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RELAÇÕES SOCIAIS ENTRE MASCULINIDADES HOMOSSEXUAIS E 

HETEROSSEXUAIS. 

Rodolfo Godoi
1
 

 

O que se pretende nesse ensaio é pensar como homens homossexuais e 

heterossexuais se relacionam socialmente. Como eles convivem nos mesmos espaços, 

como se constroem as amizades, os conflitos e inclusive a construção e percepções 

desses indivíduos uns em relação aos outros, mas também a si mesmos. Ou seja, como 

homossexuais projetam heterossexuais, e como heterossexuais projetam homossexuais e 

ainda como se constroem a partir da construção social do outro. 

Obviamente, estando à guisa de uma abordagem preliminar, não será aqui tratada 

de forma exaustiva, mas unicamente em prol de levantar questões que julgo importante. 

Sendo assim, deve ficar claro que não há aqui profundo tratamento metodológico para as 

informações apresentadas, tratando de texto de caráter ensaístico. No que Montaigne 

outrora se referiu como aqueles pensamentos escritos que não devem ser levados muito 

á sério. A escolha do tema, parte de inquietações pessoais enquanto homem 

homossexual que se relaciona afetivamente com homens heterossexuais; percebendo 

nessas relações campo bastante propício para se pensar as teorias de gênero e a 

perspectiva feminista.. Apesar de se propor a questionamentos generalizantes, os sujeitos 

dos quais as relações emergem para as interrogações aqui propostas estão num recorte 

muito especifico. São em sua maioria brancos, classe média e o mais importante: são 

(somos) alunos de graduação em ciências sociais pela Universidade de Brasília. 

Para pensar tais relações, primeiramente, é importante conceber que a sexualidade 

é um fator constitutivo das identidades dos sujeitos masculinos – dicotomizado, nesse 

contexto, em homossexualidade e heterossexualidade. Mesmo na presença da 

bissexualidade, (e das outras diversas gradações que a sexualidade humana pode 

conceber),, os discursos estão sempre se remetendo a essas duas formas de 

sexualização: heterossexualidade em oposição à homossexualidade.  
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Assim, apesar da temática evidente ser a sexualidade, as relações de gênero se 

apresentam. Sendo entendido como um a priori nos mesmos termos de Lia Zanotta 

(MACHADO, 2005). 

Antes de tudo, é muito valioso que se faça uma investigação, mesmo que rápida, 

em busca de uma exemplificação concreta, de como a sociedade brasileira vem 

enxergando, historicamente os homossexuais masculinos.2 Há alguns anos que 

percebemos o sucesso de personagens de programas humorísticos, ou mesmo em 

filmes, novelas ou outras personalidades reais que encarnam a caricatura da „bixa 

afetada‟. Geralmente um homossexual de voz fina, gestos espalhafatosos, de vestimentas 

ora brilhantes, ora rosas, demonstrando certa sensibilidade. São personagens conhecidos 

pela maioria da população brasileira, de diversas classes socioeconômicas, que fizeram 

muito sucesso, e estão frescos em nossas memórias como o Pit Bicha e o Pit Bitoca (Tom 

Cavalcante e Heitor Martins), dupla que usava da misoginia para o humor, ou o Capitão 

Gay, o herói ultra-afetado e seu fiel escudeiro Carlos Suely (Jô Soares e Eliezer Motta), o 

ator e dançarino Jorge Lafond que interpretava a famosa Vera Verão, ou mesmo o 

dançarino de funk carioca Marco Aurélio Silva da Rocha (ou Lacraia) ficando famoso por 

sua forma de dançar ao lado do funqueiro MC Serginho (que após  deixar a dupla é 

substituído por Ângelo Beethoven, que passa a ser dançarina Gazela), sendo os dois 

dançarinos, corriqueiramente tendo como referencia pronomes e artigos femininos, são 

assim „dançarinas Lacraia e Gazela‟. 

Assim como Lacombe afirma uma masculinidade presente em corpos femininos 

(LACOMBE, 2007), tais personagens homossexuais referenciados acima, passam a 

colaborar socialmente com uma interpretação de feminilidade em corpos masculinos. 

Porém de formas muito diferentes, já que Lacombe está trabalhando em um campo 

específico falando de mulheres lésbicas reais em um restrito contexto, enquanto os 

sujeitos acima são midiáticos e produtos do entreterimento. 
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chamada ‘linguagem inclusiva de gênero’, que entende artigos e pronomes masculinos como se referindo apenas a 
masculinidades, e não a possíveis generalizações que englobam o feminino. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

3 

Ao contrário dela, interpreto tais transitoriedades das categorias de gênero nos 

corpos (no caso a feminilidade em corpos masculinos), não como uma colaboração para 

quebra da „binariedade compulsória que implica a utilização dos termos homem e mulher‟, 

mas ao contrário, como uma reafirmação da binariedade. Afinal, como entender que 

esses sujeitos são ligados a, por exemplo, sensibilidade e histeria, que são características 

tão fortemente construídas para as mulheres (Bordieu, 2010), bem como as vestimentas e 

cores também esperada em mulheres, e que por vezes são chamadas pelo feminino, 

como uma quebra do discurso de binariedade? Além disso, são entendidas como „bixas 

passivas‟, ou seja, homossexuais que nas relações sexuais assumem um papel também 

entendido como feminino de passividade/receptor em relação à penetração. Apesar de 

serem corpos masculinos, apenas o fato de se relacionarem sexualmente (a relação 

afetiva sequer é considerada) com outros homens são fortemente estereotipados para as 

piores construções que os corpos femininos têm de carregar: histeria, falta de bom-senso, 

sensibilidade, passividade compulsória etc. 

Dentre esses amigos que citei no início que me motivaram a escrever sobre esse 

tema, é comum escutar a frase que brinca com o fato de homens socialmente tido como 

„ativos‟ nas relações homossexuais, ou seja, apenas penetram e nunca são penetrados – 

não necessariamente sendo essa a prática vigente de fato no que podemos chama de 

„entre 4 paredes‟ –, querendo ser percebidos como não-gays: “Perai, mas quem come 

também é viado?Ah...eh...droga...”, sempre seguido por risos.  

  

Isso pois, dentro dos pensamento dicotômico masculino x feminino no qual 

vivemos, existiriam homossexuais que são mais ou menos „homossexualizados‟. 

Podemos pensar numa espécie de economia dos padrões de gênero, arrolados aos 

valores da virilidade. Dessa forma, ao apresentar determinadas características, como: 

vestimenta, linguajar, profissões, atitudes, desenvoltura corporal, condutas etc. Os 

homens (assumidamente homossexuais ou não) estão mais próximos ou mais distantes 

da virilidade e do que podemos chamar de masculino. Assim, o homossexual ativo é em 

vários espaços percebido como um sujeito que se aproxima do masculino, também sob a 

alcunha de „discreto‟. 
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A construção de amizade entre homossexuais e heterossexuais 

As relações de amizade entre homossexuais e heterossexuais masculinos 

perpassa por especulações, truncamentos e processos de descobertas para com os dois 

lados, tanto para os homossexuais quanto para os heterossexuais. 

Gostaria de destacar, primeiramente, a idéia de contaminação dos homossexuais 

que surge na década de 80 com o explodir da AIDS no mundo (TREVISAN, 2007), que 

vai além da idéia de contaminação do vírus HIV que assolou fortemente os homossexuais 

nesse período. 

A partir desse momento em que a AIDS torna-se uma evidência da prática da 

homossexualidade naqueles que a possuem (idem, 2007), os homossexuais são 

reafirmados como seres doentes (já eram outrora como seres praticantes e portadores do 

pecado) que transmitem a peste, mas não apenas a doença, ou o vírus em si, como 

também a própria homossexualidade. Portanto vale aí claramente o dito popular do „diga-

me com quem andas, e te direi quem és‟. Pois qualquer um que ao lado esteja de sujeitos 

homossexuais também estarão sob suspeita da homossexualidade. Na época, então, o 

HIV/AIDS era a marca acusatória da própria homossexualidade. 

É por isso que podemos perceber que a homossexualidade não deve ser entendida 

apenas como uma prática dos sujeitos. Mas também como fator identitário. Ampliando, 

talvez, o que outrora Scott já assinalava como o próprio entendimento de gênero. Assim, 

como comenta Louro (apud Brito, 1997: 238)3  

Ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito (assim como a 

etnia, a classe, ou a nacionalidade, por exemplo). (...) Nessa perspectiva 

admite-se que as diferentes instituições e práticas sociais são constituídas 

pelos gêneros e são, também, constituintes dos gêneros. Essas práticas e 

instituições “fabricam” os sujeitos.4 

                                                           
3
 Retirado da dissertação de mestrado ‘A Tragédia de Maria: O Assassinato enquanto experiência constitutiva’ da 

amiga Ludmila Gaudad. 
4
 BRITO, Eleanora Zicari Costa. Justiça e Gênero: Uma História da Justiça de menores em Brasília (1960 – 1990). Editora 

Universidade de Brasília: Finatec, 1997. 
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Aí se encontra mais um pilar que sustenta o preconceito com a comunidade 

LGBTTT, a possibilidade de transmissão da própria homossexualidade. Afinal, a 

homossexualidade foi e é historicamente marginalizada e invisbilizada. Não só através da 

rejeição desses sujeitos e corpos socialmente, mas também do próprio assunto. 

O foco aqui é como essa idéia de contaminação impregna-se na construção das 

relações de amizade entre os homossexuais e os heterossexuais, em duas vias: 

amizades que se constroem antes do entendimento de um dos sujeitos (ou dos dois) 

como homossexuais, ou das amizades que se constroem depois de se saber da 

homossexualidade de um deles.. 

Para pensá-las vale a compreensão de que as identidades dos sujeitos não são 

características duradouras, são variáveis no tempo e no espaço (SIMÔES, 2004). 

Portanto é preciso entender a existência de um processo de „sair do armário‟ para os 

sujeitos homossexuais, que se situa, local e atualmente, na adolescência; ligado 

fortemente com o próprio processo de sexualização dos sujeitos.5 

Assim, para as amizades entre masculinidades que se constroem antes do 

processo de „sair do armário‟ está presente sempre uma espécie de ameaça enquanto a 

possibilidade do vir-a-ser homossexual. Baseado nos discursos recorrentes de homofobia 

como afirmação da masculinidade pelos sujeitos heterossexuais para o homossexual a 

amizade com um heterossexual, que usa da homofobia como artifício de reafirmação da 

própria heterossexualidade, transfere-se gradualmente de prazer para dor. Ou talvez 

pensando Butler (BUTLER, 2003): o uso dos corpos abjetos (corpos não discursáveis) 

como reafirmação dos corpos discursáveis. 

Bem como as amizades que se constroem após o processo de „sair do armário‟ 

também perpassam pelas dificuldades impostas pelo regimento da não-interação entre 

sujeitos homossexuais e heterossexuais. Para isso recorro à citação que Simões traz do 

modelo interacionista dos quatro estágios propostos por Plummer, em que o 4º estágio 

                                                           
5
 É no processo de sair do armário que se encontra, possivelmente, concentrados os maiores conflitos dos e das 

LGBTTTs. Afinal, entender-se como uma anomia social, ou em outros termos como uma aberração, um ser doente, 
errado, pecador etc. é sem dúvida um processo de dor. Processo pelo qual os e as heterossexuais nunca passarão. 
Assim o sair do armário interfere fortemente no psicológico e na própria auto-estima desses sujeitos. Afetando a 
sociabilidade em termos ainda não totalmente compreendidos. 
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seria o de subculturalização para uma autodefinição dos papéis homossexuais (Simões, 

2004) – obviamente que o modelo de Plummer é passível de inúmeras críticas, visto a 

proposição de um tipo ideal de homossexual, mas que aqui serve como forma de 

entender que os indivíduos tendem a se unir em grupos de reconhecimento de igualdade 

em busca da auto-afirmarão, ou mesmo de uma defesa frente às ameaças de um sistema 

que podemos chamar de patriarcal. 

Se a amizade entre sujeitos homossexuais está para a possibilidade de aliança e 

sentimento de pertencimento ao coletivo onde estão indivíduos que compartilham 

vivências parecidas, a amizade de homossexuais com heterossexuais pode ser percebida 

como uma ameaça. Tanto para o homossexual que percebe no heterossexual a 

possibilidade de retaliação – o homem heterossexual seria a figuração da homofobia –, 

como para o heterossexual que pode perceber na proximidade com um indivíduo 

homossexual uma degeneração da sua masculinidade. 

Quanto ao homem heterossexual ser encarado como a figuração da homofobia, 

assim entendo por serem esses sujeitos os porta-vozes da homofobia na maioria dos 

espaços. Seja o pastor/padre, o político, o professor, ou mesmo o próprio pai, ou outros 

familiares masculinos. Isso porque a) Os homens estão presentes nos espaços públicos, 

são eles os locutores e pensadores da verdade historicamente, não atoa vem de uma 

sociedade patriarcal a aversão pela homossexualidade. Ou, nos termos de Luce Irigaray, 

uma sociedade falologocentrica. b) Pela idéia de contaminação explicitada acima, são 

eles que se afastam dos homossexuais, bem como as mulheres se afastam das lésbicas. 

Assim, à alguns heterossexuais6, outros homens, se homossexuais, não são 

reconhecidos totalmente como iguais. 

Se além de não serem reconhecidos como iguais pelos homossexuais, 

heterossexuais são a figuração da homofobia, a amizade entre esses homens pode então 

se tornar ruidosa. 

Podemos entender as amizades que se constroem entre esse sujeitos como 

alteridades que se encontram. Mais uma vez reporto as vivências pessoais como homem 

                                                           
6
 Sem qualquer pretensão otimista de que esse ‘alguns’ remeta à uma maioria. 
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homossexual em amizade com heterossexuais, onde os diálogos estão sempre 

permeando as vivências que perpassam a identidade homossexual em contraposição a 

heterossexual. Corriqueiramente se estabelecem perguntas sobre como determinadas 

situações da vida masculina heterossexual se coloca frente a vida masculina 

homossexual. 

 

Afeto entre homens heterossexuais e homossexuais 

Pensar o afeto, a troca de carinho e outras manifestações sentimentais (sejam 

físicas ou discursivas) entre homens heterossexuais já abre um grande campo para 

pesquisa e construção teórica.  

Primeiramente, o afeto e carinho não são marcas que o masculino deve carregar 

ou fomentar com ele. Todos esses planos são alocados no feminino. Aos homens cabe a 

racionalidade, o pensamento rápido, reto, correto e também decisório; se possuem 

expressões de sentimento essas devem ser rudes, grosseiras e violentas.(Bordieu, 2010) 

Isso porque natural e racional se desconectam em nossa sociedade, sendo o 

último mais valorado que o primeiro. Assim, emoções estão alocadas no natural, mas ao 

mesmo tempo um natural que é sensível. O natural animalesco é o lugar do masculino, 

fruto de uma racionalização. Ou seja, se os homens são grosseiros (portanto naturais, ou 

a volta ao estado primitivo) é porque estão em situações limites dentro de relações 

sociais. Já as mulheres, quando emotivas (portanto também voltando a um estado de 

natureza/primitivo) o fazem porque há nelas falta de razão/bom senso; elas estão „de 

TPM‟ ou histéricas. E é assim que a defesa biologizante (novo divino inquestionável) se 

faz perante os hormônios femininos. 

Assim, entre homens as poucas formas de demonstração de carinho que de uma 

forma genérica e ampla historicamente no ocidente podemos pensar, é aquela que se faz 

entre homens e „homens-nem-tão-homens-assim‟, ou onde a sexualidade em um dos 

sujeitos é tida mínima, ou está diminuída momentaneamente. Exemplifica-se como na 

relação entre um homem e uma criança, ou entre um homem e um velho. Ou quando a 
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sexualidade não se faz valer – ou é tabu –, como entre irmãos, pais e filhos, ou outros 

homens familiares muito próximos, além de pessoas de distúrbios mentais, físicos ou de 

cognição etc.; bem como em momentos de dor, ou dificuldades. 

Tendo em vista todos esses truncamentos das construções das amizades, e a 

relação de afeto entre homens, como se dá a troca de afetos entre amigos heterossexuais 

e homossexuais? Ou melhor, ela se dá? 

Usando a defesa já explicitada de como os homossexuais são vistos ligados ao 

feminino, podemos começar justificando a não demonstração de afeto, ou a 

demonstração problemática de afeto entre amigos heterossexuais e homossexuais, com a 

mesma justificativa de como isso se apresenta entre homens heterossexuais e mulheres 

heterossexuais. Isto porque a própria amizade entre esses sujeitos é também discursada 

historicamente como inexiste.7 

Assim sendo, é na gradação anteriormente citada sobre homossexuais mais 

próximos ou menos próximos do ethos da virilidade, que também se podem pautar as 

relações de amizade entre homens heterossexuais e homens homossexuais. Se o 

homem homossexual expressar ações, gestos, linguajar, vestimentas ou „trejeitos‟ menos 

„afeminados‟, ou menos extravagantes, estando na alcunha do „discreto‟, sua 

possibilidade de ser percebido como um igual entre os homens heterossexuais é mais do 

que o homossexual assinalado como „afetado‟, „afeminado‟ etc. Isso pois: a) Sua 

sexualidade talvez não seja conhecida, e nessa caso, a suposição para todos esses 

sujeitos que não apresentam uma espécie de marca identificadora, como os 

homossexuais tido como „afeminados‟ é a de heterossexualidade. 

Contudo, mesmo sendo abertamente homossexual, esse sujeito tido como „menos 

gay‟ ou „menos afetado‟ parece conseguir transitar melhor, e por transitar melhor 

podemos valer-se de: ter fala legitimada, ser reconhecido como um igual etc. 

Outra possibilidade é a de justamente perceber as potencialidades de desejo, e a 

expressão dos sentimentos seriam evitadas. Isso tanto pelo heterossexual quanto pelo 

homossexual. Pelo heterossexual por seu medo de seduzir e instigar uma possibilidade 
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 Apesar de as práticas poderem demonstrar o contrário 
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de desejo em alguém que ele só quer a amizade. E do homossexual de também não 

querer instigar a possibilidade do desejo (pensando aqui numa transitoriedade dessas 

categorias de sexualidade, onde homens heterossexuais podem desenvolver relações 

homossexuais e vice-versa), mas também pelo fato de o sujeito homossexual evitar que o 

seu amigo heterossexual o perceba enquanto um sedutor. Ou seja, a projeção de carinho 

de um homossexual poderia fazer que seu amigo heterossexual percebesse tal atitude 

enquanto uma demonstração de carinho de intenções sexualizadas, e não de apenas de 

um carinho relativo à amizade. 

É assim, que podemos perceber como as concepções dicotômicas de gênero do 

social podem se alocar mesmo entre sujeitos de um mesmo gênero, no caso aqui 

refletido, o masculino. Assim, homens podem ser alcunhados como „mais homens‟ ou 

„menos homens‟(feminino), e é a partir das posições onde esses  sujeitos se encontram 

nessas gradações que se manifestam as formas de socialização. 
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