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“Vivemos todos, há muitos anos, no reino do 

príncipe Mangoggul: presa de uma imensa 

curiosidade pelo sexo, obstinados em questioná-

lo, insaciáveis a ouvi-lo e ouvir falar neles, 

prontos a inventar todos os anéis mágicos que 

possam forçar sua descrição.”  

                                                 (Michael Foucault) 

 



                            

RESUMO 

 

Ao estudar as práticas sexuais, atualmente, é preciso compreender o papel de importância da 

internet. Lançando o olhar sociológico para o tema, questiona-se, se, com o desenvolvimento 

tecnológico, principalmente com desenvolvimento da internet, as práticas sexuais ganharam 

novas ferramentas produzindo novas formar de perpetrá-las. Tomando a sociabilidade via 

internet em paralelo com o fenômeno da troca de nudes, nota-se a recorrência do debate sobre 

o que vem sendo chamado de “pornografia de vingança”. Esse fato tem ganhado cada vez 

mais visibilidade, entretanto, a pretensão aqui é ir além do debate empreendido até o 

momento. Viso compreender as dinâmicas envolvidas no que se conhece midiaticamente 

como "Revenge Porn" (pornografia de vingança) e repensá-lo. Chamo a atenção para o caráter 

humilhante do ato, a humilhação engloba a ideia de superioridade, assim, tratar-se-ia de um 

elemento de uma relação de poder. O enfoque que trarei à pesquisa remete a um caso menos 

aparente, o de homens expostos em contato íntimo, ou em insinuação deste contato, com 

outro(s) homem (ns). Atenho-me a interação entre homens pelo estigma que circunda a 

categoria homossexual, principalmente a masculina, que distingue do impacto da exposição 

de homens em relações heterossexuais. Por meio da observação de um grupo no Facebook 

cujo propósito é compartilhar filmes pornográficos voltado para o publico gay, analiso a 

sociabilidade homoerótica nesse “espaço”, além disso, através do grupo crio uma rede de 

“colaboradores”, jovens que compartilharam suas experiências em se tratando de exposição 

na internet.  O intuito é debater sobre as formas de uso e interação na - e por meio da - 

internet, denotando o caráter sincrônico das redes, pela análise do diálogo entre online e 

offline. 
 

Palavras chave: Homoerotismo. Pornografia. Sociabilidade. Práticas sexuais. Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

ABSTRACT 

 

When it comes to studying sexual practices nowadays, one must understand the important role 

of the internet. Thus, the purpose of this work is to throw the sociological gaze on the subject, 

questioning whether, with technological development, mainly with the development of the 

Internet, sexual practices have gained new tools producing new forms of perpetrating them. 

Taking sociability via the Internet in parallel with the phenomenon of “nude’s” exchange, one 

can notice the recurrence of the debate about what has been called "revenge porn". This fact 

has gained more and more visibility, however, the pretense here is to go beyond the debate 

undertaken so far. Aim to understand the dynamics involved in what is known mediatically as 

"Revenge Porn" (revenge pornography) and rethink it. I call attention to the humiliating 

character of the act, humiliation encompasses the idea of superiority, so it would be an 

element of a power relationship. The focus I will bring to the research refers to a less apparent 

case, that of men exposed in intimate contact, or in hint of this contact, with another man (s). I 

am attentive to the interaction between men by the stigma surrounding the homosexual 

category, especially the masculine one, that distinguishes it from the impact of the exposition 

of men in heterosexual relations. Through the observation of a Facebook group whose 

purpose is to share pornographic films aimed at the gay public, I analyze the homoerotic 

sociability in this "space", in addition, through the group I create a network of "collaborators", 

young people who shared their experiences related to exposure on the internet. The aim is to 

discuss the forms of use and interaction in - and through the - internet, denoting the 

synchronous character of the networks, by the analysis of the dialogue between online and 

offline. 

 

Key Words: Homoeroticism. Pornography. Sociability. Sexual practices. Internet. 
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1. Introdução  

 

  

Se tratando de rodas de amigos, acho que se você está mostrando nudes de 

alguém, seria mais para fofocar sobre, se vangloriar, ou só para contar como 

foi a pegação. Mas quando se trata de nudes jogadas na Internet, acho que 

tem muita gente que acha que isso só acontece porque é gay, porque é 

promíscuo, porque não é o certo. Ironicamente, eu vejo que a população vê 

os gays nessas situações do mesmo jeito que as mulheres nessas situações 

também.  

                                                                    (Vítor, 26 anos. SP) 

 

A cena relatada por Vítor, não é das mais incomuns. Imagine, sexta feira, final de 

expediente, os amigos do trabalho decidem, de última hora, ir ao bar mais próximo e tomar 

alguns copos de cerveja. O ambiente descontraído permite uma liberdade infinita de assuntos, 

dentre eles, as aventuras sexuais. Entre uma afirmação e outra, um telefone é tirado do bolso. 

O motivo? Mostrar aos amigos a foto do parceiro ou parceira sexual. A foto é um dos 

elementos utilizados para reforçar a veracidade da narrativa, “para fofocar, se vangloriar”, 

podendo, até mesmo, ser o elemento que irá iniciar o novo tópico da conversa na mesa de bar. 

Vítor é um dos rapazes com quem conversei durante a pesquisa para este trabalho, tem 

vinte e seis anos, universitário, reside em uma cidade movimentada do estado de São Paulo e 

é assumidamente gay. Nossas conversas aconteceram por meio de trocas de emails, nelas 

Vítor me contava sobre suas percepções em relação ao “mundo gay”, inclusive no que se 

refere a sexo. A fala que utilizei para iniciar este trabalho ocorreu quando abordamos uma 

prática bastante comum entre jovens, independentemente da orientação sexual, a troca de 

“nudes”, ou seja, fotografias onde a pessoa encontra-se sem roupas ou insinuando a ausência 

delas. Na cena construída com base no relato de Vítor, menciono a fotografia como uma 

espécie de “prova” para o que se é falado, essa prova, por exemplo, pode ser uma nude. Mas, 

será que a pessoa que enviou a fotografia, digamos que, para o Vítor, sabe que ela está 

circulando entre os amigos dele? E se ao invés da conversa acontecer em um bar, acontecer 

via aplicativo de troca de mensagem e aquele que recebeu a foto repassar para outros? 

Se tomarmos essas perguntas como ponto de partida, temos então uma analise das 

práticas sexuais e, arrisco dizer, este trabalho toma como objetivo essa analise. Porém, devo ir 

além. Observar e teorizar sobre a troca de fotografias íntimas está ligado a um tipo de 
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interação, um tipo de sociabilidade. Ora, a troca de nudes acontece quando se estabelece uma 

relação com o outro, logo, o que tomo como ponto de analise seria a interação cujo interesse 

subjetivo recai sobre o erotismo, o desejo por sexo.   

É valido ressaltar que ao estudar as práticas sexuais atualmente demanda-se o 

reconhecimento da importância que possui a internet, afinal, é através de plataformas digitais 

por ela disponibilizadas , que temos uma interação que desencadeará na criação de laços e na 

quebra deles, “nelas começa o flerte, namoram “virtualmente”, e um número crescente desses 

relacionamentos virtuais acaba no encontro físico das partes.”(DEL PRIORI. 2011, p.10).  

Ao olharmos para a sociabilidade via internet em paralelo com a prática de troca de 

nudes, nota-se a recorrência do debate sobre o que vem sendo chamado de “pornografia de 

vingança”. Em linhas gerais, a pornografia de vingança seria a divulgação sem consentimento 

de imagens íntimas na internet. Esse fenômeno tem ganhado cada vez mais força nos meios 

midiáticos, casos em que a vítima da divulgação comete suicídio são os que ganham as 

manchetes e o que se percebe ao ler essas notícias, é a presença da figura feminina sendo, na 

esmagadora maioria dos casos, quem teve as imagens divulgadas. 

Dito isto, acredito ser de extrema importância produzir um estudo com bases 

sociológicas sobre a  pornografia de vingança. Entretanto, o leitor irá perceber que iniciei este 

trabalho apresentando o relato de  homem que se identifica socialmente como homossexual. A 

escolha não é aleatória.  

Se voltarmos para o relato de Vítor, destacando as últimas linhas, percebemos que o 

que ele se refe é a prática de divulgação de imagens intimas e , neste caso, como se dá a 

percepção de outros quando o envolvido é um homem gay. O que é importante notar em sua 

fala é que, para ele, “a população vê os gays nessas situações do mesmo jeito que as 

mulheres[...]”. Ou seja, tanto a mulher quanto o homem gay estariam em lugar de igualdade 

nos casos em que suas intimidades são reveladas. Mas, afinal, seriam os homens gays alvos da 

pornografia de vingança?  O que realmente envolve essa prática? E o que é a pornografia de 

vingança? 

Nas páginas que seguem, explicito de forma mais detalhada o objeto de estudo que 

compõem este trabalho, tal qual, o que vejo como campo de pesquisa e quais técnicas foram 

utilizadas. As perguntas aqui levantadas aparecerão ao longo do trabalho. No capitulo três, 

traço uma breve explicação a cerca da internet, trago as visões tanto teóricas, quanto 

empíricas, sendo estas apresentadas por meus entrevistados. Neste capitulo é abordado como 

a internet pode ser vista enquanto um aparato que amplia as redes de relação tornando-se uma 

extensão da sexualidade onde a troca de fotografias intimas se faz presente. 
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Além disso, trato especificamente do uso da internet por homens que possuem 

interesses sexuais por outro homem, considerando a construção de um imaginário do ser 

“masculino” em concomitantemente com a política do “armário”. 

No capitulo quatro proponho pensar o significado do termo pornografia de vingança, 

suas possíveis causas e conseqüências apresentando alguns casos a qual tive conhecimento 

através de meus interlocutores. Já no capitulo cinco, esboço as considerações obtidas até o 

momento. 

 

2. Definindo a pesquisa  

2.1 -  O campo e o objeto 

 

O vídeo íntimo que circulou no WhatsApp acabou mudando a vida de três 

jogadores do Sport Clube Gaúcho. Demitidos do clube, eles vivem um 

momento difícil em suas vidas por causa do episódio que prejudicou suas 

carreiras, expôs suas vidas na web e até gerou crise em relacionamento 

amoroso. Hoje, se arrependem da gravação e admitem que foi um erro, mas 

também se defendem: "Foi apenas uma brincadeira1."....  

 

Esse é o trecho inicial de uma matéria publicada no site “UOL Esporte” sob o título  

“Atletas vivem constrangimento após vídeo íntimo e dizem: 'Foi brincadeira”. De acordo com 

a matéria, o vídeo exibe um dos jogadores fazendo movimentos que remetem a masturbação 

em outros dois companheiros de time. As imagens foram gravadas no vestiário do clube,  no 

dia 30 de julho de 2017. No dia seguinte, o vídeo foi exposto na internet, suscitando 

comentários “homofóbicos”. Além desses comentários, o compartilhamento do vídeo resultou 

no afastamento e, posteriormente, na demissão dos envolvidos. Em entrevista cedida ao site 

UOL, Gilmar Rosso, presidente do clube, afirmou:  

 

Quando apertei o play, já deletei, achei nojento. [...] Não sou guardião da 

moral e dos bons costumes, não me interessa o que eles fazem ou deixam de 

fazer. A única coisa que eu fiquei bravo, a única coisa que eu proíbo aqui 

dentro é foto e filmagem, nada sem nossa autorização2.  

                                                
1 OLIVEIRA,Luiza.WILKSON, Adriano. Atletas vivem constrangimento após vídeo íntimo e dizem: “Foi 

brincadeira”. UOL Esporte [online] 06 jul, 2017. Disponível em: https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-

noticias/2017/07/06/jogadores-de-video-intimo-admitem-erro-mas-dizem-que-foi-brincadeira.htm acesso em 16 

out, 2017. 
2 OLIVEIRA,Luiza.WILKSON, Adriano.Vídeo de Masturbação Coletiva em Vestiário tira emprego de Atletas 

no RS. UOL Esporte.[online] 27 jul, 2017. Disponível em: https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-

noticias/2017/07/04/video-de-masturbacao-coletiva-em-vestiario-tira-emprego-de-atletas-no-rs.htm  acesso. 

acesso em 16, out, 2017.  
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O técnico  afirmou que a decisão de afastar e demitir os envolvidos no caso não teve 

relação com o questionamento da sexualidade dos jogadores, ele afirmou não haver 

preconceito dentro do time em relação a esse tipo de assunto. Sua justificativa pauta-se na 

recepção que os jogadores poderiam ter ao entrarem em campo para uma partida. Apesar 

disso, em suas entrevistas, o técnico reforça a imagem de heterossexual de seus jogadores, 

usando o fato de um dos envolvidos estarem em um relacionamento com uma mulher, como 

prova de heterossexualidade. 

A breve explicação do que ocorreu com os três jogadores do time gaúcho serve para 

exemplificar, de forma concreta, o tema da minha análise. O foco deste trabalho, como já 

mencionado, é o compartilhamento de imagens íntimas na internet. Há a proliferação de 

discussões sobre o tema, porém, o enfoque que trarei à pesquisa remete a um caso menos 

aparente, o de homens expostos em contato íntimo, ou em insinuação deste contato, com 

outro(s) homem (ns). Atenho-me a interação entre homens pelo estigma que circunda a 

categoria homossexual, principalmente a masculina, que distingue do impacto da exposição 

de homens em relações heterossexuais. Assim sendo, é preciso ter em mente o que se tende 

como a “construção” do indivíduo homossexual.  

 “A homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi 

transferida, da prática da sodomia, para uma espécie de androgenia interior, um 

hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma 

espécie.” (FOCAULT. 1988. p. 51). O que temos é que, ao longo do século XIX, a percepção 

do hermafrodita como “criminoso”, devido a sua configuração corpórea que não permitia a 

distinção entre os sexos, é transportada para a figura do homossexual, este passa a ser visto 

como transgressor das regras da sexualidade que são elaboradas ao longo deste período.  

A homossexualidade seria, então, a construção de uma identidade sexual desviante, 

esse individuo “foi uma personagem imaginaria com a função de ser a antinorma do ideal de 

masculinidade requerido pela família burguesa oitocentista. Sempre que a palavra é usada 

evoca-se, querendo ou não, o contexto de crença preconceituosa que até hoje faz parece 

natural dividir os homens em “homossexuais” e heterossexuais.” (COSTA. 1992, p.24). Como 

poderá ser visto ao longo do texto, a visão em relação a sexualidade “homo” é ainda é a de 

anormalidade. 

Se olharmos para as produções cientificas sociais, perceberemos que “até meados da 

década de 1990, as ciências sociais tratavam a ordem social como sinônimo de 

heterossexualidade”(MISKOLCI. 2009, p. 153.), entretanto, com a eflorescência do 
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movimento feminista e a luta pelos direitos gays, verificou-se reformulações teóricas neste 

campo, levando ao  questionamento a própria visão acadêmica. Nesse quesito, vemos surgir  

uma corrente que será denominada como “Teoria Queer”. Fruto da aliança entre “uma 

corrente da filosofia e dos Estudos Culturais norte-americanos com o pós-estruturalismo 

francês” (MISKOLCI. 2009,p.152), essa corrente vai, basicamente, contra a diferenciação 

feita a partir  do sexo biológico, visando “questionar a formulação de que a biologia é o 

destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça 

intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído.” (BUTLER, 2003, 

p.24.).  

Dessa forma, é esse indivíduo com uma identidade construída para si e os processos 

que o constitui que é aqui posto em analise. Aborda-se a construção social de  um individuo 

cuja  pluralidade sexual é reprimida, mas que busca meios em que tenha a possibilidade de 

“liberdade” sexual. 

Controle, poder e agência são tópicos que permeiam este trabalho, dado que, é “por 

meio de proibições e consentimentos sobre quando, como e, sobretudo, com quem se pode 

fazer sexo, determina-se não apenas nossa sexualidade, mas com quem podemos nos conectar 

no plano mais pessoal...” (ENDSJØ. 2014, p.16.). Assim, o envolvimento amoroso e erótico 

também apresenta características de controle, poder e agência, pois, “enquanto o sujeito 

humano é colocado em relações de produção e de significação, é igualmente colocado em 

relações de poder muito complexas”(FOUCAULT. 1988, p. 232.). O sexo é, então 

“situacional; é explicável apenas dentro do contexto de luta sobre gênero e poder” (LAQUER. 

2001,p.23.), assim, as práticas sexuais podem ser vistas sob o  prisma da luta de gênero e 

poder. 

Tendo isso em mente, tenho como campo de pesquisa a internet. O intuito é debater 

sobre as formas de uso e interação na - e por meio da - internet, denotando o caráter 

sincrônico das redes, pela análise do diálogo entre online e offline. Viso compreender as 

dinâmicas envolvidas no que se conhece midiaticamente como "Revenge Porn3", ou 

pornografia de vingança, e repensá-lo.  

 

 

                                                
3 Nas páginas posteriores será abordado determinados aspectos sobre o termo “revenge porn”, entretanto, 

maiores informações podem ser encontrados em “Not revenge, not porn: Analysing the exposure of teenage girls 

in Brazil.” de Mariana Giorgetti Valente, Natália Neris e Lucas Bulgarelli. Disponível em: 

https://www.genderit.org/resources/giswatch-2015-not-revenge-not-porn-analysing-exposure-teenage-girls-

online-brazil. Acesso em: 20 de Nov, 2017. 

https://www.genderit.org/resources/giswatch-2015-not-revenge-not-porn-analysing-exposure-teenage-girls-online-brazil
https://www.genderit.org/resources/giswatch-2015-not-revenge-not-porn-analysing-exposure-teenage-girls-online-brazil
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2.2   Metodologia 

 

O ocorrido com os jogadores do time de futebol gaúcho, chegou a meu conhecimento 

durante a elaboração deste trabalho, logo, o desejo de estudar o compartilhamento de imagens 

íntimas onde os envolvidos são homens, surgiu anteriormente ao caso midiatizado. Poderia 

dizer que surgiu durante uma conversa informal com amigos da faculdade. Ao comentarmos 

sobre nossos possíveis temas de trabalho de final de curso, mencionei que pretendia estudar o 

campo da pornografia.  

Não havia delimitado a questão, quando,  uma companheira de classe relatou um 

caso de divulgação de um vídeo envolvendo alguns meninos de sua antiga escola. A história 

era sobre três garotos, com idades entre 13 e 15 anos. Nesse caso, , apenas dois dos meninos 

estavam praticando o ato sexual, enquanto o terceiro apenas filmava. Durante seu relato, ela 

afirmou que a divulgação foi proposital, já que, em suas palavras: “O que se fazia de 

heterozinho, pegador da escola, é o que tava dando”.  

A associação imediata foi a de que com a propagação do vídeo, a “imagem” do 

menino tido socialmente como hétero seria refutada, logo, a crença de que teria sido um ato 

de vingança a atitude de um dos envolvidos, mais especificamente, uma vingança por parte  

do rapaz que filmava já que, segundo essa colega de turma, os meninos haviam brigado e era 

ele quem tinha as imagens salvas. O vídeo foi compartilhado na escola onde o garoto visto 

como “passivo” nas imagem, mas que se declarava “hetero”, estudava. A escola fica em uma 

cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro4. Esse caso aconteceu há, 

aproximadamente, sete anos e, apesar da distância temporal, o relato despertou minha 

curiosidade como pesquisador tendo interesse na prática de “expor” o outro tornando público 

um ato “íntimo”.  

Ao decorrer da graduação, busquei investir no estudo de teorias de gênero e 

sexualidade, como forma de obter um conhecimento prévio do que queria abordar. Tendo 

decidido o tema e conseguido orientação, cujo orientador trabalha essas questões de gênero e 

sexualidade e o próprio tema por mim escolhido, “pornografia de vingança”,  era preciso 

encontrar casos empíricos recentes que pudessem auxiliar na análise desse fenômeno. Porém, 

encontrar pessoas dispostas a relatar um episódio em que sua privacidade foi ostentada em 

público, não é uma das tarefas mais simples. Por ser uma experiência potencialmente 

traumática para a “vítima”, a pessoa que teve a imagem exposta, na maioria das vezes, muda 

                                                
4 Maiores informações são aqui ocultadas como medida de preservação dos envolvidos 
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de local ou, quando não é o caso,  prefere não mencionar mais o ocorrido. Encontrar casos, ou 

pessoas próximas a esses casos, foi um dos principais desafios enfrentados ao longo desta 

pesquisa.  

Por intermédio de um amigo, soube de um grupo5 de Facebook intitulado "KGB - 

Townsville +18"  decidi, então, entrar em contato com esse grupo,  permitindo que a pesquisa 

empírica tivesse início. Esse modelo de interação envolve a aglutinação de pessoas que 

possuem gostos semelhantes  incentivando a interação entre o “dono” da postagem e os outros 

membros, como exemplo, a figura 1 nos mostra uma postagem feita no grupo “KGB 

Townsville” uma pergunta suscita inúmeras respostas e algumas delas são comentadas pela 

pessoa que postou..  Na descrição do “KGB Townsville + 18”, reproduzida adiante,  temos 

uma visão do propósito do grupo (que também pode ser exemplificado pela figura 1).   

 

Indiferente de seu fetiche, cor ou gênero, aqui na KGB, além de procurar 

aquele pornozinho gostoso, você pode conversar abertamente com outras 

pessoas sobre os mais diversos temas, dúvidas, tanto de cunho sexual como 

não-sexual. Respeito é palavra de ordem! Aqui não é aceito desrespeito aos 

gostos alheios. 

 
Figura1 - Captura de tela da página inicial do grupo KGB- Townsville +18 

 
Fonte: Facebook. 

  

                                                
5 “Grupo” dentro da plataforma Facebook, é a agregação de um número indeterminado de pessoas com o intuito 

de debater sobre assuntos de gosto em comum. 
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Até o momento, há 66.984 membros6 no grupo, a interação, como a descrição e a 

figura 1 sugerem, se dá de diferentes maneiras, entretanto, ao olhar por algum tempo as 

postagens a principal delas é a busca de filmes pornográficos. Solicitei a minha entrada, já que 

antes de me tornar um “membro” do grupo, não era visível o conteúdo postado. Os grupos 

podem ter a sua “privacidade”, ou seja, a exibição de seu conteúdo, restrita a apenas membros 

do grupo, que é o caso do grupo em questão7.  

Com a entrada no grupo, percebi que teria dificuldade em abordar minha pesquisa 

nesse ambiente. Tomo, então, como base metodológica a observação participante, , assumindo 

que  “entrevistas, observação participante, histórias de vida fornecem dados ricos e 

esclarecedores [...]” (MISKOLCI, 2011, p. 17).  Essa técnica permite observar a interação 

entre os atores sociais como parte deste grupo. Ao utilizar a observação participante, busco “a 

melhor e mais rica compreensão dos fenômenos sociais tendo como base o respeito aos 

indivíduos e os grupos investigados.” (VELHO. 2005,  p. 12). 

Inicialmente, entrei com o meu perfil pessoal e analisei de que maneira aconteciam 

as interações entre os membros, quais outros assuntos eram postos em discussão naquele 

espaço. Essa observação “poderia, então, fornecer dados confiáveis sobre a organização social 

de uma comunidade” (FOOTE WHYTE. 2005, p. 290). A partir dessa análise preliminar, 

percebi que a maioria dos membros são homens que sentem atração sexual por outros 

homens. O número de membros do sexo feminino é mínimo, além disso, como já 

mencionado, a maioria das postagens são destinadas a procura de filmes pornográficos, logo, 

outros assuntos não ganham tanta visibilidade. O tema sexo, como esperado, é o principal 

tópico do grupo. A busca pelos filmes se dá por meio dos GIFs8, originários, em sua maioria 

do Tumblr, uma plataforma que se assemelha ao antigo blogger, mas que é voltada para o 

compartilhamento de imagens, vídeos e textos.  

São as imagens compactadas de filmes pornográficos que atraem a atenção  da 

maioria dos membros do KGB e, por ser apenas um fragmento de um produto maior, o grupo 

se torna o lugar onde é possível encontrar o vídeo “original” do GIF. O “post”, como é 

                                                
6  “Membro” ou “Membros” é um termo utilizado no âmbito do Facebook para referenciar as pessoas que fazem 

parte do grupo. 
7  O Facebook disponibiliza três tipos de privacidade, “público”, permitindo que qualquer usuário da plataforma 

tenha conhecimento de informação como nome do grupo, quem são os membros, e tenha acesso às postagens. 

“Fechado”, neste caso somente as postagens não podem ser vistas por qualquer usuário. E “Privado”, nesta 

configuração somente os membros do grupo podem ter acesso às postagens, usuários e outras informações. 

 
8Os GIFs animados, populares no Tumblr e Facebook, são imagens compactadas colocadas em sequência, assim, 

seriam “imagens” em movimento, um recurso ao “peso” que um vídeo pode ter devido ao grande “número” de 

imagens em um mesmo arquivo. Por ser compacto, os GIFs se popularizaram e são usados deliberadamente. 
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chamado, conta com um link que redireciona para uma página fora do Facebook onde o GIF 

está hospedado já que imagens “explícitas” não são permitidas no grupo.  

Os links são acompanhados por um pequeno texto, sendo recorrente o uso de gírias, 

tais como  “Manas CSI, preciso encontrar o vídeo pra bater um bolo gostoso”, “meu cachorro 

pediu o link” ou “se tem foto tem vídeo” que estão entre as mais utilizadas. “Manas” é uma 

forma de chamarem uns aos outros, devido a predominância de homossexuais no grupo, 

tornando-se uma alternativa ao “mona” e “amiga” que já teve seu uso bem difundido,  assim 

como “Bater um bolo” é  uma metáfora alternativa  para masturbação. 

 Alguns membros postam problemas ou fatos de seus cotidianos buscando a opinião 

de outros membros. São casos como fim de relacionamento, experiência sexual ruim, traição e 

desejos sexuais. Também ocorrem  jogos em que a intenção é fazer com que os participantes 

demonstrem seu interesse sexual por outros membros do grupo. O intuito é fazer com que as 

pessoas levem a interação na internet para o chamado - por eles mesmo -  "mundo real”.   

O mais comum é o jogo do ponto, no qual os membros comentam o "post" que 

anuncia o jogo, feito na maioria das vezes por um dos administradores do grupo, com um 

ponto (.) . A pessoa que curtir os comentários feitos na postagem está demonstrando interesse 

e a partir do “like” é possível iniciar uma conversa no próprio comentário, com uma espécie 

de resposta, ou pelo “inbox” que é a caixa de mensagem privada. Nesse caso, se as pessoas 

que iniciam a conversa no jogo não são “amigos” no Facebook, elas se adicionam para 

conversarem de forma privada no chat da plataforma. Uma outra espécie de jogo que acontece 

com menos frequência é a “nude Tour”. Nele os usuários são convidados a compartilharem 

sua “nude”. 

“Nude” faz referência às imagens de pessoas  com pouca ou nenhuma roupa; O 

termo “manda nudes”também configura-se como um dos mais utilizados no grupo "KGB 

Townsville +18" principalmente no jogo do ponto. A “nude Tour”, apesar de incentivar o 

compartilhamento de imagens onde a pessoa pode estar nua,  segue uma regra importante ao 

grupo. Imagens explícitas não podem ser postadas diretamente, as fotos são hospedadas em 

um outro site, sendo o mais comum o Imgur, sendo permitido postar o link que direciona para 

esse site externo. Apesar de seu tema central ser o “sexo”, o grupo evita a utilização de 

imagens explicitamente pornográficas, na descrição do grupo encontra-se o seguinte 

regulamento:  

 

1º - GRUPO DESTINADO PARA MAIORES DE 18 ANOS (BAN) 
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2º - USAR LINKS SEM MINIATURAS E/OU IMAGENS 

PORNOGRÁFICAS/INCITAÇÃO SEXUAL (AVISO/BAN) 

 

3º - PROIBIDO VAZAMENTO DE CONTEÚDO DE OUTROS GRUPOS 

(BAN) 

 

4º - SEM FLOOD DE CASOS (AVISO/BAN) 

 

5º - SEM SPAM (BAN) 

 

6º - SEM FAKES (BAN) 

 

7º - SEM NUDE TOUR FORA DO EVENTO CRIADO (BAN) Evento teste 

= A CADA 1K DE MEMBROS, UMA NUDE TOUR ACONTECE 

 

8º - SEM PRINT INTERNO DE NUDE TOUR (BAN) 

 

9º - SEM DESRESPEITAR OUTROS USUÁRIOS (BAN) 

 

10º - SEM CAUSAR TUMULTO EM GERAL (AVISO/BAN) 

 

11° Não bloquear adm! 

 

12º PROIBIDO DIVULGAR O DRIVE DO GRUPO, caso seja descoberto, 

BAN NA HORA! 

Mas caso acha uma parceria, chame um adm por inbox! ou marque no SAC! 

 

13º Selfie Tour e afins, só ADM pode iniciar! 

 

 

Um dos termos presente nas regras e que é de uso comum do grupo é o “ban”, uma 

abreviação do termo “banir”. O "ban" acontece ao membro que desrespeitar alguma regra do 

grupo, logo, a “punição” ao membro descumpridor das regras é ser banido. O “aviso” serve 

como alerta ao membro que está em vias de ser banido. Em um caso, por exemplo, um 

determinado participante do grupo respondeu em uma publicação com uma imagem onde 

aparecia órgão genitais, o comentário foi removido e um aviso foi dado a ele por meio de um 

comentário. O “aviso” não foge ao uso comum que a palavra sugere.  

"Tour" é um termo da língua inglesa usado para se referir ao deslocamento, uma 

viagem. Ele é utilizado no contexto artístico quando cantores levam seus shows a diferentes 

lugares, o que em português é denominado “turnê”. A “nude tour” seria uma espécie de 

espetáculo/show que acontece dentro do grupo.  

Tendo os termos esclarecidos, voltemos nossa atenção para a regra de número sete. A 

"nude tour", trata-se de uma espécie de evento, como a própria regra deixa claro, ela acontece 

como comemoração ao aumento de membros no grupo, visto que “a cada 1k de membros, 

uma nude tour acontece”, sendo “1k” referente a mil membros adicionados. Um dos 
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administradores faz uma postagem “abrindo” o evento, para participar basta fazer um 

comentário com o link para a “nude” hospedada em um outro site.  

 Como vimos, é proibido usar imagem explícita, entretanto, é permitido publicar 

apenas uma “selfie”, uma fotografia do rosto, que acompanha o link postado. Nos casos em 

que algum membro não respeita as regras, ele recebe um aviso, persistindo o problema, ocorre 

o "ban".  

Chamei a "nude tour" de “jogo” por se tratar de uma forma de interação onde os 

homens estão usando o erotismo atrelado a suas próprias imagens como uma ferramenta de 

“conquista”; Essa dinâmica proporciona a descoberta de possíveis parceiros. O flerte, algo 

comum ao “jogo da conquista”, é uma constante tanto na “Nude tour” como no “jogo do 

ponto”.  

Ao postar uma "selfie", que na grande maioria dos casos, a pessoa retratada está sem 

camisa, acompanhada do link para uma foto de sua genital, o dono da foto recebe comentários 

e elogios. Vale lembrar que palavras ofensivas são proibidas pelas regras do grupo. Dentre os 

elogios feitos, o "Que sapão" é o melhor a se receber, e é feito em inúmeros casos.Essa gíria 

pode ser vista aqui como um exemplo de apropriação e ressignificação de um termo.  

Originalmente, a frase foi dita em uma cena da telenovela “Os mutantes: caminhos 

do coração”, exibida entre os anos de 2008 e 2009, pela Rede Record. Na cena em questão, a 

personagem Tatiana, interpretada por Letícia Medina, está em uma praia e encontra um sapo 

de proporções gigantescas, uma provável mutação, e profere: “Nossa, que sapão!”. Anos 

depois esse trecho foi publicado em diversos sites e adotado por diferentes usuários, o “que 

sapão” passou a ser usado para falar de um homem que seja muito bonito, logo, quando se 

quer fazer um elogio, o grupo utiliza esse termo.  

A troca de elogios provoca uma tensão sexual que é, em alguns casos, levada adiante. 

O que a "nude tour", proporciona é um exemplo de como o corpo, nesse caso a imagem de um 

corpo, (semi)desnudo, “demonstra também que há uma apreciação social dos corpos que 

intervém diretamente sobre as oportunidades relativas ao exercício da sexualidade, tais como 

a atração exercida sobre outras pessoas, a qual possibilita obter parceiros” (HEILBORN. 

2006, p.47).  

Fiz essas observações durante quatro meses e ao longo desse período, identifiquei 

que aquele espaço oferecia um material relevante para a pesquisa. Meu interesse era fazer 

contato com alguém que pudesse relatar a sua visão como membro do grupo e trazer 

informações mais profundas sobre as regras que regem a troca de imagens íntimas naquele 

contexto.  
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Afinal de contas, o grupo gira em torno da busca de imagens pornográficas, 

incentivando os membros que, em sua grande maioria, não são da indústria pornográfica, a 

divulgarem suas imagens. E apesar de nas regras afirmar que é proibido o “vazamento” dessas 

imagens para outros locais, já aconteceu de imagens publicadas neste grupo atingirem outras 

plataformas, como o WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas. Dessa maneira, a 

chamada “pornografia de vingança” é uma possibilidade dentro do grupo. 

 

2.3  Sendo aceito pelo KGB 

 

Percebendo o leque de oportunidades, notei que seria necessário o apoio dos “donos” 

do grupo para que a pesquisa pudesse ter continuidade. O "KGB - Townsville +18", foi criado 

por uma única pessoa, mas, devido ao grande número de membros, conta com uma 

determinada quantidade de administradores, ou seja, pessoas responsáveis pela 

“organização”do grupo. O “trabalho” deles se faz necessário devido a ausência do “criador” 

do grupo por longos períodos.  

Busquei o contato com algum responsável por meio do “SAC” (Serviço ao 

Consumidor). Se, em algumas companhias o SAC é acessado via telefone ou site, na "KGB 

Townsville" é feito por um comentário em uma fotografia “fixada”9 no grupo. Nele, expliquei  

a intenção do meu projeto e solicitei  autorização para divulgar a pesquisa visando conseguir 

pessoas para me “auxiliarem”. Além disso, questionei se seria possível que eu entrasse para o 

grupo portando outro perfil no Facebook. O desejo de não utilizar o meu perfil privado era 

uma forma de evitar o cruzamento de informações, as postagens feitas no grupo são 

apresentadas em minha “linha do tempo”, assim, ocorreria o cruzamento com o conteúdo 

publicado por meus amigos.   

Algumas horas após o meu comentário, recebi uma mensagem de um dos 

administradores questionando o objetivo da pesquisa. Expliquei, de forma mais detalhada, 

quais as intenções ao solicitar a autorização. Após essa breve conversa, fui autorizado a entrar 

no grupo com outro perfil e divulgar a pesquisa. É preciso ressaltar que ao utilizar outro 

perfil, não escondi minha identidade, utilizei o mesmo nome e sobrenome que utilizo em meu 

perfil pessoal, assim como a foto usada na época. Na conversa que tive com o administrador, 

busquei maiores informações sobre a criação do grupo, como, por exemplo, a escolha do 

nome. Fui indicado por ele a procurar a dona grupo para obter essas informações e assim o 

                                                
9 Uma publicação fixada sempre aparecerá no início da página ou grupo. Na maioria dos casos, uma publicação 

fixada contém informações importantes e que precisam ser vista por todos. 
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fiz. Como medida de preservação, utilizarei o pseudônimo de “Valentina” ao me referir a 

dona do grupo. 

Valentina aceitou minha solicitação de amizade e mostrou-se disponível a ajudar na 

elaboração da pesquisa. Ao explicar o nome dado ao grupo, falou ser uma brincadeira com a 

organização russa de espionagem, KGB (sigla em russo para Comitê de Segurança do 

Estado). De acordo com ela: “As pessoas conseguem encontrar qualquer vídeo muito rápido, 

costumávamos falar que as manas eram CSI, por causa da série. Até que surgiu KGB. quando 

fiz esse grupo escolhi usar esse. O Townsville é das meninas superpoderosas. os grupos têm a 

era, esse é da era townsville”.  

A agilidade em encontrar vídeos a partir de um pequeno trecho é comparada a 

agilidade dos investigadores profissionais apresentados na série norte americana “CSI - Crime 

Scene Investigation”, exibida pelo canal CBS entre 2004 e 2007. Ou, especificamente no caso 

do grupo, aos espiões russos que faziam parte da organização que dá nome ao grupo. A cidade 

onde se passa a animação do canal Cartoon Network, “As Meninas Superpoderosas”, 

denomina a era do grupo, por era, entende-se a “fase”. Diretamente, o que a era interfere no 

grupo, seria o que podemos chamar de identidade visual, a fotografia usada na capa é uma 

imagem do desenho, assim como a foto fixada que serve como “SAC”. Valentina afirmou que 

esse não era o primeiro grupo criado para busca de vídeos pornográficos, ela havia sido 

administradora de um outro grupo, mas por desavenças com os administradores e o dono do 

grupo, e com a queda deste, ela resolve criar o “KGB Townsville”.  

 

“Por falar de conteúdo adulto o grupo sempre sofre denúncia, daí acaba 

caindo, mas logo fazíamos outro. Mas eu já não estava muito bem com o 

dono e com alguns membros. rolava muita briga, muita fofoca e preconceito, 

eu, como mulher trans, não me sentia mais confortável com algumas coisas 

faladas por membros e que tinha apoio dos adms.” (Valentina, 23 anos. SP) 

 

A “queda” do grupo é o encerramento, a exclusão, feita pelo próprio Facebook. Há 

uma política contra imagens pornográficas disponibilizadas na plataforma e qualquer usuário 

pode fazer uma denuncia ao Facebook informando esse tipo de conteúdo. A plataforma 

analisa a denúncia e no caso em que infringe as normas, o dono do grupo recebe uma 

notificação, havendo um alto número de denúncias este é excluído permanentemente. Como  é 

possível perceber, um processo similar é utilizado pelo próprio grupo, visto que os que não 
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cumprem as regras sofrem  o “ban”. Por esse motivo, para evitar a exclusão, há a proibição de 

imagens explícitas, mas de acordo com "Valentina", as denúncias ainda acontecem.  

Entretanto, se por um lado há quem veja o grupo como algo ruim, outros vêem como 

oportunidade de lucro. “ Foi mais ou menos no ano passado que uma pessoa me pediu para 

fazer propaganda da loja no grupo. Acabei fazendo uma parceria, já tivemos promoções, mas 

agora é raro. Dava pra fazer um dinheiro, mas não vivo com o que vem do grupo”. A parceria 

com a loja, um sex shop, não é mais tão divulgado, mas na época em que se iniciou a parceria,  

os membros do grupo contavam com promoções exclusivas ou descontos. 

A breve conversa com Valentina, ocorrida pelo chat do Facebook, aliada à descrição 

do grupo e a observação primária, traz à tona uma característica que precisa de atenção, a 

organização do grupo. Nos estudos acerca dos fenômenos sociológicos, as diferentes visões 

sobre o que fundamenta a sociedade, produziu correntes que a enxergam  de maneira 

diferenciada.  

Olhando para os clássicos, como Durkheim, por exemplo, vemos que ao trabalhar 

com a ideia de fatos sociais e objetivando identificar “como” eles aconteciam, ele trás a ideia 

de uma sociedade organizada sob o prisma de uma “função”. “Os fatos sociais[..] não existem 

por acaso. Estas formas de agir existem por uma função” (SELL. 2001, p. 31, grifo do autor), 

assim, as instituições, a organização social, existe em função de algo.  

As ideias elaboradas por Durkheim culminam no que contemporaneamente chama-se 

de funcional estruturalismo, fruto da retomada do ideal de função “na antropologia por 

Bronislaw Malinowski e Radcliffe Brown” (SELL. 2001, p. 32).  Se continuarmos na 

sociologia clássica, e pegarmos os estudos Weberianos, atentamos para outro ponto de vista, a 

visão da sociologia como uma ciência onde o “objetivo é compreender o significado da ação 

social” (SEEL, p. 53). O que a visão do autor produz é chamada de sociologia interpretativa, 

seu pensamento influenciou alguns pensadores das ciências sociais, dentre eles, destaco 

Clifford Geertz. 

 Seus trabalhos foram de grande valia para fundamentar esse estudo, já que em sua 

visão, de acordo com Ortner (2011): 

 

Até o mais cognitivo e intelectual dos sistemas culturais - como os 

calendários balineses- é analisado não (apenas) para revelar um conjunto de 

princípios cognitivos estruturantes, mas (especialmente) para compreender a 

forma com que o jeito balinês de dividir o tempo se imprime sobre o seu 

senso de self, de relações sociais e de conduta[...] 
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As elucubrações de Geertz, nos permite perceber a cultura como “um produto de seres 

socialmente atuantes tentando dar sentido ao mundo no qual eles se encontram” (ORTNER. 

2001, p. 423), assim, o seu trabalho coloca o “ator”  como ponto central do estudo. E, como 

mencionado, viso compreender os processos internos ao fenômeno de compartilhamento de 

imagens íntimas na internet, processos esses que envolvem os “atores”,  tomo de empréstimo 

um dos termos empregado por Weber, o de “ação social”. Assim o “pornô de vingança” seria 

um fenômeno que ocorre dentro de uma ação social 

A “ação social” mencionada é uma modalidade específica da ação, ou seja, uma 

conduta à qual o próprio agente associa um sentido. “É aquela ação orientada significamente 

pelo agente conforme a conduta dos outros e transcorre em consonância com isso.” (COHN. 

2003, p. 26). Portanto, pressupõe-se um processo que não acontece de forma isolada, mas 

dentro de “elos significativos” (COHN.2003, p.27), o que isso nos diz é que, os processos 

adquirem seus sentidos por meio da ação, é pelo sentido que se entende os elos de 

significação. De acordo com Cohn (2003) entender o sentido é a única forma de identificar os 

nexos entre os elos de um processo particular de ação, constituindo-o como uma unidade e 

não fatos isolados, assim, compreende-se a ação. 

Abordar o sentido da ação serve aqui como explicação para as razões a qual opto por  

não prosseguir o trabalho adotando o termo “pornô de vingança”. Este termo vem sendo 

utilizado principalmente no âmbito jurídico, com apoio dos estudos feministas. O emprego 

dele visa explicitar a violência de gênero. Como exemplo dessa perspectiva, no texto 

Violência de Gênero no Século XXI: A Pornografia de Vingança” somos informados que ao 

se utilizar “pornografia de vingança” para classificar a divulgação de imagens íntimas na 

internet,   “Tem-se conseguido chamar a atenção de pessoas de todas as partes do planeta para  

[...]  a violência de gênero” (SANNA, F.; MORELLI JUNIOR, A. A. 2015 p.89) .   

Não pretendo negar a violência presente nessa ação, porém, ao optar por não utilizar o 

termo vingança, busco o afastamento de determinadas ideias que ele compreende. A vingança 

leva a suposição de que a divulgação da imagem acontece somente entre casais, notícias em 

jornais costumam trazer a narrativa do namorado, ou marido, que publicou as imagens da 

companheira por vingança a algum ato por ela realizado, na maioria dos casos, fala-se em 

traição ou  na não aceitação do fim do relacionamento. Mas o que é preciso ter em mente é 

que tornar pública a imagem íntima de alguém, vai além da pura vingança, “a questão nisso é 

exibir um corpo que, na maioria dos casos, não queria estar exposto publicamente, 

configurando uma violação da intimidade” (PETROSILLO. 2016, p. 6). Ou seja, o que 

envolve essa ação é a exposição levando à humilhação do indivíduo, atingindo a reputação.  
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Por reputação podemos entender a imagem social construída por um indivíduo, por 

isso se faz necessário não considerar apenas a figura do casal, a ação humilhante pode vir de 

qualquer pessoa. A identidade, ou seja, informações como nome e local onde mora são  

cruciais para que aconteça a perda, por assim dizer, da reputação. Colocar toda a atenção no 

casal é um dos problemas ao utilizar o termo pornografia de vingança, o que é preciso 

considerar é o caráter sócio-digital, as redes, na qual os indivíduos estão inseridos. Utilizar o 

termo pornografia de vingança neste trabalho, seria lidar de forma rasa com o conteúdo, em 

consonância com Petrosillo (2016), vejo que o termo oculta disputas classificatórias, tendendo 

a regulamentar a exposição da sexualidade feminina por meio de rótulos estigmatizantes, 

logo, por abordar outras categorias de sexualidade, não vejo adequado o uso do termo. 

Outra associação feita à pornografia de vingança é o consumo do chamado “pornô 

amador”, esse estilo, apesar de também configurar uma violência,  não se encaixaria dentro da 

categoria aqui utilizada de humilhação  por possivelmente constituir uma narrativa. Há uma 

construção do acontecimento, a indústria pornográfica utiliza-se da “linguagem” do amador 

para a produção de filmes categorizados dessa maneira, portanto, um filme “amador” nem 

sempre será uma humilhação, visto que para ser assim classificado é preciso entender o 

contexto, ter maiores informações sobre os envolvidos torna-se relevante.   

Em se tratando de análise sociológica, a pornografia de vingança refere-se, então, à 

um sentido prático e para a elaboração do estudo, é necessário uma chave analítica, a 

pornografia de humilhação só pode ser assim definida e encontrada onde há relações sociais, 

além disso, é preciso considerar de que forma os envolvidos em casos como o estudado, irão 

denominar suas práticas, qual o sentido dado às suas ações. 

 

2.4 Encontrando informantes 

 Ao utilizar a chave analítica da pornografia de humilhação, nota-se o entrosamento de 

“redes”, de relações. Dessa maneira, é preciso identificar a forma como a informação, neste 

caso as imagens ou vídeos, circula na rede pessoal de alguém. Faz-se necessário, então, criar 

uma rede de pesquisa, ou seja, apoiar-me em uma plataforma digital que irá proporcionar 

“informantes” ou, de acordo com Foote Whyte (2005), um “intermediário”, visto que, é ele 

quem “ "abre as portas" e dissipa as dúvidas junto às pessoas da localidade.” 

(VALLADARES, p. 154). 

Tendo obtido a autorização para realizar a pesquisa dentro do grupo, optei por 

divulgar um questionário como forma de primeira interação. O questionário serviu para 

compreender como seria a recepção pelos membros do grupo e quais poderiam ser os futuros 
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passos para a realização da pesquisa. Perguntas como idade, identidade de gênero, orientação 

sexual e quais plataformas digitais eram por eles mais utilizadas, estavam presentes no 

questionário. Busquei formas de obter o maior alcance possível dentro do grupo, tendo em 

vista que há, diariamente, uma enorme quantidade de postagens e o número de membros 

aumenta a cada hora. 

Com a análise prévia realizada, notei que associar uma imagem ao texto era uma das 

formas possíveis de obter a atenção dos membros, atenção essa redobrada caso a imagem 

tivesse, mesmo que não explicitamente, apelo sexual. Por conta do tema da pesquisa ser a 

divulgação de imagens íntimas, optei por utilizar uma fotomontagem que acompanhava uma 

notícia sobre a divulgação de um vídeo onde o ator norte americano Cody Christian, 

conhecido por atuar em um seriado para o público adolescente, apareceria se masturbando. A 

foto foi publicada no grupo acompanhada por um breve texto e um link que redirecionava 

para o site que hospedava o questionário. A figura 2, aqui apresentada, possibilita observar a 

publicação feita. Nela, consta apenas o texto tendo sido retirado apenas os comentários como 

forma de preservar os membros do grupo. 

Como é possível ver, inicio o texto com a frase “ajuda para o tcc”, apesar de ser algo 

verídico, essa frase é utilizada dentro do grupo quando é feito alguma publicação, seja para 

encontrar algum filme pornográfico ou alguma ajuda sobre qualquer outro tema relacionado a 

sexo. Poucas horas depois da publicação feita, já havia recebido um grande número de 

respostas, assim, ao longo de três dias obtive quatrocentas e oitenta e sete respostas. Devido 

ao grande número obtido, optei por encerrar o questionário ao final do terceiro dia. 
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Figura 2 - Print-Screen de publicação no Facebook 

 

Fonte: Facebook 

 

Além das informações supracitadas presentes no questionário, deixei uma caixa de 

texto ao final para que se pudesse escrever algum relato envolvendo o compartilhamento de 

imagens. Com essa opção visava identificar aqueles com quem eu poderia iniciar uma 

conversa e assim, talvez, torná-lo meu intermediário. Os meios para o possível contato eram 

indicados pela própria pessoa, os mais escolhidos foram Facebook, e-mail e WhatsApp.  

Quatrocentas e oitenta e sete pessoas, é, de certa maneira, algo inviável de ter como 

intermediário, assim, os relatos feitos ao final do formulário auxiliaram na  a seleção de um 

menor número de pessoas. Assim, cheguei ao número de cinquenta e seis respostas, sendo 

que, dentro deste número, obtive o retorno de vinte pessoas e ao longo das conversas esse 

número  reduziu para oito pessoas. 

  Além de proporcionar este contato, o formulário trouxe algumas afirmações para o 

resultado obtido com a observação inicial. Como por exemplo, a maioria dos membros se 

identificarem com o gênero masculino, visto que das respostas obtidas 97,5% identificavam-

se com esse gênero e 87,5% afirmam ser homossexuais. Outro ponto apresentado pelo 

questionário, foi a idade dos membros, a grande maioria (76,6%) encontram-se entre 18 e 26 

anos. 
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Dos meios indicados, os mais utilizados foram o Facebook e o e-mail. Assim como 

optei por não utilizar o perfil pessoal do Facebook, evitando a intromissão de assuntos 

pessoais com os da pesquisa, obtive um novo número de telefone para realizar o cadastro no 

WhatsApp e entrar em contato com aqueles que optaram por essa plataforma. Contudo,  não 

houve maiores retornos via WhatsApp , apenas uma pessoa respondeu inicialmente ao meu 

contato, mas em poucos dias não obtive mais respostas.  

Apesar do caráter mais formal do e-mail, visei aproximar esse contato a uma conversa. 

No primeiro momento, realizei algumas perguntas, mas o caráter de entrevista poderia 

influenciar na forma como a resposta poderiam ser dadas, seria capaz, até mesmo, de 

produzir uma construção fantasiosa. Ademais, a “observação participante supõe a interação 

pesquisador/pesquisado. As informações que obtém, as respostas que são dadas às suas 

indagações, dependerão, ao final das contas, do seu comportamento e das relações que 

desenvolve com o grupo estudado.” (VALLADARES. 2017, p. 154). 

Algumas conversas aconteciam diariamente, outras com um espaço maior de tempo, 

mas independentemente de como e quanto tempo as conversas tiverem, é preciso ressaltar a 

importância que elas possuem para o trabalho. Por meio delas, as perguntas que pairavam 

sobre minha cabeça foram obtendo respostas, ao mesmo tempo que outras perguntas foram 

sendo trazidas. O caráter informal proporcionou o que vejo como uma troca de 

conhecimentos, o que os autores por mim estudados me apresentavam, aparecia em minhas 

falas e eram rebatidas ou reafirmadas pelas conversas, com isso, compreendi na prática que 

“é preciso aprender quando perguntar e quando não perguntar, e também que perguntas 

fazer” (FOOTE WHYTE. 2005, p. 303,).  

Solicitei o uso de trechos deste conteúdo obtido nas conversas, aos que se 

disponibilizaram a conversar, todos autorizaram o uso de suas falas. Estas apareceram daqui 

em diante. Os nomes foram alterados seguindo a escolha feita por eles mesmos, optei por 

deixar que escolhessem seus nomes. Mantém-se apenas a idade e o local em que reside. 
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3. As redes   

3.1 Entre dois mundos  

 

Eu sou da época da internet discada (é, tô velho mesmo... rs), e nada mudou 

desde então. A busca pela pornografia é a mesma de anos atrás, só mudou a 

velocidade, os meios (apps e tecnologias) e a inclusão digital, que permitiu 

um acesso maior a todos. Talvez pela facilidade de se encontrar e saciar seus 

desejos, que, nos meios comuns (digo filmes e revistas pornôs) elas não 

encontrassem.  

                                              (Alek, 36 anos) 

 

O que a fala acima mostra é uma das infinitas possibilidades que a internet 

proporciona, sendo neste caso, a busca pela pornografia. E como  o desenvolvimento desta 

ferramenta apenas aprimorou uma prática que já existia. Alek foi uma das pessoas que 

entrevistei que não se encaixava dentro da principal faixa etária presente no KGB Townsville 

+18. Seu discurso permite compreender que a visão inovadora que a internet pode apresentar, 

é possível de ser questionada. Sua fala também indica como as práticas podem ser  

renomeadas no meio da internet. Para ele: “A troca de nudes, sempre ocorreu, só ganhou um 

nome pra isso. Antigamente a gente trocava fotos mais ousadas, ou falava a real, do tipo, tem 

foto do “pau” ou “bunda”. Hoje existe um nome, nude”. 

A internet atrai a atenção de diferentes setores, do  usuário trivial aos acadêmicos; 

Tendo o seu uso inicial restrito ao campo acadêmico e só depois de algum tempo sendo 

comercializada, é vista como uma porta de acesso a diferentes conteúdos. A internet é “mais 

do que um mundo virtual, tomado como oposto do mundo real, estamos diante da contínua 

produção humana de novos mundos [...] por meio de produções de conexões e de sua 

ordenação.” (RAMOS, 2015, p. 59). A produção de “novos” mundos é um jargão comumente 

utilizado ao se falar em internet, essa ferramenta é vista como algo inovador, mas é preciso 

entender que a internet ou “mídias digitais”, “potencializam e transformam meios anteriores 

de comunicação, os quais, por sua vez já foram inovadores e causaram grandes mudanças 

sociais e subjetivas” (MISKOLCI, 2011, p.10). 

Aplicando um olhar mais crítico sobre a internet, pode-se percebê-la como uma 

extensão da prática colonial. Afinal, nesse período, objetivava-se a dominação territorial e um 

dos recursos utilizados para obter essa dominação era  a construção de vias de comunicação, 

portanto, “tratava-se da construção de uma estrutura estatal organizada em rede” (RAMOS, 

2015, p. 58). O que essa estrutura no período colonialista  produzia eram as conexões com 

intuito de obter ganhos, tais conexões se davam por meio da rede. Dessa maneira, titular a 



                                                                                                                                                            

30 

internet como absolutamente  inovadora no quesito conexão por meio de redes é impreciso. 

“Um bom exemplo é o de como as mensagens instantâneas atuais foram precedidas pelo 

serviço postal, em especial, o telegrama, o qual já foi a forma avançada e rápida de troca de 

correspondência.” (MISKOLCI, 2001, p.10). 

 Ora, se, inicialmente em épocas coloniais, a dominação territorial era um dos 

principais  objetivos, é preciso atermo-nos ao fato de que  a internet,não ocupa nenhum 

espaço físico. O que há, na realidade, é a produção de um “espaço social cuja materialidade é 

a informação e seus modos de transmissão” (RAMOS, 2015, p. 59) A rede, no quesito 

internet, é fruto da capacidade dos computadores, tablets, smartphones e tantos outros objetos, 

de produzirem intercomunicação. o  ciberespaço, de acordo com Ramos (2015), se caracteriza 

pela distância e relação entre nós produzida por tais objetos. 

Devido ao seu caráter de não fisicalidade, a internet trás a ideia de ser um “espaço” 

totalmente alheio ao meio físico,  “on-line” e “off-line” são termos utilizados para fazer essa 

distinção entre “mundos”, “espaços”. Tende-se a pensar as plataformas digitais, a exemplo 

Facebook e WhatsApp, como algo diferente da “rede social”, para tornar esse pensamento 

mais claro, digamos que há a dualidade de real e virtual. Assim, ter-se-ia uma vida virtual e 

uma real, dois mundos, aparentemente, distintos. Entretanto, se analisarmos melhor, por 

exemplo, o caso do Facebook, diferenciar o que é on-line o que é off-line, real e virtual,  

torna-se uma tarefa quase impossível.  

A princípio, referenciar o Facebook e outras plataformas de interação como “rede 

social” não seria um equívoco, em realidade, usar esse termo, mostra como a internet 

incorporou uma terminologia utilizada para referir-se às conexões estabelecidas em um 

espaço físico, por assim dizer. Por outro lado, essa apropriação do termo, gera um 

apagamento do sentido primário de “rede social”, já que ao questionar qualquer indivíduo o 

que, para ele, seria uma rede social, categoricamente obteremos o nome de algum site cujo 

objetivo é a interação, sendo o Facebook o mais provável de ser citado. Afinal de contas, a 

plataforma criada por Mark Zuckerberg e seus amigos de faculdade em 2004, e inicialmente 

restrita aos alunos da universidade de Harvard, hoje conta com inúmeros usuários, chegando 

ao montante de 1 bilhão, de acordo com notícia publicada no início do ano pelo site G1. O 

que dificulta a separação do “real” do virtual” é a notável aproximação desta plataforma com 

a dita vida real, o próprio grupo "KGB-Townsville" explicita a linha tênue entre “on” e “off”, 

visto que esse segue ordenações semelhantes à organização social vista como “real”. 

Recorrendo a conversa com Alek mais uma vez, é possível ver que, por mais que se acredite 

que a internet é alheia ao “mundo real”, a longa experiência com o meio digital dá uma visão 
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diferenciada para ele… “[...] não acredito muito em vida offline, já que uma saída com 

amigos, geram check-ins, selfies, marcações em fotos e assim por diante. E online, as pessoas 

buscam essa atenção, que talvez offline elas não teriam”. 

 O que as plataformas digitais, vistas como redes sociais, nos mostra, é a capacidade 

de duplicar on-line a rede off-line. Dessa forma, o Facebook e o WhatsApp, por exemplo, 

possuem a capacidade de ampliar e duplicar as redes locais, além disso, garantem, por meio 

das multiplicidades de  redes, a diferenciação dos conteúdos que circulam e do contexto de 

circulação, ou seja, um conteúdo publicado em um perfil no Facebook, uma foto por exemplo, 

pode não ser a mesma que será utilizada no Twitter.  

Um exemplo claro da forma como a rede “on-line” tende a duplicar a rede “offline” é 

a identificação requerida ao entrar em uma plataforma digital, o que pode ser visto como 

“sujeição”, ou seja, tornar-se um sujeito “on”. 

Assim como em qualquer sociedade, os indivíduos constroem suas identidades ao 

longo do seu processo de existência, seria, dessa maneira, a construção do “eu”. Para ser um 

indivíduo, um sujeito, é preciso ter identidade, é preciso, ser “eu”. De forma semelhante, o 

acesso às plataformas digitais acontece pela sujeição, já que, “para existir na rede, o indivíduo 

terá de fazer um investimento indenitário com os recursos disponíveis naquele segmento de 

rede. Terá de partir delas para construir um nome, uma imagem e uma reputação [...]” 

(RAMOS, 2015, p. 65). Essa criação de um perfil “on-line” abre inúmeras possibilidades aos 

indivíduos, uma delas é a ideia de poder ser quem quiser ser.  

 Os perfis “Fakes” eram uma prática comum no Orkut, uma rede social antecessora ao 

Facebook. O Fake, tomando o sentido literal da palavra inglesa, é um perfil “falso”, logo  

aquela pessoa não é, em “realidade” quem diz ser. O perfil fake seria então a construção de 

outra personalidade, outra identidade.  

Em uma conversa informal com amigos, rememorando o período em que todos 

usavam o Orkut, em um dado momento, uma de minhas amigas diz: “já tive um perfil fake 

nessa época. Eu tinha o meu real e o falso. Tive até um namorado com o fake.”. O que esse 

comentário feito de forma informal sugere, é justamente o caráter permissivo que a internet 

possui, o  de lhe deixar ser quem quiser. O perfil fake ainda é algo amplamente comum, sendo 

citado durante a minha conversa com Alek. Para ele, ao estar “online as pessoas criam 

escudos achando que são inatingíveis, criam coragem e dizem coisas que não diriam 

pessoalmente, ou não, já que ainda criam inúmeros fakes até hoje no intuito de se passar por 

quem não são ou de difamar e caluniar.” A fala de Alek sintetiza em poucas palavras essa 

ideia de que a internet pode ser um lugar onde há a liberdade de expressar-se como quiser. O 
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indivíduo online não pode ser atingido da mesma forma que o offline, não existiriam regras 

claras em relação à internet e pela ideia de não “espacialidade” esta acabaria sendo um 

escudo, um “lugar” onde a ação feita não gera interferência na vida “real”.  

 Um exemplo que é possível ser tomado aqui para mostrar como ainda utilizam-se de 

perfis “fake” e quais propósitos ele pode ter,  seria o programa “Catfish” do canal norte-

americano MTV que, inclusive, devido ao sucesso,  ganhou uma versão nacional no ano 

passado. O programa consiste em promover o encontro de casais que se conheceram por meio 

da internet, entretanto, nunca se viram pessoalmente, chegando até mesmo a nunca terem se 

visto via plataformas que possibilitam chamadas de vídeo. Na grande maioria dos casos a 

pessoa que procura o canal de televisão descobre que a pessoa que ele/ela mantinha um 

relacionamento não é quem dizia ser, sendo assim, um perfil fake. Ainda tomando como 

exemplo o programa, há casos em que a pessoa é realmente quem diz ser, entretanto sente-se 

desconfortável consigo mesmo (a). Nesses casos, as fotografias utilizadas são de outras 

pessoas ou dele (a) mesmo (a), mas antiga. Em um dos episódios apresentados,  um homem, 

transsexual, mantinha um relacionamento “online” com uma mulher cisgênero, mas nunca 

havia proposto um encontro “real” por medo de uma possível rejeição.  

 Os exemplos trazidos pelo programa  nos dizem, e reafirmam, as infinitas 

possibilidades que o “eu” encontra na internet. Apesar de poder construir sua própria 

identidade, a aproximação do eu “real” e do eu “virtual”, principalmente em redes sociais 

como Facebook pode se dar de forma intensa. Fazer uma separação de real e virtual pode ser 

inadequado, por outro lado, como veremos mais a frente, essa vinculação entre redes pode 

produzir a exposição, em melhores termos, a contaminação. Algo de determinada plataforma 

digital atinge a rede social externa a esse meio, uma exposição, uma contaminação do offline 

pelo online, e, diferentemente do que se pode pensar, a ação online pode efetivamente 

interferir na vida “real”.  

Tomando o perfil fake, podemos vê-lo como uma ferramenta que proporcionará a 

contaminação de redes. Citando caso parecido, destaco um trecho da conversa com Alek.  

 
Eu conheci um cara e acabei dando um “fora” depois que avisei que estava 

no serviço e ele disse que queria me mostrar uma coisa na cam, aceitei o 

convite e ele estava se masturbando. Discuti com ele, falei um monte e 

passado uns meses, ele abriu um perfil com uma foto minha e colocou que 

eu tinha HIV. Um amigo meu viu, e começou a falar com ele e me ligou.  

 

 De acordo com seu relato, ele sabia quem teria criado o perfil devido a forma de 

escrita e por ter sido poucos dias após o  “fora”. O que me foi dito é que o perfil foi excluído  
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pouco tempo depois de Alek ter feito uma denúncia à plataforma que hospedava o perfil. 

Nesse caso, as imagens que relacionavam Alek como um possível portador do vírus HIV não 

atingiram totalmente a sua rede offline. Antes que mais amigos e familiares pudessem ter tido 

acesso ao perfil, ele foi removido. Entretanto, esse relato se faz importante aqui, afinal, o que 

teria acontecido se outras pessoas próximas a ele vissem esse perfil? A “imagem” dele, 

construída tanto online quanto offline estaria, de certa maneira, sendo atacada? Essas 

perguntas permeiam essa pesquisa, afinal, se a “imagem” ou a reputação de alguém pode ser 

“atacada” relacionando-a com um vírus que estigmatizou os homens gays, o que aconteceria 

se fossem imagens onde a pessoa aparece nua ou em um ato sexual?  

Temos então a ruptura de mundos, a pornografia de humilhação seria o elemento que 

denota a quebra da polaridade entre real e virtual, explicitando o caráter replicante das redes 

sociais online. Entretanto, para compreender esse caráter é preciso olharmos, mesmo que 

brevemente, para as formas de interação movidas pelo desejo homoerótico que acontece nas 

redes online desde o aparecimento da internet comercial.  

 

3.2 Do bate-papo UOL ao Grindr 

Em 1960, temos o que fica conhecido como a  insurgência de “novos” movimentos 

sociais, como “o movimento pelos direitos civis da população negra no Sul dos Estados 

Unidos, o movimento feminista da chamada segunda onda e o então chamado movimento 

homossexual” (MISKOLCI. 2012, p. 21,). As principais demandas desses movimentos, de 

acordo com Miskolci (2012) seria “a luta feminista pela contracepção sob o controle das 

próprias mulheres, dos negros contras os saberes e práticas racializadores e dos homossexuais 

contra o aparato médico-legal que os colocavam[...]”, portanto, o que esses movimentos 

proporcionam é o questionamento dos padrões morais, repensar os constructos “balizadores” 

da sociedade.  

Apesar das reivindicações, a expressão da sexualidade “homo” ainda era algo 

marginalizado, havia apenas alguns lugares em que se poderia ter o direito de se expressar 

livremente. Um dos exemplos desses “locais” foi o bar “StoneWall”,  frequentado por 

membros do comunidade LGBT da época,  tornou-se palco da rebelião que culminou no 

surgimento do que conhecemos hoje como a “Parada LGBT”. Esses locais específicos, após a 

revolta, foram sendo ampliados, principalmente nos países Europeus e na América do Norte, 

entretanto, aqui no Brasil, esses espaços não se desenvolveram, levando ao “cruising, a 

paquera gay itinerante, um resultado do caráter “sem lugar” da homossexualidade em 

sociedades conservadoras como a brasileira. (MISKOLCI, p. 175, 2009). 



                                                                                                                                                            

34 

Se, frequentar locais destinados ao público LGBT não era uma possibilidade, 

impedindo a “paquera”, a partir de 1997 a internet comercial muda esse cenário “transferindo, 

ampliando e até mesmo recriando o espaço para a socialização de sexualidades dissidentes” 

(MISKOLCI. 2009, p.175), assim, o que a internet traz, é a possibilidade de socialização, 

tornando-se, analogamente, um espaço para a “paquera” dessas sexualidades não permitidas. 

Ao falarmos em redes sociais, ou plataformas digitais, voltada para o público 

homossexual, há atualmente uma infinidade de opções. Entretanto, as formas que são 

utilizadas em relação a outras plataformas carregam certas diferenças. Aquilo que é publicado 

no Facebook, não é o mesmo publicado no Hornet10, da mesma forma que pode não ser a 

mesma que é publicada no Instagram11. Traçando uma analogia, assim como fez Petrosillo 

(2016) em sua dissertação sobre nudez e sexualidade feminina nas escolas, plataformas como 

Facebook e Instagram seriam semelhantes às varandas, pois possibilitariam, quando postado 

publicamente, o acesso ao o que aconteceria dentro da residência, ou seja, uma amostra do 

lado “privado”.  

De maneira contrária, outras plataformas permitem maior privacidade, como o caso do 

Hornet. Neste aplicativo é possível usar fotografias em que não apareça o rosto e as 

quantidades de informações pessoais requeridas são mínimas. Outras em que é possível um 

controle maior do que será divulgado são WhatsApp e SnapChat, em ambos é possível 

direcionar quem receberá a informação. Essa função também está presente no Facebook, 

porém, este está ligado de forma mais densa, na maioria dos casos, às redes off-line, logo, 

aquilo que é divulgado pode contaminar mais facilmente a rede offline.  

Se hoje há plataformas específicas para a interação entre homens gays, nos primórdios 

da internet a situação era bem diferente. Muito antes do Orkut, tido como precursor das redes 

sociais, o Bate-Papo UOL era o principal “local” para a interação homossexual, interação essa 

que chamarei aqui de sociabilidade homoerótica. Este termo, “homoerótico”  não é de minha 

autoria, aparecendo originalmente em um dos trabalhos de Jurandir Freire Costa,  utilizo-me 

deste termo pelo fato de que as interações a qual voltei minha atenção estarem ligadas ao 

prazer, ao erotismo, ao desejo de relação com alguém do mesmo sexo.  

Além disso, o termo possibilita a desassociação da ideia de identidades fixas, a forma 

como os indivíduos se identificam variam, assim, não há uma fixidez na identidade Gay, o 

que o emprego do termo denota é a “ “atração pelo mesmo sexo”, ideia que deve ser aceita 

                                                
10Aplicativo que utiliza geolocalização para encontrar possíveis parceiros, seu público alvo são 
homens gays. 
11Rede social destinada a publicação de fotografias que pode ser conectada ao Facebook 
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com reservas, dada sua ambiguidade semântica. Melhor seria dizer, então, que o emprego do 

termo visa sobretudo distanciar o interlocutor de sua familiaridade com a noção de 

“homossexualidade”.(COSTA. 1992, p. 23).  O que se busca aqui, é fugir de generalizações, a 

conduta vista como “homossexual” pressupõem singularidade, entretanto, é preciso considerar 

a pluralidade das práticas sexuais, como exemplo, um dos rapazes que conversei, identificava-

se como bissexual, tendo desejo pelos dois sexos, logo, não seria cabível embuti-lo no 

espectro do “homossexual”. Por conseguinte, as relações e as sociabilidades aqui estudadas 

tratam do desejo homoerótico.  

Voltando às plataformas de interação, como fora  mencionado, o Bate-Papo UOL foi 

um dos primeiros espaços para a sociabilidade homoerótica, principalmente aqui no Brasil. 

Criado em 1996, o objetivo principal era promover a interação entre diferentes pessoas de 

diferentes localidades, para utilizar o site era pedido apenas um “nick”, abreviatura de 

nickname, que em tradução literal seria “apelido”. Após a inserção do apelido bastava 

“entrar” em uma das salas disponíveis, divididas em categorias, como  esporte, cinema, 

música e sexo. As salas eram para conversas em grupos, mas havia a possibilidade de 

conversar com algum usuário de forma “privada”.  

Esse tipo de interação estava baseada no anonimato, somente após algum tempo de 

conversa, em muitos casos levados para outras plataformas, como o já extinto 

Messenger(MSN),  e após algum tempo de conversa, que poderia variar de horas até mesmo 

dias, é que possivelmente aconteceria um encontro “real”.  

Nos anos de 1990, o Bate-Papo UOL atingia 1,5 milhões de visitas diárias, hoje ele 

chega a 2,5 milhões, de acordo com  uma reportagem divulgada pelo site TecMundo.  

Apesar dos “avanços” que a internet passou, essa plataforma ainda é usada com a 

mesma finalidade, entretanto, os anos 2000 trouxe outras possibilidades, como o uso de 

aplicativos que utilizam dados de GPS para localizar pessoas próximas disponíveis para 

encontros e uma possível relação sexual. Mais especificamente, em 2009, foi criado o 

Grindr, aplicativo voltado para “homens gays” que usa localização via GPS.  

A utilização é similar a qualquer plataforma digital, sendo preciso criar um perfil, 

entretanto, poucas informações são requeridas, além disso, a foto não necessariamente 

precisa mostrar o rosto. Após o cadastro, o usuário é direcionado para a página inicial do 

aplicativo, lá, aparecem pequenas fotos de outros usuários que estão próximos. Ao clicar na 

foto de alguém que chame atenção, será apresentado breves informações sobre esse perfil, 

além disso, poderá iniciar uma conversa e trocar fotos pelo “chat”. Dessa conversa é possível 

acontecer o encontro “real”. 
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Todos os rapazes com quem conversei fazem ou já fizeram uso deste ou de aplicativos 

semelhantes, “Eu usava hornet, grindr, Tinder, pof, scruff… Alguns ao mesmo tempo, às 

vezes revezava... Às vezes só instalava um, Às vezes instalava todos”, afirmou Bernardo,21 

anos, morador do Rio de Janeiro. Todos os aplicativos mencionados por Bernardo seguem o 

mesmo padrão de localização via GPS.  

Segundo uma notícia publicada em 2010 no portal de notícias R7, naquele ano o 

aplicativo Grindr contava com mais de 1 milhão de usuários em 180 países, sendo 6.000 no 

Brasil. Ainda segundo a reportagem, um usuário gasta em média 1.3 hora utilizando o 

aplicativo. Há de se considerar que o número de usuários aumentou vertiginosamente ao 

longo dos anos, logo,  em concordância com Petrosillo (2016): 

 

Os celulares ininterruptamente online, permitindo acesso às mais diversas 

formas de contato com o outro, funcionam como um dos mecanismos atuais 

para fazer o sexo falar. É por meio desse aparato e de aplicativos instalados 

nele, que aparecem novas ferramentas para a expressão sexual, 

concomitantemente a novos reguladores. 

 

 

3.3  Discreto e sigiloso 

Em outubro de 2016, no Espaço UFF de Fotografia Paulo Duque Estrada, entrou em 

cartaz a exposição “Amores Instantâneos”  com obras do artista Luiz Sisinno, as peças da 

exposição consistiam em fotografias antigas em molduras “vintage” de cores fortes, algumas 

das fotos foram coletadas em feiras de antiguidades e outras da própria família, além da 

moldura o artista colocou tiras, feitas com a rotuladora Sylvapen, sob o rosto das pessoas com 

textos retirados do Grindr. A ideia, segundo o artista, era mostrar o amor na era digital com o 

uso de aplicativos. 

Como pudemos ver, o uso de aplicativos difundiu-se amplamente ao longo dos anos, 

assim, ao olharmos para uma exposição que utiliza termos oriundos dessas plataformas 

podemos enxergá-la como um indicador de como estas plataformas foram absorvidas e, 

aparentemente, alteraram as formas de interação com base no desejo erótico, neste caso, o 

homoerótico. O que a internet possibilita é a oportunidade de “conhecer parceiros e até fazer 

amizades sem o ônus da exposição de seus interesses eróticos no espaço público” 

(MISKOLCI. 2013, p. 302), voltamos então à ideia  do “eu” verdadeiro e do “eu” virtual. 

Trechos como “Macho socador”, “Discreto”, “novinho 21 cm” eram vistos sob as 

fotografias, tais nomeações são comuns em aplicativos onde há a socialização homoerótica, 

como no caso do já citado Grindr, um dos fatores para tal uso é  o “anonimato”, muitos 
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deixam claro em seus perfis serem “discretos” ou “sigilosos” e são esses termos, que sendo 

melhores analisados, podem nos indicar a diferenciação do “eu”. Por “discreto” entende-se 

aquele homem cujo desejo erótico não é de conhecimento de seus familiares e amigos, o 

mesmo vale para o “sigiloso”, já que seu desejo se mantém sob “sigilo” e assim também deve 

ser a relação que possa acontecer.  

Nos casos em que há a identificação com esses termos, fotografias onde aparece o 

rosto ou informações que associe essa pessoa à alguém “fora” do aplicativo são evitadas. A 

conduta de quem utiliza esses termos evita a contaminação de redes, desta maneira a conversa 

iniciada no chat serve como uma “peneira”, ali será perguntado como o outro é fisicamente, 

algo relacionado aos gostos e principalmente se não é alguém ligado à sua rede “offline”, 

como, por exemplo, possui amigos em comum, e se também mantém sua sexualidade em 

sigilo, “se o interesse for mútuo, trocam identidades para se adicionarem no Messenger ou 

Skype, em que cada vez mais usam a câmera e o microfone para começar a se conhecer” 

(MISKOLCI. 2013, p. 308). O Facebook também pode servir como meio para se conhecerem, 

entretanto, devido a sua maior ligação com a rede “offline” seu uso, nesses casos, geralmente, 

não é feito. 

É preciso ressaltar, que mesmo nos casos em que o usuário deste aplicativo não se 

denomina como “discreto”, indicando que sua sexualidade, na maioria das vezes, não é um 

segredo, a prática de não mostrar o rosto também é realizada, porém, com uma diferença. No 

perfil pode constar uma fotografia de seu rosto, mas durante a conversa, quando acontece a 

“troca de nudes”  o rosto não se faz presente. 

  

[...] evito ao máximo mostrar o rosto em qualquer foto desse tipo, quando 

comecei a fazer esse tipo de "troca", mais ou menos 3 anos atrás, era mais 

comum eu cometer esse tipo de erro, mas com o passar do tempo e, levando 

em consideração o futuro profissional que eu desejo ter, comecei a ter muito 

mais cuidado com esse tipo de coisa. 

                                                                                (Caio, 19 anos, GO) 

  

Nunca mostro rosto, acho, erroneamente, que não mostrando o rosto 

as pessoas não vão saber que sou eu. 

                                                                                (Diego, 24 anos, SP) 

  

 

Geralmente, nas nudes em si não tem meu rosto, mas em aplicativos de 

pegação eu tenho fotos que tem meu rosto. Tanto só de rosto como semi 

nudes com meu rosto. 

                                                                               (Vitor, 25 anos, SP) 
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Os trechos mostrados foram citados por alguns dos rapazes com quem conversei, 

sendo que dentre esses, o Caio foi um dos que mais mantive contato. Assim como a maioria 

dos que conversei, Caio utilizava aplicativos para conhecer novos “caras”, não 

necessariamente com  desejo sexual, mas também para amizades. Nessas conversas, mesmo 

quando a intenção era a amizade, ele costumava trocar nudes e uma determinada pessoa 

acabou mostrando a foto de Caio para um amigo. 

Quando fiz amizade com um cara no qual eu era interessado acabei [...] 

compartilhando algumas nudes com ele, como a gente ainda tava no 

"começo" da amizade ele ainda não sabia que eu sou muito reservado 

quanto a terceiros tendo acesso a esse tipo de foto minha sem o meu 

consentimento e ele acabou compartilhando essa foto com um amigo dele 

que fazia parte do meu círculo de amizade (o cara é meu veterano). 

Descobri que isso aconteceu porque ele mesmo me disse que tinha 

compartilhado essa foto e que a pessoa em questão tinha gostado, ele deve 

ter pensado que eu gostaria do elogio. 

Apesar de a foto ter chegado ao conhecimento de um de seus amigos, outras pessoas 

ligadas a sua rede não tiveram acesso à fotografia. A exposição, de certa maneira, foi 

controlada, ao menos de acordo com seu relato. Durante a conversa ele afirmou que tem 

evitado cada vez mais mostrar o rosto por conta da carreira ligada ao campo acadêmico que 

escolheu. Para Caio, uma foto onde seu órgão genital  aparece pode ser o fim de sua futura 

vida profissional, ele seria exposto, humilhado. O compartilhamento de sua foto não afetou 

diretamente sua vida, entretanto, o alertou para um possível problema futuro, fazendo-o adotar  

a prática de não mostrar o rosto. Mas, se o rosto não se faz presente nas fotografias, o que 

comumente pode ser visto como um atrativo e indicador de beleza, outras partes do corpo são 

colocadas em jogo, temos então a valorização do corpo. Nessas plataformas “o corpo parece 

ganhar até mais centralidade que na vida cotidiana.” (MISKOLCI. 2013, p. 312). 

“O corpo que na idade média se ocultava sob o mistério, é hoje um corpo que se 

mostra, é enaltecido, cheio de controle [...]” (SAMARÃO. 2014, p.81) e nos aplicativos de 

sociabilidade homoerótica, o corpo é o cartão de visitas dos usuários. A página inicial dos 

aplicativos é recheada de fotografias de abdômen, o corpo “malhado” é referido como 

“padrão”, os homens que costumam apresentar esse corpo e serem de etnia branca são 

chamados de “padrãozinhos” ou “Barbies” em referência à ideia de perfeição que a boneca 

tem. O corpo colocado nesses aplicativos é o que vai atrair, ou não, o outro, o corpo possui 

significado dentro, e fora, dessas plataformas.  
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Em conversa com Caio, ela afirma haver preconceitos como “achar homens acima do 

peso descuidados, homens com muito pêlo não higiênicos”, todos esses preconceitos citados 

por Caio tomam o corpo como base. Se o corpo é valorizado, assim também é os órgãos 

genitais, durante as conversa que tive, a maioria dos rapazes que afirmaram terem 

compartilhado ou recebido alguma foto íntima , na maioria das vezes, a razão era para mostrar 

algum atributo, ou a falta de um atributo, da pessoa na foto. “Eu enviei uma nude que eu 

recebi para um amigo para fazer comentários sobre, porque foi bem interessante a foto... era 

interessante pelo tamanho e eu queria mostrar pra esse meu amigo só por mostrar mesmo... 

Até onde eu sei, ele não sabe que eu fiz isso”, afirmou Bernardo ao relatar ter enviado uma 

nude de outra pessoa sem que ela soubesse.  

O que pude notar é que, ao mesmo tempo em que há a valorização do corpo, há uma 

pretensa banalização da nudez. Em verdade, é possível afirmar que a nudez seria  uma 

linguagem simbólica dentro dessas plataformas, as nudes são um aparato informativo 

utilizado no “jogo da sedução”, utilizado tanto por “discretos” como pelos que não escondem 

sua sexualidade. Essa ideia, da nude como uma linguagem simbólica, se faz presente na fala 

de Flynt, paulista de 25 anos. Para ele 

 

Todos temos curiosidades sobre os corpos alheios, principalmente, quando 

pretendemos ter algum tipo de relação com a pessoa, ainda mais se for 

relação sexual, então, mandar nudes acaba sendo uma maneira de seduzir e 

causar excitação na pessoa. 

 

 

3.4 O monstro no armário  

Vimos até aqui a transformação da sociabilidade homoerótica proporcionada pelo 

avanço da internet, a nude surgindo como um aparato essencial para a interação e o anonimato 

ainda sendo almejado. Mas, se olharmos com atenção, é possível notar que mesmo por trás do 

anonimato há a identificação e indicação do desejo. Por exemplo, o “Macho Socador”, o que 

esse apelido denota é que ao usar esse termo o usuário se identifica como homem “viril” e que 

preferencialmente procura por homens passivos, já que “socador” refere-se ao ato de 

penetração. Muito além de ser um mero apelido, essas nomeações são códigos, linguagem 

dessa sociabilidade. Segundo Miskolci (2009) os apelidos denotam uma autoimagem, 

delimitam valores estéticos, morais, status e condições em que pretende se relacionar.  

Apelidos como “casado”, “tenho mina” expressariam o gênero,  seria o “masculino”, 

o“macho” na linguagem da internet. Nessa mesma linguagem, “sigilo absoluto”, como já 

mencionado,  indica o tipo de relação que se pretende.  Os apelidos usados podem, inclusive, 



                                                                                                                                                            

40 

manifestar o “regime do armário”, a construção do masculino e a exigência da manutenção do 

segredo. Para melhor entendermos essas questões, devemos analisar o que se entende por 

“dominação masculina”, porém, lançando olhar sobre essa dominação em relação à 

homossexualidade. 

O movimento homossexual, atual movimento LGBTQ12 , luta por direitos que são 

renegados, a exemplo disso, até os anos 1967 era considerado crime ser homossexual na 

Inglaterra e País de Gales e  atualmente em 73 países ainda é crime ser homossexual.  Na 

lista, divulgada em 2016, figuram países como Afeganistão, Barbados, Marrocos e Malásia. O 

Brasil encontra-se fora dessa lista, a união entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida 

judicialmente, colocando o país na lista de países que reconhecem a homossexualidade.  

Entretanto, ao jogar LGBTQ associado à palavra morte em qualquer site de busca, as 

notícias relacionadas mostram uma realidade longe  de reconhecimento e proteção. Um grupo 

Gay da Bahia, o GGB, fez um levantamento do número de óbitos de pessoas cuja orientação 

sexual são vistas como “desviantes”, em notícia divulgada no site da Revista Fórum, 343 

mortes foram registradas no país no ano de 2016.  Homofobia, bifobia, lesbofobia e transfobia 

são alguns termos empregados para falar sobre a discriminação de pessoas LGBTQ’s, a 

prática de discriminação não é passível de punição. 

A homossexualidade, era, e ainda é, vista como algo dissidente, até mesmo como 

anormal e como  uma doença. Dessa forma, há de se considerar que ser publicamente 

homossexual é uma atitude pouco praticada. O que se produz a partir disso é  a noção de 

homossexualidade como segredo. Para Sedgwick (2007), citada por Richard Miskolci (2009, 

p.30): 

  

Ao final do século XIX, quando virou voz corrente – tão óbvio para a 

Rainha Vitória como para Freud – que conhecimento significa conhecimento 

sexual e segredos, segredos sexuais, o efeito gradualmente reificante dessa 

recusa significou que se havia desenvolvido, de fato, uma sexualidade 

particular, distintamente constituída como segredo.”  

 

Logo, a sexualidade secreta, principalmente aquela vista como diferente da norma, 

produz o que se chama de  “armário”. A analogia com o móvel indica “um regime de controle 

da sexualidade que rege e mantém a divisão binária hetero-homo da sociedade ocidental desde 

os fins do século XIX.” (MISKOLCI. 2009, p. 171). Identificar-se como homossexual o 

colocaria , quase que automaticamente, os indivíduos dentro de armários, sendo o segredo 

algo requerido. 

                                                
12 Sigla para representar o movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Queer 
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 As atuais mudanças sociais podem permitir uma maior libertação do armário, 

entretanto, a escolha  de ficar dentro ou fora do armário, não é necessariamente uma escolha 

individual. O sujeito é involuntariamente colocado dentro do armário por sua sexualidade, a 

tentativa de sair dele pode acarretar inúmeros acontecimentos, dentre eles a morte, por isso, a 

maioria de “homens e mulheres que se interessavam pelo mesmo sexo viveu em segredo[...]” 

(MISKOLCI. 2009, p. 172). A sujeição do indivíduo, a criação do “eu”, sofre agência social, 

os indivíduos seguem regras e moralidades impostas, dentre as quais encontra-se a  

sexualidade. 

Uma das ferramentas que fazem parte desse processo de socialização e construção de 

sujeito, são as escolas, essas instituições auxiliam “a fazer da infância e da adolescência, fases 

dirigidas para a construção de homens e mulheres ideais; leia-se: pessoas “normais”, 

“corretas”, como nossa sociedade nos faz crer que devemos ser.” (MISKOLCI. 2012, p. 11-

12), a escola, dessa maneira, se faz presente no período  “em que a sexualidade se torna uma 

questão muito importante: na adolescência/juventude[...]” (HEILBORN. 2006, p, 46). O que 

se tem, por consequência,  é a tentativa de  construir  sujeitos socialmente aceitos, sujeitos que 

seguem as regras da masculinidade. A ideia de uma “masculinidade” se faz  presente nos 

trabalhos do sociólogo francês Daniel Welzer-Lang. Seus argumentos em relação a  

construção de uma  masculinidade é de grande valia para a elaboração desta pesquisa, o 

trabalho do sociólogo permite analisar as engrenagens do aparato social a partir do 

pressuposto da dominação, sendo esta, masculina. 

Se ainda nos atermos ao âmbito escolar, podemos perceber que nesses espaços aquilo 

que se acredita ser de ordem masculina é apresentado e requisitados dos indivíduos , de 

acordo com Piva e Nino (2013, p. 504) 

  

Ser viril é a exigência para que um garoto seja aceito e respeitado no seu 

meio escolar [...] ele expõe essa virilidade e assim ganha admiração de 

todos. Em relação às meninas, as normas também são determinantes. Uma 

menina que se comporta de forma a negar bonecas e a gostar de futebol, por 

exemplo, logo é reprimida e estimulada a se dedicar a brincadeiras tidas 

como femininas. 

  

A escola é, portanto, um dos primeiros lugares de sociabilidade, o que os autores 

acima citados explicitam é a exigência de certas demonstrações de encaixe social, o 

ajustamento a determinado papel. Retomando Welzer-Lang (2001) e pensando outros lugares 

de sociabilidade, o autor denomina alguns espaços como “ A Casa-dos-homens”. 
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A educação dos meninos nos lugares monossexuados (pátios de colégios, 

clubes esportivos, cafés... mas mais globalmente o conjunto de lugares aos 

quais os homens se atribuem a exclusividade de uso e/ou presença) estrutura 

o masculino de maneira paradoxal e inculca nos pequenos homens a ideia de 

que, para ser um (verdadeiro) homem, eles devem combater os aspectos que 

poderiam fazê-los serem associados às mulheres. 

  

Dessa forma, a socialização do homem viril, reverbera em diferentes setores, espera-

se determinados comportamentos, um exemplo clássico é a prática de esportes, tal prática se 

configura como um distanciamento do mundo das mulheres, saber jogar futebol é 

praticamente um pré-requisito para ser “homem”, tanto, que antes mesmo dos bebês 

nascerem, quando se sabe que o sexo biológico é masculino, passa a figurar no enxoval da 

criança roupas com brasão de times de futebol e logo que a criança adquire coordenação 

motora para andar, ganha uma bola de futebol. 

Essa educação dada aos meninos pode levar ao “sofrimento”, uma das ideias 

apresentada por  Welzer-Lang (2001). O sofrimento faz parte do longo processo de 

incorporação dos códigos e ritos pelo qual passam os meninos, códigos estes que se obtém  

por meio da incorporação do não-dito, que vai além da incorporação psíquica chegando a 

questões corporais, físicas. Não saber jogar tão bem quanto os outros meninos, ter um corpo 

“não adequado” para a prática de esportes produz o sofrimento, que por sua vez deve ser 

encarado em silêncio. A demonstração de sentimento, como o sofrimento, por exemplo, são 

vistos como pertencentes da esfera do feminino e a demonstração desses aspectos são 

repudiados no processo de construção da masculinidade, qualquer aproximação à eles, é 

passível de coerção.“Isso significa, que no limite, os homens também podem ser violados, 

sendo seus corpos tratados como feminino.” (GREGORI.2003, p.92). 

 Para exemplificar melhor essa ideia, voltemos nosso olhar  para o campo da 

produção audiovisual, podemos usar aqui como exemplo o filme “Closet Monster”,  uma 

produção canadense dirigida pelo iniciante Stephen Dunn e lançada em 2016. No longa-

metragem a narrativa pauta-se na infância e adolescência de Oscar Madly. Nele, somos 

apresentados a relação de proximidade deste personagem com o pai, principalmente durante a 

infância. Em um dado momento, enquanto assiste a TV com o pai, o menino vê no noticiário 

uma reportagem sobre um garoto de sua escola que foi agredido por outros alunos, Oscar 

então pergunta o motivo da agressão, no que o pai responde: “Ele é gay. Por isso ele 

apanhou”. Em outras cenas o pai reclama do desinteresse do filho por baseball e até mesmo o 

tamanho do cabelo do menino, o pai afirma que o desinteresse e o cabelo grande são 

características de “menininha”, indicando que Oscar poderia ser gay. Ao se tornar 
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adolescente, o filme aborda as nuances da sexualidade de Oscar, ele se apaixona por um 

colega de trabalho, porém, não se permite envolver-se com o menino por ter medo do que 

poderia acontecer caso sua família descobrisse. 

O que é retratado no filme é justamente a tentativa de construção do homem viril. A 

fala do pai de Oliver faz parte de um contexto ficcional, entretanto, não é incomum falas 

semelhantes a essa acontecerem fora da ficção. Ao não saber jogar, por ter cabelos grandes, 

Oliver passa pelo sofrimento a qual Welzer-Lang se refere, e a sua orientação sexual, 

posteriormente desenvolvida, também o leva a isso, ao sofrimento calado, ao segredo, ao 

armário. 

Durante as entrevistas realizadas, a questão “sair do armário” foi levantada algumas 

vezes, sobre esse assunto, Flynt,  que se reconhece como gay, diz ter sido um processo natural 

ter contatado para a família sua orientação sexual, mas o medo se fez presente. 

 

Acho que foi um processo natural, sempre tive vontade, com uns 18 anos 

comecei a ter relações com outros homens, no início, sentia um pouco de 

culpa, mas depois entendi que aquilo fazia parte de mim. Depois de entender 

isso, contar os outros foi a parte mais fácil, nunca acreditei que sofreria 

preconceito das pessoas com quem convivo.(Flynt, 25 anos. SP) 

  

Para outro entrevistado, apesar de não esconder sua sexualidade, a mesma não é dita 

de forma clara, assim, ao mesmo tempo em que  não é um segredo ela também o é. 

  

Eu não vejo necessidade de contar, mas se perguntar eu respondo. Mas como 

a bissexualidade e até mesmo a homo não é muito bem vista aqui em casa, 

eles morrem de medo de perguntar... 

(Tavo, 19 anos. DF) 

  

O armário segrega aqueles que não podem expressar sua sexualidade, isso afeta 

também o espaço ocupado por essas pessoas. Se tratando de espaços físicos, poucos eram os 

lugares em que homossexuais poderiam se sentir “livres”, fora do armário, nem que fosse por 

um breve período, a interação social ficava, e em algumas situações, ainda fica, relegada a 

certos locais específicos, “esses territórios foram chamados de guetos, e após a rebelião de 

Stonewall em 1969, de bairros gays” (MISKOLCI.2009, p. 175), dessa forma, a ascensão da 

internet, o surgimento de plataformas como o Bate-Papo UOL e os aplicativos que utilizam 
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GPS, fez com que a internet e suas ferramentas fossem vistos como meios de escape do 

armário, principalmente, pelo fato de que o anonimato seria mantido, não haveria a exposição, 

o que aconteceria caso a pessoa frequentasse os espaços tidos como característicos de “gays”.  

O que se pode perceber é que apesar de ser um escape, a internet ainda é segregadora, o 

caráter dual da internet se dá por esta ser “facilitadora  de contatos e constituição de redes, 

mas mantedora da imagem dominante do espaço público como sinônimo de 

heterossexualidade”. (MISKOLCI. 2009, p. 176), o medo da exposição e das consequências 

disso ainda é um fantasma presente. 

Com o que nos foi apresentado, é possível afirmar que todas essas questões, na 

realidade, são produzidas justamente por causa da dominação masculina.  “Para ser homem, é 

necessário não ser associado a uma mulher. O feminino se torna até o polo de rejeição central, 

o inimigo interior deve ser combatido sob pena de ser também assimilado a uma mulher e ser 

(mal) tratado como tal.” (WELZER-LANG. 2001, p. 465), o “macho sigiloso” demonstra a 

interiorização da ideia de masculino, apesar de seu interesse por alguém do mesmo sexo, ele 

possui características que, em sua visão, o encaixa nessa categoria de “macho”, homem viril. 

Por outro lado, o sigilo, reforça a ideia do segredo de suas relações, pois, tais práticas podem 

ser usadas para colocar em dúvida a sua posição de homem. Porém, faz-se necessário ressaltar 

que durante este processo de construção da masculinidade há o uso de práticas que poderiam 

muito bem ser englobadas na categoria de “homoerótica”. 

Independentemente da futura orientação sexual, durante a fase entre criança e adulto, 

as crianças do sexo masculino passam por um período de “homossociabiliade”, onde há a 

emergência de “fortes tendências e/ou pressões para viver momentos de homossexualidade. 

Competição de pintos, maratonas de punheta (masturbação), brincar de quem mija (urina) 

mais longe, excitações sexuais coletivas a partir de pornografia olhada em grupo[...]” 

(WELZER-LANG. 2001, p. 462), são exemplos dessa homossociabiliade, desse jogo de 

iniciação erótica que almeja a virilidade apresentada pelos mais velhos. Essas práticas são 

feitas longe das mulheres e dos homens mais velhos. Dentro do grupo, o mais velho tende a 

“iniciar” os mais novos. O termo cunhado por Welzer-Lang, pode ser exemplificado aqui com 

a transcrição de um trecho da fala de um dos entrevistados ao relatar seu contato com a 

pornografia.  

“meu primeiro contato com pornografia em geral foi por meio de revistas. 

Lembro de ver algumas revistas de sexo dos peões da fazenda do meu pai. 

Eu lembro que quando eu vi a revistinha pela primeira vez eu fiquei com 

vergonha, mas eu estava com outros dois meninos, um pouco mais velhos, 

acho que tinha uns 11 anos, que falaram que aquilo era bom. Tiraram o pinto 
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pra fora e ficaram meio que “batendo uma” e eu fiz igual, mas senti mais 

vergonha que tesão.” 

(Flynt. 25 anos, SP) 

 

O que se pode perceber é que dentro do grupo, hábitos vistos socialmente como 

prática homossexual, não possui, claramente esse sentido, o erotismo, a incitação sexual 

mútua faz parte do ritual de masculinidade. Por outro lado, se o indivíduo apresentar alguma 

característica que o assemelhe ao feminino, esta sofre represália, não só de outros indivíduos, 

mas de si mesmo. Lembra-se do caso dos jogadores de futebol que tiveram suas imagens 

divulgadas? Esse exemplo nos mostra como o vestiário pode ser lido com a “casa dos 

homens”, sendo um espaço de construção da masculinidade assim como um local para a 

“homossociabilidade”.  

Ao declararem ser “uma brincadeira” o que estavam fazendo no vídeo, percebemos 

que não há uma visão erótica do ato, para eles, aquilo faz parte do ambiente em que se 

encontram e não interfere diretamente na orientação sexual deles. Entretanto, o ato só é visto 

como brincadeira se ocorrer longe do conhecimento daqueles que não fazem parte do mesmo 

espaço, assim, ao ter o vídeo publicado na internet, o que era visto como uma brincadeira foi 

ressignificado, ganhando significado de um ato de sexo explicito e impondo aos envolvidos o 

rótulo de “gays” produzindo diversos comentários tidos como “homofóbicos”, o que nos leva 

a pensar, em concordância com Welzer-Lang (2001), que a homofobia seria a discriminação 

contra o indivíduo que mostra, ou que é atribuído, qualidades (ou defeitos) característicos de 

outro gênero. Pode-se afirmar, dessa forma, que a homofobia seria “uma espécie de “terror em 

relação à perda de gênero”[...] terror em não ser mais considerado como homem ou uma 

mulher “reais” ou “autênticos/as”. (LOURO.1997, p. 29). Logo, 

 

Aqueles que se assemelham a nós, ou que se aproximam dos ideais morais 

aos quais aspiramos, merecem nosso respeito e tem suas condutas aprovadas, 

ou seja, apresentadas como modelos a serem seguidos. Em contrapartida, os 

que se afastam dos modelos são reprovados e apontados como 

transgressores, anormais ou criminosos, conforme a infração cometida. 

(COSTA.1992, p.17) 

 

Por, “nós”, entende-se heterossexuais, visto que a heterossexualidade é tida como o 

“normal”, a sexualidade natural a qual todos possuem. Se voltarmos para a questão dos 

apelidos presentes nas plataformas e aplicativos, o que   “macho”, discreto, “socador” ou até 

mesmo o mais direto “ativo” indicam são as marcas da socialização masculina, a noção de  

virilidade também se faz presente nas relações, ou mais precisamente, nas sociabilidades 
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daqueles que possuem desejos homoeróticos, o que em alguns casos,  pode produzir a 

exigência do segredo. Mas, o que acontece quando há a quebra do segredo, aliás, há a quebra 

do segredo? 

 

4. Revenge porn? 

4.1  A contextualização da pornografia de humilhação 

 O trabalho escrito por George Simmel, “A Sociologia do segredo e das Sociedades 

Secretas”,  trás algumas elucidações a respeito do “segredo” e que foram de grande valia para 

a análise empreendida por essa pesquisa.. De forma geral, o que o autor aponta é que “todas 

as relações das pessoas repousam sobre a pré-condição de que elas saibam alguma coisa uma 

sobre a outra.” (SIMMEL, p. 220, 2009). Toda interação está baseada em conhecimento 

mútuo, na obtenção de informação sobre o outro, entretanto, é preciso ter em mente, que 

aquilo que obtemos do outro é algo o qual ele deseja que saibamos. “O nosso próximo tanto 

pode voluntariamente revelar a verdade sobre si mesmo como por simulação pode nos 

enganar” (SIMMEL. 2009, p. 222). Se olharmos para a internet e a interação nesse meio, 

principalmente a sociabilidade homoerótica, percebe-se que “pouco se discute como as 

relações forjadas na rede estão dentro de um pacto, não expresso em palavras, mas cuja regra 

é o segredo compartilhado”(MISKOLCI.2009, p. 181). Aquilo que é dito ou não dito, pode 

produzir a confiança mútua e durante a interação nas redes, como, por exemplo, a conversa 

que se inicia dentro dos aplicativos, podemos encontrar alguns indicadores por busca de 

confiança. 

Pelo fato de a maioria das plataformas e aplicativos permitirem o não uso de fotos 

com o rosto, a identificação do outro fica um tanto quanto dificultada. Nos relatos dos 

entrevistados aparecem maneiras de construir a confiança, a maioria afirma que depois de se 

ter iniciado a conversa há a troca de fotos, “tem mais fotos” ou o mais direto “tem foto do 

rosto” são corriqueiros no início de uma conversa via aplicativos, além dessas fotos, depois de 

um certo tempo de conversa pede-se as “nudes”. Perguntas como: “o que você faz?”, “onde 

mora?” podem parecer triviais, mas são vistos como indicadores de realidade, entretanto, 

seguindo a linha de pensamento de Simmel, essas informações podem ser ocultadas e até 

mesmo alteradas, as fotografias tendem a ser interpretadas como o mais próximo da realidade, 

mas mesmo elas, podem ser facilmente alteradas. 

Após algum tempo de conversa e de “ganho” de confiança, havendo interesse de 

ambas as partes, tende-se a levar a conversa para outras plataformas. Por exemplo, se a 

conversa teve início no Grindr ou Hornet, o WhatsApp é o “lugar” para o qual a conversa 
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migra,“inicio uma conversa, havendo fluidez no assunto continuo o papo no “whats” e marco 

encontro”, afirma Bernardo, um de meus entrevistados. Dependendo das intenções, pedir o 

Facebook e Instagram garantem a veracidade das informações, já que, como vimos, essas 

redes estão mais ligadas à vida “off-line”. Há uma certa variabilidade em relação em quanto 

tempo acontece o encontro “real” após o início da conversa. Além de buscar indícios de que 

aquelas pessoas são realmente quem dizem ser, a conversa serve como um “termômetro” que 

mostra o “entrosamento” de ambas as partes, ou seja, a afinidade. O que faz o encontro ter 

uma variabilidade de tempo, também depende do desejo de ambas as partes, de acordo com os 

relatos, não é incomum o encontro acontecer no mesmo dia em que a conversa se inicia, na 

maioria dos casos, isso acontece quando a intenção é uma relação sexual casual 

 A sociabilidade homoerótica preza pela confiança, principalmente por aqueles que 

não são “assumidos”, ou seja, não são abertamente “homossexuais”. A troca de nudes 

acontece levando em consideração que esse conteúdo será visto somente pelo receptor que, 

inicialmente, não possui conexão profunda com a rede “off-line” daquele que envia. 

Entretanto, há casos em que o nude alcança outras plataformas e outros receptores, chamam 

isso de “vazar nudes”, o termo se popularizou após a liberação de fotos íntimas de atrizes 

famosas, como Carolina Dieckmann e Jennifer Lawrence, nesses casos, devido ao caráter 

publico das pessoas envolvidas, as fotos ganharam grande circulação.  

O ato de tornar publico imagens ou vídeos íntimos vem sendo categorizado como 

“pornografia de vingança”, esse termo, como fora apresentado nas páginas anteriores, é uma 

importação do termo americano “Revenge Porn”. Durante as minhas conversas, a maioria 

disse não ter conhecimento desse termo e aqueles que já tinham escutado o termo, referia-se a 

casos em que os envolvidos seriam um “casal” e que as imagens foram divulgadas pelo 

homem como forma de vingança. A maioria relacionava essa prática como algo ligado à 

figura feminina sendo atacada. 

 

Eu nunca ouvi esses termos e nunca pensei por esse lado das fotos vazarem  

ser uma coisa ruim..  

                                   (Bernardo) 

 

Conheço o termo "revenge porn" e já participei de algumas discussões sobre, 

mas como o termo é mais utilizado no caso de mulheres que tem suas 

"nudes" ou vídeos íntimos divulgados em veículos públicos, tais como 

whatsapp, twitter e facebook, acabei não  ligando a minha realidade. 

(Caio) 

 

Já ouvi a expressão pornô de vingança, principalmente em notícias e redes 

sociais. Em relação a porno de vingança, acho uma prática condenável e 

covarde. No entanto, acho que ele tem um cunho extremamente machista, 
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uma vez que, parte do pensamento de que expor o fato de que uma mulher 

faz sexo deveria causar-lhe constrangimento. 

(Flynt) 

 

Por relatos como esses que podemos perceber a fragilidade do termo “pornografia de 

vingança”, levando a considerar a humilhação. Devemos olhar aos termos utilizados para se 

referir à prática de divulgação de imagem íntima. A palavra “exposição” traz a ideia de tornar 

público algo até então escondido, assim, publicar imagens de uma pessoa nua envolve a sua 

exposição principalmente àqueles que pertencem à sua rede social, neste caso, a “offline”. 

Divulgar uma imagem de cunho sexual envolve um “ataque” a reputação, uma quebra de 

“imagem”. A sexualidade considerada como um segredo,  indubitavelmente ao ser exposta 

serve para atacar a reputação.  

A reputação, a imagem que outros possuem de nós,  é algo tido com grande valor, ela 

se constrói pelas redes, tanto online quanto offline, portanto, o ataque a reputação terá o seu 

efeito se ocorrer a contaminação entre redes, por isso se faz importante nos atermos a qual 

rede ou qual “local” as imagens divulgadas circulam. Por exemplo, digamos que uma imagem 

onde eu apareço sem roupas é publicada sem meu consentimento em algum site no exterior 

isso não irá interferir diretamente em minha reputação, visto que o site em que ela foi 

colocada não chega aos membros da minha rede “offline”, por outro lado,  se a mesma  

imagem circular em plataformas a qual amigos, vizinhos e parentes acessam, como Facebook 

ou grupos de WhatsApp,  a minha reputação será colocada em voga. 

Os motivos para a publicação de imagens íntimas podem ser múltiplos, por isso, 

vingar-se, não seria o ponto primordial para o compartilhamento dessas imagens. Assim, 

volto a minha atenção para as consequências do ato, ou seja, o que acarreta ter uma imagem 

divulgada nas redes? Como explicado ao longo do trabalho, o recorte está nas relações 

homoeróticas, tendo em vista que se trata de um grupo notavelmente estigmatizado e 

vulnerável principalmente se levarmos em consideração a importância do segredo presente 

nesses tipos de interação. 

No final do questionário publicado no grupo do facebook , deixei uma caixa de texto 

para que se pudesse contar brevemente sobre possíveis casos que envolvessem  a divulgação 

de imagens íntimas. Algumas relataram casos que ocorreram com amigos, vizinhos e até 

consigo mesmo. A seguir, transcrevo três relatos como forma de elucidar a ideia de  quebra do 

segredo e a contaminação de redes. 

 

Um amigo meu costumava gravar o sexo que ele tinha  com o namorado 

(para eles mesmo assistirem depois, mas eu nunca entrei em detalhes sobre 
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isso) e aconteceu deles terminarem e o ex do meu amigo pegou esses vídeos 

e tirou print (do meu amigo sendo passivo, já que ambos são versáteis) e 

mandou para os pais dele para alguns outros familiares no sentido de 

denegrir (sic)  a imagem dele, porque meu amigo é “padrãozinho”. Branco, 

olhos claros, não dá pinta blábláblá... e o namorado dele era gordinho, não 

tão bonito assim etc. (não é essa a questão). Daí ele enviou esses prints  do 

meu amigo dando pra ele, pra família e amigos (alguns inclusive não sabiam 

que ele era gay, ele simplesmente não se importa se as pessoas sabem ou 

não) com a mensagem: “aí o machão que vcs acham que é macho de 

verdade, na verdade é uma mulherzinha que gosta muito de sentar numa 

piroca. (desculpa a linguagem, mas foi isso basicamente.). 

(Rod, 23 anos. RJ) 

 

Eu fui morar na Irlanda para fazer intercâmbio. Lá, usava alguns aplicativos 

para conhecer caras, sair e “praticar o meu inglês”. Nesse processo havia a 

troca de nudes algumas vezes. Pois que cerca de um mês que eu estava lá, 

meu melhor amigo no Brasil me manda um link do Twitter me perguntando 

se foi eu que mandei aquilo para ele. Quando abro, era um nude meu, que eu 

havia compartilhado com apenas duas pessoas lá na Irlanda e havia sido 

tirado lá. A mensagem no twitter, de um perfil fake, estava em português, 

direcionada a esse amigo dizia: “olha só seu queridinho o que anda fazendo. 

Você também é dessa laia?” 

Foi um choque instantâneo e fui revisar em minha cabeça quem tinha essas 

imagens. Uma pessoa era um cara que eu estava saindo e que não fala nem 

“oi” em português, portanto, não usaria termos tão “sofisticados” da língua 

em uma exposição desse tipo. A outra pessoa foi um moço que, em inglês, 

sua localização mostrando uma distância pequena, puxou assunto comigo em 

um site de encontros, insistiu para trocarmos (sic) Skype e em um momento 

da conversa me pediu nudes eu mandei. Assim que recebeu a pessoa ficou 

off-line e nunca mais apareceu. Só pode ter sido essa pessoa. 

(Lionel, 29 anos. SP) 

 

 

O menino que foi exposto fazendo oral não era assumido( apesar de todos do 

colégio já imaginar da sua opção, mas ele não havia se assumido) e o menino 

que gravou é heterossexual e fez isso apenas para chamar atenção para si e 

expor o outro( mas depois que foi divulgado o vídeo, o hétero a todo 

momento disse a todos que o pênis que aparecia no vídeo não era o dele). O 

menino que estava fazendo o oral devia ter uns 16 anos na época e o 

heterossexual que estava recebendo tinha uns 18 anos. Várias pessoas do 

colégio reagiram com certo preconceito com o menino, julgando a atitude 

dele de ter feito o oral e ter sentido prazer em fazer aquilo em outro homem 

e ter feito "caras e bocas "demonstrando prazer no ato. Várias pessoas 

compartilharam o vídeo com outras no colégio sem, em nenhum momento, 

pensar no menino.  

A mãe do menino exposto foi chamada na direção do colégio junto com o 

conselho tutelar para conversar com o menino e tentar dar um apoio a ele 

depois desta exposição. Detalhe importante é que o ato foi gravado sem o 

consentimento do menino. O rapaz hétero a todo momento em que filmava 

dizia que estava apenas respondendo algumas mensagens no celular e que 

não estava gravando. 

(Gui, 23 anos, SP) 
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4.2 Analisando os casos apresentados 

 

Tendo conhecimento dos casos, faz-se necessário avaliar os relatos, é através deles 

que podemos compreender os processos relacionados à prática da pronografia de humilhção. 

Na narrativa de Rod, temos um casal que tem a intimidade “exposta” após o término do 

relacionamento, como o próprio Rod sugere, isso teria sido um em que a  intenção era expor 

aquele que mantinha a sua sexualidade sob “segredo”.  

Este caso se configura dentro dos ideais de pornografia de vingança, principalmente 

por ter como protagonistas um casal e em consequência ao termino do relacionamento, houve 

a divulgação das imagens. Não seria de todo modo errado utilizar a palavra vingança, porém, 

a vingança estaria atrelada a um caráter subjetivo e incerto, dessa maneira, tomando a ação 

como ponto de estudo, temos a exposição, a humilhação como disparador da ação. Por ter  

adotado a metodologia de conversar com os rapazes, há uma fluidez no assunto ficando 

perceptível os julgamentos que são feitos pelos próprios interlocutores. Neste caso específico, 

para Rod, as diferenças físicas do casal ganham relevância, por mais que ele afirme que não 

seria essa a questão, ele utiliza o termo “denegrir” a imagem do amigo, visto que o amigo 

seria “padrãozinho” , ou seja, esse rapaz socialmente passa uma imagem de “homem 

comum”, os atributos elencados por Rod denotam essa ideia, assim, o vídeo ganhando 

circulação entre familiares e amigos do rapaz iria “quebrar” essa imagem. Além disso, a sua 

fala invoca a tentativa de inversão de papéis, por não se encaixar na imagem “padrão”, o 

rapaz que divulgou os vídeos estaria se colocando em uma posição superior ao outro.  

Algo importante a ser ressaltado é a linguagem utilizada para servir de “legenda” 

para as imagens, a palavra “machão” é contraposta à “mulherzinha”. O fato de nas imagens o 

rapaz aparecer sendo o passivo da relação, aquele que é penetrado, o coloca em patamar de 

igualdade com o feminino, essa equiparação leva a perda da virilidade, afinal, “ser homem é 

ser diferente do outro, diferente de uma mulher”(WELZER-LANG. 2001, p. 463). Logo, 

mesmo se tratando de uma relação entre dois homens, o conceito de masculinidade se faz 

presente, o que foi relatado por Rod, feriu, de certa maneira, a masculinidade de seu amigo. 

De acordo com ele, o rapaz exposto passou algumas semanas dentro de casa, sem ver amigos 

ou vizinhos, ele teria tentado conversar com o ex-namorado, entretanto, o rapaz não 

respondeu ao pedido. A reação da família foi comentada por Rod como sendo a de sentir 

vergonha, não pelo fato do filho ser homossexual, mas de ter a sua intimidade tornada 

pública.   
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O segundo caso possui certas diferenças em relação ao anterior, neste, apenas um 

amigo teve acesso à imagem de Lionel, além disso, a imagem foi postada no Twitter por 

alguém que não teve, propriamente dizendo, nenhum tipo de relação com ele, logo, não se 

trata de um casal. Outra diferença é que sabendo de sua imagem publicada na conta do 

Twitter, Lionel decidiu contar a seus familiares sobre o caso, segundo ele, “para evitar 

surpresas”. A contaminação de redes aqui ocorre de maneira diferenciada, é possível que 

outras pessoas ligadas à rede pessoal dele tiveram acesso à fotografia do perfil, mas somente a 

partir do relato do próprio Lionel. De acordo com ele, não houve pedido para que a fotografia 

fosse retirada do ar. 

Por último, no terceiro caso vemos que também não há a imagem do casal, tendo em 

mente que os meninos envolvidos não tinham nenhuma relação amorosa “sólida”. Na 

narrativa construída por Gui, o vídeo teria sido compartilhado pelo menino “hetero” como 

forma de atrair atenção para si e expor o outro. Como vimos, julgamentos em relação ao rapaz 

que após o vídeo ter sido divulgado, teve sua sexualidade vista como homossexual, foram os 

mais distintos, chamando a atenção para o choque ao constatarem que ele sentia prazer ao 

relacionar-se com o outro. É preciso notar também que o se tem como “motivo” para a 

divulgação do vídeo seria uma espécie de “autopromoção” por parte daquele que se diz 

heterossexual, entretanto, após a divulgação, ele passa a negar sua presença no vídeo. Ter o 

seu nome e imagem ligados ao ato deixa de ser uma promoção de si mesmo tornando-se algo 

completamente oposto, o que acontece no vídeo pode assimilar a sua imagem ao 

homossexual. 

O que fica claro nesse relato, é a dicotomia clássica do “passivo” e “ativo”, que 

também é apresentada no primeiro caso.  O que isso nos diz é que aqueles cujas práticas 

sexuais são associadas ao “feminino”, como, por exemplo a penetração no primeiro caso 

apresentado,  seriam os mais afetados com a divulgação desse tipo de imagem. O binarismo 

de gênero que seria explicitado pelas posições sexuais fundamenta-se na dominação 

masculina, afinal, o  “masculino é entendido como dono do poder, e o feminino desprovido de 

tal propriedade.”(DARDE. 2008, p.227) .  

Por mais que tenhamos uma relação homerótica,  há a incorporação e a expressão de 

valores apreendidos no processo de construção da masculinidade, afinal, independentemente 

da sexualidade futura, o sexo biológico ainda é visto como indicador de gênero, logo, aos que 

nascem com um pênis é ensinado os valores da masculinidade e com atingir a “virilidade” 

necessária para ser um homem. Tais valores estão presentes em um relacionamento entre 



                                                                                                                                                            

52 

pessoas com a mesma identidade de gênero, a explicação para isso se dá ao pensarmos em   

“heteronormatividade”. 

“A heteronormatividade seria a ordem sexual do presente, na qual todo mundo é 

criado para ser heterossexual, ou [...] para que adote um modelo da heterossexualidade em sua 

vida.” (MISKOLCI.2012, p. 15), ou seja, pensando que a relação entre homens e mulheres 

heterossexuias está calcada sob a “dominação” e tendo em vista que, de acordo com Gregori 

(2012), toda relação de poder é uma relação de dominação e toda relação de gênero só pode 

ser interpretada por esse crivo, uma relação entre pessoas de gêneros concordantes também é 

uma relação de dominação. Neste caso, os pólos “masculino” e “femininos” são, de certa 

maneira, identificado a partir de determinadas formas de agir.  

O falar fino, “dar pinta”, ser o passivo da relação, por exemplo, são socialmente lidos 

como pertencente ao pólo feminino. No caso em que a maioria das pessoas ficaram 

“chocadas” com o prazer do menino, pode ser lido aqui como um exemplo da 

heteronormatividade, ver alguém socialmente lido como homem heterossexual sentindo 

prazer ao se relacionar com outro homem foge ao conceito de normalidade do sexo, sob a 

visão da heteronormatividade “o sexo incentivado é aquele que acontece no âmbito do 

casamento heterossexuais, colocando em foco valores ideais de masculinidade e 

feminilidade”(MASKUD. 2008, p. 668). 

É inegável que na maioria dos casos que envolvem relações homoeróticas a 

dicotomia do passivo e ativo se fará presente, vale analisarmos que a prática de humilhação a 

partir da divulgação de imagens íntimas, tem essa dualidade como um dos elementos. Não se 

pode negar que devido ao constructo do masculino, a quebra da reputação, a quebra da 

imagem, a humilhação se dá ao ser categorizado como “mulherzinha”, entretanto, a 

pornografia de humilhação também envolve outros aspectos, como a retirada do armário, por 

exemplo, a quebra do segredo por si só.  

O que  pretendo dizer com isso é que se nos atermos somente para os pólos ativo e 

passivo como opostos e a humilhação como arma utilizada apenas por aquele que se encontra 

na categoria ativo, estamos caindo em um senso comum e reducionista. A pornografia de 

humilhação não se trata apenas de vídeos de sexo explícito, uma fotografia que questiona o 

tamanho, a espessura, o formato do pênis pode ser utilizada como forma de humilhação. 

Nesse caso não há a presença das posições sexuais, mas ocorre que essa identificação de qual 

pólo a pessoa da foto pertence pode ocorrer. Isso acontece por conta da valorização do 

tamanho do pênis do ativo, assim, se a fotografia apresentar um pênis fora do esperado para 

um ativo, este pode ser humilhado. Além disso,  mesmo o passivo da situação pode se utilizar 
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de imagens com seu parceiro como forma de tirá-lo do armário, ao mostrar que o outro 

mantinha relações com ele o colocaria sob a ótica do homossexual. A passividade é um dos 

principais pontos atacados da pornografia de humilhação, mas não podemos deixar de notar 

que mesmo aqueles que são subjugados possuem poder para inverter essa situação. 

 

5. Considerações Finais 

 A pretensão deste trabalho é de lançar o olhar sociológico para as práticas que 

ganharam novas ferramentas com o desenvolvimento tecnológico, principalmente com 

desenvolvimento da internet. Pensar criticamente os usos da internet insere-se na concepção 

de que são “as práticas rotineiras e comum, os gestos e as palavras banalizados que precisam 

se tornar alvos de atenção renovada, de questionamento e , em especial, de 

desconfiança.”(LOURO. 1997, p.63), o que é possível afirmar, é que a interação homoerótica 

não é fruto exclusivo da internet, muito menos o ato de exposição. São fatos ampliados, 

replicados, por meio da incorporação deste aparato (internet) no cotidiano dos indivíduos. 

Aumentar as redes, ou seja, a possibilidade de um número maior de contatos é um dos pontos 

principais desta tecnologia. 

 Pelo caráter “inovador” muitas vezes atribuído à internet, não é incomum abordagem 

desse assunto no campo das ciências sociais, por outro lado, temos que a partir dos anos 1970, 

aqui no Brasil principalmente, a homossexualidade passa a ter destaque em disciplinas desta 

área, “contribuindo para liberá-la de preconceitos médicos, jurídicos e religiosos” (LOPES. 

2008, p. 944), dessa maneira, gênero, sexualidade e comunicação em redes são temas 

amplamente abordados e o propósito aqui foi de relacioná-los. Entretanto, abordar a 

pornografia de humilhação considerando relações homoeróticas apresentou-me uma 

determinada problemática, a falta de literatura sobre o tema. Apesar de envolver assuntos 

comuns ao campo das ciências sociais, em geral, a prática da pornografia de humilhação ainda 

não é foco de estudos desta área. Os poucos trabalhos que podem ser encontrados relacionam-

se à sociologia do direito ou unicamente ao campo de direito. Toma-se o conceito de 

pornografia de vingança com o intuito de “chamar a atenção de legisladores, autoridades e da 

população para essa prática […] dando também status de crime” (LINS. 2016, p.247). Não 

podemos negar o possível caráter agressivo que a divulgação de imagens íntimas possui, 

entretanto, é preciso olhar para este fenômeno sob a ótica do social, buscar compreender os 

mecanismos internos a ele, até mesmo de forma a complementar as visões jurídicas sobre o 
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tema, afinal, ainda não há concordância em que categoria de crime este  configura-se13. Além 

disso, a pornografia de vingança está atrelada à imagem da mulher. Obviamente que através 

dos pontos apresentados aqui neste trabalho indicam as razões possíveis para que as mulheres 

sejam o grupo mais afetado por essa prática, como vimos, a construção de um ideal masculino 

coloca as mulheres em um pólo oposto e não desejado, ser mulher seria estar condicionada ao 

poder masculino, do homem, as atitudes femininas são reguladas e determinadas, qualquer 

desvio é reprimido, logo, por se colocar sobre as mulheres a imagem de uma sexualidade 

reservada, expor seu ao sexual é uma forma de opressão, uma violência. 

Entretanto, chamo a atenção para o caráter humilhante do ato, dessa maneira, podemos 

analisar outros grupos que são vistos como passíveis de humilhação. O recorte específico 

deste trabalho foi as relações homoeróticas, mas se tomarmos a humilhação como categoria 

analítica podemos levar esse estudo a outros grupos, como, por exemplo, podemos analisar 

casos que envolvam etnias ou classes sociais. A humilhação engloba a ideia de superioridade, 

trata-se de uma relação de poder, “as desigualdades entre grupos e indivíduos estão entre as 

marcas distintivas recorrentes das sociedades humanas”(ELIAS & SCOTSON. 2000, p.199). 

A pornografia de humilhação está sujeita a acontecer com todos nós, como sociólogo, cabe 

identificar como se dá esse fenômeno em relação a diferentes grupos. No âmbito dos estudos 

de gênero a teoria Queer propõe uma reconceituação do que se entende por gênero masculino 

e feminino, essa corrente analisa “os processos pelos quais nos tornamos sujeitos ao assumir 

as identidades sexuadas/”generificadas”/racializadas que são construídas para nós (e, em certa 

medida, por nós) (SALIH 2016, p.10.) ou seja, pensa-se na construção do sujeito, considera-

se o meio social em que o indivíduo se encontra, “gênero nem sempre se constitui de maneira 

coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, é porque o gênero estabelece 

interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais”(BUTLER. 2003, 

p.20). Assim, assumindo interseccionalidade, o problema enfrentado por um homem gay da 

periferia não é o mesmo enfrentado por um homem gay da zona sul, logo uma prática como a 

pornografia de humilhação não irá ocorrer da mesma maneira em todos os casos. 

Com a dificuldade de encontrar literaturas específicas sobre pornografia de 

humilhação envolvendo relações homoeróticas, este trabalho possui caráter embrionário, 

porém, a pesquisa empreendida nos permite tecer percepções, mesmo que preliminares, o que 

futuramente poderão ser corroboradas ou refutadas.   

                                                
13 Em 2013, o deputado Romário apresentou o projeto de lei 6630/2013. Segundo ementa no site da Câmara dos 

de Deputados, o projeto acrescentaria artigo ao Código Penal, tipificando a conduta de divulgar fotos ou vídeos 

com cena de nudez ou ato sexual sem autorização da vítima e dá outras providências. Disponivel em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=598038 Acesso: 20 de Nov, 2017 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=598038
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A internet como uma espécie de “válvula de escape”, como espaço mais livre para 

praticar a sexualidade pode ser vista como um dos pontos aqui apresentados. Esta toma, de 

certa maneira, o lugar do denominado “meio”, uma gíria utilizada para os espaços de 

sociabilidade homoerótica, como casas de show. Assim sendo, “se tornou passagem quase 

que obrigatória para sujeitos que nutrem desejos homoeróticos em sua autodescoberta, 

contatos sexuais ou amorosos e a criação de redes de apoio” (MISKOLCI, p.179. 2009). Essa 

visão pode nos levar ao pensamento dicotômico do online do offline, mas precisamos 

entender que essa forma de comunicação, via plataformas digitais, “se tornam mais pode 

poderosas e eficazes quanto mais elas se entrelaçam com redes de circulação de pessoas 

objetos e poder”(RAMOS. 2015, p.60). O que quero dizer é que a rede offline de um 

indivíduo irá cada vez mais atrelar-se à rede online e é neste ponto em que a divulgação de 

uma imagem de cunho sexual pode ser visto como o ponto que demarca a profundidade do 

entrelaçamento dessas redes. 

A auto-imagem está em jogo em abas as redes, um ataque à reputação via plataformas 

digitais têm a capacidade de atingir um número maior de pessoas, principalmente daqueles 

próximos intimamente. No caso relatado por Gui, vimos que o vídeo foi compartilhado por 

estudantes da mesma escola que os meninos que estavam no vídeo, ou seja, uma informação 

presente no âmbito digital espalhou-se nesse atingindo colegas de turma e até mesmo pessoas 

fora da escola, segundo Gui, outras pessoas, incluindo adultos, tiveram acesso às imagens via 

WhatsApp.  Ataques a reputação não são  nenhuma novidade do mundo moderno, isso já 

acontecia “através do poderoso instrumento da fofoca”(MENNEL. 1994, p.13). Esta pode ser 

vista como uma forma de controle social, a fofoca é o sistema em que se dissemina 

informações que podem servir como elogio, para manter uma imagem socialmente vista como 

“boa”, ou para difamar, construir uma imagem “ruim”.  Antes do surgimento da internet, 

“qualquer notícia de interesse espalhava-se rapidamente de uma casa para outra e de uma rua 

para a outra pelos canais da fofoca” (ELIAS & SCOTSON 2000, p.78.), atualmente não 

houve mudança drástica em relação à fofoca, a diferença é ampliação do alcance e o aumento 

da agilidade em que uma fofoca irá se espalhar. A pornografia de humilhação está ligada à 

prática da fofoca, é através dela que ocorre a disseminação do assunto, é nela que será 

transmitido os valores morais, afinal, as informações passam por construções narrativas e com 

isso são imbuídos valores morais. 

A fofoca não atinge qualquer um, assim como a humilhação, por isso a importância de 

se considerar os meios, as conexões, em que os indivíduos que tiverem a sua reputação 

atacada estão inseridos. Ter uma imagem publicada em um site no exterior, não interfere em 
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grande medida nas redes, mas ter as mesmas imagens compartilhadas via whatsapp entre 

colegas de turma ou membros da família causa um impacto maior na vida de quem teve as 

imagens divulgadas. Como vimos, o rosto não é um do elementos que se faz presente na troca 

de nudes, o que se percebe é uma fuga a sua aparição. O rosto é o que carrega a identidade de 

alguém, tendo em mente que a difamação é um dos fatores principais da pornografia de 

humilhação,“para macular a reputação de alguém nada mais eficaz que a exposição do 

rosto.”(PETROSILLO. 2016,p 67). A tática de não mostrar o rosto baseia-se no que foi 

mostrado aqui como uma relação de segredo, que por sua vez tem por alicerce a confiança já 

que aquilo que iremos tomar como referência do outros, ou seja, a imagem que ele possui, 

“depende necessariamente daquela porção do outro que o nosso ponto de observação nos 

permite visualizar”(SIMMEL 2009, p.220.), ou seja, a confiança no outro se dará a partir das 

informações recebidas. Em uma relação homoerótica, é possível encontrar casos em que 

ambos possuem suas sexualidades em “segredo”, não tendo saído do armário. A internet é o 

meio em que seus desejos eróticos encontram espaço, permissividade, ao mesmo tempo que 

pode ser um campo perigoso, por isso em plataformas em que não é requisitado o uso de 

fotografia do rosto, outras partes do corpo são colocadas. Através do chat, por meio de 

palavras em uma tela é que se constrói a relação, que se busca entender se aquele que está do 

outro lado é alguém de confiança. É somente após criar esse laço mútuo é que o rosto entra 

em cena, mesmo com o ganho da confiança, permanece oculto quando se trata de um contexto 

erótico,as nudes focam principalmente as genitais,  

Se a face só é revelada após estabelecida uma relação, o corpo torna-se o principal 

atrativo, um corpo “definido”, ou seja, aquele corpo que se encontra no limite entre o muito 

malhado e não malhado, mostra-se como um dos preferidos nas plataformas voltadas ao 

público homossexaul. O preconceito com o corpo é algo presente em inúmeros grupos e 

principalmente nos grupos desta comunidade, há nomenclaturas  utilizadas para identificar os 

“tipos” de gays de acordo com seu corpo. Os que possuem sobrepeso, os “gordinhos, são 

denominados “ursos”, mas é preciso ressaltar que para ser alocado nesta categoria, não basta 

ser gordinho, tem que ter uma quantidade relevante de pêlos espalhados pelo corpo. Os 

“barbies”, que já foi mencionado anteriormente neste trabalho, refere-se aos homens que 

possuem o corpo malhado e preocupam-se com a beleza, associa-se a eles um “estilo”, usar 

roupas de marca, ou o que está na moda. Já o “padrãozinho” também se refere aos homens 

que possuem um corpo definido, entretanto, se encaixam dentro do “padrão” de beleza, ou 

seja, pele branca, olhos claros, cabelos lisos. Esses significados dado aos tipos de corpo é um 

critério para escolha do possível parceiro, dentro das nomenclaturas aqui apresentadas, os 
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ursos configuram-se como o grupo que seria menos apreciado, o excesso de pêlo e peso é na 

maioria dos casos motivo para não “escolher” aquele indivíduo como possível parceiro, logo, 

essa atitude é vista como preconceito. Essas diferenciações corpóreas podem se tornar o 

propulsor da pornografia de humilhação, por exemplo, imagina-se que alguém com um corpo 

no estilo “urso” tenha uma fotografia sua divulgada, o corpo presente na foto sofrerá 

julgamentos. Se voltarmos as regras do grupo KGB- Townsville +18, veremos que é proibido 

comentários depreciativos, essa regra foi criada para evitar a humilhação de corpos diferentes 

do “esperado”, Valentina afirmou ser comum aparecer comentários menosprezando o corpo 

gordo, peludo, a maioria deles utilizam a palavra “nojo”. Dessa maneira, retira aquele corpo 

“diferente” do aspecto do sexual, como não estimulante de desejo. Em se tratando de 

humilhação, ataque a reputação, o corpo não desejado, não erótico, é visto como vergonhoso, 

expor esse corpo é uma tática de humilhação. 

A própria sexualidade, nesses casos, é motivo para humilhação, se considerarmos a 

sexualidade como um dispositivo, entendemos que “o que é próprio das sociedades modernas 

não é  terem condenado, o sexo, a permanecer na obscuridade, mas sim  terem-se devotado a 

falar dele sempre, valorizando-o como o segredo.” (FOCAULT. 1988, p,42). Ou seja, 

questões relacionadas ao sexo, ao prazer, à sexualidade são debatidas, abordadas, porém, em 

caráter de sigilo. O que é feito na “intimidade” não é de acesso da esfera pública, ao mesmo 

tempo em que a intimidade é amplamente comentada nesta esfera. Ainda mais relegada ao 

espaço público está a sexualidade “dissidente”, por isso entende-se a homossexualidade. 

Como vimos, o estigma em relação àqueles que se identificam em discordância com a 

heterossexualidade se faz presente até os dias de hoje, por isso o caráter frágil e passível de 

humilhação é por mim salientado nas relações homoeróticas. A visão dominante está 

arraigada na ideia de que “dependendo do órgão sexual de nascimento o sujeito estaria 

identificado a um ou outro gênero.”(TRUSZ. 2013, p.669), há, portanto, apenas duas 

sexualidades existentes de acordo com essa visão, entretanto, não é que se pode constatar. A 

sexualidade não pode ser vista como relacionada ao “biológico”, assim como propõem as 

teorias de gênero em que este é socialmente construído independentemente do fator “natural”, 

a sexualidade também o é, a pluralidade sexual é uma ameaça à norma, assim como a 

liberdade sexual também é lida dessa maneira, a pornografia de humilhação pode ser lido 

como um recurso de defesa da normalidade, visto que as consequências desse ato, na grande 

maioria dos casos, proporciona uma mudança na vida da pessoa atingida, sendo até mesmo 

uma mudança territorial, a pornografia de humilhação serve para apontar e coagir o indivíduo 

dissidente, fazendo com que ele não seja bem visto pelos outros. 
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O segredo é um dos elos principais dentro pornografia de humilhação, assim como a 

reputação criada a partir da construção de si. A “expressão que o indivíduo transmite, e a 

expressão que o indivíduo emite” (GOFFMAN apud RAMOS, 2011,p.13.) fazem parte do 

jogo interacional e dentro das plataformas digitais essas expressões e fazem presente, são elas 

que permitem a construção da confiança, que permeiam o jogo do flerte e que são atingidas ao 

serem refutadas como não sendo reais. Aquele que passa uma “imagem” correta de si, pode 

sofrer um ataque a sua reputação por conta da sua sexualidade ou utiliza-se dessa imagem 

para atacar o outro, mostrando-se como superior. 

A pornografia de humilhação é, portanto, uma ferramenta de ataque de reputação 

adaptada aos avanços tecnológicos, ela se insere no campo da disputa de poder presente nas 

relações. Por esse caráter, qualquer indivíduo, independentemente de sua orientação sexual, 

etnia ou classe, está sujeito a ser alvo. Esta pesquisa não se encerra aqui, é necessário um 

aprofundamento nas questões internas dessa prática, aqueles que pude entrevistar, além de 

terem em comum a busca por relações homoeróticas, fazem parte de um grupo específico. A 

maioria são jovens universitários ou que já concluíram seus estudos no nível superior, essa 

característica traz visões determinadas que podem ser colocadas em contraste com outras 

visões a partir de outros recortes. Entretanto,  as páginas deste trabalho servem como chama 

inicial para o debate sobre o assunto. 
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