; há perucas, cílios postiços, muita 

maquiagem, muitos desvios – para além da razão da linha reta. Importante ressaltar que, 

caso esses desvios das normas sociais não existissem, estaríamos estanques no mundo, 

parados e sem passar por mudança. O fato é que, por mais lentas que essas mudanças 

sejam, por mais demorado que as respostas às demandas venham, ainda assim, elas vêm. 

Essa é uma força da vida cotidiana, a tal malemolência, o jogo de cintura, reação própria 

de quem está em situação, a priori, desvantajosa, mas que, no jogo de dar o troco, sabe 

aproveitar o instante de revidar, de resistir e de se colocar no mundo. Talvez não seja uma 

resposta imediata: quando o pêndulo da força pende mais para um lado, a reação tem seu 

tempo próprio, podendo ser lenta, acontecer aos poucos, mas a resposta acaba vindo. 

“Vem a cavalo”. E Bourdieu não se mostrou sensível para perceber isso. O que não 

desqualifica a análise da “violência simbólica”, pois ela existe e se faz, efetivamente, 

presente. É a partir do pensamento do autor, do qual nos apropriamos, que nos é possível 

repensar a “violência simbólica”, não de resignação, mas na possibilidade criativa de dar 

a volta por cima no jogo social dos poderes. Nesse embate, nesse jogo, as territorialidades 

se reconfiguram, o social se redesenha e se rearruma. Surgem novos atores ou, pelo 
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menos, atores com mais voz, mais força e mais poder para se colocarem no mundo. Novos 

embates se estabelecem, novos conflitos – e até mesmo os antigos, que não se apresentam 

como antes, com suas mesmas questões – fazem o movimento dos processos que 

transformam as relações com o mundo, a pulsão de vida do social.  

 A homofobia também está presente nos aplicativos de redes geossociais voltados 

ao público gay. Segundo o site Pheeno9, foi visto, no bairro da Tijuca, Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro, um perfil na rede geossocial Grindr, com o nome: “Morte aos 

Gays” (Figura 3). A imagem do perfil é de um homem encapuzado, segurando um 

pequeno cartaz com a bandeira da comunidade LGBT, circunscrita por uma tarja negra e 

com um corte sobre a bandeira. A imagem é forte, pois, além no anonimato do homem e 

de todos os símbolos descritos, ele ainda esboça um sorriso10 em um ar tranquilo. O perfil 

é repleto de significação de ofensividade e violência ética e estética. Na descrição do 

perfil, visualiza-se mais ameaça: “Gays deveriam ser extintos do mundo. Isso aqui é a 

nova arma dos Skinheads pra pegar vocês, seus imundos”.  

 Não é possível constatar a veracidade das intenções do criador desse perfil – se o 

que ele descreve é intencionalmente uma fala de ódio ou uma brincadeira de mau gosto. 

De todo modo, mostra-se enquanto potência para uma violência. 

Outro membro da rede geossocial Grindr fez uma descrição em seu perfil, 

tentando imprimir um tom de brincadeira, mas a falta de “tato” do dono do perfil deixa 

clara sua insensibilidade diante da morte e mostra o enraizamento do machismo, mesmo 

tentando recorrer à ironia: “Pelo menos é macho” (Figura 4). 

         

  Figura 311                   Figura 4 

Na parte destinada à descrição do usuário, o membro da rede social faz referência 

                                                 
9 Site com conteúdo voltado ao público LGBT. Disponível em http://pheeno.com.br/.  
10 Não há garantia de que o homem da imagem é o mesmo que criou o perfil, pois a imagem pode ter sido copiada da 

internet. 
11 Destacamos que essa mesma imagem aparece no documentário “To Russia with Love” (Para Rússia, com amor). 

http://pheeno.com.br/
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a um homem assassinado em um parque em Florianópolis. Destacamos que a imagem 

usada no perfil é da vítima e foi usada em vários jornais que noticiaram o crime12.   

Nos Estados Unidos, Omar Saddique Mateen matou cinquenta pessoas na boate 

“Pulse”, em Orlando. Omar, segundo testemunhas13, tinha perfil nas redes sociais Grindr, 

Adam4Adam e Jack’d, mas não chegava a fazer ameaças. Segundo o site Superpride, o 

pai do atirador disse que o filho sentia ódio por gays.  

 A rede geossocial Grindr já foi efetivamente usada para se cometerem crimes. Em 

Londres14, um grupo armado vem usando o App para atrair vítimas. Um membro do 

Grindr, com intenção aparentemente sexual, recebeu um homem em sua casa. No entanto, 

o homem foi ali para assaltá-lo, com a ajuda de um comparsa que aguardava um sinal 

para entrar no apartamento. Na ocasião, o dono da casa sofreu ameaça de ser eletrocutado. 

As câmeras de segurança gravaram a entrada dos dois homens no edifício e a polícia 

divulgou as imagens para ajudar no reconhecimento.15  

 Ainda em Londres, Stephen Port, 41 anos, foi acusado de assassinar quatro 

pessoas. Port utilizava a rede geossocial Grindr para entrar em contato com jovens e 

recebê-los em sua casa para encontros sexuais. Durante os encontros, Port drogava os 

jovens e depois os matava. Os assassinatos ocorreram entre agosto de 2014 e setembro de 

2015. Aparentemente, não se trata de crimes de homofobia, não diretamente, pois houve 

práticas sexuais. Port foi condenado à prisão perpétua16.   

 Nos países em que a religião está muito entranhada nas questões do Estado, como 

a Turquia e o Egito, os aplicativos de “pegação” não são bem-vistos. No dia 11 de 

setembro de 2012, o governo turco proibiu o uso da rede geossocial Grindr no país. No 

Egito, a polícia utiliza as redes geossociais para atrair gays e prendê-los17. Quando um 

membro do Grindr abria o aplicativo em território egípcio, aparecia a seguinte mensagem 

                                                 
12Disponível em http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/policia-investiga-morte-de-homem-

encontrado-nu-e-amarrado-em-sc.html. Acesso em: 03 nov. 2016. Disponível em 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/homem-e-encontrado-morto-a-pedradas-no-centro-de-

florianopolis-4991294.html Acesso em: 03 nov. 2016. Também em http://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-

encontrado-morto-com-sinais-de-tortura-em-parque-de-florianopolis-18822697.html. Acesso em: 03 nov. 2016. A 

matéria do G1 não fala sobre crime de homofobia. O jornal Hora de Santa Catarina afirma que o irmão descarta que o 

motivo do crime tenha sido homofobia, pois Alexandre, a vítima, não aparentava ser homossexual. O jornal Extra diz 

que amigos de Alexandre, pelas redes sociais, afirmavam, sim, que poderia tratar-se de um crime de homofobia. 
13 Informações do site de notícia Superpride: http://www.superpride.com.br/2016/06/atirador-frequentava-boates-gays-

e-tinha-perfil-no-grindr.html. Acesso em: 30 out. 2016. 
14 Informações do site de notícia Pheeno: http://pheeno.com.br/2014/10/apos-marcar-encontro-no-grindr-homem-tem-

a-sua-casa-assaltada-e-e-ameacado-de-ser-eletrocutado/.  
15 Primeiro homem: https://www.youtube.com/watch?v=C3WWRmZowTA Acesso em: 30 out. 2016. Segundo 

homem: https://www.youtube.com/watch?v=5LeCqCTrLek Acesso em: 30 out. 2016. 
16 Fontes: http://www.bbc.com/news/uk-england-38102454 Acesso em: 11 dez. 2016. Disponível em 

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/nov/23/stephen-port-convicted-of-of-four-men Acesso em: 11 dez. 2016. 
17 Fonte: http://ladobi.uol.com.br/2016/05/grindr-localizacao/ Acessado em: 29 maio 2016.  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/policia-investiga-morte-de-homem-encontrado-nu-e-amarrado-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/policia-investiga-morte-de-homem-encontrado-nu-e-amarrado-em-sc.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/homem-e-encontrado-morto-a-pedradas-no-centro-de-florianopolis-4991294.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/03/homem-e-encontrado-morto-a-pedradas-no-centro-de-florianopolis-4991294.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-encontrado-morto-com-sinais-de-tortura-em-parque-de-florianopolis-18822697.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-encontrado-morto-com-sinais-de-tortura-em-parque-de-florianopolis-18822697.html
http://www.superpride.com.br/2016/06/atirador-frequentava-boates-gays-e-tinha-perfil-no-grindr.html
http://www.superpride.com.br/2016/06/atirador-frequentava-boates-gays-e-tinha-perfil-no-grindr.html
http://pheeno.com.br/2014/10/apos-marcar-encontro-no-grindr-homem-tem-a-sua-casa-assaltada-e-e-ameacado-de-ser-eletrocutado/
http://pheeno.com.br/2014/10/apos-marcar-encontro-no-grindr-homem-tem-a-sua-casa-assaltada-e-e-ameacado-de-ser-eletrocutado/
https://www.youtube.com/watch?v=C3WWRmZowTA
https://www.youtube.com/watch?v=5LeCqCTrLek
http://www.bbc.com/news/uk-england-38102454
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/nov/23/stephen-port-convicted-of-of-four-men
http://ladobi.uol.com.br/2016/05/grindr-localizacao/
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na interface gráfica: “A imagem foi retirada do site www.ladobi.uol.com.br”.  

 

Figura 5 

Segundo o jornal O Globo (on-line) do dia 25 de agosto de 201618, a Igreja 

Católica da Irlanda vai abrir investigação para apurar algumas denúncias anônimas sobre 

jovens do Seminário Nacional da Irlanda na Faculdade Saint Patrick, na cidade de 

Maynooth, que estariam usando a rede geossocial Grindr. Membros da instituição de 

ensino iriam se reunir para discutir uma possível “cultura gay” e “atividades 

homossexuais” entre os futuros padres.   

 Observamos que existem muitas maneiras de usar as redes geossociais, mas, de 

alguma forma, todas podem ser evidenciadas como prática pelo prazer: alguns prazeres 

sexuais, outros prazeres que residem na fuga das regulações, outros criminosos, uma 

forma sádica de prazer. Não estamos, com isso, fazendo qualquer tipo de apologia ao 

prazer irrestrito, tampouco nosso posicionamento visa valorizar a desregulamentação de 

práticas legais. Estamos tão somente analisando olhares possíveis nos exemplos dados. 

Tais práticas evidenciam características de comportamentos sociais, de modos e de estilos 

de vida diversos, por vezes perversos, doentios, marginais, maldosos e desviantes, porém, 

mais uma vez, frisamos (sem, contudo, retirar os juízos de valor possíveis diante das 

práticas exemplificadas) que são práticas passíveis de observação pelo campo da cultura 

do prazer. O modo como cada um dos exemplos é apresentado nos mostra corpos em 

ações sociais. Observamos corpos em reprodução da normatividade de alguns de seus 

vínculos sociais tanto em estágio extremo (assalto, assassinato) como na vazão orgástica 

de jovens “aprisionados” por dogmas.  

Os exemplos dados nos revelam que são muitas as apropriações e ressignificações 

das redes geossociais, com usos diversos. No entanto, percebemos que o fio condutor 

                                                 
18 Fonte: http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/igreja-catolica-investiga-uso-de-app-de-paquera-gay-por-

seminaristas-19991395. Acesso em: 11 dez. 2016. 

http://www.ladobi.uol,com.br/
http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/igreja-catolica-investiga-uso-de-app-de-paquera-gay-por-seminaristas-19991395
http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/igreja-catolica-investiga-uso-de-app-de-paquera-gay-por-seminaristas-19991395
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dessas ações é o preconceito, mesmo quando evidenciado por uma ação geradora de 

prazer. À exceção do exemplo do assassino em série de Londres, Stephen Port (ainda não 

há provas de crimes cometidos por ódio aos gays), a homofobia está evidenciada no 

contexto sociocultural: é mais fácil evidenciar alguns casos que outros, mas o 

comportamento que norteou as ações foi o preconceito contra os homossexuais. 

Considerações finais 

A homofobia se manifestou de formas diversas nos exemplos anteriores, 

apresentando-se de modos distintos no cotidiano de cada um que a produziu ou daqueles 

que foram alvo das ações homofóbicas – pessoas que foram atacadas, ofendidas e física 

ou psicologicamente agredidas; pessoas que foram mortas ou que são “controladas” por 

preceitos que condenam tanto a prática de prazer como as manifestações homoafetivas. 

RuPaul, por ser negro, gay e efeminado; pelo ódio de um skinhead que se apodera de uma 

rede social gay para ameaçar os gays; a banalização da morte de um homem assassinado; 

a brutalidade das mortes na boate americana, o assassino em série de Londres, o controle 

do Estado, que criminaliza a homossexualidade e usa o aparelhamento público para 

perseguir e punir; ou a busca pela fuga do conservadorismo dos preceitos religiosos. O 

certo é que, em todos esses casos, vemos, em suas devidas proporções, a reprodução do 

machismo, marcadamente presente em uma sociedade heteronormativa.   

Estamos diante de corpos que se colocaram no mundo em busca de prazer: corpos 

ativos e que, ao seu modo e em alguns momentos, compartilham e reproduzem regimes 

disciplinares – segundo Foucault (2004) relações de poder, forças que se colocam sobre 

os corpos, em sistemas de vigilância, adestramento (gestos, atitudes, hábitos, 

comportamentos e discursos).   

Esses mesmos corpos, quando se encontram dentro de tais regimes, não são dóceis 

e buscam experiências que lhes deem prazer, que os transformem. Percebemos corpos 

que, dentro da disciplina, podem ser indisciplinados – não em todos os momentos, mas 

sempre que possível, quando necessário, principalmente quando desejado. Esse desejo é 

a pulsão da vida, pulsão transformadora do social. São corpos que estão em seus contextos 

socioculturais, que conferem sentido às suas práticas e se transformam, repaginando-se e 

evidenciando-se pelas suas diferentes, subvertendo a norma, mesmo estando dentro do 

jogo, mas, vez por outra, burlando as regras. 

Então, corpos não podem ser entendidos apenas como objetos do 

processo social, tanto simbólico quanto disciplinar. São praticantes 

ativos do processo social. Participam por meio de suas capacidades, 

desenvolvimento e necessidades, por meio de sua resistência e de 
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orientações definidas por seu prazer e suas habilidades. Corpos 

compartilham da agência social, da geração e definição dos caminhos 

da conduta social (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 98). 

Ao mesmo tempo que a violência física rompe com a lei (pensando o Brasil como 

base), quando se trata de uma ação sobre um corpo homossexual, essa é uma ação de 

aplicação do ideal da normatividade, uma tentativa de correção, uma busca violenta pela 

padronização contra os desviantes sociais. Quando se agride fisicamente um 

homossexual, está se agredindo alguém que transgride um padrão, que rompe com a 

dicotomia “homem e mulher”. Porém, ao fazer isso, pelo caráter físico da ação, está se 

configurando outra forma de desvio, que é a da violência física, da lesão corporal, crime 

previsto no art. 129 do Código Penal Brasileiro19 – e a aplicação desse artigo apresenta 

alguns desdobramentos, dependendo da gravidade constatada (ou seja, das lesões 

causadas à vítima) e de eventuais situações adversas em que o crime ocorra. 

O fato é que existem outras formas de violência contra o cidadão: violência contra 

a honra: calúnia, difamação e injúria (Capítulo V do Código Penal Brasileiro) ou ameaça 

simbólica (art. 147 do Código Penal Brasileiro) são crimes previstos no Código Penal 

Brasileiro. Todas as ações relacionadas anteriormente independem de questões 

relacionadas a gênero para qualificação como crime; a homofobia não é criminalizada no 

Brasil). Portanto, aparentemente, estamos diante de uma problemática social quando a 

violência é motivada por ódio aos homossexuais. Assim, enquanto as relações 

homoafetivas forem entendidas como distorcidas, diferentes e “fora do padrão”, haverá 

notícias de reação violenta a elas.  

A criminalização da homofobia, mesmo sendo paliativa, pois não resolve o 

problema do preconceito social/gênero, parece exigir outro contorno para uma futura 

solução. A criminalização é um passo importante para a punição da violência física e 

verbal, uma forma vigilante controladora, mas está longe de ser uma solução ao 

preconceito. A vigilância, a punição estatal, não resolve essa questão social, pois sempre 

houve desvios, e os desviantes sempre buscam brechas, outros caminhos para burlar as 

diretrizes estabelecidas. E nem sempre essas investidas contra as normas são malvistas; 

algumas vezes, elas são importantes para que ocorram as mudanças sociais, mas também 

podem ser usadas para a perseguição e a violência.  

O preconceito é uma reação ao diferente e, ao longo da história, manifestou-se – 

e manifesta-se – de diversas formas. O preconceito movimentou a história do mundo 

                                                 
19 Fonte: http://www.oas.org/juridico/mla/pt/bra/pt_bra-int-text-cp.pdf. Acesso em: 20 dez. 2016. 

http://www.oas.org/juridico/mla/pt/bra/pt_bra-int-text-cp.pdf
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ocidental, causando perseguições e guerras; foi uma desculpa para as cruzadas, a fogueira 

e a punição das leis divinas ou do homem20. As relações de estranhamento do diferente 

estão imbricadas no social. Sim, o diferente, aquele que é o causador de estranhamentos, 

é passível de retaliação, nem sempre de natureza física, mas, na maioria das vezes, por 

ações simbólicas. Em muitos casos, o diferente apresenta-se em um meio social em que 

não há reconhecimento, identificação, em que as relações sensíveis estão em dissonância 

e territorialidades se chocam, causando turbulências performáticas na apresentação.  

O preconceito, com frequência, está entranhado nas relações sociais cotidianas, 

nos diversos grupos sociais. A criminalização, contudo, não é a solução para esse 

problema. Um exemplo histórico é o racismo no Brasil: um ato racista é tido como crime 

e existe lei para punir o infrator. E perguntamos: o racismo acabou? Não. Mas a 

criminalização é fundamental para que as relações sociais se mantenham de forma cordial. 

O processo que recai no preconceito está entranhado na relação sociocultural daqueles 

que o manifestam. Demanda muito mais tempo histórico, investimento de diversas ordens 

sociais, culturais e educacionais. Acreditamos que todos nós somos preconceituosos, em 

diferentes instancias, momentos distintos e diversas “intensidades” e contextos. Nossos 

preconceitos sempre se manifestam. Mas, nas sociedades em que as diferenças causam 

estranhamento e, por vezes, ações violentas, em suas naturezas distintas, as regulações 

ainda são, sim, importantes. O que fazemos com eles, com nossos preconceitos, é que nos 

permite ocuparmos a posição de cidadãos. 
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