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Introdução  

O espaço digital, tanto na sua possibilidade de circulação de informações, como meio 

de interrelações sociais, é campo de re/produção e/ou des/construção de representações e/ou 

normativas de gênero e sexualidade, num contexto de sociedade em rede (CASTELLS, 1999). 

Se especializam mercados, serviços e páginas da web/digitais, próprios para grupos 

específicos a partir de diversos marcadores identitários.  

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é compreender, a partir da análise de contos 

eróticos/pornôs gays da internet, o processo de diferenciação das homossexualidades, a partir 

de uma perspectiva relacional das masculinidades e feminilidades, na construção de 

hegemonias e subalternidades na/s experiência/s dx/s sujeitos (homossexuais, gays, 

afeminados, discretos, dentre outros). 

Para tal objetivo, se faz necessário perceber o fluxo do sistema binário de gênero e 

heteronormatividade (BUTLER, 2016; LOURO, 2008, 2010; MISKOLCI, 2009, 2012) como 

dispositivos demarcadores do poder de agência desses sujeitos no material produzido para os 

sites, situando esse processo como uma dimensão de dinâmica social mais amplo de 

re/produção da hegemonia de uma hipermasculinidade dentro dos grupos homossexuais, 

identificando a construção das abjeções e inteligibilidades, em processos realizados por meio 

e sobre o corpo, tornando-o instrumento de expressão de normatividades de gênero, 

sexualidade e geração.  

Os dados foram construídos por meio da análise do discurso (ORLANDI, 2005, 2010; 

MITTMANN, 1999) sobre corpos, masculinidades e feminilidades apresentadas em alguns 

contos em destaque na categoria “Contos mais votados” e “Autores em destaque”, num dos 

sites com maior número de acessos de material. 
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Não é pretensão construir interpretações totalizadoras e/ou generalizantes da realidade, 

a partir de um campo e casos específicos. Tenho consciência que o material aqui analisado 

expressa uma dimensão da questão. Mas, os situo e relaciono com uma problemática mais 

ampla, percebida em diversos outros contextos e que vem sendo problematizado outras/os 

pesquisadoras/es.  

O material utilizado na construção e análise de dados foi retirado do site “Conto 

Erótico”, que organiza seu material a partir de categorias, como “coroas”, “exibicionistas”, 

“fantasias”, “fetiches”, “grupal e orgias”, “incestos”, “inter-raciais”, “gays”, “lésbicas”, 

“Travestis”. Essa divisão em categoria serve para uma maior precisão dos usuários no 

momento de escolha do material para consumo. Percebe-se que as categorias podem ser 

divididas em dois grupos, um referente às práticas sexuais (exibicionistas”, “fantasias”, 

“fetiches”, “grupal e orgias”, “incestos”, “inter-raciais”), compostas por textos que expressam 

tanto relações hétero, como homossexuais, lésbicas, bissexuais, etc. O outro grupo é 

construído a partir de diferenciações identitárias (gays, lésbicas, travestis, coroas).  

Nesse trabalho, utilizo os textos que compõe a categoria “gays”. Utilizei como critério 

de seleção os textos mais votados, encontrados a partir dum ícone de seleção intitulado “Top 

contos eróticos”, que organiza os textos numa sequência quantitativa de votos. Para votar nos 

textos é preciso criar um perfil no site e fornecer um nome de usuário, que é público, sendo 

esta a denominação do sujeito dentro do site, que aparece tanto nos comentários referentes e 

publicados nos contos de outros usuários, quando nos textos publicados pelo próprio autor. 

Para ter acesso aos textos não é necessário criar uma conta. O site não apresenta nenhum 

mecanismo de interdição para menores de 18 anos consumirem o material, mas apresenta um 

ícone de denúncia de textos que façam referência à pornografia infantil.  

Delimitei como outro critério de seleção os vinte e cinco (25) primeiros textos que 

ocupavam essa categoria de “Top Contos Eróticos”, que tem entre duzentos e oitenta e cinco 

(285) votos (o conto que ocupa a posição primeira) e setenta e oito (78) votos o que ocupa a 

vigésima quinta posição (25º). Alguns autores têm mais de um texto dentre os vinte e cinco 

primeiros, o que tomei como outro critério para seleção do material. O nome dos usuários2 no 

site são “Sabordapaixao” (dois textos, um com duzentos e oitenta e cinco votos, portanto o 

primeiro conto e outro com cento e trinta e sete votos, ocupando a oitava posição), que na sua 

descrição (também pública) diz ter quarenta (40) anos de idade, e de etnia branca. Outro 

                                            
2 O nome de usuário no site é público, por isso utilizo os nomes dados no próprio site.  
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usuário se chama “Dang” (com cinco textos dentre os vinte e cinco primeiros), diz ter trinta e 

um (31) anos de idade e de etnia latina.  

Os contos foram tomados como material de análise por serem compreendidos como 

discursos, e portanto, entendido como uma prática historicamente situada, sociocultural, 

atuando na constituição dos sujeitos e dos objetos. A análise será construída por meio da 

“análise do discurso crítica”, na qual,  

Os sujeitos são seres simbólicos e históricos. Ou seja, para viverem eles têm 
necessidade dos sentidos. Por outro lado, os fatos reclamam sentidos: isto é a 
história. Além disso, os sentidos não estão na essência das palavras, na sua 
“literalidade”. Para que façam sentido é preciso que as palavras se inscrevam 
na história. Portanto, para um analista de discurso o histórico e o simbólico 
são inseparáveis. 2. Não há discurso sem sujeito, nem sujeito sem ideologia. 
E a ideologia para a análise de discurso não é ocultação, ao contrário, ela 
está no funcionamento que faz parecerem evidentes os sentidos quando na 
realidade eles se constituem em intrincados processos em que entram o 
sujeito, as condições em que eles se produzem, sua inscrição em diferentes 
formações discursivas e a interpretação. A palavra “traficante” significa de 
maneiras diversas para um policial não corrupto e um policial corrupto. 3. 
Sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo. Ao significar o sujeito está 
se significando. (ORLANDI, 2010, p. única). 
 

Esse entendimento do discurso constituído de uma dimensão histórica, construído a 

partir das condições existentes no contexto sociocultural em que são emitidos, e dotado de 

poder interpelador na formação dos sujeitos, de suas identidades e práticas, é a base para a 

análise do discurso crítica. 

 
 [...] a relação do sujeito com a linguagem e a história que é a base teórica da 
análise de discurso se coloca pela maneira particular com que ela explicita o 
fato de que sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo por um processo 
que tem como fundamento a ideologia e, eu acrescentaria, tendo como 
unidade o texto. (...)tomar o texto como venho tomando, e não o enunciado 
ou a frase ou a palavra, como unidade de análise, é sair da relação referencial 
(linguagem/mundo) para a da textualização do discurso (efeitos de sentido) e 
para a análise da significância do/para o homem (sujeito) na (sua) história. 
(...) Isto significa um corte na relação palavra/coisa, pois a palavra já é 
vestígio de (outros) discursos (presentes por sua anuência necessária)” 
(ORLANDI, 2001: p. 47). 
 

Os contos são assim entendidos como possibilidades de discursos potentes na 

formação dos sujeitos que os consomem, pois carrega consigo uma série de sentidos e 

significados para além do que possa estar explicito no texto. Sua construção se dá tomando 

como referências relações sociais de poder, que legitimam sujeitos e seus comportamentos, 
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posições, status e hierarquias, ao tempo que desqualificam, subjugam, inferiorizam e 

objetificam outros.  

O sentido não nasce da vontade repentina de um sujeito enunciador. O 
discurso tem uma memória, ou seja, ele nasce de um trabalho sobre outros 
discursos que ele repete, ou modifica. Essa repetição ou modificação não é 
necessariamente intencional, consciente, nem imediata [...] Ao contrário, 
pode ser oculta ao sujeito enunciador. (MITTMANN, 1999, p. 272) 
 

A seguir faço uma discussão e análise do material objeto de estudo, problematizando 

categorias como gênero, sexualidade e corpo, tendo como principal aporte teórico a Teoria 

Queer. Entretanto, adianto que isso não implica em abandonar discussões realizadas por 

autoras/es que não se identificam com essa teoria.  

 

Contos e construção de inteligibilidades corporais: gênero e sexualidade na construção 

do desejo sexual 

A relação entre pornografia e erotismo, e a sua diferenciação ou relação, é construída 

de forma tênue, contingente, significada na imbricação de variados campos de poder, como as 

artes, religiosidades, política, economia e cultura, e assim, conceituada na apropriação social 

realizada pelos sujeitos nos seus processos de interação (ABREU, 1996; BATAILLE, 1988; 

HUNT, 1999), o que levou a denominar aqui os contos enquanto erótico-pornográficos. 

Tais “Contos”, aqui são entendidos enquanto “Pedagogias” da sexualidade (LOURO, 

2010), que tomada enquanto uma questão social e política “[...] envolve rituais, linguagens, 

fantasias, representações, símbolos, convenções, [...] Processos profundamente culturais e 

plurais.” (LOURO, 2010, p. 11)   

Em termos foucaultianos, sexualidade é entendida enquanto.  

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, [...] o dito e o não-dito, são 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer 
entre esses elementos. (FOUCAULT, 1993, p. 224) 
 

Os discursos, apresentados na forma estéticas dos contos, é entendida enquanto uma 

tecnologia que compõe essa rede que forma esse dispositivo da sexualidade, denominado por 

Foucault. Tal tecnologia compõem o conjunto de 

aparatos culturais e políticos, (que) nos adestra para a “normalidade” 
social, sendo que a generificação esperada é um de seus pontos principais, 
assim como a altamente demandada heterossexualidade. Outras formas de 
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expressão de gênero e/ou de desejo tendem a ser punidas, recusadas e até 
mesmo suprimidas a depender do contexto em que aparecem. (MISKOLCI, 
2012 , p. 21) 
 

Nesse entendimento, o material de análise representa uma tecnologia de gênero 

(LAURETIS, 1994), na medida em que apresentam corpos e os significam tendo gênero como 

elemento constitutivo.  

[...] a construção do gênero ocorro hoje através das várias tecnologias do 
gênero... e discursos institucionais... com poder de controlar o campo do 
significado social e assim produzir, promover e “implantar” representações 
de gênero. Mas os termos para uma construção diferente do gênero também 
existem, nas margens dos discursos hegemônicos. Propostos de fora do 
contrato social heterossexual, e inscritos em práticas micropolíticas, tais 
termos podem também contribuir para a construção do gênero e seus efeitos 
ocorrem ao nível “local” de resistências, na subjetividade e na auto-
representação (LAURETIS, 1994, p. 228). 

Nessa compreensão, o modelo de sexualidade “saudável”, “normal”, “reconhecida”, 

será toda aquelas inscrita dentro dos domínios materiais e simbólicos da heteronormatividade, 

compreendida como conjunto de 

[...] normas sociais que impõem não necessariamente a heterossexualidade 
em si, mas seu modelo a outras relações, inclusive entre pessoas do mesmo 
sexo. A matriz heterossexual designa a expectativa social de que os sujeitos 
terão uma coerência linear entre sexo designado ao nascer, gênero, desejo e 
práticas sexuais. (MISKOLCI, 2012, p. 14) 
 

Tanto o sistema binário de gênero, que por si só exclui as diversas formas de se fazer 

mulher e homem num dado contexto social, em um período histórico especifico, quanto a 

heteronormatividade, estão inscritos como dispositivos que fomentam a (re)produção dos 

“Gênero inteligíveis”, compreendidos como “[...] aqueles que, em certo sentido, instituem e 

mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo.” 

(BUTLER, 43:2016). Nos materiais aqui analisados, há uma quebra da relação entre sexo-

gênero e prática sexual-desejo. Entretanto, esse rompimento não se aplica aos padrões de 

gênero reconhecidos socialmente.  

No campo de análise aqui especificado, de contos erótico-pornôs, categorizados como 

“gays”, tais contos acionam estéticas e performances de gênero nos discursos apresentados no 

material, causando uma diferenciação dentro dessa categoria identitária “gays”, como 

afeminado, macho, masculinizado, bichinha, mulherzinha, discreto, dentre outros. Tais 

nomenclaturas sempre são postas dentro de uma perspectiva binaria, construída a partir de 

relações de poder. Por exemplo, o “gay discreto”, que é compreendido como um gay que 
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performar masculinidade hegemônica, a figura do macho, é contrário ao “gay afeminado”, 

aqueles que performa e constrói seu corpo a partir de caracterizações pertencentes ao que no 

sistema binário de gênero é posto à feminilidade hegemônica, inteligível. Tendo o primeiro, 

nos textos, um maior reconhecimento, respeito e legitimidade em relação ao segundo.  

No conto intitulado “Meu amigo Thiago e seu tio Eduardo” (2013), Dang se denomina 

“Bruno”, diz ter na sua descrição um “corpo legal”, e dá como características “27 anos, ‘,85 

de altura, 80 quilos, moreno claro”. Num trecho em que conversa com Eduardo que é tio de 

Thiago e professor de Educação Física, num diálogo sobre o tamanho da cueca que “Bruno” 

usaria num teste de admissão para o exército, escreve: 

Eduardo: É! Essa tá legal. Mas suas cuecas são todas tão pequenas assim? 
Estranhei a pergunta, olhei para a cueca e falei que era normal e ele disse 
rindo: “Não é não! Aposto que essa cueca não comporta esse bundão que 
você tem.” 
 

No discurso são acionados elementos que evocam sentidos que representam o que é 

um corpo inteligível, normal e desejável, percebidos no momento que evoca sua idade, 

evidenciando uma jovialidade, e um marcador de raça diferente à utilizada pelo autor na sua 

descrição de perfil que contem “branco”. Traz como elemento construtor de sentido o esporte, 

apresentado na caracterização do “Tio Eduardo”, que tece elogios utilizados para construir o 

que seria uma “bunda normal”, que no caso é toda aquela que for grande, de grandes 

proporções.  

Em outro conto, intitulado “Levei um pé na bunda e ganhei um presentão”, Dang, a 

partir do personagem “Bruno” acrescenta à sua caracterização “curto malhar e cuidar do 

corpo”, em seguida enuncia “Adoro sexo, sou muito discreto”. Constrói o conto a partir do 

encontro dele com Vicente, trazendo como elemento central da narrativa o tamanho do pênis 

de Vicente, que no diálogo expressa “É que tenho um pau muito grande”. O termo 

“presentão”, que compõe o título, é referente ao tamanho do pênis de Vicente.  

No terceiro, Dang enuncia “Sou totalmente discreto”, e constrói a narrativa a partir do 

seu encontro com um jardineiro, que caracteriza como “[...] um homem alto aparentando ser 

um quarentão todo gostoso, alto, meio magro, com cabelos pretos e lisos e vestindo um short 

largo que mostrava suas pernas peludas”.  A caracterização de “super discreto” continua nos 

outros contos do autor.  

mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de mulher, 
homem [...] escondem negociações de sentido, jogos de polissemia, choques 
de temporalidades em constante processo de transformação, responsáveis, 
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em última instância, pela sucessão de configurações hermenêuticas que de 
época para época dão corpo e vida a tais identidades. Identidades são, pois, 
identificações em curso (Sousa Santos 2000: 135). 
 

Assim, Dang, trazendo em seus textos discursos que constrói como dever seu um “gay 

respeitável”, “desejável”, sendo aquele que se aproxime ao máximo ao modelo de 

masculinidade hegemônico construindo como inteligível no sistema binário de gênero, serve 

como modelo pedagógico a outros que consomem seus textos, disciplinando e normatizando a 

construção dos desejos, corpos e práticas sexuais, tendo o gênero como principal elemento 

constitutivo.  

Outros textos que evoca representações de corpos gays, masculinos desejantes, são os 

textos do autor “Pmsafadu”, que se caracteriza como “Sou um homem”, de etnia branca, tem 

quarenta e sete (47) anos de idade. Dois de seus contos, ambos intitulados “Como aprendi a 

gostar de um macho”, dividido em parte I e II, constrói-se a partir das dimensões, segundo o 

texto, “incomuns”, do pênis, que tem “entre vinte e um (21) e vinte e dois (22) centímetros)e 

no texto é chamado de “Bruto”, “cacete”, do outro personagem, que é um vizinho de bairro. 

“Meu vizinho pauzudão, sempre ia me pedir pra eu ir pescar junto com ele e nós íamos numa 

mata fechada por onde passa um rio na cidade onde eu morava.” Nas passagens do texto 

referentes ao ato sexual dos envolvidos, são utilizadas expressões caracterizando os 

personagens na relação. “[...] seu viadinho”, “Agora tu é meu viadinho, só meu [...]”, “Diz 

que é minha bichinha, diz!”. Tais caracterizações remetem ao jogo de poder que ocorre na 

relação, na qual um dos sujeitos, o que é “penetrado”, assume uma posição de “passividade”, 

dominação por o outro, caracterizado como “macho”, o “homem” da relação, que domina o 

outro, que é exaltado nos textos a partir de seus pênis, com grandes proporções, 

[...] convidou para dar um giro e fomos pra um matagal. Ele disse que queria 
me provar, nunca ninguém tinha me penetrado. Ele baixou a calça e saltou 
para fora aquele pau enorme, grosso, carnudo e macio. 
 

No conto “Depois da natação como o brother”, o autor “Netogyn”, com trinta e um 

(31) anos de idade e branco, constrói sua narrativa no espaço de uma academia, na qual “fazia 

natação e treinava” e narra “[...] tenho 28 anos, sou branco, olhos verdes, 1,86 de altura e 84 

kg e bem apresentável. Eu malhava sempre [...]” diz que deu uma pausa nos treinos e retornou 

após sete meses. Segue narrando “[...] me deu um abraço de boas vindas. Eu fiquei contente 

ao ver aquele cara tão magrinho e de repente vejo que era o Raphael. Vi ele todo definido, um 

puta Tesão, braços, pernas, tórax, tudo mesmo.” Ao ir para o banheiro da academia, enfatiza 
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uma cena em que se encontra com outro personagem, chamado Renato, “[...] passou o Renato, 

todo malhadão [...]”. Narrando o momento do ato sexual, feito por ele e mais dois 

personagens, escreve “Caramba, duas picas de dois caras machos, discretos. Não imaginava 

que eles pudessem fazer isso.”  

Os contos aqui apresentados são construídos a partir de alguns elementos comuns a 

outros textos encontrado na categorias “Gays” do site. É importante perceber que os textos 

mais votados, apresentam estruturas conceituais e representações comuns, como o fato dos 

escritores se declararem brancos, no perfil do site se apresentarem tendo idades entre trinta 

(30 e cinquenta (50) anos, mas nos textos apresentarem personagens com idade entre 

dezesseis (16) e vinte e cinco (25) anos, discretos, ou seja, uma negação de qualquer vínculo 

com feminilidade nas suas práticas e interações sociais cotidianas, não se identificando 

enquanto “Gays”, ou “homossexuais”, mas como homens, “machos”, que tem relação sexual 

com outros “homens machos”, construindo seus corpos em espaços em que o esporte é meio 

constitutivo do que é um corpo belo e desejável.  

Nas relações sexuais estabelecidas há um binarismo na forma de compreender o jogo 

de poder da relação, na qual um assume a posição de passivo, que será penetrado e dará 

prazer, e sentirá prazer ao fazer o outro sentir prazer, e nesses momentos são acionados 

terminologias que inferiorizam aqueles que assumem a posição passiva, exaltando a posição 

de dominados, numa relação de subserviência ao dominantes. 

 

Considerações finais  

O material aqui apresentado é uma representação de tecnologias mais amplas de 

construção dos desejos, inteligibilidades corporais, reconhecimento de práticas e existência de 

sujeitos. Tratando-se de práticas homossexuais, no sentido de relações estabelecidas entre dois 

ou mais homens, estas fogem de entendimentos identitários, uma vez que os produtores dos 

discursos não se identificam com identidades gays ou homossexuais.  

Percebe-se nos textos, processos que acionam corpos, constituídos nas suas dimensões 

de gênero, que constroem e re/produzem concepções que inter-relacionam masculinidade 

hegemônica com corpos desejáveis. Assim, há uma exaltação de homens que mantem 

relações sexuais com outros homens, mas que fogem de se entenderem por meio de 

identidades gays ou homossexuais, e que se mantém distantes dos espaços de liberdade 

afetiva-sexual entre sujeitos do mesmo gênero.  
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Em contextos mais amplos, esse contexto produzido por meio dos contos, enfatiza o 

campo de abjeção no qual são alocados corpos que constroem fissuras na polarização de 

gênero, na sua relação com o corpo, à exemplo, gays que performam feminilidades, como 

corpos não desejáveis, como “anormais”, o “outro” não dotado de legitimidade. Podemos 

relacionar esse fenômeno ao fato de gays afeminados serem alvo de um maior número de 

preconceitos, discriminações e violências, muitas vezes até mesmo dentro dos próprios 

“grupos” homossexuais 

No jogo de construção dos desejos, percebe-se uma dimensão relacional entre 

masculinidade e feminilidade, na qual a última se faz presente na forma de objeto dominado, 

no momento das relações sexuais. Há uma atuação do sistema binário de gênero e 

heteronormatividade no agenciamento do corpo como instrumento e expressão de relações de 

poder, a partir de uma valorização de corpos hipermasculinizados, destacando um não-desejo 

por corpos de homens afeminados. Apresentam uma subjugação da feminilidade, ao 

relacioná-la com passividade. O desejo e prazer são expressos como potencializado quando há 

uma dominação, no ato sexual, de homens masculinizados exercendo esse “papel” de 

passividade. 

Embora haja um ícone referente à denuncia de contos que se encaixam em pornografia 

infantil, há presença de materiais que tem como personagens sujeitos identificados como 

“novinhos”, que em boa parte do material são apresentados como afeminados e colocados no 

texto numa posição de passividade, dentro de um modelo heteronormativo e de dominação 

masculina  de conceber a relação sexual  
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