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RESUMO 

 

Esta monografia analisa os discursos a respeito do homem gay afeminado nos perfis do 

aplicativo de encontros homoeróticos, Grindr, na cidade de Campos dos Goytacazes em 

2018.  A partir dos temas da sociologia digital e as discussões dos estudos de gênero e 

sexualidade e desejo, no que se refere às relações homoeróticas a fim de delinear os padrões e 

performances que orientam ou não a possibilidade de encontros sexuais, tendo o gênero como 

um norteador das relações gays no contexto da modernidade em que as relações humanas que 

vêm passando por uma série de transformações, com os usos das novas tecnologias, e 

principalmente as novas plataformas midiáticas, como no caso do aplicativo pesquisado, e 

como alcançaram o cotidiano, provocando impactantes mudanças nos modos das relações e 

interações sociais, modificando nossas noções de tempo e espaço e dos laços afetivos. 

 

Palavras Chaves: Bicha Afeminada, Mídias Digitais, Grindr e Análise Discursiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present completion work analyses speeches about the effeminate gay men on a 

homoerotic dating application, Grindr, in Campos dos Goytacazes in 2018.  Looking through 

the lens of digital sociology and the studies about gender, sexuality and desire which refers to 

homoerotic relations to delineate performance patterns that could influence or not the 

possibilities of an actual, face to face date. Gender is a guiding to the gay relationships in 

modernity, in which human relationships in general have been going thru many 

transformations, specially with the uses of new technologies, new mediatic platforms just like 

the app used for this present research. Here, we intend to study how they reach the everyday 

life, provoking changes in ways of interactions as much as in social interaction, also changing 

our time and space notions and what we experience from our affective bonds. 

Key-words: Key-words: Fag, Effeminate, Digital media, Grindr, Speech analyses. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo parte da sociologia digital e estudos de gênero e sexualidade e tem como 

objetivo investigar e analisar os discursos a respeito do Afeminado ou como prefiro nomear 

neste trabalho, bicha afemiada, que se refere aos homens gays afeminado e que são 

produzidos no aplicativo utilizado para encontros homoeróticos, denominado Grindr. Para a 

análise foi levado em consideração as discussões sobre gênero, sexualidade e desejo, no 

contexto da modernidade em seu aprofundamento e complexidade, principalmente no que 

tange aos usos das mídias digitais. Portanto se faz necessário pontuar as mudanças que 

ocorreram ao longo dos séculos, e atingiram todas as sociedades do mundo, e trouxeram 

grandes transformações, avanços e retrocessos. Porém, os avanços tecnológicos são inegáveis 

e sugeriram novas formas de inteiração. Em decorrência disso as novas tecnologias tem se 

integrado muito bem a sociedade e vice versa, em um encontro cotidiano.  

Neste sentido, vale ressaltar que as transformações sugeridas pelas sociedades 

modernas em conjunto aos usos das tecnologias, têm como consequências impactos 

significativos, reconfigurando as relações sociais (Giddens, 1991), e tratando-se aqui mais 

precisamente das inteirações possíveis via plataformas digitais, neste sentido, aponta Casttells 

que as tecnologias da informação são difundidas na sociedade, na cultura, na economia 

possibilitando outras formas de sociabilidade nas décadas de 70 com grande força. Outras 

consequências da modernidade são as transformações de intimidade que como apontou 

Giddens sobre os estudos de Lillian Rubin a respeito da mudança de mentalidade sobre a 

virgindade feminina para pessoas heterossexuais nos EUA, como no exemplo citado em seu 

livro sobre a ralação de apreciação tanto das mulheres quanto dos homens a respeito da 

virgindade feminina antes do casamento, ou como o sexo oral encarado com tabu entre os 

mais velhos e com naturalidade entre os mais jovens (Giddens,  p. 19, 20.1992). Nesse 

contexto, as novas mídias digitais voltadas para encontros e relacionamentos contribuem para 

novas configurações e abrem possibilidade para novos contextos, modificando também os 

desejos preexistentes. As relações amorosas passam a existir online e off-line, deste modo os 

novos desejos surgem e sugerem uma maior importância da auto-imagem, contribuindo para o 

reforço das tecnologias corporais, bem como uso de cosméticos, exercícios etc. (MISKOLCI, 

Richard, p. 100. 2017) 

Dentro da perspectiva dos estudos sociopolíticos sobre as relações homoeróticas e 

homoafetivas, este trabalho analisa as representações a respeito da figura dos gays afeminados 



11 
 

nos aplicativos de relacionamentos, com o auxílio metodológico da análise de discurso 

francesa, nas plataformas digitais contemporâneas. Portanto, pretende-se aqui, analisar os 

discursos circulantes sobre a ―bicha afeminada‖ no aplicativo de relacionamentos Grindr, 

uma mídia digital que utiliza o sistema de geolocalização, (falar mais do Grindr). (explicar 

uso político do termo bicha afeminada tendo em vista que esse termo não aparece nos dados) 

Para a discussão da temática, este trabalho está organizado em três capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta as discussões científicas sobre o gênero, como uma categoria de 

análise das ciências humanas, suas abordagens e como se relaciona com outras categorias 

como, por exemplo, o sexo, para explicar a diversidade das relações humanas (SCOTT, 

1989). Este capítulo chama a atenção para a necessidade de se pensar como as relações de 

sexo e gênero estão atreladas às relações de força na sociedade e para explicar como o sexo e 

o gênero funcionam como um dispositivo histórico para o exercício do poder.  A teoria queer 

formulada por Judith Butler, que se utiliza de um termo em inglês que era usado para 

inferiorizar todas as pessoas que fogem, de alguma forma, à heteronormatividade. Em sua 

possível tradução, queer pode facilmente significar excêntrico e estranho em tom pejorativo, 

porém, este termo vem sendo ressignificado e apropriado pelos LGBTQI+ dando um sentido 

de empoderamento, como uma forma de enfrentamento à estigmatização. 

Ainda no primeiro capítulo é discutido sobre as conformações do gênero, do sexo e do 

desejo que, em princípio, atravessam o sujeito homem gay afeminado, porém, esse tipo de 

identidade rompe com as normas do gênero e do sexo, por isso se torna alvo de estigmas. 

Como a maioria das teorias sobre esse assunto foram importadas da América do Norte e da 

Europa, foi apresentada uma breve descrição sobre o tema em contexto global, para assim 

compreender um pouco mais sobre esse processo no Brasil, em especial a construção da 

feminilidade no comportamento homossexual/homoerótico.   

O segundo capítulo se ocupou em discutir sobre a modernidade e o uso das novas 

tecnologias que passaram a fazer parte da vida do homem, provocando mudanças que 

contribuem para o redimensionamento do espaço/tempo no mundo contemporâneo, onde as 

interações podem ser mediadas por plataformas digitais, fazendo com que as relações face a 

face fiquem enfraquecidas (GIDDENS, 1991). Com o advento da internet, tem-se o 

ciberespaço como difusor cultural mediado por uma rede de computadores interligada, como 

consequência a cibercultura, discutida por Lévy (1998). Mais tarde Casttells (2005) vai 

conceituar a sociedade em rede, uma conexão global no cenário da sociedade da informação. 

É nesse contexto de sociedade em rede que o aplicativo Grindr  se encontra inserido, 

mediando as relações homoeróticas na atualidade, propiciando um caráter objetivo, seguro e 



12 
 

possivelmente anônimo, para encontros afetivos/sexuais entre homens, em que os usuários 

podem se descrever, apresentando características como: altura, peso e cor da pele e, ainda,  

anunciar o que procura, postar fotos de corpo inteiro ou partes do corpo ou objetos e, também, 

com a possibilidade de não usar foto alguma; tudo isso permite ao usuário do aplicativo 

manipular determinados traços e produzir uma imagem de si, isto é, simular a vida no 

aplicativo. 

No terceiro capítulo é realizado uma análise de discurso, de linha francesa, relacionado 

aos discursos que circulam sobre a bicha afeminada no Grindr. O foco das análises é a 

descrição dos perfis e das fotos, centradas principalmente nos conceitos do dito e do não dito, 

condições de produção dos discursos, formações discursivas e ethos, buscando captar os 

efeitos de sentido e suas contradições. 

Cabe salientar que, a partir dos avanços da modernidade e o surgimento das novas 

tecnologias, que estão em constante movimento; a sociedade é constantemente transformada e 

as tecnologias são transformadas por esta sociedade. Nesse contexto, é preciso pensar como as 

relações humanas na contemporaneidade estão sendo afetadas pelas novas formas de se 

relacionar, sendo mediadas cada vez mais pelas plataformas de mídias digitais, como no caso 

do Grindr. A partir dele foram feitas análises sobre as relações de gênero, sexo e do desejo, 

quem atravessam a bicha afeminada e se expressam nos discursos enunciados no aplicativo 

como um reflexo da sociedade. 
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1. GÊNERO, SEXUALIDADE E DESEJO: A CONSTRUÇÃO DA BICHA 

AFEMINADA NO BRASIL 

 

Os temas de gênero, sexualidade e desejo são visivelmente polêmicos nas sociedades 

contemporâneas ocidentais, mesmo quando, no caso de gênero, o termo utilizado para se 

referir a tais relações ainda era baseado nas noções de homem e mulher e a sexualidade 

totalmente fundamentada nas relações heterossexuais. Essas questões sempre estiveram na 

ordem do dia, do corpo e da história da humanidade. Sendo assim, esse tema foi alvo de 

especulação de diversas áreas do conhecimento ao longo do tempo, como míticos/religiosos, 

populares, filosóficos e científicos. Deste modo, o mito e, logo depois, o mito religioso foram 

responsáveis pelas primeiras explicações sobre a temática; sendo fundamentada inicialmente 

com base numa diferença estética e seus desdobramentos, como também as diferenças 

anatômicas, biológicas e essenciais dos corpos humanos, criando e atribuindo papeis sociais 

como forma de organizar a sociedade baseado nessas diferenças (SCOTT, Joan. 1989, p. 21).  

No entanto, a história do gênero se mostra como uma tentativa de se constituir como 

um conceito científico, que possa explicar as complexas e imponderáveis relações sociais, 

principalmente no tocante à sexualidade, como explica Louro: 

 

Nos dois últimos séculos, a sexualidade tornou-se objeto privilegiado do olhar de 

cientistas, religiosos, psiquiatras, antropólogos, educadores, passando a se constituir, 

efetivamente, numa ‗questão‘. Desde então, ela vem sendo descrita, compreendida, 

explicada, regulada, saneada, educada, normatizada, a partir das mais diversas 

perspectivas. Se, nos dias de hoje, ela continua alvo da vigilância e do controle, 

agora ampliaram-se e diversificaram-se suas formas de regulação, multiplicaram-se 

as instâncias e as instituições que se autorizam a ditar-lhe as normas, a definir-lhe os 

padrões de pureza, sanidade ou insanidade, a delimitar-lhe os saberes e as práticas 

pertinentes, adequados ou infames. Ao lado de instituições tradicionais, como o 

Estado, as igrejas ou a ciência, agora outras instâncias e outros grupos organizados 

reivindicam, sobre ela, suas verdades e sua ética (LOURO, 2001, p. 541). 

 

Nesse sentido, importa destacar que ao longo dos séculos foram utilizados, de forma 

figurada, termos gramaticais para demarcar traços de caráter sexuais, pois, segundo (SCOTT, 

Joan, 1989, p. 2), o dicionário de língua Francesa em 1876 relacionava a categoria gênero aos 

termos macho e fêmea, constituindo assim, um significado associado ao sexo. (Gladstone 

apud Scott. 1989, p. 2) diz ―Atena não tinha nada do sexo, a não ser gênero, nada de mulher a 

não ser forma‖. Marcando uma das primeiras vezes em que se relacionou o sexo ao gênero, 

assim como as feministas passam a utilizar a palavra gênero de modo a se referir a 
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organização social dos sexos, isso simbolizava na época a rejeição do determinismo biológico 

para falar sobre as questões das mulheres na sociedade.  

Passa-se então para uma luta política global nas décadas de 60 e 70, em que o 

Movimento de Libertação da Mulher consegue uma mobilização rápida de impacto crescente 

no Norte Global e em boa parte do mundo capitalista (COONNELL, 2015, p. 134). A luta 

traçada pelas mulheres é por igualdade, desta forma os dilemas feministas dessa época, as 

discussões e teorias do movimento de mulheres se desenrolam com entrada do papel da 

mulher na história, o que significou uma redefinição das noções históricas tradicionais 

(SCOTT, Joan. 1989, p. 3).  Em decorrência disto, houve a demanda teórica de explicar o 

papel do homem nos processos históricos e sociais presentes na construção do ser mulher, 

nesse sentido, como forma de respaldo acadêmico, o gênero é adotado como categoria 

analítica das Ciências Sociais e pode ser referido tanto ao universo masculino quanto ao 

feminino. 

Nas tentativas de consolidação do conceito de gênero, as Ciências Sociais passam por 

uma série de esforços, nos quais foram feitos testes e variações colocadas a prova para se 

conseguir chegar a uma noção que explica os imbricamentos possíveis com outros conceitos 

das ciências humanas, como sexo, classe e raça, no intuito de se operar com as possibilidades 

de relações humanas. Desta forma, importa destacar que o feminismo interseccional vai 

afirmar não existir uma paridade entre classe, raça e gênero, embora o aprofundamento do 

mundo capitalista tenha traçado outras configurações nas relações de gênero e raça, elas são 

construções humanas; assim como tivemos outras formas de nos organizar economicamente 

no mundo, tivemos outras formas de organizar o gênero e as relações étnico raciais, uma vez 

que ambas formas de relações existiram antes do sistema capitalista e, portanto, possuem 

histórias diferentes, por mais que esse três conceitos atualmente possam ser aplicados de 

relacional para se explicar existências humanas. 

 

Com a proliferação dos estudos do sexo e da sexualidade, o gênero se tornou uma 

palavra particularmente útil, porque ele oferece um meio de distinguir a prática 

sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens. Apesar do fato dos(as) 

pesquisadores(as) reconhecerem as relações entre o sexo e (o que os sociólogos da 

família chamaram) ―os papéis sexuais‖, estes(as) não colocam entre os dois uma 

relação simples ou direta. O uso do ―gênero‖ coloca a ênfase sobre todo um sistema 

de relações que pode incluir o sexo, mas que não é diretamente determinado pelo 

sexo nem determina diretamente a sexualidade (Scott,1989, p. 7) 

 

 Como pontuou Scott, é preciso analisar o gênero como uma forma de organizar as 

sociedades. Essa nova forma de precisar o uso do gênero reformula toda a ciência humana, 
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encontrando assim algumas divergências no campo científico, pois ―aparentemente o gênero 

não parece se aplicar a objetivos tal como a guerra, a diplomacia e alta política, ou pelo menos 

não explicitamente‖ (SCOTT, 1989, p.7 e 8). Nesse sentido, algumas(uns) historiadoras(res) 

que operam sobre o político e o poder, tiveram dificuldade em aceitar gênero como uma das 

primeiras formas de atribuição de poder nas relações sociais, como destaca Scott (1989): 

Quando falo de gênero, quero referir-me ao discurso da diferença dos sexos. Ele não 

se refere apenas às idéias, mas também às instituições, às estruturas, às práticas 

quotidianas, como também aos rituais e a tudo que constitui as relações sociais. O 

discurso é um instrumento de ordenação do mundo, e mesmo não sendo anterior à 

organização social, ele é inseparável desta. Portanto, o gênero é a organização social 

da diferença sexual (SCOTT, 1998, p. 115). 

 

 

Segundo Scott (1989), para o estabelecimento do gênero como uma categoria 

científica foi preciso fazer uso de uma série de abordagens nas análises de gênero, dentre elas 

a autora destaca três: o patriarcado e as explicações centradas na dominação do macho sobre a 

fêmea, no intuito de controlar os meios de reprodução; a segunda abordagem é a Marxista, ou 

seja, fundamentadas pelo método do materialismo histórico e dialético, rejeitando assim o 

essencialismo e a associação da reprodução sexual como equivalente aos modos de produção 

e os sistemas econômicos como determinantes das relações de gênero; a terceira abordagem 

abrange as linhas teóricas das escolas pós-estruturalista francesa e anglo-americanas das 

relações de objetos, ambas influenciadas pelas correntes psicanalistas, nas quais buscam 

explicar a produção e reprodução das identidades de gênero e sexual nos sujeitos. Ambas as 

escolas se interessam pelo processo de construção da identidade do sujeito, atentando para as 

primeiras etapas do estágio do desenvolvimento humano, ou seja, como foco na criança, afim 

de encontrar respostas sobre a formação da identidade de gênero e sexual. 

Desta forma, a partir das experiências concretas, ―a criança vê, ouve e têm 

relacionamento com as pessoas que cuidam dela‖ (SCOTT, Joan. 1989, p. 14) e com o mundo 

a sua volta. No caso dos pós estruturalistas, a ênfase é na função da linguagem na 

comunicação, representantes no processo de interpretação e representação de gênero, sendo a 

linguagem sistemas de significações simbólicas que antecedem o domínio da palavra, leitura e 

escrita.  

Da mesma forma que os sistemas de significações, as identidades subjetivas são 

processos de diferenciação e de distinção, que exigem a supressão das ambiguidades 

e dos elementos opostos a fim de assegurar (de criar a ilusão de) uma coerência e 

uma compreensão comuns. O princípio de masculinidade baseia-se na repressão 



16 
 

necessária dos aspectos femininos – do potencial bissexual do sujeito – e introduz o 

conflito na oposição entre o masculino e o feminino. Desejos reprimidos são 

presentes no inconsciente e constituem uma ameaça permanente para a estabilidade 

da identificação de gênero, negando sua unidade e subvertendo sua necessidade de 

segurança (SCOTT, 1989, p. 16). 

 

 Contudo, ainda falta uma teoria que dê conta do gênero como uma categoria de 

análise e que explique as relações sociais de forma abrangente, levando em consideração as 

interrelações entre sujeito individual e a organização social, a historicidade, a complexidade 

das relações modernas e as construções subjetivas da identidade de gênero do sujeito sem cair, 

ou pelo menos não tão facilmente, no esquema de explicação binária. Para isso, Scott sugere 

que se submeta os estudos da história sobre o gênero a exames e testes: 

Temos que examinar atentamente os nossos métodos de análise, clarificar as nossas 

hipóteses operativas e explicar como pensamos que a mudança se dá. Em lugar de 

procurar as origens únicas, temos que conceber processos tão ligados entre si que 

não poderiam ser separados. É evidente que escolhemos problemas concretos para 

estudar e esses problemas constituem começos ou tomadas sobre processos 

complexos, mas são processos que temos que ter sempre presentes em mente. Temos 

que nos perguntar mais frequentemente como as coisas aconteceram para descobrir 

porque elas aconteceram (SCOTT, 1989, p.20). 

 

Portanto, Scott, fundamenta sua noção sobre o conceito de gênero em duas partes que 

se ligam entre si e outras subpartes, sendo a primeira proposição o ―gênero como constitutivo 

das relações sociais baseados nas diferenças entre os sexos‖ (SCOTT, Joan. 1989, p. 21), e a 

segunda seria o gênero como ―forma primeira de significar o poder‖ (SCOTT, Joan. 1989, p. 

21), isso implica em quatro processos relacionados entre si, o primeiro são os símbolos 

presentes na cultura e suas possíveis representações em cada contexto e modalidade, como 

por exemplo o mito cristão no ocidente de Eva e Maria, e como ele emerge simbolizando as 

mulheres, outros exemplos citados pela Scott são os mitos da inocência e corrupção, luz e 

escuridão.   

O segundo são as normativas discursivas que elegem um modelo como verdade, 

fazendo com que as representações dos sentidos e símbolos na sociedade tenham um limite de 

interpretações, comumente baseado nas oposições binárias que reificam o sentido do 

masculino e feminino. Tais conceitos são geralmente expressos nas doutrinas religiosas, 

educativas, científicas, políticas e jurídicas. O terceiro é a expansão da ideia de fixidade que, 

por sua vez, ao buscar a origem da repressão, das normas que produzem uma aparência 

estática dos sentidos de binariedade de gênero, entende que as relações de gênero não são 

pensadas a partir de uma homogeneidade harmônica e sim do conflito, das divergências, do 



17 
 

rompimento das normas. O quarto elemento é o gênero como identidade subjetiva que 

funciona como uma forma de decodificar o sentido para compreender e se colocar nas 

múltiplas possibilidades de relações sociais. Scott (1989) entende gênero como: 

 

O gênero é, portanto, um meio de decodificar o sentido e de compreender as 

relações complexas entre diversas formas de interação humana. Quando os(as) 

historiadores(as) procuram encontrar as maneiras como o conceito de gênero 

legitima e constrói as relações sociais, eles/elas começam a compreender a natureza 

recíproca do gênero e da sociedade e das formas particulares, situadas em contextos 

específicos, como a política constrói o gênero e o gênero constrói a política. A 

política só constitui um dos domínios onde o gênero pode ser utilizado para análise 

histórica. Eu escolhi por duas razões os exemplos seguintes ligados á política e ao 

poder no seu sentido mais tradicional, isto é, no que diz respeito ao governo e ao 

Estado nação. Primeiro, porque se trata de um território praticamente inexplorado, já 

que o gênero foi percebido como uma categoria antitética aos negócios sérios da 

verdadeira política. Depois, porque a história política – que ainda é o modo 

dominante da interrogação histórica – foi o bastião de resistência à inclusão de 

materiais ou de questões sobre as mulheres e o gênero (SCOTT. 1989, p. 23 e 24). 

 

Deste modo, em acordo com as contribuições de Foucault (1988) na década de 70, em 

A História da Sexualidade, de Scott (1989) na década de 80 e  Butler (2003) no final da 

década de 90e, compartilham das noções de que gênero e sexo estão inseridos na história, 

consequentemente vestidos por discursos, que produzem saberes e conhecimentos, que por 

sua vez podem funcionar como uma forma de poder, segundo Foucault. Dessa maneira, Scott 

que aponta para as relações de poder e Butler para o sistema da heterossexualidade 

compulsória, ambas proposições contribuíram para a categoria ―gênero‖. Porém, segundo 

Melo (2008) as teorias de Judith Butler foram essenciais na crítica das noções de sexo como 

predominantemente biológico, ponto que para Scott entra em colapso, pois ela ao mesmo 

tempo que combate o determinismo biológico do sexo, recorre a ele ao se basear nas 

diferenças entre o sexo para explicar gênero. 

Entretanto, inspirada nas teorias foucaultianas, Butler (2003), além de fazer uma 

genealogia da categoria ―mulher‖, propõe formulações sobre o gênero como uma norma 

social e histórica, construída como mecanismo de controle sobre os corpos, produzindo e 

reproduzindo por meio de sua repetição/reificação uma ordem compulsória que exige uma 

total ―coerência‖ entre sexo, gênero e desejo afirmando e reafirmando práticas heterossexuais 

pautadas no discurso de que existe uma ―verdade‖ do sexo. No entanto, Butler enfatiza a 

necessidade de se implodir a noção normatizadora e binária do sexo e gênero, para se abrir 

caminhos a outras possiblidades. Para isso, a autora busca pensar o que os discursos sobre 

gênero e sexo produzem em sua materialidade, ou seja, como os discursos pautam nossa 

forma de agir e se relacionar em sociedade. 
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Desta forma, a partir do filme ―Problemas de Mulher‖, a protagonista, Divine, que é 

uma drag queem, exerce nesta trama papéis sociais nos quais são atrelados no plano simbólico 

como ―coisas‖ de mulher, para isso utiliza-se de trejeitos e atitudes exageradamente 

femininas, dando tom de paródia e, a partir disso, Butler explica como enxerga o gênero como 

um ato performativo, em que se ensaia e repete cotidianamente determinadas formas de 

relação, afim de produzir uma coerência na identidade de gênero que supostamente só existe 

em função do sexo e nas práticas do desejo, que supostamente só existem em função do único 

e coerente sistema de gênero, sexo heterossexual. 

 

A noção de que pode haver uma ―verdade‖ do sexo, como Foucault a denomina 

ironicamente, é produzida precisamente pelas práticas reguladoras que geram 

identidades coerentes por via de uma matriz de normas de gênero coerentes. A 

heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições 

discriminadas e assimétricas entre "feminino‖ e ―masculino", em que estes são 

compreendidos como atributos expressivos de ―macho‖ e de ―fêmea‖. A matriz 

cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que 

certos tipos de ―identidade‖ não possam ―existir‖ — isto é, aquelas em que o gênero 

não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do desejo não ―decorrem‖ nem do 

"sexo‖ nem do ―gênero‖. Nesse contexto, ―decorrer‖ seria uma relação política de 

direito instituído pelas leis culturais que estabelecem e regulam a forma e o 

significado da sexualidade. Ora, do ponto de vista desse campo, certos tipos de 

―identidade de gênero‖ parecem ser meras falhas do desenvolvimento ou 

impossibilidades lógicas, precisamente porque não se conformarem às normas da 

inteligibilidade cultural. Entretanto, sua persistência e proliferação criam 

oportunidades críticas de expor os limites e os objetivos reguladores desse campo de 

inteligibilidade e, consequentemente, de disseminar, nos próprios termos dessa 

matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e subversivas de desordem do gênero 

(BUTLER, 2003, p. 38-39). 

 

Entretanto, é imprescindível pensar os processos de significação e reconhecimento do 

gênero como controle e/ou acesso diferencial aos constructos materias e simbólicos que 

produzem poder. Desta forma, a partir das noções do conceito foucaultiano de poder, como 

decentralizado, disperso e desigualmente constituídas pelo discurso no ―campo de forças‖, o 

contrário das noções puramente centralizadas de poder fundamentado na ideia de dois polos 

conflitantes entre dominador e dominado. Sobre a questão do poder Louro diz que: 

A argumentação que coloca os gêneros e as sexualidades no âmbito da cultura e da 

história, leva a compreendê-los implicados com o poder. Não apenas como campos 

nos quais o poder se reflete ou se reproduz, mas campos nos quais o poder se 

exercita, por onde o poder passa e onde o poder se faz. Nesse caso, mais uma vez, 

será possível perceber, entre os/as estudiosos/as, distinções nas formas de 

compreender as dinâmicas do poder. Contudo, ao manter-se a referência a Foucault, 

teremos de admitir que o poder não pode ser tomado como uma matriz geral, uma 

oposição binária global entre dominantes e dominados, e, sim, que ele se exercita a 

partir de muitos pontos e em várias direções (LOURO, 2007, p. 211). 
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 No entanto, é preciso pensar poder como ação, consequentemente como produção, 

deste modo as relações de força são imanentes, típicas e inerente às relações sociais, que por 

sua vez, são efeitos imediatos da partilha, das desigualdades e do equilíbrio. O poder se 

exerce de acordo com o jogo de estratégias específico de cada acontecimento social, seu 

caráter é dinâmico e mutável, porém não há poder que se exerça sem uma série de cálculos e 

objetivos, por outro lado, o exercício do poder não é planejado e calculado na totalidade de 

sua ação, isto é, em todos os momentos de sua execução, muita das vezes é improvisado, 

como destacado por Foucault: 

...que o poder vem de baixo; isto é, não há, no princípio das relações de poder, e 

como matriz geral, uma oposição binária e global entre os dominadores e os 

dominados, dualidade que repercuta de alto a baixo e sobre grupos cada vez mais 

restritos até as profundezas do corpo social. Deve-se, ao contrário, supor que as 

correlações de força múltiplas que se formam e atuam nos aparelhos de produção, 

nas famílias, nos grupos restritos e instituições, servem de suporte a amplos efeitos 

de clivagem que atravessam o conjunto do corpo social. Estes formam, então, uma 

linha de força geral que atravessa os afrontamentos locais e os liga entre si; 

evidentemente, em troca, procedem a redistribuições, alinhamentos, 

homogeneizações, arranjos de série, convergências desses afrontamentos locais. As 

grandes dominações são efeitos hegemônicos continuamente sustentados pela 

intensidade de todos estes afrontamentos (1988, p. 89). 

 

Contudo, faz-se interessante atentar para a relação do desejo que segundo Barreto 

(2017), em seu trabalho sobre a prostituição masculina no Rio de Janeiro, traça duas 

perspectivas de desejo, uma delas é o desejo como falta e a outra como produção, desta forma, 

a partir de um panorama teórico pelo qual o autor mobiliza as teorias de alguns autores acerca 

do desejo, começando por Platão, que atribui desejo a um sentimento de falta, não o desejo 

sexual, mas desejo que os seres humanos têm, pois disso são carentes. Para Freud o desejo 

tem a ver com a ideia do predomínio de um desejo inconsciente como força propulsora do 

psíquico, e o desejo como prazer ou energia sexual, em que chama de libido, esse tipo de 

desejo tem seus limites, pois do contrário, poderiam resultar na fixação ou em perversão.  

Ainda seguindo a lógica da falta, Lacan é mais um dos autores que pensam no desejo como 

falta, tanto que enxerga a castração como o que de fato regula o desejo. Por outro lado, 

Deleuze e Guatarri compreendem o desejo como produtor de realidades, uma força que 

impulsiona a máquina subjetiva e nos leva a produzir. Deste modo, mais especificamente a 

respeito do desejo homoerótico, Barreto aponta a existência das duas noções do desejo nos 

sujeitos principais de seus relatos de campo, em que faz uma etnografia das saunas de 

prostituição masculina no Rio de Janeiro, como ilustrado a seguir: 
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As respostas oscilam entre as possibilidades. Aquelas que dizem respeito à ausência, 

falta de dinheiro, falta de outro tipo de emprego e/ou de certas condições materiais 

que podem ser supridas mediante ao negócio do michê ou, então, aquelas que falam 

de produção, gosto, prazer, procura de sacanagem, busca de vivências outras 

(BARRETO. 2017, p. 15). 

Entretanto, como citado por Foucault, a decaída da hipótese repressiva da sexualidade, 

decorrem do momento em que a repressão passou a ser confrontada, tendo em vista isso, o 

desejo torna-se alvo de captura por discursos que buscam dar veredito sobre a sexualidade, 

produzindo um saber, que regula e concentra poder. Segundo Deleuze e Guatarri, que 

defendem o desejo como produção, nesse contexto, partindo do suposto de um sujeito que não 

é inteiro, e portanto marcado pela constância de uma falta, constituindo assim o objeto 

fantasmático dessa falta, ou seja, a criação de um objeto imaginário que representa a falta de 

um objeto real. Ora, o que seria deste processo senão produção?  

Por isso se apresenta o desejo apoiado nas necessidades, continuando a 

produtividade do desejo a fazer-se a partir das necessidades e da sua relação de falta 

com o objeto (teoria do apoio). Em suma, quando se reduz a produção a produção 

desejante a uma produção de fantasmas, temos que nos limitar a tirar todas as 

consequências do princípio idealista que define o desejo como uma falta, e não 

como produção, produção <industrial> (GUATTARI, DELEUZE, 2004, p. 30). 

 

Contudo, toda essa discussão pode contribuir para pensar os atravessamentos que 

envolvem as categorias de gênero, sexualidade, desejo, raça/etnia, orientação sexual, 

identidade de gênero, mas sobretudo destaco a diversidade que pode ser expressa pelo desejo 

nas vidas humanas em sua amplitude, desta forma, atenho-me aqui, mais especificamente 

sobre identidades/expressão sexuais e de gênero como ato performativo (BUTLER, 2003). Os 

estudos sobre sexualidade sugerem-na para além do corpo, ou seja, indica a presença das 

―fantasias, valores, linguagens, rituais, comportamentos, mobilizados ou posto em ação em 

ação para expressar desejos e prazeres‖ (LOURO, Guacira. 2007, p. 210).   

Nesse sentindo, as bichas afeminadas, pintosas ou desmunhecadas como sugerem 

Santiago, Castells e Rodrigues (2017), manipulam seus corpos, suas formas e seus 

comportamentos produzidos, uma existência destoante da lógica hegemonicamente aceitável 

da heteronormatividade compulsória, calcadas nas noções de oposições binárias do masculino 

e do feminino, e deste modo denunciam em suas peles as estabilidades folclóricas, ou seja, a 

assustadora instabilidade das conformações tradicionais de gênero e sexo como tendo apenas 

um formato coerente. 

 

É nesse sentido que vale pensar nas formas como os corpos afeminados resistem aos 

vários processos biopolíticos e disciplinares que os perpassam, constituindo 
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condições outras de ser e estar no mundo e criando guerras que se dão por outros 

meios em nosso cotidiano (SANTIAGO, CASTELLOS, RODRIGUES, 2017, p. 

165). 

 

Contudo, a existência da bicha afeminada significa também resistência à norma de 

gênero e sexualidade e, como consequência, por se diferenciar e desafiar os padrões da 

masculinidade em uma sociedade patriarcal, sofre processos de estigmatização ao se afastar 

de traços hegemonicamente masculinos e consequentemente se aproximar de alguns signos 

considerados femininos, que são representados como simbolicamente inferiores em relação às 

representações de masculinidades decorrentes da dominação masculina (BOURDEI, 2003). 

Deste modo, cabe apontar que o estigma do passivo sexual (MISSE, 2007), está 

atrelado a condição do homem ao cumprir o papel sexual na posição de receptor, isto é, ser 

penetrado, algo atribuído socialmente ao papel sexual da mulher. Importa ressaltar que isso 

não está estritamente ligado às posições sexuais, mas ao simbolismo de todas as posições 

sociais direcionadas pelo gênero e sexo, desta forma, tudo que é associado ao feminino 

carrega todos os deméritos dessa categoria. Nesse sentido, o mesmo pode acontecer quando 

qualquer homem cumpre um papel e se utiliza de elementos considerados femininos, no caso 

de ser um homem gay isso se agrava, conforme pontuaram Santiago, Castellos e Rodrigues: 

  

Podemos intuir que, quando esses homens se dizem ―machos‖, não estão se opondo 

necessariamente apenas à feminilidade. Na realidade, opõem-se também a uma 

feminilidade específica: a da bicha, da efeminação (BRAZ, 2010). Assim, a rejeição 

poderá ocorrer a partir de quaisquer atributos – corporais, gestuais, comportamentais 

ou emocionais – que possam ser relacionados tanto ao estereótipo da bicha, em seu 

exagero, quanto ao que é comumente atribuído ao lugar da mulher. Igor Ferreira foi 

vítima dessa oposição dos ―machos‖ à efeminação (2017, p. 156) 

 

Vale destacar que a antropologia, instrumentalizada também pelos processos da 

colonização europeia, produziu saberes sobre o funcionamento do que poderia ser o gênero e 

como se dava em outros lugares, associado sempre a algo exótico tudo que fugia ao modelo 

da Europa, como a poligamia, concubinato, promiscuidade primitiva (CONNELL, 2015); no 

entanto, é visto que as representações sobre o gênero e seu desdobramento fora da lógica 

normativa e colonizadora, foi historicamente tratada de forma subalterna e hostil e que se 

arrasta ao longo do tempo até o contexto contemporâneo, como expõe Connell (2015) sobre 

como precisou existir alguns movimentos contra violência de gênero, como por exemplo a 

marcha das vadias que ocorreu no Canadá, em 2011 e se espalhou por várias cidades, como 

Londres, Chicago, Filadélfia, Bhopal, Déli e São Paulo. O que pode ser uma nova roupagem 
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dos protestos de 1975, sobre ―Retomar as Noites‖ que contestavam a violência contra as 

mulheres. 

Outra permanência é a deslegitimação, subalternização e hostilidade às identidades 

sexuais e de gênero que fogem à norma, isso se reflete na obra de Butler, Problema de 

gênero, em que autora tece sobre identidades queer, e a necessidade de sua legitimação, 

buscando assim implodir as noções binárias, afim de criar abertura para que todas a 

identidades sejam niveladas no mesmo horizonte (BUTLER, 2003). 

O movimento de Libertação das mulheres no ―Norte Global‖, nas décadas de 1960 e 

1970, nos anos de 1980 haviam sido fragmentadas por questões relacionadas à ―sexualidade, à 

raça e às relações com o Estado (CONNELL, 2015). No entanto, as teorias de gênero 

formuladas no ―Norte Global‖ foram importadas pelos demais países ―Sul Global‖, porém não 

se aplicam da mesma forma em todos os lugares e experimentam uma outra realidade. De 

forma geral, gênero sempre foi alvo de preconceitos, mitos e franca falsidade (CONNELL, 

2015), que são implicados não aceitação das diversidades e variações culturais, sociais e 

políticas de cada localidade. Nesse sentido, as práticas afetivas, eróticas e sexuais entre 

pessoas do mesmo gênero passam a ser criminalmente punida por lei na América Latina com 

a colonização dos Europeus, segundo informações apresentadas por Mott (1994), antes da 

chegada dos colonos se têm como fontes esculturas e cerâmicas, mitos e relatos dos primeiros 

cronistas dos povos que nessas terras habitavam, anteriormente à chegada dos Europeus, e 

indicam que os povos das américas do sul e central tinham práticas e comportamentos 

considerados etnocentricamente sodomitas pelos colonos, antes de sua chegada. 

Foram encontradas comprovações de escultura utilizada nos cultos ao amor unissexual 

pelo Maias, na península Yucatan, no México, teriam sido encontrados e derretidos pelos 

Espanhóis esculturas de ouro representando intercurso anal entre dois homens na localidade 

do Peru. No Códices Vaticano 3738 consta a presença de uma divindade hermafrodita no 

panteão asteca, protetora do amor e da sexualidade não procriativa; outro ponto é a 

recorrência de traços de afeminação e travestilidade como elementos estruturais da prática da 

homossexualidade masculina, principalmente na localidade de Costa Rica. Em 1519 há relatos 

da sodomia entre nativos de Rio Panuco associados à figura dos putos e prostitutas por Lopez 

de Gomarra. Em 1587, no tratado descritivo do Brasil, se encontra evidências de amores 

homoeróticos e sexuais socialmente aceitável antes da chegada dos Portugueses. ―Entre os 

Tupinambá, que ocupavam a maior parte da costa brasileira, os índios gays eram chamados de 

tibira, e as lésbicas de çacoaimbeguira‖ (MOTT, 1999, p. 14), Atento aqui, para o fato de que 

no século 16 não havia homossexuais, por tanto os povos originários da América Latina, não 



23 
 

podem ser considerados gays ou lésbicas, o que se pode dizer é que  mantinham práticas que 

consideramos hoje como homossexuais.. 

Os povos tradicionais, conhecidos como povos indígenas, mantinham relações entre 

homens e entre mulheres, os portugueses ficaram escandalizados com essa prática, que para 

eles era considerada o pior dos pecados, a sodomia. Em Portugal, a prática de se relacionar 

afetivamente e intimamente com alguém do mesmo sexo era considerada ―o mais torpe, sujo e 

desonesto pecado‖ (MOTT, 1994), recebendo castigo tanto da igreja como da justiça do rei, 

um crime equiparado à traição nacional. Contudo, o tribunal da Inquisição (1536-1821) 

perseguiu aqueles que hoje são os LGBT, pois em seus arquivos constam quase cinco mil 

denúncias contra lésbicas e gays luso-brasileiros, 400 foram presos, sentenciados, açoitados e 

degredados para territórios distantes, sendo que 30 ―tibira‖ e ―çacoaembeguira‖ foram 

condenados à morte, queimados nos autos da fé. 

 Por diversas vezes o santo ofício da inquisição veio ao Brasil coletando denúncias, 

prendendo e sentenciando aqueles que se relacionam intimamente com pessoas do mesmo 

sexo. Os denunciados pelo crime de sodomia que viviam no Brasil pertenciam a todas as 

camadas sociais: povos tradicionais cristianizados, africanos e crioulos escravos e libertos, 

marinheiros, soldados, sacerdotes, funcionários públicos, adolescente e adultos. Em 1824, 

após a independência do Brasil, a homossexualidade deixou de ser crime perante a 

constituição, mas o resquício anti-homossexual continuou reverberando violência e 

intolerância a população que hoje chamamos de LGBTs nas práticas discursivas homofóbicas 

que atravessam a cultura, a linguística popular, os meios de comunicação e as instituições 

sociais; criando um universo discriminatório (MOTT, 1994). 

Na virada do século passado, do XIX para o XX no Brasil, encontra-se representado 

em documentos jurídicos, charges e cartilhas pornográficas representações sobre a figura do 

fresco, um homem de traços franzino, delicados que pode ser associado ao afeminado, e à 

figura do fanchono, homem de traços mais brutos, corpulento, associado a figura do homem 

másculo que busca por homens de traços afeminados, porém não uma mulher. Deste modo, 

como relatado por Green (2000), o Largo do Rossio, mais tarde a praça Tiradentes, foi cenário 

para encontros homossexuais e homoeróticos e do erotismo entre os fanchonos e o frescos, 

tendo a sua imagem associada aos putos e prostitutos no Rio de Janeiro: 

  

A ilustração, intitulada ―Escabroso‖, capta a cena de dois homens conversando. Um 

deles é o homem maduro, corpulento, quase monstruoso em tamanho, com 

cavanhaque, bengala, e de uma aparência masculina um tanto grosseira. O outro 

personagem, um homem de constituição bem mais franzina e um bigode bastante 

sutil, está vestido de modo estiloso e tem uma flor na lapela. Ele olha para baixo, 
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recatadamente, e segura em leque na mão esquerda. O dedo mindinho curvado 

sugere efeminação. Sua outra mão acaricia a beira do leque. O homem mais delicado 

comenta: ―Mas que calor tem feito! Não há cajuada nem refresco que nem refrescos 

que cheguem ... Seu comendador! Calcule que todas as noites levo ... à procura de 

algum lugar que posso haver fresco‖. E o outro responde: ―O largo do Rossio não 

serve? (GREEN. 2000, p. 66). 

 

Segundo Mott (1994), a homofobia foi instaurada pelos colonizadores portugueses na 

América Latina; sobretudo, mais especificamente no Brasil, os tribunais da inquisição 

continuaram a atuar como uma nova roupagem, não mais explicitamente cristã, mas 

mascarados em práticas discursivas de intolerância e ódio as práticas sexuais e de gênero que 

fugiam a norma ao longo do tempo, que segundo os dados do autor, até a década 80, em que 

se tem muitos relatos da homofobia na esfera familiar, escolar, do trabalho, nas mídias, além 

dos crimes de agressão e assassinatos caracterizados pelo requinte de crueldade. 

Os estudos sobre homens e masculinidades se tornaram uma das características dos 

estudos de gênero da América, como indicado por  Gutmann e Viveros apud Connell (2015), 

como pode ser observado no estudo de FILHO: 

  

Em muitos lugares, principalmente na América Latina, a homossexualidade 

masculina é vista sob uma dupla moral. Ativos e passivos são encarados de maneira 

diferente. Enquanto o homem que é ativo na penetração por vezes não se considera 

como homossexual, ou seja, não coloca em questão sua preferência pelas mulheres e 

sua masculinidade, o passivo é estigmatizado como detrator de seu sexo. Analisando 

o início do século XX, mas aparentemente válido em nossos dias, James Green 

observa que havia uma inconsistência no comportamento sexual de certos indivíduos 

em relação ao sexo ―ativo‖ e ―passivo‖ [que] com frequência desafiava o paradigma 

―brasileiro‖ que definia e categorizava o comportamento homossexual (2005). 

 

A diferenciação ativo/passivo e feminino/masculino dentro da homossexualidade, para 

além de representar uma reprodução da heteronormatividade é, também, a chave para 

entender como a homofobia pode ser parte integrante da misoginia, a repulsa do feminino; no 

caso de homens gays isso se reflete quando são passivos, ou quando performam determinada 

feminilidade; com as lésbicas quando performam determinada masculinidade, ou seja, toma 

um poder que não ―deveria‖. 

Estou convencida de que é relevante refletir sobre tudo isso. É relevante refletir 

sobre as possibilidades e as impossibilidades que essa cultura coloca para a 

sexualidade. É relevante refletir sobre os modos como se regulam, se normatizam e 

se vigiam os sujeitos de diferentes gêneros, raças e classes nas suas formas de 

experimentar prazeres e desejos; refletir sobre as práticas que tais sujeitos põem em 

ação para responder a esses desejos, as práticas que acionam para se constituírem 

como homens e mulheres (LOURO. 2007, p. 204).  
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No Brasil em 1970 parece existir alguma expressão da homossexualidade, no âmbito 

da arte, publicidade e teatro, alguns artistas apontavam suas performances na ambiguidade de 

gênero, provocando não só a plateia, mas toda a sociedade. Em 1975 eclode o movimento de 

Libertação Homossexual, influenciado também por exilados da ditadura militar que 

levantaram questões políticas, feministas, raciais e sexuais. Uma das pautas desse movimento 

era sobre a saída do armário, ou seja, assumir-se enquanto homossexual; no final da década de 

1970 o movimento ganha jornais como aliado aos grupos, o que contribuiu para o 

fortalecimento de questões identitárias, reconhecimento e o corpo. Com o tempo a 

visibilidade já não incomodava a ordem, no entanto alguns grupos passaram a sentir um 

incomodo, pois toda essa discussão estava marcada por valores brancos e, portanto, não 

contemplava o negro, os latinos e os jovens, pois estava pautado em noções monogâmicas, 

invisibilizando as lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais. 

Porém, na década de 1980, o surgimento da AIDS contribuiu para a renovação e 

intensificação do preconceito, discriminação, desprezo e exclusão e, como reação, por outro 

lado, houve formação de alianças em redes de solidariedade; a partir disso os discursos se 

concentram mais no sexo, nas campanhas pelo uso da camisinha do que nas identidades, 

contribuindo assim para o avanço de algumas informações sexuais e, consequentemente, 

acerca do desejo. Todos esses acontecimentos deixaram algumas fraturas expostas que vieram 

a ―desafiar as fronteiras tradicionais de gênero e sexuais, pondo em xeque as dicotomias 

masculino/feminino, homem/mulher, heterossexual/homossexual‖, desta forma a nova 

dinâmica dos comportamentos no movimento é retroalimentada pelas teorias (LOURO, 

Guacira. 2001, p. 546). 

 

Se a raiz histórica da homofobia no Brasil remete-nos à secular repressão exercida 

pela Igreja Católica através da Inquisição, hoje a principal responsabilidade pela 

manutenção dos estereótipos negativos e ações discriminatórias contra  gays e 

lésbicas continuam a ser as principais instituições formadoras  de nossa sociedade: a 

família, a escola, os  órgãos governamentais, a mídia (MOTT, 1994). 

 

Contudo, é visto a algum tempo que os processos aqui tecidos a respeito dos temas do 

gênero e da sexualidade têm mantido relações íntimas com veículos midiáticos, desde os 

jornais, cartilhas, charges, programas de TV, filmes, novelas, youtuber, aplicativos, entre 

outros. Exemplo disso são as charges do fresco e do fachono, a cartilha pornográfica do 

menino do Gouveia (GREEN, 1999), Loreay Fox, amor & sexo (SANTIAGO, CASTELLOS e 
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RODRIGUES, 2017), entre outros, que produzem discursos hegemônicos reforçando alguns 

estereótipos e outros discursos mais políticos e atuais sobre identidades de gênero e sexuais. 

 Hoje, as chamadas ―minorias‖ sexuais estão muito mais visíveis e, 

consequentemente, torna-se mais explícita e acirrada a luta entre elas e os grupos 

conservadores. A denominação que lhes é atribuída parece, contudo, bastante 

imprópria. Como afirma em seu editorial a revista La Gandhi Argentina, 2 ―as 

minorias nunca poderiam se traduzir como uma inferioridade numérica, mas sim 

como maiorias silenciosas que, ao se politizar, convertem o gueto em território e o 

estigma em orgulho – gay, étnico, de gênero‖. Sua visibilidade tem efeitos 

contraditórios: por um lado, alguns setores sociais passam a demonstrar uma 

crescente aceitação da pluralidade sexual e, até mesmo, passam a consumir alguns 

de seus produtos culturais; por outro lado, setores tradicionais renovam (e 

recrudescem) seus ataques, realizando desde campanhas de retomada dos valores 

tradicionais da família até manifestações de extrema agressão e violência física 

(LOURO, 2001). 

 

Nesse sentido, tanto a aceitação, como os ataques direcionados a pluralidade das 

identidades sexuais e de gênero estão inseridas nos processos midiáticos das sociedades 

modernas, e por isso se faz importante compreender como e quais são os limites desses 

acontecimentos, e principalmente, qual o papel das novas tecnologias voltadas para a 

interatividade entre as pessoas nesse recente cenário.  



27 
 

2. MODERNIDADE, TECNOLOGIAS E MÍDIA DIGITAL: RELAÇÕES 

HOMOERÓTICAS NO GRINDR 

 

Os constantes avanços das sociedades industriais e das suas maquinarias promovem 

mudanças sociais cada vez mais rápidas, incitando assim a modernidade, isso implica no 

processo de descontinuidade, que consiste em um ritmo de movimento e mudança 

generalizado e interconectado com todo o globo terrestre junto a existência inerente das 

instituições modernas, há também continuidades, como o da própria sociedade que vai se 

expandindo e conformando uma nova configuração em sua complexidade. 

 Ao longo dos anos, as sociedades industriais passaram por muitas inovações que 

foram se desenvolvendo em uma constante reorganização das relações sociais, desta forma, o 

trabalho, a família, a escola e as outras esferas da vida social têm sofrido transformações ao 

logo do tempo, sobretudo as noções de tempo/espaço, que tem se modificado, em decorrência 

da invenção do relógio, dos meios de transportes, meio de comunicação e a própria rotina da 

vida promove mudanças na organização social e consequentemente na gestão do tempo, o que 

Giddens (1999) chama de desencaixe, ou seja, o processo de estreitamento do tempo e do 

espaço devido esses novos constructos sociais que acabam por tornar a vida nas sociedades 

modernas cada vez mais dinâmicas e globalizantes, desta forma, as organizações modernas 

podem se conectar entre o local e o global, diferentemente das sociedades tradicionais, e essa 

possibilidade afeta todas as vidas. Nas palavras do autor: 

 

O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando 

relações entre outros "ausentes", localmente distantes de qualquer situação dada ou 

interação face a face. Em condições de modernidade, o lugar se torna cada vez mais 

fantasmagórico: isto é, os locais são completamente penetrados e moldados em 

termos de influências /sociais bem distantes deles. O que estrutura o local não é 

simplesmente o que está presente na cena; a "forma visível" do local oculta as 

relações distanciadas que determinam sua natureza (GIDDENS. 1999, p. 22). 

O advento de algumas tecnologias no século XX teve grande impacto a principio na 

intimidade das pessoas de classe média alta, promovendo outras formas de relações, como por 

exemplo, o carro que possibilitou que os encontros românticos pudessem acontecer fora da 

casa dos pais, assim como o carro, o telefone aproximou, e intensificou a velocidade das 

interações e o cinema passou a criar uma narrativa do romance e da sexualidade, deste modo 

os filmes moldaram romances e relacionamentos tanto entre pessoa do sexo oposto quanto 

também dava possibilidade para interpretações para aqueles que buscavam se relacionar 

afetivo e sexualmente com pessoa do mesmo sexo. (MISKOLCI, Richard, p. 68/69. 2017) 
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Nesse sentido, com o aprofundamento da alta modernidade, os dispositivos 

tecnológicos são inúmeros e fazem a mediação de nossas relações sociais cotidianamente, isso 

contribui para o que aponta Giddens, acerca da relação face a face, que vai perdendo seu 

caráter único, principalmente com difusão da internet e a conformação do que Lévy (1999) 

chama de ciberespaços, ou também chama de rede, e acredita funcionar como meio de 

comunicação que provém da interconexão mundial de computadores. Desta forma, é possível 

criar redes de sociabilidades também online, por meio da conexão com a internet. Nesse 

contexto, as relações sociais são influenciadas por fluxos de tecnologias, de informações, 

símbolos, imagens, sons e interações organizacionais, como destaca Castells:    

Fluxos não representam apenas um elemento da organização social: são a expressão 

dos processos que dominam nossa vida econômica, política e simbólica. Nesse caso, 

o suporte material dos processos dominantes em nossas sociedades será o conjunto 

de elementos que sustentam esses fluxos e propiciam a possibilidade material de sua 

articulação em tempo simultâneo. Assim proponho a ideia de que há uma nova 

forma espacial característica das práticas sociais que dominam e moldam a 

sociedade em rede: o espaço de fluxos (2005, p. 501). 

 

 

No entanto, o modo como a sociedade contemporânea interage e reage, organiza-se e 

se reorganiza com o que Sodré (2014) chama de bios midiático, ou seja, uma outra dimensão 

da relações humanas, a ambiência virtual, esse fenômeno nos revela a importância de se 

pensar as influências midiáticas, na medida em que elas inferem em nossas práticas sociais. O 

bios midiático é um ecossistema existencial característico a uma nova ordem social, que 

permeia instâncias econômicas, políticas e culturais de uma sociedade. Sendo assim, estamos 

interagindo cotidianamente com as mídias digitais, que já fazem parte da nossa rotina em 

ampla instância. Em consequência disto, quando se fala em comunicação na 

contemporaneidade, não é difícil pensar comunicação via mídia digital e de suas 

potencialidades de inteiração com outras pessoas, no entanto, é preciso pensar a comunicação 

para além disso. 

O termo comunicação deve ser pensando de forma ampla, é uma questão de 

imperativo ético político, segundo Sodré (2014). Este mesmo autor diz que a comunicação 

ocorre desde as trocas subjetivas de palavras, até a transmissão tecnologicamente avançada de 

sinais e mensagens. Sobretudo, é na alteridade e no patrulhamento do comum que se encontra 

caminho para estabelecer, por meio da continuidade, o vínculo, o laço, ou a cola que aglutina 

e dá liga social, por assim dizer, o ato comunicante mobiliza palavras, frases, gestos e sentidos 

(SODRE, 2014). Deste modo, nem toda inteiração via mídia digital é um ato comunicativo, 

tendo em vista que a velocidade e quantidade de informações não oferecem facilidade para a 
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continuidade das relações, por outro lado, mesmo que não facilmente, é possível uma 

comunicação via mídia. Vale ressaltar que a comunicação é diferente de informação. 

Contudo, como o assunto é a inteiração via mídia digital, faz-se latente a possibilidade 

de simular a vida cotidiana em plataformas midiáticas e em redes de inteirações sociais, que 

nos proporciona uma relação com equipamento, sistemas operacionais e com outros seres 

humanos por meio de aparelho tecnológico. Isso nos permite uma experiência nova, uma 

ambientação em um mundo onde é possível a vivência em uma ―bios‖ virtual. Entretanto, se 

faz necessário pensar na subjetividade e como esse processo é construído em meio a 

midiatização. Segundo Santaella (2013), a subjetividade é fruto de agenciamento social 

múltiplo e heterogêneo pelos quais, por meio das redes sociais, cada usuário desenvolve uma 

maneira de uso e de apropriação como bem lhe couber, cada um decide o que quer ver, 

quando ver, com quem se conectar e compartilhar informações, vivências e afetos. O modo de 

uso vai desenhando hábitos e dando pistas das silhuetas subjetivas de cada usuário. 

Segundo Gobbi (2013), as redes sociais facilitaram a sociabilidade, para que isso 

ocorra é preciso do ato comunicativo e dos reconhecimentos das bordas flexíveis entre o eu e 

o outro. Elas também permitem uma gama de formas de sociabilidade. A autora diz, também, 

que o modo de agir online e offline acabam contaminando um ao outro, mesmo que sejam 

diferentes, portanto, os laços online por si só podem ser considerados laços fracos, pois só se 

mantém na medida em que as relações grupais recompensam nossos desejos, o que pode 

acontecer no aplicativo de encontros homoerótico, talvez por conta do sigilo e da dimensão de 

satisfação de seus desejos que permeiam as relações nessa rede, porém, tal argumento recai a 

uma crítica rasteira aos usos das novas plataformas comunicacionais, e não admite a 

possibilidade de que os usuários dos aplicativos de encontros, justamente por conta do sigilo e 

da segurança mantenham algum vinculo online até se sentirem confiantes para encontros off-

line, suponho, é claro, o que poderia sugerir um laço não exatamente fraco e online. 

As mídias analógicas, isto é, de base material, como vinil, projetor de cinema e os 

papeis de jornais e revistas passam a ser menos usadas e dão espaço para as mídias digitais em 

que perde espaço para o aparato físico e seu conteúdo se fundamenta em sequências 

numéricas, ou dígitos. O acesso a celulares modernos tornando-o cada vez mais parte da vida 

cotidiana foram incorporados como parte do nosso ser, isso pode ser marcado pelo uso de 

expressões como ―Estou sem bateria‖, ou ―estou com pouco sinal‖ (MISKOLCI, Richard, p. 

23 e 24. 2017). No entanto, as inteirações midiatizadas possibilitam a simulação da vida 

cotidiana nas plataformas de mídia, principalmente tendo em vista que a sociedade está cada 
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vez mais conectada a rede de internet por meio de notebooks, tablets e smartphones tornando 

normal que usuários passem a conviver com a presença virtual de pessoas.  

 

No caso dos aplicativos voltados a encontro homoeróticos, funcionam como 

―programas disponíveis nas lojas on-line em versões gratuitas ou pagas, as mais completas‖ 

(MISKOLCI, Richard, p. 119. 2017). Depois se instala o aplicativo em um aparelho e se cria 

uma perfil com algumas informações como nome, descrição sobre o usuário, idade, aparência 

física como altura, peso, porte físico, posição sexual, etnia  status de relacionamento atual, 

posição sexual, foto de perfil e etc. O principais aplicativos para tal finalidade são o Grindr, 

Hornet e Scruff, no entanto o aplicativo foco desta pesquisa é no Grindr, que segundo 

MISKOLCI foi : 

 O primeiro aplicativo desse tipo foi o Grindr, criado em 2009 por Joel Simkhai, um 

empresário de 38 anos, nascido em Israel, mas baseado em Los Angeles, cidade 

conhecida por "não ter centro", ou seja, por ser espalhada e sem pontos de referência 

para a sociabilidade cotidiana em espaços públicos. Segundo Simkhai, em uma de 

suas entrevistas, o aplicativo surgiu por causa da questão: "como encontro outros 

gays?" O Grindr foi sua resposta tecnológica para uma problemática que, para outros 

homens e em outros contextos, serviu a diferentes propósitos e reapropriações. 

(2017, p. 119).   

 

A busca por parceiros online descentraliza o flerte homossexual dos lugares públicos, 

permitindo que a paquera ocorra de dentro de casa, do trabalho e garante também a segurança 

física e moral, por isso as negociações das visibilidades sexuais variam de acordo com cada 

contexto, isso indica que ser discreto não exatamente uma forma de ocultar a 

homossexualidade, mas de gerir essa visibilidade de acordo com os interesses dos sujeitos, 

permitindo em grandes proporções a seleção de parceiros sexuais geralmente baseadas em 

critérios físicos e de masculinidades hegemônicas, orientados pela cultura e pela mídia que se 

expressam off-line e online aponta (MISKOLCI. Richard. P. 282. 2017), e complementa o 

auto: 

Em suma, a adesão dos sujeitos ao regime de visibilidade aqui esboçado não é 

opcional, antes o resultado de diferentes aparatos de vigilância que regulam suas 

vidas a partir de um de seus elementos mais centrais e sensíveis: o desejo, a 

possibilidade de amar e ser amado, ou seja, de ser reconhecido – por si mesmo e 

pela sociedade – como sujeito. Afinal, esses sujeitos continuam off-iline e on-line, 

em condições desiguais de acesso ao afeto e ao amor, em suma, a elementos que têm 

se tornado cada vez mais valorizado por nossa cultura como meio de 

reconhecimento (2017. P. 283)   

 

 No entanto o Grindr tornar-se um ótimo espaço para negociação da visibilidade 

homossexual, permitindo o sigilo e a descrição das práticas homoeróticas quando conveniente 

o que torna o aplicativo hostil às formas de identidades sexuais e de gênero que rompem com 
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as noções de masculinidades hegemônicas heterossexuais, como no caso aqui tratado dos 

homens gays afeminados, em que suas existências podem levar os usuários dessas mídias 

digitais voltada ao desejo homoerótico que buscam se representar como macho viril e até 

mesmo heterossexual, a tensionamentos com a ordem social e a possível perda de privilégios 

do gênero masculinos (MISKOLCI. Richard. P. 194 e 195. 2017).  

GRINDR: 

Segundo Ribeiro e Souza (2017), o Grindr é uma plataforma digital voltada para, 

principalmente, homens gays e bissexuais, muito embora o aplicativo tenha categorias prontas 

de identificação, como algumas informações como nome, descrição sobre o usuário, idade, 

aparência física como altura, peso, porte físico com as opções: (Não mostrar, Torneado, 

Comum, Grande, Musculoso, Magro e Parrudo), posição sexual com as opções: ( Não 

mostrar, Ativo, Versátil + Ativo, Versátil, Versátil + Passivo, Passivo), etnia com opções: 

(Não mostrar. Asiático, Negro, latino, Árabe, índio, Branco, Sul Asiático e outro), status de 

relacionamento atual com as pções: (Não mostrar, Comprometido, Caso, Noivo, Exclusivo, 

Casado, Relacionamento aberto, Com parceiro e  Solteiro),  

Em sequencia as chamada de ―tribos‖ em que se encontra as terminologias como 

―Homem cis‖, ―Homem trans‖, ―Mulher cis‖, ―Mulher trans‖ e ―Queers‖. Assim, apesar de 

sua orientação inicial para os gays, ele pode ser utilizado por uma diversidade de expressões 

sexuais/afetivas. De qualquer modo, trata-se de um novo espaço para a construção das 

sociabilidades que requer ainda muita investigação, de modo que a sua relevância social tem 

se tornado cada dia mais evidente. 

Essa mídia digital conta com um sistema de geolocalização baseado em raio, pelo qual 

mapeia os usuários mais próximos, os quais os organizam em perfis na tela inicial obedecendo 

a ordem das distâncias semelhante a um catálogo, ou seja, os perfis dos usuários mais 

próximos aparecem primeiro. Vale ressaltar que o aplicativo pode ser utilizado de forma 

gratuita, deste modo tem o limite de 100 perfis de usuários disponíveis. Existe, ainda, o 

Grindr XTRA, que é uma plataforma paga, possui um limite de 300 perfis e não tem 

propaganda como na versão gratuita. O design /layout e a organização dos perfis, como foto, 

descrição, tribos, preferências, contribuem para certa objetividade na busca por parceiros, 

deixando bem demarcados seus interesses e, em alguns casos, dando maior ênfase ao seu não 

interesse, que comumente se refere a determinados arquétipos.  

Além da opção de favoritar alguns perfis, clicando no ícone da estrela no lado direito 

superior, ou bloquear clicando no ícone com um circulo cortado ao meio ao lado da estrela, 
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uma a nova atualização tornou também possível reagir aos perfis clicando no ícone de um 

biscoito que foi atualizado muito recentemente, ao clicar nesse ícone, aparecem três opções de 

reação, senda elas: interessante, associado ao ícone de um diabinho, atraente, associado a 

ícone de uma chama e amigável, associado ao biscoito, uma que expressão que viralizou nas 

redes sociais, ao menos no Brasil ―dar biscoito‖, muito utilizada quando alguém posta alguma 

foto de si próprio e ganha muitos biscoitos, ou seja, repercussão como comentários elogiosos, 

curtidas em sinal positivo a autoimagem da pessoa que publicou. Segundo (GOBBI, Maria. 

2013, p.172) A etiquetas informacionais, como tags, ou no Grindr, Taps são afetivas e 

buscam compartilhar informações sobre relacionamentos pessoais, confrontar, falar de temas 

particulares, demanda afetiva, raiva, satisfação ou surpresa. Neste sentindo o processo de 

comunicação pelas redes sociais, utilizando tecnologias são também demonstrações de afeto e 

emoções.  

 

 

3 ANÁLISE DOS DISCURSOS NOS PERFIS DO GRINDR 

 

Este trabalho conta com a contribuição metodológica da Análise de Discurso francesa, afim 

de compreender como um objeto simbólico produz sentidos, e por isso está cheio de 

significância para e por sujeitos. Busca-se também verificar as condições que contribuíram 

para o surgimento do discurso, explicar como ele pode tomar um sentido e não outro, e como 

sempre está interconectado entre a língua, a história e a ideologia. O sentido que se constrói 

na materialidade linguística e histórica é o processo que a análise do discurso se propõe 

compreender, desta forma a palavra não é a única com poder de atribuir sentido às coisas, pois 

os sentidos estão intimamente ligados a exterioridade, ou seja, as condições de produção dos 

discursos (PAULON, NASCIMENTO, LARUCIA, 2014).  

Deste modo, os conceitos da análise do discurso serão utilizados como ferramenta 

metodológica para operar com os discursos a respeito do homem gay afeminado, nos 

enunciados dos perfis no Grindr, a partir das fotos e das descrições, buscando assim, 

evidenciar as condições de produção discursiva, formações imaginárias, dito e não dito e 

ethos. Portanto, a pesquisa deste aplicativo tem como objetivo analisar a circulação desses 

discursos entre homens que se relacionam sexualmente e/ou eroticamente com outros homens, 

via mídia digital na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. 
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Cabe considerar que, a partir de pesquisas realizadas, o Grindr é um dos aplicativos 

mais utilizados por aqueles que buscam relacionamentos afetivos e/ou sexuais nas redes 

virtuais, sendo também um daqueles que mais deixam os seus usuários infelizes
1
. Entende-se 

ser o aplicativo um espaço privilegiado para, do ponto de vista político, problematizar a 

relação entre as pessoas gays, em função do posicionamento político que elas assumem acerca 

de suas orientações de gênero e do que esperam dos seus possíveis parceiros. Portanto, nunca 

é demais se perguntar sobre como, do ponto de vista político, ser ou não Afeminado se 

inscreve nas expectativas dos usuários dos aplicativos de relacionamento. 

Compreendendo a descrição dos perfis no Grindr, Alencar (2017) chama de momento 

discursivo em que o sujeito pode aparecer de forma menos restritiva, onde pode se 

representar, falar do outro e/ou questões que lhe inquietam. Vale ressaltar que a lógica do 

aplicativo sustenta um caráter objetivo, ou seja, qual ―tribo‖, qual ―idade‖, qual ―tipo físico‖ 

tornam-se critérios fortemente pontuados nos enunciados dos usuários na busca por parceiros, 

o que pode facilitar as análises. 

Como um caminho teórico antes das análises nos perfis, faz-se importante 

contextualizar o conceito de ato de linguagem, que para Peicheux apud Orlandi (2009) 

consiste em quatro elementos na comunicação, sujeito enunciador, sujeito comunicante e 

sujeito destinatário, que estão divididos em dois circuitos na encenação, o interno/subjetivo 

que seriam o enunciador e o destinatário e o externo, onde estão os sujeitos comunicante e 

interpretante. Neste sentido, o sujeito enunciador, uma pessoa que ao se comunicar torna-se 

também comunicante, ou seja, torna-se um ser psicossocial, carregado dos códigos e símbolos 

culturais da sociedade que está inserido, e que atribui de maneira distintas valores às coisas e 

pessoas. O sujeito que vai dar sentido à mensagem é o interpretante, sendo o destinatário, o 

sujeito idealizado pelo enunciador, que se baseia em ideias prévias, antecipação no intuito de 

maior compreensão possível entre dois ou mais sujeitos. Vale também destacar, que sujeitos 

ao se comunicarem, precisam reconhecer que existe um contrato entre os parceiros dos atos de 

linguagem, que basicamente é a antecipação de possíveis objetivos de uma forma de 

comunicação, conforme destaca Alencar (2017), que acrescenta que: 

 

Poderíamos dizer, portanto, que, ao entrar em um aplicativo de encontros gays, o 

usuário (ou sujeito-comunicante) já sabe, ou pelo menos imagina, o que irá 

encontrar – os tipos de representação de si que ali estão, de possíveis abordagens, de 

                                                           
1  Pesquisa elege Grindr o aplicativo que deixam as pessoas mais infelizes. Disponível em: 

<https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/01/grindr-e-o-aplicativa-que-deixam-as-pessoas-mais-

infelizes-aponta-pesquisa>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/01/grindr-e-o-aplicativa-que-deixam-as-pessoas-mais-infelizes-aponta-pesquisa
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/01/grindr-e-o-aplicativa-que-deixam-as-pessoas-mais-infelizes-aponta-pesquisa


34 
 

tipos de fotos de perfil que podem ser encontradas, enfim, de uma totalidade de 

elementos que podem ou não coincidir com suas expectativas. E é justamente por ser 

um sujeito psicossocial (interpretante) que ele possui essa gama de ideias sobre o 

que poderá encontrar ao logar em tais mídias, pois ele circula por espaços sociais e 

está atravessado por discursos e imaginários dos quais ele mesmo não é totalmente 

consciente (ALENCAR, Venan. 2017, p. 4). 

 

 

Outro ponto importante, antes de chegar nas análises de discursos no Grindr, é a noção 

de identidade social e identidade discursiva que, segundo Alencar (2017), a partir de 

estratégias discursiva é possível dar outras formas a traços identitários mais fixos e estáveis, 

no caso, os traços referentes à identidade social, projetando assim, uma identidade discursiva 

que pode destoar da realidade social. Nesse sentido, os traços identitários podem ser pensados 

como transitividade e permutação de diversas características que um único sujeito pode 

apresentar. 

 

3.1 Coleta dos perfis 

Os perfis foram coletados durante três dias da semana, segunda, quarta e sexta, no 

período de quatro turnos, um perfil coletado na parte da manhã, um na parte da tarde, outro na 

parte da noite, e outro na madrugada, e assim foi feito nos três dias, no intuito de uma amostra 

aleatória. Essa coleta foi feita na cidade de Campos dos Goytacazes, da minha própria casa, 

bairro próximo ao centro, Parque Califórnia, o raio de alcance médio desta pesquisa foi de 6 

km, de forma geral foi capitado uma maior quantidade de perfis nos bairros ao redor do 

centro. Busquei selecionar perfis com maior quantidade informações como fotos e 

principalmente descrição. 

3.2 Perfil 1: Hoje? 19 
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Figura 1 - Apresentação do Perfil 1 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 

 

 

O enunciador deste perfil 1 comunica sobre si: ―Sem local‖, ―Não curte afeminado‖, 

―não chegue sem foto‖, ―não curto coroas‖ e ―Pode mandar mensagens não ignoro ninguém‖. 

Deste modo, ―Sem local‖ significa que o enunciador não tem um lugar seguro dos olhares 

alheios para um encontro homoerótico, de fato sigiloso. Deste modo, tendo em vista os 

critérios de sigilo, discrição e, consequentemente masculinidades, faz-se imprescindível um 

lugar/local que atenda tal demanda (BARRETO, 2017). O conjunto dessas palavras nas frases 

sugerem que por mais que o enunciador não se interesse por ―afeminados‖, ―perfis sem foto‖ 

e ―coroas‖ ao menos se propõe e responder essas pessoas, talvez marcando uma posição de 

quem não busca só parceiro amoroso/sexual, pois se preocupa em responder e dialogar com 

quem não lhe atrai, ou apenas como uma estratégia discursiva usada de maneira a eufemizar 

as frases anteriores sobre não curtir afeminados, sem fotos e coroas.  

Dito e não dito do Perfil 1 
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Além dos sentidos semânticos e sintáticos, outro ponto a ser explorado é o dito e não 

dito, portanto, uma vez que o autor virtual diz não ―curtir afeminados‖ e coroas, ou seja, não 

lhe é atrativamente interessante para fins eróticos, significa dizer que em alguma medida o 

enunciador busca se afastar da categoria ―afeminado‖, uma vez que depreciar sua própria 

imagem, num campo em que a  lógica é justamente a promoção de si, tendo em vista que 

dificilmente alguém buscaria destoar dos demais perfis (ALENCAR, 2017). Seu ―nickname‖ 

comunica: ―hoje? 19‖ o que pode sugerir ―hoje?‖ não como uma simples pergunta, mas uma 

proposta, talvez de um encontro homoerótico naquele dia, e ―19‖ pode sugerir sua idade. 

Outro não dito é que de alguma forma ele busca alguém com ―local‖ e por isso já antecipa não 

ter. 

Ethos 

 

Outro aspecto possível de análise é o ethos, que é a associação imagética, ou seja, 

quais imagens um conjunto de discurso remete. O autor virtual deste enunciado 

utiliza/mobiliza uma série de discursos em seu perfil que remetem a algumas imagens. Como, 

por exemplo, a foto, que mostra uma parte do rosto em que aparece parte da boca e, 

consequentemente, parte do nariz, tornando quase impossível, senão impossível de fato, 

reconhecer quem possa ser.  Dentre as opções das categorias oferecidas pelo Grindr, as 

características físicas do usuário são: 1,81 de altura, 75 kg, porte físico comum, negro, a 

imagem apresentada com rosto escondido, enquadramento da boca em destaque, e está sem 

camisa. Desta forma, no conjunto de suas anunciações discursivas, a partir de fotos, descrição, 

altura, peso, tipo físico e etnia, que tornam possível vislumbrar a imagem produzida por tais 

discursos, reforçam a descrição/sigilo, com informações objetivas voltadas ao seu tipo físico e 

demarca elementos que não buscam em outros possíveis parceiros, como Afeminados, 

pessoas sem foto no perfil e coroas como um marcador geracional, uma vez que o enunciador 

diz ter 19 anos.  

3.3 Perfil 2: Sem foto sem papo 
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Figura 2 - Apresentação do Perfil 2 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 

 

O enunciado do perfil 2, comunica: ―sem taps‖, uma espécie de curtida que um perfil 

pode receber em três reações: interessado, representado por um ícone de diabo; atraente, 

representado por um ícone de fogo; amigável, representado pelo ícone ―HI‖; ―Sigilo e 

descrição são essenciais‖ e ―Não sou, nem curto afeminado‖, deste modo, ao observar o valor 

semântico desta estrutura frásica, é possível notar, pela sequência das frases em seu contexto, 

que se estabelece uma relação antagônica entre sigilo/discrição e o sujeito afeminado, no 

entanto, ser ou se relacionar com um, pode significar o comprometimento do segredo das 

práticas homossexuais e homoeróticas do enunciador 1. Sendo a masculinidade um requisito 

importante, tornado aspetos da feminilidade como inferior, como aponta outros trabalhos e 

estudos sobre os aplicativos de relacionamentos para homossexuais.  

Dito e não dito 
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Dentro do que foi dito existem muitos não ditos, que estão presentes, mesmo que 

implicitamente, nesse sentido, quando anuncia que não é e não curte afeminados com um 

ponto de exclamação ao fim, automaticamente se pressupõe que ele busca se relacionar 

apenas com homens discretos. Em seguida, o autor virtual desse perfil reforça não ser 

afeminado, ainda na descrição, e continua a reificar sua masculinidade, enquadra-se como 

discreto na categoria ―tribo‖ oferecida pelo aplicativo, deste modo, a repetição de 

determinadas características pode ser analisada como uma estratégia discursiva. No entanto, 

não se pode deixar de mencionar sobre a posição sexual marcada pelo enunciador, como 

versátil, ou seja, no ato sexual realiza ora papel de penetrado, ora penetrador, no entanto, o 

autor virtual enfatiza veemente o quanto o sigilo, descrição e não ser afeminado são essenciais 

para ele, como se esquecesse de que em determinadas circunstâncias cumpre o papel sexual 

como passivo, algo que pode ser atribuído a uma posição inferior por ser associado a um 

papel feminino, como aponta MISSE (2007) em o estigma do passivo sexual, ao mesmo 

tempo que reivindica uma outra forma de masculinidade.   

Ethos 

Observando os discursos presentes neste perfil, a imagem que é pretensamente 

produzida pelo enunciador, mais uma vez, remete à exaltação da masculinidade. O 

enquadramento da imagem está em suas pernas que estão separadas uma ao lado da outra, a 

imagem começa no inicio da perna, próximo ao quadril marcado o volume da sua cueca. 

3.4 Perfil 3: gordinho urso 36 
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Figura 3 - Apresentação do Perfil 3 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 

Nesse, o enunciador ―Gordinho urso 36‖ comunica sobre si: ―Urso gordinho passivo 

discreto, para quem curte e busca um bom papo e algo bom, só chamar. Local centro.‖ Deste 

modo, ao analisar a construção lexical e semântica da frase acima, é possível notar que as 

palavras ―gordinho‖ e ―passivo‖, cujo sentido dentro do aplicativo não caracterizam um perfil 

de sucesso (referência), são antecedidas e precedidas por outras duas palavras que possui 

significados associados à masculinidade, ―urso‖ que faz menção a uma pessoa grande e 

peluda, como forma de atribuir traços masculinizantes a terminologia ―gordinho‖ e, no caso 

da palavra ―discreto‖, refere-se à terminologia ―passivo‖, no mesmo intuito do exemplo 

anterior, ou seja, incrementar sentidos valorizados como a masculinidade, afim de suavizar 

estigmas estabelecidos, para criar uma imagem de si melhor aceita, uma vez que nas 

sociedades ocidentais há recorrência do mito da feminilidade como biologicamente inferior, 

de modo que simbolicamente o passivo sexual, seja em relações heterossexuais ou 

homossexuais, é sempre atribuído ao papel da mulher, que é descreditada socialmente 
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(MISSE, 2005). E isso pode acontecer a qualquer ser humano que se aproxima de papéis 

simbolicamente atribuídos ao feminino. 

Dito não dito 

Quando o autor virtual diz: ―para quem curte e busca um bom papo e algo bom, só 

chamar‖, supõe-se que alguma pessoa possa  não ―curti‖ gostar/atrair-se pelo enunciador, por 

ser ―gordinho‖ e somente ―passivo‖ como ele mesmo coloca, neste sentido, isso aparece em 

seu discurso e até certo ponto pode explicar o motivo de ter organizado as categorias ―Urso 

gordinho passivo discreto‖ de modo a suavizar os sentidos de gordinho e passivo antecedidos 

e precedidos de urso e discreto. 

 

Ethos 

A imagem produzida neste perfil se utiliza de estratégias discursivas para suavizar o 

sentido das palavras gordinho e passivo e, deste modo, utiliza-se de noções sobre o 

significado de discreto e ter um porte físico grande, qualquer característica que possa agregar 

valor à masculinidade. Sua foto mostra apenas parte de seu pescoço e a blusa que está usando, 

tem imagens de moto, avião antigo e outras duas imagens em sua blusa que não é possível ser 

identificadas, mas está escrito ―The Time is now‖ (O tempo é agora), frase que sugere ação, 

característica simbolicamente masculina. É preciso pensar como ele cria um perfil em que 

negocia elementos/características consideradas depreciativas e de pouco sucesso no Grindr 

com alguns dados que positivam seu perfil, como ter local em uma região central, gostar de 

conversar e ter bom papo. 

 

3.5 Perfil 4: Macho sigiloso intenso 
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Figura 4 - Apresentação do Perfil 4 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 

 

O enunciador deste perfil comunica em sua descrição que é: ― Macho sigiloso 

intenso‖, deste modo, as categorias ―Macho‖ e ―sigiloso‖ estão colocadas em uma sequência 

direta, em que a disposição dessas categorias reforçam os sentidos uma da outra. A categoria 

―intenso‖ está relacionada a ―Macho‖ e ―sigiloso‖, ou seja, contribui para um efeito de sentido 

que pretende referenciar um ―macho‖ como ―intenso‖, viril talvez, mas sobretudo, 

sexualmente intenso. Porém não explicita sua posição sexual. 

Dito e não dito 

É visto que o autor virtual não faz anúncios sobre não se atrair por gays afeminados, 

porém não deixa de dizer que é macho e sigiloso, o que também significa dizer que não é 

afeminado, porém, não necessariamente dizer com essas palavras, uma vez que o contrário de 
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afeminado dentro do aplicativo é o macho, sendo possível perceber uma flutuação do sujeito 

entre signos considerados masculinos e signo considerados feminino no plano simbólico. 

Ethos 

 A imagem construída nesse perfil, é mais uma vez composta por arquétipos de 

masculinidade, com os termos ―macho‖, ―sigiloso‖ e ―intenso‖, com as características: alto, 

com 1,84, 84 kg, branco torneado, em pronomes, que é uma categoria oferecida pelo Grindr, 

está selecionada a opção ―macho‖, porém sua foto é de uma flor rosa, símbolo associado ao 

universo simbólico feminino, ao final de seu perfil há uma dado interessante sua sorologia 

como HIV negativo. 

 

3.6 Perfil 5: Marco I 

 

Figura 5 - Apresentação do Perfil 5 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares  
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O enunciador deste perfil comunica sobre si: ―busco semelhantes, homens na atitude e 

comportamento. SEM FOTO/SEM HISTÓRICO = SEM RESPOSTA‖. A construção frásica 

da descrição desse perfil indica que o enunciador busca homens que cumprem com o padrão 

da masculinidade na atitude e comportamento, algo semelhante ao modo de agir do 

enunciador do perfil. E aos perfis que não atendem aos requisitos que o autor pontua como 

foto no perfil, histórico das conversas e comportamento e atitudes masculinas, não serão 

respondidos por ele. 

Dito e não dito 

Quando o autor virtual diz que busca semelhantes, homem na atitude e 

comportamento, fica subentendido que só existe uma forma de um homem ser e se comportar, 

que obviamente, é a forma semelhante à dele, ou seja, pautadas nos moldes de masculinidade 

hegemônica.   

Ethos 

A imagem construída também é calcada na masculinidade, desde os indicadores da 

altura:1,77, peso 70kg, foto de seu tronco, mostram seu peitoral e seu abdômen definido sem 

exageros, etnia branco e porte físico musculoso, comportamento e atitudes, deste modo todos 

esses apontamentos contribuem na constituição de ethos fundamentados em valores rígido e 

tradicionais de masculinidades hétero compulsória calcada em proibições (BUTLER, Judith. 

2003, p. 11). 

3.7 Perfil 6: Discreto 26 
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Figura 5 - Apresentação do Perfil 5 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 

 

O enunciador comunica em seu perfil no NickName (nome do usuário): ―DISCRETO 

26‖, sendo sua única mensagem escrita livremente por ele, como forma de se afastar da 

categoria contrária ao discreto, que seria o afeminado, o que seria o suficiente.  

Dito e não dito 

Ao usar o nickname como ―Discreto 26‖, o autor virtual deixa evidente ser discreto, ou 

seja, cumpre com os padrões de masculinidade, o que também torna subentendido ele não ser 

afeminado. Levando em consideração que as poucas informações em seu perfil garantem o 

sigilo sobre si. 
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Ethos 

 A imagem produzida sobre si por esse enunciador aponta mais uma vez para a 

masculinidade, visto sua discrição, altura 1,75, 76kg, etnia branco e porte físico comum, em 

sua foto aparece o seu tronco de frente, uma parte de sua barba, uma parte de sua calça, 

roupas formais, camisa de botão, cinto e uma espécie de blazer e sua descrição, o ethos 

construído é de um homem que, a princípio, pelos seus trajes, por assim dizer, formal 

despojado, aparenta certa seriedade, algo que pode contribuir para reforçar a  masculinidade e 

ganhar a confiança de outros usuários.   

 

3.8 Perfil 7: Não sou mãe de santo para conversar com fantasma 

 

 

Figura 7 - Apresentação do Perfil 7 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 
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O anunciador deste perfil comunica: ―tenha foto, não sou mãe de santo para conversar 

com fantasma!‖. Essa construção frásica se remete a um enunciado direcionado aos perfis de 

pessoas sem foto, mas o interessante é que o autor completa dizendo não ser mãe de santo, 

cargo de religião afro brasileira, porém o enunciador utiliza-se do termo no feminino, algo 

diferente dos outros perfis, que geralmente demonstram grande preocupação em se distanciar 

de categorias que se refiram aos elementos simbólicos considerados femininos, por meio das 

estratégias discursivas. Outra coisa interessante é a flutuação do sujeito que ora se referencia 

no feminino como explicado aqui, ora no masculino, isso se expressa, na categoria sexo no 

seu perfil, marcado enquanto homem em contraste com sua descrição, em que se refere a si no 

feminino. 

Dito e não dito 

O autor virtual ao referenciar a si mesmo por meio da expressão: ―mãe de santo‖, rompe 

com toda a lógica de se produzir o perfil apenas com traços de marcadamente masculinos, 

sugerindo características de efeminado. Enquanto relacionar o perfil de uma pessoa sem foto a 

um fantasma, pode significar desconsiderar um sujeito sem foto para fins que aplicativo 

permita.  

Ethos 

A imagem produzida por este perfil, a partir da descrição, fotos e outras informações, 

aponta para um enunciador que explicitamente rompe com os padrões dos perfis até então 

observados, porém reitera os padrões da expectativa social em relação a sua posisão sexual 

como passivo, além de se referir ora no feminino, ora no masculino, sua foto do perfil aparece 

de pernas cruzadas, característica associada as mulheres, como cita (BOURDIEU, Pierre. 

2003, p. 25) , short curto e cabelos no cumprimento do pescoço, tudo isso reflete uma imagem 

diferente do que ser acredita ser o padrão de masculinidade.  

3.9 Perfil 8: Sério 40 
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Figura 8 - Apresentação do Perfil 8 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 

 

O enunciado desse perfil comunica o seguinte: ―sou tranquilo, não curto caras 

afeminados, adoro gordinho, parrudos, peludos ou com pouco pelo, pessoas bacanas. Um bom 

papo é sempre bom tb‖. A constituição frásica desse enunciado coloca o enunciador como um 

cara tranquilo, ou seja, fácil de lidar, anuncia que não curte afeminados, porém adora 

gordinho, parrudo, peludo ou sem pelos; de forma geral, as palavras nessa frase significam 

algumas facilidades, pois autor se coloca como uma pessoa tranquila, gosta de peludo e sem 

pelos também, gordinhos e parrudos, a única negação foi na frase sobre não se atrair por 

afeminados que, pela ordem, é a que o ator virtual coloca primeiro que as outras, exceto pela 

frase em que se diz ser uma pessoa tranquila e, por fim, aponta, talvez como estratégia 

discursiva de tornar seu perfil mais atrativo, que gosta de um diálogo, de uma conversa. 
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Dito não dito 

A partir do enunciado acima, fica explícito, que o ator virtual desse enunciado gosta de 

gordinhos e parrudos, com pelos ou sem pelos, quase um discurso inclinado à diversidade, 

exceto se este homem for afeminado, e como isso está posto, subentende-se que há uma 

separação entre gordinho, parrudos, peludos ou sem pelos, pessoas bacanas em determinada 

dicotomia ao afeminado, ou seja, afeminado para ele não é interessante nem que seja muito 

bacana. 

Ethos 

Os discursos sobre si neste perfil confirmam uma imagem que, mais uma vez, se 

produz nos moldes da masculinidade, desta forma se utiliza de estratégias discursivas como 

foto, descrição física para se afastar da imagem do afeminado e, nesse sentido, sua descrição, 

foto do tronco de corpo, de frente, de 40 anos e se representa no username como ―sério‖, 

pertence a tribo discretos, 1,70 de altura, 78 kg, posição sexual versátil e porte físico comum; 

tudo isso remete à imagem de um homem discreto. 

 

3.10 Perfil 9: TURISTA.ATV.HH 35 
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Figura 9 - Apresentação do Perfil 9 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 

O enunciador comunica na descrição de seu perfil o seguinte: ―ATIVO... 

SAFADO... CARINHOSO... TARADO‖, os sentidos dessas palavras, dispostas na frase 

aqui citada, referem-se ao estereótipo do  ―Macho‖, do ativo (que cumpre a função de 

penetrador no ato sexual), ―Safado‖ contribuindo com o sentido de ―tarado‖ e 

―carinhoso‖, entre as duas últimas palavras, provocando o efeito de sentido que o 

enunciador é safado, tarado e carinhoso, ou seja, cumpre os requisitos do que podemos 

considerar como uma desenvoltura sexual ampla de um ativo discreto e talvez macho, mas 

para além disso a adjetivo ―carinhoso‖ surge como um elementos dissonante da 

masculinidade hegemônica e reinscreve a masculinidade em outro circuito de sentido.  

Dito e não dito 

A partir dos ditos na descrição do autor virtual, é possível notar que ao comunicar 

sobre si, o enunciador marca posição sobre que é, consequentemente, sobre o que não é; 

deste modo, representa-se como ativo, tarado, safado e até mesmo carinhoso, além de 
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discreto o que  diferencia de ser afeminado. Outro ponto é que esse sentindo caracteriza o 

que podemos chamar de um garanhão, sedutor, amante, fogoso.  

Ethos  

A imagem construída neste perfil de acordo com descrição e foto comunica um 

homem mais uma vez dotado de características consideradas masculinas: ativo, macho e 

tarado; de 1,79 de altura,  83 kg, etnia latino e tribo discreto; sua foto mostra parte de um 

lado do corpo, o sujeito está sem camisa de óculos de sol, o que remete a um homem 

descontraído em uma cena informal, portanto, a imagem produzida é de um homem 

fogoso, sedutor e possivelmente surpreendente sexualmente, por também ser carinhoso. 

 

3.11 Perfil 10: Partiu rolezin 

 

Figura 10 - Apresentação do Perfil 10 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 
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O enunciado deste perfil comunica: ―Se vier chamar para conversarmos mande FOTO 

por favor!!! Curto novinhos... nada de barba e afeminados!‖. A construção da sintaxe e da 

semântica dessa frase priorizar perfis com foto e novinhos, no entanto, nega pessoas com 

barba e afeminados, o que, no mínimo é intrigante, uma vez que a barba é uma característica 

forte da masculinidade, o pelos no rosto e no corpo podem contribuem para uma performance 

masculina mais convincente. 

 

Dito e não dito 

A sequência frásica ―Curto novinhos ... nada de barba (...)‖ leva ao questionamento de 

qual tipo de masculinidade um garoto gay, novinho e sem barba performaria? O enunciador 

afirma ―não curti afeminado‖, como forma de se distanciar e não questionar sua 

masculinidade, ao mesmo tempo em que não parece delinear um estereótipo de masculinidade 

hegemônica.  

 

Ethos 

A partir dos discursos enunciados aqui é possível perceber, mais uma vez, a recusa do 

afeminado, para além de comunicar não se atrair por esse arquétipo; nessa lógica, o efeito de 

sentido produzido pode, também, caracterizar distanciamento do que se considera que quer 

que se considere afeminado e o autor virtual, portanto, a foto sem camisa, com cordão 

metálico, de espessura relativamente grossa no pescoço e algum objeto colocado por dentro 

do short, na região do quadril, com uma parte para fora da roupa de baixo, pode indicar a 

imagem tipicamente de um homem masculino, sem camisa. 

3.12Perfil 11: Cara discreto e simples 
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Figura 11 - Apresentação do Perfil 11 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares. 

 

O enunciador deste perfil comunica que: ―Sou um cara discreto e simples querendo 

conhecer caras discretos e sem vícios. Então, se você FUMA, BEBE MUITO e USA 

DROGAS, POR FAVOR, NEM ME CHAME!‖, em seguida, ―Sem expectativas. Deixo 

rolar...‖. No entanto, começa a frase afirmando ser discreto e simples, categorias que 

respectivamente simbolizam não ser afeminado e ser fácil de lidar, certamente algo 

considerado positivo. Sua busca é por homens discretos, contanto que sem vícios, portanto ao 

anúncio descarta quem fuma, quem bebe muito e quem usa droga, além de expressar não 

estabelecer contanto com que faz alguma dessas coisas. Formação discursiva conservadora, 

interdiscursos relacionados ao conservadorismo moral. 

 

Dito e não dito 

No enunciado deste perfil, o autor virtual comunica buscar por homens discretos e sem 

vícios, o que pode sugerir para outros perfis que o mesmo também não o tenha, assim como 

ao comunicar ser discreto, anula-se a opção de ser afeminado. O autor virtual descaracteriza 
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bebida alcoólica e o cigarro como droga, deste modo, é possível observar um interdiscurso 

que compõe essa formação discursiva, o discurso moralista sobre as drogas, que pontua o que 

é e o que não é droga, de forma indiscriminada. Por fim, o enunciador diz não ter expectativa 

e insinua que prefere deixar rolar, porém começa sua descrição bem certeiro sobre o que 

procura, homens discretos e sem vícios. 

Ethos 

 

A imagem construída é de um cara discreto, tranquilo, parrudo, 1,70 de altura, 85 kg; 

sua foto que mostra a barba de seu queixo e parte do pescoço, adornado por um cordão 

metálico de espessura médio/fino; seu username sugere a idade de 41 anos, sendo assim, tem-

se a imagem de um homem másculo de meia idade. Desta forma, o autor virtual também cria 

uma imagem de si conservadora, em relação ao consumo de substâncias químicas, tolerante 

apenas ao uso moderado do álcool, e mais vez associado a masculinidade.  

 

3.13Perfil 12: Atv liberal. 
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Figura 12 - Apresentação do Perfil 12 no Grindr 
 

Fonte: Lucas Teixeira Tavares 

O enunciador comunica na descrição de seu perfil o seguinte: ― Atv liberal.‖ refere-se 

a posição sexual do dono do perfil, como penetrador no ato sexual significada pela categoria 

―ativo‖, por ele abreviada com ―Atv‖ e acrescentada com a categoria ―liberal‖, caracterizando 

especificidade da posição de penetrador no ato sexual, pois isso significa que o enunciador 

está aberto a outras atividades sexuais, exceto a de ser o penetrado, embora o seja 

predominantemente penetrador (ativo), uma leitura possível sobre ativo liberal, seria como um 

atenuante a posição masculinizante do ativo. Vale ressaltar que a categoria de tribo, oferecida 

pelo Grindr, como terminologia selecionada ―discreto‖, ou seja, demarcação de um 

distanciamento dos arquétipos do afeminado. 

Dito não dito  

 

O autor virtual desse perfil diz ser ―Atv liberal‖ ou apenas ativo liberal, portanto, não é 

versátil, isso significa não praticar sexo, tanto como penetrado como penetrado, neste acaso é 

um penetrado liberal, que subentende-se que pode fazer ou não sexo oral, ter o ânus lambido 

e, talvez, até mesmo estimulado por dedos. Outro ponto interessante da categoria de ativo 

liberal, que pode significar a reivindicação de outras formas de masculinidade. 

 

Ethos 

 

A imagem produzida sobre si, como ativo, posição bem vista dentro do aplicativo, pois 

se correlaciona bem com aspectos das masculinidades no meio gay, seu username pode 

significar sua idade de 28 anos, 1,80 de altura, 82 kg, e discreto, utiliza-se de uma foto frontal, 

do seu tronco, em que se encontra de camisa preta, parte de baixo cinza, e parece estar em 

uma academia, o que pode garantir  uma imagem de saudável, cuida do corpo, malhado e 

reforça a masculinidade por meio de um corpo que se pressupões ser malhado. 

 

3.14. Análise geral do conteúdo e perfis apresentados 

 

Certamente os discursos capturados nos perfis do Grindr, apresentados neste trabalho, 

utilizaram-se recorrentemente de estratégias discursivas que reforçavam a predominância dos 

arquétipos da masculinidade, em detrimento dos arquétipos da feminilidade. Essa dominação 
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masculina se estabelece a partir dos mitos de origem, como por exemplo o de Pandora e o de 

Eva, duas mulheres representadas por atitudes que trouxeram grandes males à humanidade. 

Desta forma, segundo BOURDIEU, Pierre. 2003, p. 16), as representações universalizastes do 

ocidente do homem e da mulher foram construídas nesse tom, em que o homem é sempre 

relacionado aos signos positivos, como alto, duro, reto, seco; e a mulher a signos 

negativamente opostos, como baixo, mole, curvo, úmido; pensada a partir da costela do 

homem, sendo o seu inverso, em que a sua vagina é atribuída a um falo invertido, noções 

fundamentadas em diferenças anatômicas e biológicas. 

No entanto, quando se trata de relações homoeróticas, esses signos negativos são 

direcionados ao passivo sexual, ou seja, aquele que no ato sexual é o penetrado, isso decorre 

de sua posição, que se reporta ao papel sexual da mulher. Deste modo, qualquer que seja o 

traço do universo feminino, expresso em corpo socialmente lido com de homem, pode ser 

facilmente estigmatizado, principalmente quando é gay e afeminado (Misse, 2007). 

Outro aspecto possível de análise são as flutuações e contradições do sujeito. Quando 

o sujeito do perfil 7 se posiciona com pronomes femininos, sendo a sua identificação como 

homem, ou quando se tenta produzir uma ideia de coerência e integridade da masculinidade, 

ao mesmo tempo se utiliza traços que podem questionar a ideia de masculinidade produzida 

de forma homogênica, como no perfil 4, por isso a importância de se romper com as noções 

de binarismos, como única explicação para temas como gênero e sexualidade (Scott, 1989). 

Quanto se trata de mídias digitais existe um ponto muito importante e que escolho não 

dar muita centralidade neste trabalho, porém se faz necessário pontuar a importância das 

questões geracionais, pois as buscas por parceiros acabam tendo suas nuances de acordo com 

as gerações, que buscam por tipos de relações sexuais, afetiva e amorosas, por tipos de 

pessoas, por tipos de comportamentos variam de acordo com a idade, nesse sentido segundo 

estudos apontados por (MILSKOLCI, Richard. 2017, p.124) que indicam que questão 

geracional tem ligação com os tipo de ralações, por exemplo, o mais jovens tendem adiar 

relações longos e duradouras.  

É possível também observar nos perfis analisados a negociação dos elementos que 

podem ser considerados depreciativos, como peso, posição sexual, expressão de gênero, por 

elementos positivos, como bom de papo, uso peludo e tc. Nota-se também algumas flutuações 

de sentindo sobre a masculinidade como por exemplo nos perfis 4, 7, 9, 12. Vale ressaltar que 

ser passivo no Grindr pode não ser algo tão estigmatizado quanto aponta (MISSE. 2007), mas 

a questão central do estigma estar em ser afeminado.  
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3.15. Condições de produção de discurso 

 

Partindo de seu contexto imediato, que é a utilização do Grindr no Município de 

Campos dos Goytacazes/RJ, entre os dias 21 e 25 de novembro de 2018 relacionado ao 

contexto sócio histórico, que se refere às formas de uma sociedade, ou seja, seus constructos 

sociais, sendo o gênero como uma instituição que regula os corpos, e atribui papeis sociais 

com base nos sexos como forma de exercício e organização do poder na sociedade. Desta 

maneira, existe uma expectativa social sobre uma coerência entre sexo, gênero e desejo, 

característico de um sistema cis heteronormativo, como aponta Butler (2003). Nesse sentido, 

ainda que o assunto desta pesquisa seja a respeito das relações homoeróticas nos aplicativos, é 

visto uma reprodução da lógica heteronormativa pelos discursos capitados sobre o gay 

afeminado. A maioria dos perfis procuram afirmar e legitimar sua masculinidade, nem que 

para isso precise tratar com certo repúdio o comportamento e o estereótipo do gay afeminado. 

Segundo Green (2000), entre 1872 e 1890 a população na cidade do Rio de Janeiro 

praticamente duplicou, o autor aponta que o salto populacional foi de 266.831 para 518.290 

pessoas, o censo de 1890 registrou 238.667 homens e 184.089 mulheres residentes na capital 

da nação. Isso decorre do alto número de imigrantes estrangeiros homens que passam a 

perambular pelas ruas em busca de empregos, diversão, companhia e sexo, como assim coloca 

o referido autor. Esse contexto torna-se o cenário propício para encontros homoeróticos, 

embora a sodomia tenha sido discriminada pela constituição de 1890, não diretamente as 

práticas homoeróticas, mas indiretamente contava com quatro artigos que marginalizavam a 

população homossexual, ao colocar como ilegal atentado ao pudor, criar paixões lascivas, 

depravadas, ofender bons costumes, sexo em locais públicos, uso de um suposto nome 

diferente da identidade, títulos indevidos e outros disfarces, ou seja, uma forma indireta de 

criminalizar principalmente as travestis e os homossexuais, que tinham costume de usar 

roupas e acessórios consideradas femininas no ocidente. 

 

 

3.16. Discurso - religioso fundamentalista 

Os discursos negativos sobre homossexuais e, consequentemente, sobre os 

homossexuais afemeninados não são recorrentes apenas nos dias atuais, fazem parte também 

da história do Brasil, exemplo disso foi o tribunal da Inquisição (1536-1821) que perseguiu 

aqueles que hoje podem ser considerados os  LGBTs, pois em seus arquivos constam quase 

cinco mil denúncias contra lésbicas e gays luso-brasileiros, 400 foram presos, sentenciados, 
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açoitados e degredados para territórios distantes, sendo 30 gays e lésbicas foram condenados à 

morte, queimados nos autos da fé. Os denunciados pelo crime de sodomia que viviam no 

Brasil pertenciam a todas as camadas sociais: povos tradicionais cristianizados, africanos e 

crioulos escravos e libertos, marinheiros, soldados, sacerdotes, funcionários públicos, 

adolescente e adultos. Em 1824, após a independência do Brasil, a homossexualidade deixou 

de ser crime perante a constituição, mas o resquício anti-homossexual continuou reverberando 

violência e intolerância aos LGBTs nas práticas discursivas homofóbicas que atravessam a 

cultura, linguística popular, os meios de comunicação e as instituições sociais, criando um 

universo discriminatório (Mott, 1994). 

 

3.17. Leis que influencia cultura – discurso legal 

 

Juntas, essas quatro provisões impuseram restrições legais àquelas que se 

congregassem em espaços públicos no intuito de encontrar pessoas de seu mesmo 

sexo interessadas em relacionar-se eroticamente. As provisões deram a polícia o 

poder de encarcerar arbitrariamente homossexuais que mostrassem em público um 

comportamento efeminado, usassem cabelos longos, roupas femininas ou 

maquiagem, ganhassem a vida com a prostituição ou aproveitassem o abrigo dos 

arbustos nos parques para desfrutar de um contato sexual noturno. A sodomia havia 

sido discriminada no início do século XIX. Contudo, códigos penais com noções 

vagamente definidas de moralidade e de decência pública, assim como provisões 

que limitavam a travestilidade e controlava rigidamente a vadiagem forneciam uma 

rede jurídica pronta para capturar aqueles que transgredissem as normas sexuais 

aprovadas socialmente. Embora a homossexualidade em si não só fosse 

tecnicamente ilegal, a polícia brasileira e os tribunais dispunham de múltiplos 

mecanismos para conter e controlar esse comportamento (GREEN, James, 1999, p. 

74) 

 

Outro exemplo, é o levantamento documental de fontes no Arquivo Nacional, feito 

também por James Green e  por meio dos registro do tribunal encontrados, observa-se a 

ridicularização da figura do ―fresco‖, como no caso exemplificado por Green, que em 1905 

―João N‖ é acusado publicamente por um vizinho, Baudílio, de ser um ―puto‖, este vizinho foi 

detido e acusado de infligir o art. 282, que tratava do  ―Atentado ao Público e ao Pudor‖ ao se 

referir a ―João N‖ nestes termos publicamente, Todavia, o caso foi a julgamento e as 

testemunhas ouvidas fora em consenso com o relato de João N, o réu confirmou tudo, e disse 

que o chamou de ―puto‖ porque usava maquiagem, remetendo rapidamente a figura do 

efeminado no Largo do Rossio e a prostituição masculina, em decorrência deste argumento o 

réu foi inocentado.   

No mesmo período, aponta Green (2000), uma charge ―Escabroso‖, publicada no 

Malbo, uma revista voltada para a classe média, se utiliza da figura do fresco em associações 
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com o jeito particular de vestir, exageradamente não masculino, e a prostituição, isso fica 

evidente nos jogos de palavras usado pelo chargista, que por sua vez reflete as noções sociais 

recorrentes sobre o fresco. O cavalheiro corpulento e masculino é capaz de classificar seu 

objeto de desejo reservado e um uma conversa aparentemente despropositada, em que propõe 

uma realocação territorial para um ambiente mais fresco, em que o mesmo possa se aquecer 

com alguma aventura sexual. Esta charge pode ser mais uma fonte de análises sobre os 

frescos que seriam os gays afeminados atualmente, e contribuir com as possíveis 

investigações sobre os principais discursos implicados nesse processo. 

 

Outra fonte de análise interessante pode ser o livreto publicado pela Rio Nu, em 1914, 

o menino da Gouveia, e talvez a primeira história pornográfica e homoerótica brasileira como 

desconfia Green (2000). Em 15 páginas e divididas em 5 capítulos, seguidos de uma série de 

dezesseis contos rápidos, o livreto contava também com uma ilustração de dois homens 

praticando sexo anal. Podendo ser encontrado em qualquer banca de jornal e por um preço 

acessível às pessoas, que recebe um salário um pouco mais que o necessário para 

sobrevivência. No entanto, ao que tudo indica, esse conto é baseado em fatos reais, ou seja, 

não é algo que provem genuinamente da imaginação/fantasia do autor, neste caso, mais 

especificamente de uma experiência pessoal dele. 

 

Como notou Robert Howes num ensaio introdutório à edição inglesa do romance em 

1982, Caminha, com ―dignidade e seriedade contidas‖, constrói Amaro como ―um 

personagem forte, vigoroso‖ cujo amor por Aleixo, como objeto do desejo sexual, é 

apresentado em termos menos favoráveis. O jovem delicado que é inocentemente 

seduzido para as atividades homossexuais, transfere sua lealdade amorosa quando 

Carolina o cobre de atenções. Ao contrário do menino do Gouveia, Aleixo não tem 

uma orientação sexual definida. No fim da história, quando Amaro o mata num 

acesso de ciúme, o autor gera empatia não com o jovem volúvel, mas com o nobre 

marinheiro, cuja sua paixão o conduz a própria morte (GREEN, 1999, p. 75). 

 

 

Outra fonte de pesquisa interessante sobre o tema se encontra em um jornal existente 

no período da intervenção militar no Brasil,  o Jornal ―Lampião da Esquina‖, mais 

precisamente nas colunas "troca-troca" e "cartas na mesa" de abril de 1978 a junho de 1981. 

―Lampião da Esquina‖, que depois de sua consolidação fundamentada em debates do cinema 

e literatura, destinou lugar para o enfrentamento da ideia de patologização da 

homossexualidade, espaços para cartas recebidas em formato de denúncias de crimes e 

violência contra a população homoafetiva daquela época. Destinou espaço, também, para a 

coluna troca-troca, que pela primeira vez na história da mídia, foi destinado à busca de 
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parceiros para amizade, amor ou sexo entre homossexuais, como uma espécie de 

classificados, fazendo com que a busca pelo flerte se deslocasse do lugar físico e interligando-

se por estados, cidades, regiões e  bairros, algo semelhante ao que acontece nos aplicativos, 

pelos quais os encontros acontecem a partir da geo localização por GPS (SILVA, 2017), o que 

facilitam e garantem maior frequência aos encontros via plataforma de mídia digital que via 

jornal Lampião da Esquina, pois dependiam de maior tempo até que as cartas chegassem aos 

seus destinos. 

 Vale ressaltar que o flerte homossexual se constitui em estratégias de busca de 

parceiro sexual, adaptadas às condições históricas de marginalização e clandestinidade dos 

contatos homossexuais. No Jornal Lampião da Esquina, foi possível notar critérios na seleção 

de parceiros, como raça, classe, capital cultural e estilos de vida do consumidor do Jornal, que 

precisava ser alfabetizado, morar na metrópole e ter determinadas condições financeiras. 

Salienta-se, também, as categorias mais recorrentes dos classificados da coluna troca-troca 

como "moreno" - questão da raça relacionado a sensualidade, "entendido" como forma de 

fugir do binarismo "ativo/passivo" ou simplesmente se afastar da categoria "passivo", 

"jovem", "bonito", "branco", "alto", "sozinho", "universitário", "com situação financeira 

estável", "inteligente", "nível superior", "estudante" e "discretos". Assim, é possível observar 

um panorama social do que era valorizado e desejado à época (SILVA, 2017). 

Outro momento que se faz importante destacar, foi a epidemia da AIDS na década de 

1980, é produzido um discurso biomédico que contribui com a discriminação moral das 

práticas sexuais, principalmente relacionados à homossexualidade, esse discurso médico, por 

falta de soluções efetivas no combate do vírus, passa a tentar reverter os efeitos biológicos 

como baixa imunidade e físicos como o emagrecimento, e para isso começa a prescrever 

anabolizantes, exercícios físicos e suplementos para aumento do sistema imunológico, 

reforçando a ideia de que o corpo musculoso, ávido, viril, imponente é um corpo saudável,  

curado e sarado, advindo do verbo sarar ainda que não diretamente associado ao corpo 

malhado, e o contrário desse corpo malhado, ávido e  viril, pode ser de alguma forma 

associado a um corpo doente. 

   

Data desse período, também, a emergência de um modelo corporal hegemônico, o 

do homem malhado ou ―sarado‖, termo que evoca a ideia de que um corpo 

trabalhado por exercícios físicos seria a prova da saúde, de não estar doente, 

possivelmente não ter o vírus hiv. Na verdade, há pesquisas em diferentes contextos 

nacionais que afirmam que esses corpos musculosos foram criados como 

consequência da própria epidemia de aids, pois sem medicação efetiva, médicos 

receitavam esteroides e recomendavam a prática de musculação para evitar a perda 
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de peso e incentivar um estilo de vida ―saudável‖ aos portadores do HIV 

(MISKOLCI apud SILVA, 2017).  
 

  

Desta forma, a partir dos dados e fatos históricos anteriormente abordados, é possível 

captar fragmentos das representações simbólicas do gay afeminado, como sendo frescos, 

passivos, pequenos, delicados, putos e prostitutos, atributos percebidos como negativo 

socialmente. Embora não tenha sido encontrado nenhuma menção a algum termo que remeta 

diretamente ao gay afeminado, nas colunas do jornal Lampião da Esquina, foi observado a 

utilização do termo ―discreto‖, que agora não mais encontrado em anúncios de jornal, 

encontra-se readaptado nas plataformas midiáticas, mediando a busca por parceiros nas 

relações homoeróticas, o que pode caracterizar uma paráfrase que encontra permanência e 

origem no passado. 

Os discursos do perfil 7 podem caracterizar uma polissemia, demarcando a ruptura 

com antigos sentidos sobre o gay afeminado, preenchendo esta categoria de outros novos 

sentidos, não mais associado a algo ruim, mas a algo positivo, como empoderamento, 

marcando resistência ao discurso normativo sobre masculinidades entre os homens gays no 

aplicativo. Nesse sentido, é visto também como o discurso biomédico contribuiu na produção 

dos corpos desejados na sociedade e como isso se reflete diretamente no universo 

homossexual, mais precisamente tratado aqui, como se reflete no aplicativo do Grindr no 

Município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

 

3.18. Antecipação das formações imaginárias 

 

É fato que os usuários do Grindr, aqui analisado, utilizam de antecipações ao fazer o 

exercício de se colocar no lugar do outro e supor uma série de determinações, afim de melhor 

comunicação. Nesse sentido, as formações imaginárias estão presentes todo o tempo nesse 

processo, compondo as imagens simbolicamente construídas nos arquétipos de masculinidade 

e feminilidade, desde altura, peso, etnia, roupas de caráter mais formal ou informal, como no 

perfil 6, por exemplo, que pode lembrar as vestimentas do fanchono, enquanto o perfil 7 

relembra muitos aspetos atribuídos ao fresco do Malbo. 

  

―Poderíamos dizer, portanto, que, ao entrar em um aplicativo de encontros gays, o 

usuário (ou sujeito-comunicante) já sabe, ou pelo menos imagina, o que irá 

encontrar – os tipos de representação de si que ali estão, de possíveis abordagens, de 

tipos de fotos de perfil que podem ser encontradas, enfim, de uma totalidade de 

elementos que podem ou não coincidir com suas expectativas. E é justamente por ser 
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um sujeito psicossocial (interpretante) que ele possui essa gama de ideias sobre o 

que poderá encontrar ao logar em tais mídias, pois ele circula por espaços sociais e 

está atravessado por discursos e imaginários dos quais ele mesmo não é totalmente 

consciente.‖ (VENAN, 2017) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das teorias sobre as relações de gênero, sexualidade e do desejo, traçadas no 

primeiro capítulo, as autoras e autores utilizados pontuaram as fragilidades das noções 

binárias e seu caráter fantasioso de fixidade. Mas, para se pensar o ser humano e seus 

atravessamentos é preciso abordagens que rompam com essas ideias e que consigam explicar 

as diversidades sexuais e de gênero.  

No entanto, as teorias da linguagem das escolas estruturalistas, pós estruturalistas e as 

escolas anglo-americanas das relações de objetos, entendem o ser ontológico atravessado por 

múltiplas camadas de discursos, que é produzido e produz materialidade em toda a vida 

social. Também influenciadas pelas teorias psicanalíticas de Freud e principalmente de Lacan, 

sobre o inconsciente, subjetividade e sistemas simbólicos, tiveram grande contribuição para 

explicações mais refinadas acerca do gênero em termos científicos, que possam explicar 

comportamentos até hoje considerados como desviante pela sociedade, pautada na moral da 

família tradicional, isso significa uma quebra da ideia de coerência natural entre o sexo, o 

gênero e o desejo (orientação sexual).   

Nesse contexto, é preciso pensar como as relações de sexo e gênero estão atreladas às 

relações de força na sociedade, para explicar como o sexo e o gênero funcionam como um 

dispositivo histórico para o exercício do poder.  A teoria queer, da Butler, se utiliza de um 

termo em inglês que era usado para inferiorizar todas as pessoas que fogem de alguma forma 

à heteronormatividade, em sua possível tradução, queer pode facilmente significar excêntrico 

e estranho em tom pejorativo, porém este termo vem sendo ressignificado e apropriados pelos 

LGBTQI+, dando um sentido de empoderamento como uma forma de enfrentamento da 

estigmatização.  

Levando em consideração que até pouquíssimo tempo, ou seja, até a década de 1990, 

as ciências sociais tratavam a ordem social como sinônimo de heterossexualidade Miskolci 

(2009), Scott (1989) também menciona em seus escritos que as tentativas de pensar gênero 

como categoria de análise social e histórica teve embates com historiadoras e historiadores, 

pois aparentemente o gênero não parece se aplicar a objetivos como a guerra, diplomacia e 

alta política em suas visões. Deste modo, torna-se fundamental evidenciar e desnaturalizar as 

relações de sexo e gênero, pontuar sobre existência da dominação masculina e do patriarcado 

e, para além disso, investigar quais discursos contribuem para a cristalização dessas noções, 

onde e por quem esses discursos foram produzidos, quais os fatores que influenciaram e 

contribuíram para a sua consolidação e perpetuação. 
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A partir das noções de gênero e os atravessamentos do desejo e da sexualidade para 

pensar orientações sexuais, as expressões de gênero, como um caminho a se chegar na bicha 

afeminada e, desta forma, analisar os processos históricos e sociais que está inserido, como o 

fato de sua notável rejeição entre os usuários nos aplicativos do Grindr em Campos dos 

Goytacazes, por exemplo.  

Outro ponto importante são as discussões a respeito das representações de 

homossexuais afeminados na América Latina pré colombiana, em que as civilizações Maias e 

Astecas tinham estátuas e cerâmicas, relatos de homossexualidade, relacionadas à afeminação. 

Assim como havia relatos dos povos originários da América Latina, sendo conhecido como 

―tibira‖ Mott, (1994) homens que faziam sexo com homens e ―çacoabenguiras‖ Mott (1994) 

faz referências às relações entre mulheres. No entanto, a homofobia no Brasil é datada com a 

chegado dos colonizadores Europeus. 

Outra discussão também tecida neste trabalho, é a respeito da modernidade e seus 

processos de aprofundamentos e complexificação, em que as relações sociais passam a ser 

rapidamente reorganizadas e mediada por máquinas, com avanço da modernização e com o 

advento das tecnologias digitais, da internet e, consequentemente, das plataformas midiáticas, 

como o aplicativo de encontros homoerótico, o Grindr, as ralações têm seus laços 

enfraquecidos pela distância física, falta da inteiração face a face, objetividade  e a tentativa 

de simular dentro do aplicativo. 

Portanto, a análise do discurso pretende mapear os movimentos dos discursos e por 

onde ele circula, entendendo como o mesmo produz materialidade na realidade social, deste 

modo, faz-se importante analisar as condições de produção de um discurso, que encontra 

fundamento no contexto imediato e no contexto sócio histórico, onde as memórias revisitam 

as formações imaginárias, muito bem direcionada por seus esquecimentos, formulando 

associações imagéticas, provocando um efeito de sentido. 

Importante salientar que o comum de todos estes casos são os sentidos atribuídos à 

figura do gay afeminado, que ora é relacionado ao termo passivo, fresco, puto e 

frequentemente relacionado à prostituição masculina, imagens que garantem um descrédito 

social. Outro discurso, que também contribuiu para a construção das representações da bicha 

afeminada, foi o discurso biomédico, que ao tratar os sintomas da AIDS, no intuito de reverter 

o quadro, receitaram um comportamento à base de musculação, um reforço no sistema 

imunológico, portanto o corpo musculoso seria o corpo saudável, pois o contrário disso é um 

corpo doente.  
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Contudo, não foi uma surpresa observar a vigência das normas de masculinidade 

hegemônicas presentes nos discursos no Grindr, tendo em vista que essa norma foi 

recorrentemente encontrada nos estudos prévios para este trabalho, deste modo, embora 

existam as especificidades de cada região, sabia ser uma possibilidade encontrar a valorização 

da masculinidade no Grindr, em Campos dos Goytacazes. O interessante aqui foi observar os 

movimentos dos discursos que contribuíram para a valorização das masculinidades e 

descrédito da feminilidade nos corpos dos homens gays no Brasil, sendo um segundo 

exemplo, a estigmatização da feminilidade, um desdobramento da misoginia (REZENDE, 

COTTA, 2015). 

Como as teorias de gênero e sexualidade são importadas do Norte Global, o assunto 

das práticas homoeróticas costuma-se encontrar historicidade na Grécia de Platão, pois se diz 

que havia desejos íntimos entre o ―aprendiz‖ e seu ―tutor‖, o que é totalmente relevante, 

porém não podemos esquecer os processos que ocorreram na América Latina, pois eles 

marcam nossas especificidades e história, sendo datada desde o período pré-colombiano os 

traços de feminilidade nos sujeitos homens que se relacionam afetivo/sexualmente com outros 

homens, sendo mais tarde o gay afeminado característico, principalmente da América Latina, 

onde mais especificamente no Brasil, existe um estigma a esse sujeito, tendo em vista a 

rejeição do Afeminado no aplicativo em que muitas pessoas buscam namoro, sexo e 

conversas, mas não com afeminados, rejeitam muitas das vezes sua conversa, seu corpo e seu 

sexo. 

Contudo, os aplicativos e redes sociais são recorrentemente associados e 

culpabilizados aspectos negativos da nossa sociedade em uma crítica geralmente rasteira, o 

fato é que as mídias digitais podem contribuir para as formas produção de novas formas de 

sexualidade e desejo, burlando em certa medida mecanismos opressão historicamente 

enraizadas na sociedade, como a ilusão institucionalizada da heterossexualidade como a única 

―natural‖ e a correta, desencadeado assim o não reconhecimento e logo a precariedade de 

outras identidades. Portanto, quero deixar uma provocação, qual o motivo de culpar as 

plataformas de mídias digitais por problemáticas sociais? Em que medida as novas 

tecnologias da comunicação digital influenciam a sociedade e são influenciadas por ela? 
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