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RESUMO 
 

 
A tese reúne, em perspectiva analítica, dois fenômenos contemporâneos: a apropriação 
social das tecnologias digitais de comunicação e a crescente visibilidade da questão 
homossexual. Inicialmente, desenvolve-se uma reflexão acerca do ciberespaço e do 
universo gay, considerando suas respectivas características, bem como particularidades 
que lhes são atribuídas. Essa reflexão é construída de forma a estabelecer um diálogo 
entre o referencial teórico trabalhado e situações concretas observadas em ambientes 
virtuais gays. Em seguida, são mapeados sites e listas de discussão gays, apontando a 
diversidade e especificidades desses espaços. Por fim, empreende-se a análise de duas 
comunidades virtuais constituídas a partir de listas de discussão gays, dando ênfase 
à constituição diferencial das mesmas e à relevância da “escrita de si” para os 
processos de subjetivação da experiência homossexual. Conclui-se que vêm se 
construindo, no ciberespaço, comunidades capazes de possibilitar modos alternativos 
de viver a homossexualidade, para além dos estigmas e dificuldades tradicionalmente 
decorrentes de uma orientação sexual desviante em relação aos padrões 
heteronormativos. 
 
Palavras-chave: ciberespaço; comunidades virtuais; homossexualidade; subjetividades. 
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ABSTRACT 

 
 

From an analytical perspective, this thesis brings together two contemporary 
phenomena: the social appropriation of the digital communication technologies and the 
increase of the visibility of homosexual issues. Initially, a reflection about the 
cyberspace and the gay universe is developed considering its respective characteristics 
as well as the particularities that are attributed to them. This reflection is built up as a 
way of establishing a dialogue between the theoretical background and the tangible 
situations observed in virtual gay environments. Following, sites and discussion groups 
are mapped in order to point to the diversities and specificities of these spaces. Finally, 
an analysis of two virtual communities constituted from these discussion groups of 
gays is carried out. This analysis emphasises the differential constitutions of these 
communities and the relevance of the “writing of the self” to the processes of 
subjectivity of the homosexual experiences. It can be concluded that, in the 
cyberspace, communities capable of allowing alternative ways of living the 
homosexuality are being constructed. They are formed beyond the traditional stigmas 
and difficulties originated from a deviant sexual orientation in relation to the 
heteronormative patterns.  
 
Key words: cyberspace, virtual communities, homosexuality, subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em meados da década de noventa surgem, no Brasil, a sigla e a cena GLS 

(gays, lésbicas e simpatizantes), evidenciando uma tendência já latente de maior 

inserção e visibilidade do universo homossexual em nossa sociedade. Também nessa 

década, as chamadas novas tecnologias de comunicação digital invadem o nosso 

cotidiano e engendram formas de sociabilidade e de relações interpessoais à distância, 

como as vivenciadas nas comunidades virtuais que serão abordadas nesta tese. 

O ciberespaço se apresenta como um território sem fronteiras, onde as 

relações que se estabelecem entre os que nele circulam parecem ter como princípio 

organizador afinidades ou interesses comuns. Diferentes espaços surgem na rede, 

normalmente, a partir de temas aglutinantes. Basta navegar um pouco pela Internet para 

que percebamos, por exemplo, que nela é possível não apenas se relacionar, mas 

também se informar, viajar, vestir-se, comprar, enfim, viver de forma gay. É claro que 

este não é um privilégio do universo homossexual, mas é difícil não se surpreender com 

a quantidade de espaços e de ofertas a ele dirigido.  

Com as tecnologias de comunicação digital, através das quais se torna 

possível transitar entre o ambiente virtual (on line) e o ambiente da vida real (off line), 

os homossexuais vêm exercendo, com mais facilidade, o direito de viver suas 

diferenças, seja para satisfazer necessidades relacionadas à sociabilidade, seja para 

realizar experiências identitárias ou mesmo para poder, sem grandes riscos ou sanções, 

“sair do armário” (assumir publicamente a própria homossexualidade). Navegar no 

ciberespaço significa, para alguns, ter a possibilidade de assumir identidades fictícias 
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ou de afirmar identidades extensivas às do ambiente off line. É esse jogo que se 

estabelece entre o real e o virtual, entre o real e a representação, de si mesmo ou do 

outro, entre identidades e identificações, que nos ajuda a melhor compreender o 

fascínio que exercem, entre outros, os sites, os chats e as listas de discussão temáticas 

da Internet.  

No que concerne à comunidade gay, acreditamos que o ciberespaço 

representa não apenas mais um lugar destinado a relações interpessoais, mas, muitas 

vezes, o único espaço no qual é possível viver, com tranqüilidade, orientações sexuais 

divergentes dos padrões heteronormativos.  

A necessidade de reconhecimento ou de socialização, e a possibilidade de 

experimentar identidades alternativas, assumidas, camufladas ou recalcadas no 

ambiente off line, favorecem o surgimento das comunidades virtuais de um modo geral. 

Mas favorecem, sobretudo, o surgimento daquelas comunidades que podem ser 

consideradas outsiders, como é o caso das constituídas pelos homossexuais – que 

designaremos, neste trabalho, como comunidades gays ou GLS. 

A sigla GLS vem se tornando, praticamente, sinônimo de universo 

homossexual em nosso país. A sua emergência e sedimentação parece traduzir um 

processo de abertura desse universo ao contemplar a figura dos “simpatizantes”, dos 

heterossexuais que simpatizam com a causa gay (conhecidos, internacionalmente, 

como gay friendly). Consideramos esse fato significativo de alterações na 

compreensão e na vivência da homossexualidade na contemporaneidade, razão pela 

qual a sigla foi adotada como forma de identificação e de recorte do nosso objeto de 

pesquisa, além de determinante do contexto que estaremos privilegiando em nossa 

reflexão. Apesar de existir também a sigla GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e 

transgêneros), entendemos esta como sendo mais restrita aos grupos de defesa dos 

direitos dos homossexuais. Além disso, os bissexuais e os transgêneros constituem-

se em segmentos muito particulares, que merecem um estudo à parte.  

A presente tese visa, assim, a aproximar duas temáticas emergentes, a 

homossexualidade no contexto brasileiro atual (cena GLS) e as tecnologias digitais de 

comunicação, sobretudo, no que se refere às experimentações identitárias, às diferentes 
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formas de sociabilidade possíveis de serem vivenciadas no ciberespaço e ao papel da 

escrita de si, como parte do processo de subjetivação da experiência homossexual dos 

membros das comunidades virtuais gays. 

Temos como objetivo delinear a presença da comunidade gay na rede e, em 

particular, analisar duas comunidades virtuais criadas a partir de listas de discussão 

GLS. Mais especificamente, buscamos dar conta das seguintes questões: 

– como se caracterizam as comunidades virtuais articuladas em torno de 

listas de discussão gays?  

– qual a importância dessas comunidades, no que se refere aos processos de 

identificação e às formas de sociabilidade de seus membros? 

– qual a repercussão dessas comunidades fora do ambiente da rede?   

– qual o papel da escrita de si praticada nessas comunidades? 

Cabe ressaltar que, ao começarmos a nos interessar pelo universo gay no 

ciberespaço, inicialmente nos chamou a atenção o ambiente dos sites, depois o dos 

chats, e, só mais tarde, chegamos ao das listas de discussão. Nos sites, tínhamos 

informação; nos chats, maior possibilidade de interação, mas uma interação 

excessivamente efêmera. Quando nos inscrevemos pela primeira vez em uma lista de 

discussão gay, a Listagls, percebemos que, nesse espaço, havia uma interação 

diferenciada, contínua. Aos poucos, fomos constatando que se tratava de uma 

comunidade virtual e, ao mesmo tempo, paradoxalmente real, dada a efetividade das 

vivências que possibilitava e pela continuidade das relações nela estabelecidas. 

Foram aproximadamente dois meses de observação, durante os quais, a 

partir do ímpeto de curiosidade inicial, foram se configurando e se instaurando os 

primeiros alvos da nossa pesquisa: melhor conhecer essa comunidade, assim como as 

pessoas que dela faziam parte; perceber o seu perfil e suas motivações; compreender de 

que forma lidavam com aquele ambiente virtual e identificar outros ambientes da rede 

nos quais circulavam.  

A partir daí, delimitamos o nosso objeto, optando por abordar o universo 

gay no ciberespaço a partir da noção de comunidades virtuais, priorizando aquelas 

criadas através de listas de discussão e, mais especificamente, aquelas criadas por meio 
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de listas que se caracterizavam como GLS. Feito esse recorte, estabelecemos uma 

hipótese geral e quatro sub-hipóteses de trabalho, que nortearam o desenvolvimento da 

pesquisa: 

Nossa hipótese geral afirma que, com a apropriação das tecnologias de 

comunicação digital para fins sociais (a Internet como instrumento de religação social), 

vêm se constituindo, no ciberespaço, comunidades capazes de possibilitar modos 

alternativos de viver a homossexualidade – para além dos estigmas e dificuldades, 

tradicionalmente decorrentes de uma orientação sexual desviante em relação aos 

padrões heteronormativos. 

Quanto às sub-hipóteses, em primeiro lugar, defendemos que as 

comunidades virtuais gays, criadas a partir das listas de discussão, caracterizam-se 

como ambientes comunicacionais complementares aos da vida real, nos quais são 

potencializadas e atualizadas intenções sociais já existentes, embora nem sempre 

concretizadas nos ambientes off line. 

Como segunda sub-hipótese, lançamos a idéia de que as comunidades 

virtuais gays oferecem a seus participantes a possibilidade de atenuação dos estigmas e 

do isolamento ao qual a vida off line, muitas vezes, conduz. A vivência nessas 

comunidades os levaria a se relacionarem diferentemente consigo mesmos, com os 

outros e com a sociedade. Isso a partir de uma maior experimentação identitária e, 

também, da freqüente problematização das representações anteriormente construídas a 

respeito da homossexualidade.  

Nossa terceira sub-hipótese propõe que essas comunidades virtuais se 

caracterizam, sobretudo, pela contestação ao sistema heteronormativo, seja por meio de 

uma militância eletrônica, que assume novos contornos, seja através da atualização 

de atributos e práticas que podem ser considerados contraculturais e comunitários. 

Essas comunidades se articulam no ciberespaço, mas repercutem de forma incisiva fora 

dele. 

Por fim, como quarta e última sub-hipótese, defendemos que a escrita de si 

exercitada nas listas de discussão e observada no ambiente das comunidades virtuais 

gays que acompanhamos, estimula o processo de subjetivação da experiência 
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homossexual por partes dos seus membros, ao tempo em que evidencia um viés 

diferencial da produção da subjetividade, que contrasta com a concepção de sujeito 

predominante desde a influência do cristianismo na cultural ocidental. 

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento da investigação e elaboração da tese, alguns esclarecimentos se 

fazem necessários. 

No que se refere ao corpus de nossa pesquisa, optamos por delimitá-lo a 

partir de sites e de listas de discussão gays, priorizando as últimas e as comunidades 

virtuais que nelas são formadas. Estabelecido esse recorte, selecionamos uma 

amostragem que reúne sete sites e dez listas de discussão, que estão entre os mais 

conhecidos do universo gay na rede. Trata-se de um conjunto que, acreditamos, 

retrata bem o ambiente comunicacional do ciberespaço, no qual circulam as 

comunidades virtuais que nos interessam analisar, sobretudo as das listas E-jovens e 

Listagls. 

Os sete sites selecionados foram: Mix Brasil (site GLS, pioneiro e o 

maior da América Latina), GLS Planet (apresenta-se como o melhor portal GLS da 

América Latina), Glssite (site de educação sexual, ao qual se vincula a lista de 

discussão Listagls), E-jovem (dirigido a jovens gays), Armário X (que tem como 

tema central a “saída do armário”), site da Associação da Parada do Orgulho GLBT 

de São Paulo (maior evento gay do País) e o site da Campanha Digital contra o 

Preconceito a Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros (campanha criada por um 

dos idealizadores do Armário X e apoiada pelos principais sites gays brasileiros).  

Uma vez que esses sites são atualizados com grande freqüência, é preciso 

ressaltar que as informações, os dados e as imagens que compõem este trabalho, 

concentrados especialmente na descrição apresentada no terceiro capítulo, referem-se, 

essencialmente, ao mês de novembro de 2003. 

Quanto às listas de discussão, além da Listagls (uma das mais antigas e 

importantes do País) e da E-Jovens (articulada a partir do site E-Jovem), aqui 

analisadas em detalhe, as outras oito listas selecionadas para observação foram: 

Armário X (criada a partir do site de mesmo nome), Gaylawyers (que visa a promoção 
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dos direitos homossexuais), Judeus Gays do Brasil (dirigida restritivamente a judeus e 

judias homossexuais), Gays na USP (da comunidade homossexual da Universidade de 

São Paulo), AAGLS (da Associação dos Acadêmicos GLS), Lésbicas do Brasil 

(dirigida exclusivamente às mulheres), Lelist (também para lésbicas, mas aberta a 

GLBT e simpatizantes) e a Famílias Alternativas (destinada às famílias homoparentais).  

A análise dessas listas de discussão leva em consideração nossas 

observações e as mensagens nelas postadas pelo período de seis meses, de 15 de 

junho a 15 de dezembro de 2003. No entanto, em se tratando da Listagls e da E-

jovens, considera-se, ainda, um período anterior a esse, que inicia no momento em 

que nelas ingressamos, em dezembro de 2000 e em dezembro de 2001, 

respectivamente. 

No que se refere à técnica de investigação utilizada, optamos pela 

observação não-participante. Tal opção se justifica a partir de dois fatores. Primeiro, 

a participação efetiva nas listas exigiria dedicação e um tempo considerável, já que, 

de maneira geral, o tráfego de informações mostrou-se sobremodo intenso, como 

veremos nos dois últimos capítulos da tese. Segundo, nossa breve experiência 

enquanto membro ativo na primeira lista de discussão gay em que nos inscrevemos, 

na fase preliminar à sistematização do projeto de pesquisa, nos levou a acreditar que 

essa participação (assim como a de qualquer membro ativo) poderia, de alguma 

forma, intervir na dinâmica das listas em questão. 

A escolha das listas de discussão Listagls e E-jovens como focos 

privilegiados da análise, no decorrer de toda a tese e em particular no último 

capítulo, justifica-se pelo fato de elas reunirem vários segmentos do universo 

homossexual, de incluírem simpatizantes, de manterem-se ativas há anos e de 

situarem-se entre as mais conhecidas e freqüentadas da rede – o que foi constatado a 

partir de nossas observações comparativas em relação a diversos outros endereços 

gays. 

Mensagens selecionadas nas listas de discussão que acompanhamos foram 

trazidas exemplarmente ao longo deste trabalho, seguindo o desenvolvimento das idéias 

e as reflexões pertinentes a cada capítulo. Algumas mensagens transcritas da Listagls e 
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da E-jovens foram disponibilizadas, ainda, de forma a reproduzirem acontecimentos 

vividos e compartilhados pelos participantes dessas listas. Trata-se de pequenas 

narrativas construídas a partir de seqüências de mensagens sobre um mesmo assunto, as 

quais tiveram grande relevo para que pudéssemos desenvolver nossas hipóteses, em 

particular sobre a dimensão e os efeitos da escrita de si. 

A utilização dessas estratégias buscou possibilitar o estabelecimento de um 

diálogo entre o referencial teórico trabalhado e as situações concretas observadas nos 

ambientes on line que analisamos. 

Cabe salientar que as mensagens transcritas neste trabalho preservam o 

texto original dos seus remetentes. Ao reproduzi-las com fidelidade, preservamos um 

indicativo da especificidade do uso da língua portuguesa nas listas de discussão em 

pauta, que freqüentemente despreza a norma culta.  

Quanto à identificação dos remetentes dessas mensagens, decidimos, de 

maneira geral, omiti-la, preservando, na transcrição, o anonimato. Porém, em se 

tratando dos criadores e moderadores das listas, de militantes de grupos homossexuais 

organizados ou de protagonistas das narrativas construídas, foram mantidas suas 

identidades da forma como eram utilizadas nas listas – ou seja, nesse caso, evidenciam-

se nomes e, por vezes, sobrenomes de alguns, e nicks de outros.  

Visando a complementar informações e dados obtidos, foram feitas, 

ainda, entrevistas via e-mail com os criadores dos sites e das listas de discussão 

selecionados em nossa amostra de pesquisa. Para essas entrevistas, foram 

elaborados dois roteiros com questões diferenciadas, um para os responsáveis pelos 

sites e outro para os responsáveis pelas listas. Em relação aos sites, nos interessaram 

informações referentes à data de criação, à equipe, à hospedagem, ao número de 

pageviews/mês, aos visitantes únicos/mês, ao número aproximado de páginas, a 

freqüência das atualizações e a suas repercussões. Em relação às listas, buscamos 

informações referentes, por exemplo, ao perfil dos participantes, ao número 

aproximado de participantes ativos e inativos, aos assuntos mais debatidos, sobre como 

se caracterizava o relacionamento entre os membros da lista e se aconteciam encontros 

dos participantes da lista fora dela. 
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Nesse sentido, é preciso salientar que, como já dispúnhamos de 

informações e dados gerais a respeito desses espaços, algumas dessas questões 

foram enviadas já com as nossas deduções ou inferências, para que fossem 

confirmadas ou não. Nesses casos, nosso intuito era a certificação da nossa 

interpretação de dados já coletados na própria rede. As entrevistas via e-mail foram 

realizadas em novembro de 2003, período no qual estávamos, concomitantemente, 

desenvolvendo as descrições dos referidos sites e listas. Vale acrescentar que, a 

partir dessas entrevistas, estabeleceu-se um diálogo via e-mail com parte dos 

informantes, visando o esclarecimento e a complementação de algumas questões 

pendentes. 

Os informantes que colaboraram com nossa pesquisa foram: André 

Fischer (criador do site Mix Brasil), Roberto Warken (criador do Glssite e da 

Listagls), Deco Ribeiro (criador do site E-jovem e da lista E-jovens), Fabrício 

Vianna (criador da Campanha Digital contra o Preconceito a Gays, Lésbicas, 

Bissexuais e Transgêneros), Ari Teperman (criador da lista para judeus gays e 

moderador da lista Armário X), e Maria Rita Lemos (criadora da lista Famílias 

Alternativas). Além desses, outros seis responsáveis por sites e listas de discussão 

gay foram contatados. Estes não responderam a nossa mensagem ou, então, ficaram 

de enviar as informações solicitadas posteriormente – o que não se concretizou.  

Nossas observações das listas de discussão, sobretudo na Listagls e na E-

jovens, bem como os dados obtidos através das entrevistas realizadas, serviram como 

indicadores para o exame das hipóteses levantadas. Da mesma forma, auxiliaram na 

percepção e compreensão de outras especificidades e tendências que caracterizam a 

interação entre os dois universos que nos interessava aproximar e analisar: o da 

homossexualidade no contexto brasileiro atual (cena GLS) e o das tecnologias digitais 

de comunicação. 

A tese que resulta da investigação empreendida foi estruturada em quatro 

capítulos, com ênfases diferenciadas. Os dois primeiros, além de delinearem um breve 

estado da arte das duas temáticas implicadas na pesquisa, são mais enfaticamente 

teóricos, embora construídos sem perder de vista nossas constatações sobre os materiais 
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coletados em espaços gays na rede; já os dois últimos capítulos se baseiam em 

observações e materiais coletados na rede, que são analisados a partir do referencial 

teórico trabalhado. 

No primeiro capítulo, a reflexão se fundamenta em diversas leituras 

disponíveis acerca do ciberespaço. Caracterizamos a comunicação mediada por 

computadores e trabalhamos a noção de comunidade, conceituando e comparando as 

comunidades clássicas, as atuais do ambiente off line e as virtuais. 

O segundo capítulo ocupa-se do universo homossexual e suas 

representações, dando ênfase ao surgimento da sigla e ao crescimento da cena GLS, 

para, em seguida, abordar a discussão contemporânea sobre identidade e sobre a 

sociabilidade gay, no ciberespaço e fora dele.  

No terceiro, desenvolvemos uma descrição e uma análise de espaços 

dirigidos ao público gay na rede (sites e listas de discussão brasileiros). Esse 

capítulo tem por finalidade delinear o ambiente comunicacional do ciberespaço, 

onde circulam as comunidades virtuais gays, em particular, as da Listagls e da lista 

E-jovens, objetos de análise do capítulo seguinte.  

Finalmente, no último capítulo, elegemos para análise e reflexão as 

comunidades constituídas a partir de duas listas de discussão, a Listagls e a E-

jovens, que são abordadas comparativamente. Nele, buscamos melhor conhecer os 

participantes e a dinâmica dessas listas, destacar e avaliar os assuntos debatidos, 

verificar como acontece, respectivamente a cada uma delas, a interação entre os 

seus membros e a forma como se identificam e se relacionam. Empreendemos, 

ainda, a sua caracterização diferencial enquanto comunidades virtuais e a avaliação 

da importância da escrita de si, desenvolvida nessas duas comunidades virtuais, para a 

produção de subjetividades. 

Ao encerrar esta apresentação da tese, gostaríamos de, sinteticamente, 

reiterar que não constituiu o nosso intento uma análise verticalizada ou exaustiva da 

complexidade das questões que podem estar contidas em cada uma das temáticas que, 

reunidas, constituíram o nosso objeto de investigação. Interessou-nos, sim, flagrar e 

analisar a interação desses dois domínios, no sentido de perceber e avaliar 
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características, alterações e tendências – tanto no plano individual dos processos de 

subjetivação quanto no plano societário mais amplo – resultantes da experiência da 

homossexualidade vivenciada on line.  
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1.  O CIBERESPAÇO 

 

Antes longe era distante 
perto só quando dava 

Quando muito ali defronte 
e o horizonte acabava 

Gilberto Gil 
 

 

Os homossexuais vêm se inserindo, ou sendo inseridos, de maneira 

surpreendente na sociedade brasileira contemporânea. Todo um universo gay, 

principalmente a partir do surgimento da cena GLS, vem conquistando mais 

visibilidade não somente em nosso cotidiano, mas, também, nas mídias tradicionais e 

nos ambientes comunicacionais proporcionados pelas chamadas novas tecnologias de 

comunicação digital, como é o caso da Internet.   

Quando utilizamos a expressão “cena GLS”, estamos nos referindo à 

efervescência contínua de uma cultura específica, assim como àquela comunidade que 

a produz e que a consome – nesse caso, constituída por gays, lésbicas e simpatizantes. 

A palavra cena remete à lógica de identificação que predomina na contemporaneidade e 

que possibilita a formação de comunidades a partir de gostos e interesses comuns e de 

um mesmo estilo de vida, independentemente da territorialidade. 

Conforme ressalta Cláudio Manoel Duarte, uma cena depende sempre da 

produção, da circulação e do consumo: 

 

a produção se refere aos produtos materias (cd, livros, vinis, 
roupas/moda) e de bens simbólicos (idéias, arte) (...) A circulação 
são os caminhos por onde essa arte tenta encontrar seus públicos: 
mídias alternativas, como sites, listas e fanzines, flyers, as lojas, os 
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bares, as festas, os shows. E, por último, para existir o consumo é 
preciso que exista uma comunidade, um público que consuma os 
produtos (...) Produção, Circulação e Consumo andam juntos na 
formação da cena. A cena seria a superprodução (a produção para 
além de quem a produz) de uma comunidade. Quanto maior a 
comunidade maior é a cena, pois para existir uma comunidade 
grande, uma cena grande, é preciso produtos bons, que circulem bem 
e tenham bom consumo.  

 

O uso da palavra ‘cena’ em nossos dias, seja na linguagem coloquial seja na 

descrição de fatos culturais, preserva aspectos da sua significação mais antiga, no 

âmbito da tradição teatral. Na Grécia antiga, skênê designava a área de atuação dos 

deuses e heróis; o termo cena conhece, ao longo da história, uma constante expansão de 

sentidos: cenário, local da ação, segmento temporal do ato dramático e, finalmente, 

acontecimento espetacular. Desde o teatro clássico francês, define-se a cena pela 

permanência de um certo número de personagens em ação, sentido do qual parece 

derivar a significação contemporânea que adotamos. 

Apesar do crescimento da cena GLS e maior exposição e inserção do 

universo gay na sociedade brasileira, muitos homossexuais ainda sofrem com o 

preconceito e questionam o modelo heteronormativo vigente. Vinculados ou não a 

grupos de defesa de direitos homossexuais ou a comunidades eletivas, esses indivíduos 

vêm utilizando instrumentos disponíveis no interior do sistema - como as tecnologias 

de comunicação digital - para inaugurar formas alternativas de relacionar-se, de estar 

no mundo sem sofrer os constrangimentos do cotidiano off line. Obviamente, isso não 

acontece apenas com o universo gay, mas podemos acreditar que este nos fornece 

tantos ou mais exemplos do que diversos outros segmentos do que se convencionou 

chamar de minorias sociais, sejam sexuais, étnicas ou raciais. 

Desde o início o século passado, lembra Heloísa Buarque de Hollanda 

(1999), “as chamadas minorias já vinham usando e abusando dos recursos a 

movimentos e fóruns internacionais como tática de legitimação e defesa de seus 

interesses locais”. Segundo a autora, os setores marginalizados sempre procuraram um 

espaço de reconhecimento e identificação fora de suas fronteiras, sendo a articulação 

internacional uma forma de resposta à fragilidade gerada pela invisibilidade local 

desses grupos. Referindo-se em particular ao potencial de mobilização da Internet, 
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Hollanda ressalta que “ironicamente (...) temos hoje disponível um espaço ingovernável 

entre o local e o global, que pode surpreender enquanto instrumento precioso para uma 

redefinição radical de novas esferas públicas de produção”. 

É interessante notar que tanto o universo homossexual como o ciberespaço, 

além de serem apresentados como realidades universais, abrigam em suas trajetórias de 

reconhecimento e inserção na sociedade, características que podem ser associadas com 

os diversos movimentos contraculturais que vivenciamos a partir da segunda metade do 

século passado e cujos ideais parecem estar sendo atualizados. Nesse contexto, faz-se 

pertinente, ainda mais se considerarmos a atual (re)valorização de uma lógica 

comunitária, analisar de que forma o universo homossexual brasileiro vem se inserindo 

nesse ambiente comunicacional proporcionado pelas novas tecnologias .  

Assim, neste primeiro capítulo, apresentamos algumas das interpretações 

predominantes a respeito do ciberespaço, caracterizamos a comunicação mediada por 

computadores e destacamos o surgimento de comunidades virtuais, comparando-as 

com as clássicas e as atuais do ambiente off line. 

 

 

VISÕES DO CIBERESPAÇO 

 

O termo ciberespaço foi utilizado pela primeira vez em 1984, no romance 

de ficção Neuromancer, escrito por William Gibson. Desde então, ele vem sendo 

adotado por vários teóricos das tecnologias de comunicação, para designar o universo 

das redes digitais que foi se configurando.  

Um dos mais conhecidos estudiosos do ciberespaço, Pierre Lévy, apresenta-

o como um “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores” (1999a, p.92); neste está incluída a infra-estrutura material da 

comunicação digital, o universo de informações que ele abriga e os indivíduos que nele 

navegam e que o alimentam. O neologismo cibercultura, popularizado pelo autor, 

designa o conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que 

se desenvolvem juntamente com esse espaço virtual.  
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André Lemos se refere ao ciberespaço como “um não-lugar, uma u-topia 

onde devemos repensar a significação sensorial de nossa civilização baseada em 

informações digitais, coletivas e imediatas” (2002a, p.137). O autor acredita que o 

próprio ato de conectar-se a ele sugere ritos de agregação e de separação, sendo a tela 

do computador o meio de passagem a um outro mundo, a fronteira entre o individual e 

o coletivo, o corpo e o espírito. O ato de conectar-se sugere, ainda, mesmo que 

simbolicamente, a “passagem da modernidade (onde o espaço é esculpido pelo tempo) 

à pós-modernidade (onde o tempo comprime o espaço); de um social marcado pelo 

indivíduo autônomo e isolado ao coletivo tribal e digital” (LEMOS, 2002a, p.142). 

Segundo Lemos, a cibercultura, instaurada neste início de século, ao misturar as 

tecnologias digitais e a socialidade1 pós-moderna, mostra, sobretudo, que as tecnologias 

estão sendo utilizadas como ferramentas para o convívio e a formação de comunidades, 

perspectiva essa colocada à parte pela modernidade. 

Os computadores e as redes digitais estão modificando nossas formas de 

conceber as distâncias, o tempo, os relacionamentos. Como ressalta Joël de Rosnay, 

trata-se de uma nova conjuntura, que traduz bem a transição entre uma sociedade 

industrial e a sociedade informacional. Para o autor, 

 

nos nós da rede “informacional” evoluem, doravante, 
simultaneamente, atores diversificados, comunicantes e criadores 
potenciais: os “neurônios” de um cérebro planetário nascente. 
Não são mais os “usuários” de antes, passivos utilizadores de 
serviços pensados por outros, mas os produtores/consumidores de 
novos instrumentos interativos que multiplicam os poderes e a 
eficácia de cada um. Esses novos instrumentos são para a 
sociedade “informacional” o que as máquinas mecânicas eram 
para a sociedade industrial (1999, p.218). 
 

A exemplo das análises realizadas acerca das mudanças sociais ocorridas 

com a inserção das máquinas na sociedade industrial, as mudanças advindas com a 

virtualização e com o surgimento do ciberespaço vêm sendo tratadas a partir de 

discursos contrastantes.   

                                                 
1 De acordo com Michel Maffesoli (1998), enquanto a sociabilidade se caracteriza por relações institucionalizadas, a 
socialidade faz referência a um conjunto de práticas que escapam ao controle social rígido, a um estar-junto que 
independe de um objetivo a ser atingido.  
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Isabelle Renaud (1997) acredita que dois mitos modernos estariam na 

origem dos discursos atuais acerca das novas tecnologias de comunicação e, em 

particular, das experiências vividas no ciberespaço: 

- o mito do Big Brother, que nos leva a refletir sobre a sua apropriação para 

fins abusivos e totalitários;  

- e o mito de Isaak Asimov, que mostra a possibilidade de uma degradação 

das relações sociais devido à individualização decorrente do uso das tecnologias. 

Como explica a autora, o mito do Big Brother tem como referência a obra 

1984, de Georges Orwell, escrita em 1948. Nela, o autor ensaia pressagiar o futuro do 

homem que vive em uma sociedade tecnologicamente avançada, em um mundo 

controlado por um computador onisciente (o Big Brother), que tudo vê e sabe, que 

instaura a vigilância. A importância dessa obra está no fato de, ainda hoje, muitas de 

nossas crenças acerca do futuro corresponderem à imagem nela difundida. O mito do 

Big Brother, por associar a apropriação da tecnologia a fins abusivos e totalitários, é 

considerado por Renaud como o representante maior do discurso sustentado pelos 

críticos-pessimistas das tecnologias.  

O mito de Isaak Asimov tem como referência a obra Face aux feux du 

soleil, escrita em 1957 e considerada sucessora de 1984. Nela, Asimov apresenta uma 

sociedade privada de contato físico, um mundo onde os humanos não aceitam mais se 

encontrar fisicamente, mas se vêem num grande salão virtual. Nessa sociedade, a 

presença física torna-se praticamente um tabu; em compensação, a comunicação entre 

as pessoas torna-se muito mais intensa. Trata-se, como acrescenta Philippe Breton, de 

um mundo de relações “interessante em mais de um aspecto, pois é prefiguração do 

modelo social implícito que os engenheiros desenvolvem atualmente nas técnicas de 

comunicação” (apud RENAUD, 1997)2. Esse mito, apesar de denunciar o caráter 

individualista da sociedade, foi apropriado, sobretudo, pelo discurso dos otimistas, já 

que, em última instância, acentua a realização da utopia de um mundo melhor, mais 

comunicante. Prioriza-se, nesse discurso, a idéia de que a sociedade estaria se tornando 

                                                 
2 “intéressant à plus d'un titre, car il est la préfiguration du modèle social implicite que les ingénieurs développent 
actuellement dans les techniques de communication”. Todas as traduções apresentadas nesta tese são de nossa 
autoria, sendo os textos originais reproduzidos em notas de rodapé.  
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mais comunicativa, a despeito das conseqüências desse processo, que são relativizadas 

ante os benefícios que ofereceriam as novas tecnologias de comunicação.   

Estando ou não na base dos discursos que tratam da inserção dos 

computadores em nossa sociedade, esses dois mitos podem ser associados às formas 

como têm sido tratadas as relações entre tecnologia e sociedade. Ou seja, normalmente, 

essas relações são abordadas a partir de premissas opostas, conforme sintetiza Renaud: 

a primeira considera que as tecnologias conduzem a mudanças às quais a sociedade 

deve se submeter ou se adaptar; a segunda, ao contrário, considera que é a sociedade 

que se reconhece como mestre de uma tecnologia neutra, que não pode ser, nessas 

condições, mais do que uma amplificadora de intenções sociais.    

Assim, a lógica do discurso pessimista corresponderia a primeira premissa, 

pois seus argumentos se inserem quase sempre no contexto de um sistema que seria 

dominado por uma elite possuidora do controle de exploração da rede. Em 

conseqüência, esta rede seria um instrumento perfeito para a instalação de ditaduras, 

tornadas possíveis por uma vigilância automática sobre os indivíduos. A lógica do 

discurso otimista, em oposição, corresponderia a segunda premissa, que aposta no 

poder que oferecem os computadores pessoais nas mãos da população, defendendo a 

necessidade e a possibilidade de, através das novas tecnologias, transformar e readaptar 

o sistema em função de ideais sociais – e não o inverso.   

A postura enfaticamente pessimista ou otimista adotada por diferentes 

pesquisadores está ligada, afirma Renaud, tanto à questão geracional como ao fato de 

que cada um deles estuda, muitas vezes, fenômenos particulares de inserção da 

tecnologia na sociedade. Segundo a autora, os pessimistas partilham certas 

características reveladoras de seus discursos, isto é, eles são, em sua maioria, mais 

velhos e europeus. Tais características nos fazem lembrar de Paul Virilio e Jean 

Baudrillard. As experiências de vida dos pessimistas os levariam a desconfiar das 

tecnologias que, para eles, servem quase sempre a interesses de uma classe social 

dominante ou a grupos hegemônicos em detrimento do todo social. Já os otimistas são 

geralmente mais novos, cresceram com outra percepção dos diversos acontecimentos 

do século XX e se familiarizaram mais rapidamente com as novas tecnologias de 
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comunicação. Assim, convivem melhor com essas tecnologias; ao invés de 

compadecerem-se, buscam imaginar um futuro melhor, mesmo se baseados em uma 

visão de certa forma utópica do ciberespaço. Temos aí Pierre Lévy e Philippe Quéau 

como exemplos.  

Em nosso trabalho, priorizamos, sobretudo, um entendimento do 

ciberespaço enquanto ambiente de comunicação complementar ao da vida off line. 

Como esta, ele pode ser objeto de interpretações divergentes e não excludentes. Desse 

modo, mais do que optar por alguma dessas visões dicotômicas - que, de maneira geral, 

nem sempre correspondem as nossas observações empíricas -, buscamos reter aspectos 

delas que podem contribuir para caracterizar e diferenciar esse ambiente que abriga, 

entre outros, o universo específico sobre o qual nos interessa refletir e no qual nos 

detemos, a partir do próximo capítulo, o da homossexualidade. Ou seja, assinalamos 

características do ciberespaço que podem ser relacionadas à prática comunicacional que 

nele observamos, procurando distinguir ainda as particularidades dos diferentes espaços 

que ele abriga. 

É importante ressaltar, no entanto, que a própria escolha de nosso objeto de 

pesquisa, o universo gay na rede, leva-nos a uma identificação maior com a premissa 

que entende o ciberespaço como um ambiente comunicacional amplificador de 

intenções sociais, e não como um condutor de mudanças às quais a sociedade deve se 

submeter. Essa identificação ocorre porque estamos tratando da apropriação de um 

ambiente por um segmento específico da sociedade, que pode ser inserido na categoria 

de minoria social. Assim, a possibilidade de, através do ciberespaço, resistir ao sistema 

heteronormativo dominante ou de criar um modo de vida a ele alternativo, faz-se 

constantemente presente nesta tese. Não se trata de cultuar o ciberespaço, mas de vê-lo 

como um ambiente que, para muitos homossexuais, se apresenta mais aberto do que o 

off line. 

Analisando, justamente, a forma como a Internet vem sendo cultuada em 

nossos dias, Philippe Breton (2000) atenta para a predominância dos discursos 

otimistas em relação aos pessimistas, quer dizer, para o fato de o ciberespaço aparecer 

demasiadamente associado à idéia de um mundo melhor - normalmente apresentado na 
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forma de promessas que mobilizariam os mesmos recursos afetivos que se colocam a 

serviço das religiões. Para o autor, o culto à Internet se organiza por intermédio da 

informação e da comunicação, que passariam a ser o princípio gerador de nossas vidas.  

Conforme Breton, teríamos, de forma genérica, três discursos marcantes 

acerca da Internet: o dos militantes “tudo-Internet”, que cultuam as novas tecnologias 

de comunicação digital; o dos tecnofóbicos, hostis praticamente a toda tecnologia; e o 

daqueles que pensam que o uso racional das tecnologias de comunicação pode, em 

certas condições, trazer benefícios para a sociedade em geral.  

O primeiro discurso, tende a se tornar a ideologia dominante, como o único 

olhar possível e legítimo sobre o assunto, a ponto de seus partidários ignorarem, ou 

nem imaginarem, que possa existir algum outro ponto de vista. Para os adeptos dessa 

visão, as novas tecnologias são as responsáveis por um novo mundo (o ciberespaço), 

que substituiria progressivamente o arcaico mundo real - ou, ao menos, seria melhor 

que este. Os tecnofóbicos se opõem à técnica por filosofia, por desconhecimento ou por 

simples irritação e criam um tipo de resistência, passiva, mas eficaz, à difusão das 

tecnologias de comunicação. O terceiro discurso é o daqueles que tentam promover 

uma leitura moderada em relação às tecnologias de comunicação. Essa postura teria 

dificuldade em se afirmar, acredita Breton, porque toda a opinião crítica ou simples 

convocação ao debate sobre a Internet tem sido reduzida, sobretudo pela mídia, a um 

simples a favor ou contra. Quer dizer, ou   

 

você não gosta da técnica, nem da mudança, nem das coisas 
modernas, ou é globalmente a favor da Internet. Ou você é fechado 
em si mesmo, ou é aberto ao mundo e as novidades fantásticas do 
mundo tecnológico. Ou você é jovem, partidário do novo mundo; ou 
é velho e ultrapassado (BRETON, 2000, p.20)3. 
 
 

Dentre os autores considerados como otimistas em relação as novas 

tecnologias de comunicação, Pierre Lévy é um dos mais conhecidos. Ele acredita 

que o processo que vivemos reflete uma potência que deve ser compreendida em 

                                                 
3 “vous n'aime pas ni la technique, ni le changement, ni les choses modernes, ou vous êtes globalement ‘en faveur 
d'internet’. Ou vous êtes replié sur vous-même, ou vous êtes ouvert au monde et à ses nouveautés fantastiques dans 
le monde de la technique. Ou vous êtes ‘jeune’, partisans du ‘nouveau monde’, ou vous êtes ‘vieux et ringard’”.  
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toda a sua amplitude, até mesmo porque a Internet não é “estatisticamente universal, 

somente uma minoria está conectada, mas é universal em seu princípio. E é isto que 

conta” (1998, p.17)4. Lévy destaca que as mídias clássicas possuem um centro 

emissor e um grande número de receptores, passivos (mas nem tanto) e dispersos. 

No que se refere ao ciberespaço, este dispõe de uma outra forma de comunicação 

com suporte tecnológico, co-produzida pela interação entre as pessoas e constituída 

de uma memória comum que se alimenta das contribuições de muitos.  

O ciberespaço, ressalta Lévy, oferece um dispositivo comunicacional 

original, “de todos para todos”, que permite a constituição de comunidades, de modo 

progressivo e de maneira cooperativa. Um exemplo desse dispositivo seriam as 

conferências eletrônicas, através das quais os participantes enviam mensagens que 

podem ser lidas e respondidas em tempo real.  

Interagindo com diversas comunidades virtuais, os indivíduos animariam 

um espaço de saber, sendo “ao mesmo tempo singulares, múltiplos, nômades e em vias 

de metamorfose (ou de aprendizado) permanente” (LÉVY, 1999b, p.31). A 

“inteligência coletiva”, daí resultante, se caracterizaria como um processo de 

crescimento, diferenciação e retomada de singularidades, seria “uma inteligência 

distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, 

que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (1999b, p.28-29). A base e 

o objetivo dessa inteligência seriam o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das 

pessoas, proporcionados por suas experiências no espaço virtual5.  

Enfim, para o autor, a emergência do ciberespaço acompanharia, traduziria 

e favoreceria uma evolução geral da civilização. No entanto, é preciso lembrar que, da 

mesma forma que a sociedade é condicionada (e não determinada) por suas técnicas, “o 

virtual não substitui o real, ele multiplica as oportunidades para atualizá-lo” (LÉVY, 

1999a, p.88).  

Philippe Quéau também insiste no fato de que o virtual não substitui o real, 

que ele apenas propõe uma outra experiência do real. Conforme explica, a noção 

                                                 
4 “universel statiquement, seule une minorité est connectée, mais universel dans le principe. C’est cela qui compte”. 
5 O emprego de termos como “real” e “virtual”, controversos sob o ponto de vista conceitual, foi mantido tendo em 
vista a sua ampla utilização, tanto no meio técnico quanto no acadêmico. 
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comumente percebida como realidade tem sido freqüentemente questionada, porque as 

realidades virtuais não são irreais, ao contrário, elas possuem realidade: “as 

experiências virtuais são, a priori, assimiláveis às experiências sensoriais reais que nós 

acumulamos naturalmente” (QUÉAU, 1993, p.15)6. O autor sustenta que o virtual não é 

nem irreal, nem potencial, ele está na ordem do real. Diferente do potencial, que está no 

futuro, o virtual está no presente.  

O realismo crescente das técnicas do virtual expõe novas questões sobre a 

nossa capacidade de apreensão do real. Mas, se esta outra realidade ao lado possui 

enormes vantagens cognitivas, expressivas e lúdicas, ela também traz novos riscos. 

Para Quéau, os dois riscos mais aparentes seriam o de crer nos simulacros do mundo 

virtual, a ponto de tomá-los como reais, ou o de terminar considerando o real como 

uma extensão dos mundos virtuais.  

Apesar desses riscos, o autor sublinha que, no ciberespaço, temos a 

oportunidade ímpar de representar o real e, conseqüentemente, de representar a nós 

mesmos e melhor nos compreendermos, porque, nesse espaço, temos acesso fácil a 

outros pontos de vista, outras experiências, diferentes e complementares às nossas. Os 

mundos virtuais possibilitam, ainda, que nos coloquemos no lugar dos outros, não 

apenas metaforicamente, mas “realmente”. Essa é uma experiência que não deve ser 

desconsiderada. No entanto, é preciso lembrar que “ser no mundo e não simplesmente 

do mundo é fazer a experiência de uma ida e volta” (QUÉAU, 1993, p.87)7.  

 Lévy e Quéau estão entre os pesquisadores que consideram as 

potencialidades do ciberespaço no plano social. Eles apontam, entre outras, as 

possibilidades desse ambiente no que se refere à constituição de uma inteligência 

coletiva, de relações mais transversais do que hierárquicas, de novas formas de 

identidade, de um outro universo de contatos, de comunidades virtuais locais e 

internacionais. Tratam-se de potencialidades, mas que, de alguma forma, vêm sendo 

experimentadas. 

                                                 
6 “les expériences virtuelles sont a priori assimilables aux expériences sensorielles réelles que nous accumulons 
naturellement”. 
7 “etre dans le monde et non pas simplement du monde, c'est faire l'expérience d'un aller-retour”. 
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Entre as críticas mais comuns feitas ao ciberespaço, Howard Rheingold 

(1996, p.338-360) destaca três que seriam, em sua opinião, relevantes. A primeira 

baseia-se na história dos meios de comunicação social, concentrando-se na forma como 

os meios eletrônicos esvaziaram a discussão pública ao transformarem seu conteúdo em 

mera publicidade – o processo de mercadorização. A segunda baseia-se no fato de as 

redes interativas poderem ser utilizadas como meio de vigilância, controle e 

desinformação. Nesse caso, o exemplo mais problemático seria a maneira como as 

idéias tradicionais de privacidade estariam sendo ameaçadas pela facilidade de recolha 

e disseminação de informação aos indivíduos no ciberespaço. A terceira crítica social 

às tecnologias é a hiper-realista. Seus difusores acreditam que as tecnologias de 

comunicação já teriam transformado aquilo que passava por realidade em verdadeira 

simulação eletrônica. Eles entendem a utilização dessas tecnologias como uma via para 

a substituição do mundo por uma hiper-realidade tecnologicamente mediada. A crítica 

social hiper-realista, conforme ressalta Rheingold, é freqüentemente questionada 

devido ao seu caráter demasiadamente abstrato e teórico; ou seja, devido a seu pouco 

ou nenhum contato direto com a tecnologia em si.  

Paul Virilio (1995), considerado por alguns como um hiper-realista, 

lamenta a falta de proximidade física entre as pessoas e a conseqüente perda de 

enraizamento que vivemos na sociedade atual, em que noções como tempo e espaço 

esfacelam-se a cada dia. Segundo ele, pela tela do computador, podemos conhecer 

diferentes lugares e falar com pessoas de todo mundo, mas não encontramos mais com 

nossos vizinhos. O autor acredita que, com a revolução das transmissões, estaríamos 

assistindo as premissas de uma “chegada generalizada”8, em outras palavras, a 

“eliminação da partida, o trajeto perdendo assim os componentes sucessivos que o 

constituíam em benefício somente da chegada” (p.29)9. Essa chegada generalizada seria 

a responsável pelo aparecimento de um sujeito para o qual espaço e tempo são 

anulados, que não mantém outras relações que aquelas mantidas com o distante (o 

global) e que não conhece mais o local. Na opinião do autor trata-se de um novo tipo de 

                                                 
8  “arrivée géneralisée”. 
9 “elimination du départ, le trajet perdant ainsi les composants sucessives qui le constituaient au bénéfice de la seule 
arrivée ” 
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fechamento, de isolamento. A velocidade-limite da veiculação de mensagens e imagens 

que a Internet possibilita, sustenta ele, reflete apenas a informação independente de seu 

conteúdo. A tal ponto que a célebre fórmula de Marshall McLuhan deveria ser 

corrigida, pois, segundo Virilio, “a mensagem não é o meio, é somente sua velocidade” 

(1998, p.155)10. 

Outro autor que adverte acerca dos perigos das novas tecnologias e, em 

particular, para os perigos do que chama “virtualização do real”, é Jean Baudrillard. Ele 

acredita que o virtual elimina as representações que temos do mundo real; que não 

adianta procurar uma política ou uma ética do virtual, porque tanto a política como a 

ética já teriam se tornado virtuais, já teriam perdido a força de realidade. No 

ciberespaço, teríamos apenas a simulação da interação, não a interação. Baudrillard 

afirma que não há mais pensamento “num mundo em que o próprio pensamento, a 

inteligência, torna-se virtual. Nesse sentido (…) o virtual nos pensa, e não o inverso” 

(1997, p.75). 

O pensamento baudrillardiano, ressalta André Lemos, é  

 

aquele do excesso: quanto mais trocamos informações, menos 
estamos em comunicação. Trocamos o real pelo hiper-real, a 
verdadeira comunicação por sua simulação. Estaríamos diante de 
uma encefalação eletrônica, onde o real desaparece com a instituição 
do seu simulacro (2002a, p.77).  

 

Conforme Lemos, a comunicação mediatizada pelas novas tecnologias, 

como a Internet, “criaria para Baudrillard um deserto social, assim como a velocidade 

cria para Virílio o deserto no espaço” (2002a, p.79). O problema dos hiper-realistas, 

além da falta de proximidade com as tecnologias, seria ainda, e conseqüentemente, a 

não consideração da possibilidade de vida social nos ambientes comunicacionais por 

elas proporcionados.  

O que observamos em ambientes dirigidos a homossexuais na rede pouco 

corresponde à visão hiper-realista. O ciberespaço possibilita, considerando nosso 

objeto, não apenas uma comunicação entre homossexuais de todo mundo, mas também, 

                                                 
10 “le message ce n'est pas le medium, c'est seulement sa vélocite” . 
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de forma mais recorrente, entre aqueles que estão próximos geograficamente. É 

comum, em listas de discussão gays, a postagem de mensagens procurando por 

contatos com outros gays da mesma localidade, como veremos adiante. Além disso, se 

não nos encontramos mais com nossos vizinhos é porque uma outra lógica societária se 

impôs e transformou o modo de organização das relações sociais. No ciberespaço, uma 

lógica mais comunitária reaparece, as novas tecnologias passam a ser utilizadas, 

também, para facilitar o convívio social, a interação, entre aqueles que estão próximos, 

mas distantes geograficamente. 

Nesse sentido, Lemos defende a idéia de que – se a modernidade se 

caracterizou por uma dominação técnica do social, por um individualismo exacerbado 

ou por uma abordagem racionalista do mundo – as tecnologias de comunicação digital 

situam-se num novo contexto sócio-cultural, numa nova ambiência social. Segundo ele, 

a modernidade teria lançado e esgotado o sonho tecnológico, enquanto “a forma ciber, 

ligada à dimensão das tecnologias micro-eletrônicas (digitais), vai manter uma relação 

complexa com os conteúdos da vida social” (2002a, p.20). As novas tecnologias 

seriam, defende o autor, vetores fundamentais de novas formas de agregação social na 

contemporaneidade, formas que têm sido desconsideradas por alguns críticos do 

ciberespaço. 

Dominique Wolton (2000) salienta, no entanto, que é preciso distinguir o 

progresso tecnológico do progresso da comunicação humana; por transmitimos mais 

rapidamente um número cada vez maior de informações, não significa que estamos nos 

comunicando melhor. Para Wolton, um dos principais problemas da Internet é que ela 

não só conduz a uma “solidão interativa”, mas também à consciência da dificuldade 

que predomina na situação de estabelecimento de contato com o outro. Essa solidão 

interativa, afirma ele, se expõe pela obsessão crescente em estarmos sempre 

conectados, ou conectáveis, seja através da rede, seja através dos telefones celulares. 

Os indivíduos passam a agir como se tudo fosse urgente e importante, como se fosse 

vital poder ser contatado a todo instante. Assim, deste comportamento, surgiriam 

angústias como a de não receber telefonemas ou mensagens em quantidade suficiente. 

A hipótese é a de que todo o aparato tecnológico atual que nos permite estar 
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permanentemente em conexão com os outros, não garante uma comunicação de melhor 

qualidade.  

As possibilidades referentes ao envio e ao recebimento de mensagens pelo 

correio eletrônico, por exemplo, acabariam impondo uma pressão social na troca. Quer 

dizer, quando enviamos mensagens estaríamos esperando, conscientemente ou não, 

uma resposta rápida de nossos correspondentes. Nesse aspecto, segundo Wolton, o uso 

das novas tecnologias seria frustrante, já que o resultado da comunicação não 

dependeria de uma performance técnica, mas sim das relações estabelecidas com o 

outro - existiria uma distância entre a performance da máquina e a complexidade da 

comunicação humana.  

Uma mensagem veiculada em uma das listas de discussão gay, selecionada 

por nós, parece ilustrativa do argumento de Wolton. Indignado com as respostas do 

grupo a suas mensagens, um dos participantes desabafou: 

 

Escrevi dois emails, um criticando um comportamento e outro 
pedindo ajuda. Recebi centenas de emails me fuzilando pela minha 
crítica enquanto o que eu pedia ajuda recebi 2 emais. 2! Sóóó!!! Era 
a prova que eu quis fazer para mostrar que vocês não passam de 
egoístas ([Armário X] Esse grupo só tem egoísta. 15/07/03)11  

 

Como podemos perceber, pelo fato de não ter recebido respostas sobre o 

que era mais relevante, no número adequado às suas expectativas, o resultado da 

comunicação nesse ambiente foi frustrante para esse participante. No entanto, esse tipo 

de situação apresenta-se excepcionalmente. O que mais observamos, em situações 

semelhantes, é o estabelecimento de uma comunicação que parece atender às 

expectativas dos que participam das listas.   

Wolton acredita, ainda, que acontece um equívoco quando alguns autores 

interpretam a rede como um espaço de liberdade. Em sua opinião, estaríamos longe de 

uma rede que favoreça a nova utopia da abertura ao outro; ao contrário, estaríamos 

“ante a um sistema de informação integrado, cuja finalidade está mais do lado de uma 

                                                 
11 Esta mensagem, como as demais transcritas neste trabalho, preserva o texto original que circulou na lista.  
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economia-mundo que do lado de uma melhora nas relações interpessoais” (2000, 

p.105)12.  

O que torna mais questionáveis os argumentos do autor não são exatamente 

suas constatações, em sua maioria pertinentes; mas a forma por vezes hierárquica e 

generalizada com que trata o tema. Afinal, sabemos que, de maneira geral, as 

tecnologias de comunicação são guiadas pela lógica econômica; mas isso não significa 

que essa lógica não apresente brechas e que elas não sejam aproveitadas. 

Em contraposição à idéia de “solidão interativa”, defendida por Wolton, 

Lejeune (2000) prefere apostar numa “intimidade de rede”. Para este autor, mesmo que 

um novo tipo de dependência apareça, com a obsessão crescente em estar conectado 

permanentemente, é perceptível uma energia e um prazer que se espalham pela rede, 

oferecidos virtualmente a todo mundo. Lejeune declara que há diferenças entre ele e 

Wolton, pois enquanto a proposta deste último sugere que “isso não funciona 

(continuamos sozinhos), [a sua] sugere que isso funciona diferentemente” (2000, 

p.38813). Também se surpreende com o fato de alguns autores ignorarem a 

possibilidade de vida associativa na rede e insistirem tanto em situá-la sempre num 

lugar menor, a partir de argumentos concessivos. 

Ao fazer referência ao pessimismo que marca certos aspectos da análise de 

Wolton, Lejeune questiona-se: “seria eu um intelectual ingênuo, seduzido pelo charme 

dessa mídia falsamente democrática, drogado por um monstro sorridente que vai me 

engolir nas suas grandes maquinarias comerciais?” (2000, p.389)14. Embora marcados 

por um certo tom de camaradagem, os questionamentos de Lejeune assinalam e 

criticam a resistência em relação às novas tecnologias, que parece marcar o discurso de 

alguns teóricos de sua geração. 

Outro autor que questiona leituras mais apocalípticas da “sociedade em 

rede” é Manuel Castells (2003). Para ele, tudo aquilo que as pessoas faziam antes da 

Internet elas continuam fazendo com ela, ou seja: para quem os acontecimentos 

                                                 
12.“face à um système d’information integré, dont la finalité est plus du cote d’une économie-monde, que du cote 
d’une amelioration des relations interpersonnelles” 
13."ça ne marche pas (on reste seul), la mienne que ça marche autrement". 
14 "c'était moi l'intellectuel naïf tombé sous le charme de ce média faussement démocratique, drogué par un monstre 
souriant qui va m'avaler dans ses grandes mâchoires commerciales". 
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estavam bons, ficaram melhores, e para quem não estavam, continuaram ruins. O autor 

acredita que quem tinha amigos antes da Internet, também os tem nela, e quem não os 

tinha, tampouco os tem nela, porque se trata de “um instrumento que desenvolve, mas 

que não muda os comportamentos; ao contrário, os comportamentos apropriam-se da 

Internet, amplificam-se e potencializam-se a partir do que são” (2003, p.273). 

De acordo com Castells, quanto mais rede social física se tem, mais se 

utiliza a Internet; e, quanto mais se usa a Internet, mais se reforça a rede física. O que 

acontece, segundo o autor,  

 

é que, nos casos de fraca sociabilidade real, há alguns efeitos 
compensatórios através da Internet; ou seja, utiliza-se a Internet para 
sair, relativamente, do isolamento. O que alguns estudos fazem é 
medir esta correlação e constatar que se trata de pessoas isoladas 
socialmente que usam muito a Internet, e concluem que a Internet 
isola (2003, p.275). 

 

Se considerarmos aqueles homossexuais que vivem em cidades pequenas, 

onde é mais difícil se expor enquanto tal e se relacionar com semelhantes, as restrições 

acima não têm procedência; para eles, a Internet possibilita contatos antes improváveis. 

Logo, homossexuais que não tinham amigos homossexuais antes do advento da 

Internet passam a ter através dela. Relatos em listas de discussão que acompanhamos, 

atestam essa possibilidade que a rede oferece. Em outras palavras, no caso de fraca 

sociabilidade homossexual no ambiente off line, tem-se no on line efeitos 

compensatórios. 

Considerando a possibilidade de vida associativa na rede, Margareth 

Wertheim lembra que 

  
o fato de algo não ser material não significa que é irreal, como a tão 
citada distinção entre ‘ciberespaço’ e ‘espaço real’ implica. Embora 
destituído de fisicalidade, o ciberespaço é um lugar real. Eu estou lá 
- seja qual for o significado desta afirmação (2001, p.168-169). 
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 De acordo com a autora, o conceito de espaço possui uma enorme 

aplicação; no caso do ciberespaço, refere-se a este, freqüentemente, como se tratando 

apenas de um espaço de dados. O problema, no entanto, é que  

 

grande parte do que ali se passa não está voltado para a informação 
(…) mas para a interação social e comunicação – e também, cada 
vez mais, para entretenimento interativo, o que inclui a criação de 
uma profusão de mundos de fantasia on line (2001, p.170). 

 

No que se refere às fantasias que seriam vivenciadas na rede, Wertheim 

lembra ainda que, com o mundo da televisão, teríamos, na segunda metade do século 

XX, um outro plano da realidade que teria aberto caminho para o dualismo do 

ciberespaço. Aqueles que nasceram a partir de meados da década de 50 estariam 

convivendo, desde essa época, com um mundo paralelo que é o da televisão.  

Essa disponibilidade para o convívio com mundos paralelos, segundo a 

autora, favoreceria a compreensão do ciberespaço também como um tipo de espaço 

espiritual, como um novo domínio para a “alma”. No entanto, o problema desse tipo de 

compreensão é que, de alguma forma, ele pode incentivar a tendência para que se 

abandonem as responsabilidades do mundo físico: “por que se dar ao trabalho de lutar 

pela justiça social terrena quando se acredita que no ciberespaço poderemos todos ser 

como deuses?” (WERTHEIM, 2001, p.204-205).  

Outra retórica otimista questionada por Wertheim, diz respeito à pretensa 

igualdade alcançada na rede. Ela acredita que tanto as mulheres como os 

homossexuais, ou ainda os não-brancos e não-anglos, se defrontam constantemente 

com as barreiras sociais que persistem no ciberespaço.  

Nesse sentido, é interessante um comentário de Sherry Turkle (1997) 

acerca da relação entre o universo feminino e as tecnologias de modo geral. Para ela, 

não surpreende que, ao longo dos tempos, as mulheres tenham se sentido tão pouco à 

vontade ao lidarem com a linguagem e com as formas de pensar associadas à 

tecnologia e à ciência da computação em particular. Turkle destaca que durante anos 

escreveu “num computador cujo sistema operativo perguntava se devia fazer ‘abortar’ 
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uma instrução que não conseguia ‘executar’. Esta é uma linguagem a que poucas 

mulheres ficam indiferentes” (1997, p.91).  

Com relação ao universo homossexual na rede, em chats dirigidos a esse 

público, observamos, muitas vezes, a entrada de pessoas que buscam apenas insultar os 

participantes, e não utilizar os espaços para o bate-papo com outras pessoas com as 

quais, a princípio, teriam afinidades. Já nas listas de discussão gays, são recorrentes as 

denúncias a sites homofóbicos, que, inclusive, propõem cura ou até mesmo a “morte 

aos gays”. A mensagem abaixo, que circulou na Listagls, atesta essa prática: 

 

“Homosexual bom, é homosexual morto!” Essa é uma frase presente 
em um dos blogs abaixo. E o pior, acompanhada ainda de uma foto 
grotesca de um travesti assassinado. Os sites abaixo fazem parte de 
uma associação B.A.A.G - Blogs Associados Anti-Gays - e pregam a 
violência e a morte dos homossexuais. Acho que alguma coisa tem 
que ser feita a respeito. Não se pode deixar que estes sites se 
proliferem. 
http://thepreacher.blogspot.com/ 
http://www.hannibal.blogger.com.br/ http://nabunda.blogspot.com/ 
http://oeirense.blogspot.com/ http://infernonaterra.blogspot.com/ 
http://alfinetolandia.blogger.com.br 
http://www.abobra.blogger.com.br/ 
http://www.meiotajp.blogger.com.br 
http://formyfallenangel.blogspot.com 
http://buzinha.blogspot.com/ http://www.picolinos.com/ 
http://www.pingaiada.blogspot.com/ 
http://nightstalkers.blogspot.com/ 
(LISTAGLS. Blogs Homofóbicos - IMPORTANTE! 11/07/03) 

 

Como é possível observar, se comportamentos e valores apropriam-se da 

Internet, amplificando-se e potencializando-se nela, isso pode acontecer de forma 

positiva ou não. Também os homofóbicos do ambiente off line encontram, no ambiente 

on line, um espaço mais seguro para levar adiante seus preconceitos. 

Apesar desse tipo de apropriação, o ciberespaço se apresenta, para muitos, 

como um ambiente mais atraente que o off line. Ressalta Wertheim, em consonância 

com o que observamos nos espaços gays pesquisados, “do outro lado do modem, 

jovens rapazes e moças vêem um espaço onde se encontrar e namorar em segurança, 

um lugar em que podem ter o tipo de poder e importância que parece cada vez mais 

inalcançável em suas vidas físicas” (2001, p.211).  
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Convém notar que as novas tecnologias se dirigem, interessam e atingem 

particularmente aos jovens. São vários os autores que alertam para essa tendência, já 

que os diferentes espaços que surgem na rede são formados, essencialmente, “por 

jovens ávidos por oportunidade de expressão e descoberta, interessados em seu próprio 

autodesenvolvimento” (TAPSCOTT, 1999, p.5, apud RIBEIRO, 2003, p.53). Breton 

também chama a atenção para essa aproximação, ressaltando que o culto da Internet é 

predominantemente “jovem, de jovens e para jovens. Ele é concebido como um tipo de 

processo de revolução permanente, no qual os jovens determinam a direção do 

movimento” (2000, p.87)15. Para o autor, é preciso lembrar que os jovens não possuem 

a mesma percepção das mídias que as gerações mais velhas, uma vez que cresceram 

com o vídeo, os jogos interativos, a televisão a cabo e o zapping; eles não querem 

continuar sendo cativados, querem participar.  

Um outro fator que influencia na valorização da rede, além dessa exaltação 

à juventude, é a inédita união que a Internet opera ao mesmo tempo entre o liberalismo 

e as heranças da contracultura. Breton declara que é difícil não encontrar pontos de 

conexão entre o novo culto e o vasto movimento contracultural que se tornou um 

fenômeno de massa nos Estados Unidos e, de diferentes formas, em vários países 

ocidentais. Nesse sentido, o autor ressalta que  

 

o que chamamos – supondo uma homogeneidade maior do que a que 
existe na realidade – contracultura é uma vasta corrente que engloba 
a herança da geração beat; o movimento de contestação da 
juventude, que conduziu notadamente a grandes revoltas estudantis; 
o movimento hippie; e todas as numerosas ramificações que 
nasceram dessa nebulosa, como os movimentos alternativos. O 
movimento da contracultura desaparece enquanto tal nos anos 
setenta. Os seus valores, contudo, restam e influenciam na maneira 
de estar no mundo de numerosos adultos (2000, p.80)16. 
 

                                                 
15 “jeune, de jeunes et pour les jeunes. Il est conçu comme une sorte de processus de 'révolution permanente', où ce 
sont les 'jeunes' qui déterminent la direction du mouvement” 
16 “ce qu'on nomme – en supposant une homogénéité plus grande que dans la réalité – la contre-culture est un vaste 
courant qui englobe l'héritage de la beat géneration, le mouvement de contestaion de la jeunesse, qui conduira 
notamment aux grandes révoltes étudiantes, le mouvement hippie, et toutes les nombreuses ramifications qui sont 
nées dans cette nébuleuse, comme les mouvements alternatifs. Le mouvement de la contre-culture disparaît en tant 
que tel dans les années soixante-dix. Leurs valeurs dont il était porteur ont néanmoins essaimé et influencent les 
maniéres d'être-au-monde de nombreux adultes”. 
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Conforme Breton, o prolongamento dos ideais contraculturais pode ser 

caracterizado, de acordo com o momento e as circunstâncias, pela contestação ao 

sistema vigente e pela instauração de modos de vida alternativos. De maneira geral, 

para os adeptos da contracultura, a utopia de um mundo mellhor pode se concretizar 

aqui e agora, enquanto que para os movimentos revolucionários modernos, ele sempre 

se concretizará no futuro. As práticas da contracultura passam por uma ruptura com o 

mundo (drop out), impregnadas pela convicção de que uma nova sociedade pode ser 

concebida em paralelo, como uma comunidade pacífica. Esta idéia de um novo mundo 

possui vários pontos em comum com o movimento atual em torno da Internet, que 

mobiliza milhares de jovens e adultos à procura de uma sociedade mais comunicante. 

Nessa perspectiva, o autor salienta que o mundo da Internet seria “underground à sua 

maneira, ele é o underground atual, lugar que permite deixar o mundo ordinário” 

(BRETON, 2000, p.81)17.  

No entanto, o culto da Internet não possui afinidades apenas com a 

contracultura (da qual muitos otimistas parecem ser herdeiros), mas também com o 

liberalismo (fato no qual se baseiam muitas das críticas dos pessimistas). É pertinente 

salientar que 

 
das duas grandes utopias da segunda parte do século XX - a utopia 
revolucionária e a utopia contracultural -, somente a última 
sobreviveu e de algum modo se reencarnou no novo culto da 
internet. A contracultura, mesmo sendo hostil ao grande capitalismo 
e à sociedade de consumo, e ao mesmo tempo sendo marcada por 
uma tradição libertária, nunca rompeu completamente com o 
liberalismo. Isto explica porque o culto da Internet integrou tão 
facilmente seus valores (BRETON, 2000, p.83)18. 

 

O ciberespaço é interpretado como um espaço ao mesmo tempo 

libertário e opressor, que domina e que é dominado, no qual podemos observar 

tanto valores da contracultura como os valores do liberalismo. No que se refere 

                                                 
17 “underground à sa manière; il est l'underground actuel, le lieu qui permet de quitter le monde ordinaire”. 
18 “des deux grandes utopies de la seconde partie du XX siècle - l'utopie révolutionnaire et l'utopie contre-culturelle, 
seule la dernière a survécu et s'est en quelque sorte réincarnée dans le nouveau culte d'internet. La contre-culture, 
tout en étant hostile au grand capitalisme et à la société de consommation en même temps que marquée par une 
tradition libertaire, n'a jamais été en rupture complète avec le liberalisme. Cela explique que le culte d'internet ait 
intégré si facilement ses valeurs”. 
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às comunidades gays, o ciberespaço parece se apresentar como um espaço mais 

libertário do que opressor, mesmo porque o ambiente off line já é suficientemente 

opressor para tal segmento. Trata-se de um espaço que não substitui o mundo off 

line, mas multiplica as oportunidades para atualizá-lo; intensifica a comunicação 

entre pessoas com interesses afins; age como vetor de agregação social. 

Se considerarmos que o ciberespaço produz mudanças significativas, 

referentes às relações sociais estabelecidas, é possível afirmar que isso ocorre devido 

a uma transformação desse ambiente de comunicação efetuada pelos próprios 

internautas que, se apropriando dele, o transformam e nele introduzem novas lógicas 

de utilização não previstas, como a própria criação de comunidades virtuais. Se 

considerarmos, ainda, a premissa de que o ciberespaço potencializa e atualiza 

comportamentos e intenções sociais já existentes, podemos justificar por essa 

premissa o fato de que, assim como vem acontecendo no ambiente off line, também 

no ambiente on line o universo gay está se inserindo e conquistando uma 

visibilidade cada dia maior.  

As relações de influência entre tecnologia e sociedade devem ser 

pensadas como recíprocas, o que implica na análise de experiências empíricas em 

diferentes ambientes do ciberespaço.  

 

 

A COMUNICAÇÃO MEDIADA POR COMPUTADORES 

 

A comunicação mediada por computadores (CMC) tem sido muitas vezes 

interpretada como um possível meio de evasão de nossa sociedade. Howard Rheingold, 

por exemplo, acredita que ela passará “a veicular e a refletir os nossos códigos 

culturais, o nosso subconsciente cultural e o nosso autoconceito como o fizeram os 

meios de comunicação de massa” (1996, p.24). 

Segundo o autor, a CMC tem potencial para mudar as nossas vidas em três 

níveis distintos, mas interdependentes. O primeiro refere-se às nossas percepções, 

pensamentos e personalidades, que são afetados pelo modo como usamos os meios de 
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comunicação, e vice-versa. O segundo nível de influência se desenvolve nas relações 

interpessoais, nas amizades e nas comunidades, já que a tecnologia de CMC oferece 

uma nova capacidade de comunicação que é multilateral, de “muitos pra muitos” – ou 

de “todos para todos”, conforme Lévy. O terceiro nível de influência das tecnologias de 

comunicação em nossas vidas acontece no plano político, pela capacidade das CMC em 

“desafiar o monopólio dos poderosos meios de comunicação” (RHEINGOLD, 1996, 

p.28). 

Assim como as tecnologias da informação criadas no passado são suportes 

para a memória ou para o armazenamento de dados (livros, discos, filmes, vídeos, 

fotografias), Derrick de Kerckhove (2000) ressalta que as principais tecnologias de hoje 

são suportes para a inteligência. Com a CMC passamos de uma produção baseada na 

memória a uma produção baseada na inteligência: “passamos da era da ‘repetição’ para 

aquela da ‘re-criação’. Desenvolvemos hábitos cognitivos e formas de colaboração 

mediados pelo computador – de fato, novas formas de conectividade” (KERCKHOVE, 

2000, p.24)19.  

As outras mídias conectadas que teríamos conhecido antes seriam o 

telégrafo e o telefone, mas elas possibilitam apenas trocas de pessoa a pessoa. Já a 

Internet trabalha com multipontos e, conseqüentemente, aumenta consideravelmente a 

conectividade entre os indivíduos. Kerckhove ressalta que o que torna a rede conectada 

é o fato de ela permitir e encorajar a contribuição dos indivíduos num meio coletivo.  

 

O rádio e a TV são verdadeiramente coletivos porque reúnem todo 
mundo ao mesmo tempo; como os livros, eles não são conectados 
porque não permitem, nem incitam a uma contribuição em tempo 
real. Exceções à regra são as emissões nas quais as pessoas podem 
participar por telefone, mas estas seguem um formato rigoroso (…) 
Os computadores são incomparáveis como aceleradores do 
tratamento individual da informação humana. Uma vez em rede, os 
conectados se tornam um substitutivo tanto ao individual quanto ao 
coletivo (KERCKHOVE, 2000, p.25) 20. 

                                                 
19 “nous passons de l’ère de la ‘répétition’ à celle de la ‘re-création’. Nous Développons des habitudes cognitives 
assistées par ordinateur et des formes de collaboration assistées par ordinateur – en fait, de nouvelles formes de 
connectivité ”. 
20 “La radio et la TV sont véritablement collectives parce qu’elles rejoignent tout le monde en même temps ; comme 
les livres, elles ne sont pas connectées parce qu’elles ne permettent ni n’invitent à une contribution individuelle en 
temps réel. L’exception à la régle, ce sont les émissions débats à la radio auxquelles les gens peuvent participer au 
téléphone. Mais celles-ci suivent un format rigoureux (...) Les ordinateurs sont sans pareil comme accélérateurs du 
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A despeito de tudo que já foi dito sobre a transformação em “seres 

passivos” a qual a TV teria nos submetido, Kerckhove lembra que ela foi interativa 

desde seu início. Para ele, a televisão funciona como um estímulo e o desejo de se 

instalar perto da tela começa a se manifestar já numa idade muito nova. Logo, “a 

tendência atual para a interatividade é uma conseqüência inteiramente previsível de 

nossa imbricação com uma mídia que, figurativamente, aspira o telespectador” 

(KERCKHOVE, 2000, p.33)21.  

Com a interatividade, o usuário pode formar e fornecer conteúdos, 

deixando de ser um mero receptor. Esta não é uma distinção sem importância; 

conforme acredita Kerckhove, à medida que mais tecnologias telepresentes se 

desenvolvam e se propaguem,  o sentido de interatividade se tornará mais transparente, 

não designando mais o conceito primitivo de “interação homem-máquina”, mas um 

sentido mais enriquecedor de “interação de pessoa a pessoa” assistida por computador.  

Os ambientes da rede nos quais os indivíduos desenvolvem suas práticas de 

comunicação oferecem um contexto particular de interação. O interesse pela Internet, 

como já ressaltamos, resulta principalmente do fato de ela permitir uma experiência 

mais ativa dos indivíduos, enquanto as mídias tradicionais os mantêm, normalmente, 

numa situação mais passiva. A Internet se inseriu rapidamente em nosso cotidiano, 

porque os indivíduos decidiram partilhar através dela aquilo que lhes interessa.  Não é a 

técnica que vem determinando as relações sociais na rede, mas as características das 

relações sociais que vêm se apropriando da técnica e dando sentido a seu uso.   

Hoje, a maioria dos sites possui um e-mail para contato dos usuários, um 

chat, uma lista ou um fórum de discussão. O máximo possível de meios tem sido 

utilizado para aproximar os internautas, para permitir-lhes o acesso e instigá-los a 

intervir através de seus computadores, não importando sob qual pretexto. No entanto, a 

comunicação por e-mails, um dos recursos mais usados na CMC, tem suscitado alguns 

paradoxos.  

                                                                                                                                              
traitement individuel de l’information humaine. Et une fois qu’ils sont en réseau, les connectés deviennent un 
substitut tant à l’individuel qu’au collectif ”. 
21 “la tendence actuel vers l'interativité est une conséquence entièrement prévisible de notre imbrication avec un 
médium qui, figurativement, aspire le téléspectateur”. 
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Justine Herbet (2001) assinala que os diálogos travados através da CMC, 

marcam um retorno positivo à escrita; mas se trata de uma nova escrita, já que, pela sua 

brevidade, aproxima-se mais do contato interpessoal estabelecido através do telefone. 

A escrita eletrônica tem uma característica oral, é quase como uma conversação sem 

voz: “as pequenas palavras desaparecem, a pontuação também, descuidamos um pouco 

da ortografia e dos erros de digitação e vamos ao essencial” (HERBERT, 2001)22. 

De acordo com Leland McCleary, associada à tolerância para com os erros 

de digitação, existe uma valorização deles enquanto sinais de envolvimento: “erros 

significam espontaneidade, e a espontaneidade significa disponibilidade para se expor. 

A preocupação com a revisão significa vontade de maquiar-se, isto é, de certa forma, se 

distanciar” (1996, p.139). 

A utilização do correio eletrônico, por exemplo, traz uma diferença 

temporal significativa em relação às cartas tradicionais, já que a mensagem chega 

muito antes ao seu destinatário. Como registra Marcio Gonçalves, a rapidez e a 

velocidade de transmissão do correio eletrônico tornam possível “que, mesmo distante, 

um parceiro possa participar do cotidiano de seu objeto amado, comentando fatos do 

dia, trocando confidências, etc., o que fica extremamente difícil se pensarmos na 

correspondência tradicional” (2000, p.235). Quer dizer, o e-mail (entre outros recursos 

da CMC) instaura, em função da aceleração na transmissão da mensagem, uma 

novidade importante que é a possibilidade de co-participação, de compartilhamento, ou 

de acompanhamento do cotidiano de outras pessoas. 

 Uma das principais vantagens da CMC está, sem dúvida, no fato de ela 

permitir uma maior aproximação entre pessoas conhecidas que estão distantes. Já no 

que concerne à troca estabelecida entre desconhecidos, a situação parece ser um pouco 

diferente, pois esse tipo de comunicação tem motivações que vão da simples 

curiosidade ao desejo de encontros concretos; passando pela necessidade de alguns se 

esconderem atrás da tela, ou se fazerem visíveis através dela, para poderem revelar 

aspectos secretos de suas vidas, o que é bastante perceptível quando se trata do 

universo gay.  

                                                 
22 “les petits mots disparaissent, la ponctuation aussi, on se souci peu de l'orthographe ou des fautes de frappe et l'on 
va à l'essentiel”. 
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A possibilidade de anonimato é freqüentemente destacada como um fator 

determinante, que caracteriza as relações estabelecidas no ciberespaço. Gonçalves 

acredita que o anonimato da CMC torna mais fácil a entrega, a confissão: “a 

experiência de revelar segredos para um desconhecido que não sabe quem somos pode 

ser mais fácil de ser realizada do que a de relatar segredos e fantasias para pessoas 

conhecidas e com as quais convivemos fora do ciberespaço” (2000, p.206). 

No entanto, embora estimulante, a prática do anonimato total parece não 

satisfazer muitos usuários da rede. Isso acontece, sublinha Ribeiro, porque há uma 

“necessidade de que alguns aspectos da personalidade do mundo off line sejam 

reconhecidos no on line, e como tais promovam algum efeito sobre os demais 

interlocutores ou mesmo no ambiente como um todo” (2003, p. 82).  

A despeito dos usuários gozarem da possibilidade de serem conhecidos por 

uma variedade de nomes e de apelidos, os dados da pesquisa de Ribeiro revelam, 

mesmo tratando-se do ambiente de chats, uma prática que indica certa constância de 

uso do mesmo apelido. Conforme registra o autor, um percentual significativo 

(68,67%) das pessoas que responderam ao seu questionário afirmou que costuma 

utilizar sempre o mesmo apelido. Esse dado mostra que  

 

a presença de uma estabilidade mínima entre o usuário e o nickname 
escolhido parece ser uma necessidade requerida, a fim de que sejam 
possíveis a percepção e o reconhecimento, pelo interlocutor, de uma 
identidade que sirva de referência para as interações que porventura 
venham a ser estabelecidas (RIBEIRO, 2003, p.83).  

 

Como sugere Ribeiro, o ato de trocar constantemente de apelido pode 

dificultar tanto a formação de relações sociais quanto o reconhecimento mínimo por 

parte do outro, e estes são aspectos relevantes na efetivação do processo interativo. 

É importante ressaltar que essa necessidade de os usuários obterem 

reconhecimento através de seus nicks, constatada por Ribeiro no espaço dos chats, é 

potencializada em espaços menos efêmeros, como os das listas de discussão, que 

privilegiamos neste trabalho. Até mesmo porque a participação nessas listas pressupõe 



 44 

uma constância de contato com um grupo mais ou menos estável, o que, 

conseqüentemente, desperta o desejo de por ele ser reconhecido. 

Os internautas vivenciam um sentimento particular quando passam a 

manipular, personalizar, escolher uma representação de si e, ainda, quando selecionam 

as pessoas com as quais desejam partilhar tal representação. A rede se torna um meio 

de difusão pessoal que seduz, justamente, pela possibilidade e pelo prazer do 

compartilhamento. Além disso, ela permite o exercício da imaginação no decorrer do 

acesso e dos diálogos virtuais trocados. É possível imaginar o outro e, na troca, enviar 

ao outro elementos para ser imaginado também. 

Outro dado interessante da CMC, destacado por Herbet (2001), refere-se à 

premissa de que logo que duas pessoas estabelecem um diálogo mais intenso, o desejo 

de conhecerem-se fisicamente ou, ao menos, de obterem uma imagem do 

correspondente, vai se tornando cada vez mais presente. Nesse caso, a troca pode ser 

enriquecida, por exemplo, com fotos. Nas comunidades gays que acompanhamos essa 

premissa se confirma não só pelos encontros que são marcados na rede para se 

concretizarem fora dela; mas ainda pelo fato de alguns membros disponibilizarem fotos 

suas nos arquivos das páginas correspondentes às listas de discussão das quais 

participam.  

É preciso considerar que são crescentes, no ciberespaço, as comunidades 

justapostas, os sub-grupos: “a grande família de conectados existe cada vez menos, 

sendo a pluralidade da rede, enfim, sua prova por excelência” (HERBET, 2001)23. 

Afinal, com as facilidades funcionais que a rede oferece, em particular com a criação 

do correio eletrônico e das listas de discussão, emerge uma infinidade de comunidades 

virtuais cujos membros, dispersos geograficamente, se reúnem no ambiente virtual, a 

partir de afinidades ou de interesses comuns bastante específicos. A comunidade gay no 

ciberespaço, por exemplo, é composta por inúmeras subcomunidades: de jovens gays, 

de lésbicas adolescentes, de judeus gays, de militantes pelos direitos de GLBT, de 

advogados gays, e assim por diante.   

                                                 
23 “la grande famille des connectés existe de moins en moins, la pluralité des réseaux en étant, finalement, la preuve 
par excellence”. 
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O indivíduo necessita de referências, de códigos comuns, que promovam o 

laço social, por isso cada comunidade inventa (ou transporta para a rede) ritos, festas ou 

uma linguagem comum, conforme observamos quando circulamos pelo universo 

homossexual na rede. Certos ritos permitem a identificação de uma certa comunidade e 

possibilitam saber quem pode fazer parte dela ou não. Esses são os ritos de 

reconhecimento.  

No caso das comunidades virtuais gays que acompanhamos, principalmente 

nas dirigidas a jovens, esses ritos ou linguagens partilhadas foram observados já nas 

próprias apresentações que muitos fazem quando, nas listas, ingressam: 

 
Olá para todos! Como estão? Espero que esteja tudo beleza com 
todos. Bem, meu nome é Leonardo, de apelido Léo e conhecido pela 
net como Léozinho mesmo. Eu tenho 16 anos e sou de Osasco Sp 
(...) Não tenho uma vida muito “saída” do armário. Nunca havia me 
aceitado como homossexual até o ano e, antes disso, quase entrei em 
depressão por pensar que era gay. Já no ano passado fiz o seguinte 
pensamento: “Já lutei, evitei e tentei e não dá, se é isso, então 
sejamos felizes assim”. E assim foi. (...) Já havia ouvido falar do E-
Jovem há muito tempo atrás mas nunca havia realmente me 
interessado em entrar para a lista e tudo mais, mas passei a visitar o 
site, a lista e tudo mais e estou achando super legal. (...) To 
colocando fotos minhas lá no album se alguém quiser dar uma 
passada lá... Bem, falei poko né????? Rs. Bem é isso, um bjão pra 
todos ([E-jovens] !!!!!!Novo No Grupo!!!!!! 29/07/03). 

 

Como podemos constatar, o novo membro ingressa na lista já à vontade. 

Cumprimenta a todos; fornece seu nome, apelido, idade e cidade; comenta sua 

homossexualidade e sua dificuldade para aceitá-la e assumi-la publicamente, o que, a 

priori, o torna mais próximo dos demais membros. Também faz referência ao site onde 

está abrigada a lista, elogia e, para completar, ainda acrescenta que estará 

disponibilizando uma foto sua. Além disso, utiliza uma linguagem comum aos demais 

participantes, escreve com gírias, erros, abreviaturas e demonstra entusiasmo.  

A confiança que se estabelece entre os membros de comunidades virtuais se 

exprime através desses ritos de reconhecimento. Assim, o essencial para manter o laço 

social não é apenas o instrumento técnico utilizado, mesmo que ele tenha um papel 
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importante, mas a maneira como os participantes se comunicam entre si e organizam 

suas relações coletivas.  

Hugues Draelants qualifica esse tipo de interação, na rede, como 

descontextualizada, se comparada à interação face-a-face do ambiente físico; pois “toda 

a informação disponível para atribuir sentido à situação é unicamente veiculada através 

dos caracteres de um teclado” (DRAELANTS, 2001)24. Em listas de discussão e outros 

espaços da rede, a postura, o gestual, os olhares e a entonação estão fora do quadro da 

interação. Desse modo, visando a suprir a ausência desses recursos e buscando 

reconhecimento, os internautas criam uma linguagem própria, munindo-se ainda de 

possibilidades suplementares para evitar erros de interpretação e promover a ampliação 

do contato. Como os ambientes virtuais parecem mais propícios ao surgimento de mal-

entendidos, seus participantes fazem uso de recursos como os emoticons25, que indicam 

seu estado de espírito ou sinalizam como deve ser interpretada uma colocação que pode 

ter duplo sentido. Os emoticons que representam sorriso, por exemplo, como podemos 

observar abaixo, indicam que as mensagens escritas devem ser lidas com uma certa 

dose de (bom) humor: 

 

Eu to nessa.... :-)  Agora, só falta arrumar alguém pra beijar lá... rs 
Alguém se prontifica??? :-) Bjs ([E-jovens] DOMINGO: Beijaço no 
Shopping Frei Caneca (São Paulo).30/07/03). 
 
São os homossexuais aparecendo na TV fora da Parada.... ohhhhh!! 
:) Show! Deco :)( [E-jovens] Re: BEIJAÇO. 04/08/03). 

 

;p e bleh p/ bobões q naum souberam entrar na dança... (Re: [E-
jovens] Beijos, beijões e BEIJAÇOS. 04/08/03). 

 

Os elementos de linguagem inventados nos grupos que se formam na rede, 

juntamente com certos ritos e normas de comportamento a serem seguidos para obter 

maior integração, contribuem para a emergência de uma “cultura de grupo”. Esta 

                                                 
24 “toute l'information disponible pour attribuer du sens à la situation est uniquement véhiculée par des caractères 
saisis sur un clavier ”. 
25 Símbolos que visam a representar expressões faciais e que são construídos a partir de caracteres disponíveis no 
teclado do computador. 
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cultura é a principal responsável pela criação do laço social porque, entre outras, teria a 

função de associação e de reconhecimento recíproco.  

Draelants (2001) chama atenção para o fato de que nem todos os indivíduos 

que participam de grupos na rede têm as mesmas motivações ao fazê-lo. Se alguns, 

consciente ou inconscientemente, procuram estabelecer laços sociais consistentes e 

pertencer a um determinado grupo, outros utilizam a rede apenas para buscar relações 

sexuais virtuais, ou mesmo para impedir o desenvolvimento da interação. Justamente 

por isso, quase todas as listas de discussão que acompanhamos, possuem e divulgam 

regras de conduta que devem ser seguidas pelos participantes. Um exemplo são as 

regras da lista Armário X: 

 

Estas regras são enviadas ao grupo automaticamente a cada duas 
semanas, para que todos conheçam nossas normas de utilização. (...) 
1) do Grupo: 1.1) A Lista Armário X é um grupo de discussão 
formado por gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e simpatizantes 
que tem como objetivo principal a troca de informações entre seus 
membros, promovendo assim a interação e o surgimento de vínculos 
de amizade e companheirismo. 1.2) Este grupo é totalmente gratuito 
e não está ligado a nenhum grupo político ou religioso, bem como 
sua participação é vinculada ao preenchimento prévio de um 
cadastro, para que possamos ter mais controle sobre os participantes. 
1.3) O ingresso no grupo é efetivado após a verificação das 
informações pelo grupo de moderadores, porém o cadastro no 
mesmo faz com que automaticamente o membro esteja de acordo 
com as regras impostas a ele, para o bem estar geral. (...) 2) das 
Mensagens: (...) 2.5) não está autorizado o envio de SPAM, 
correntes, mensagens de pedido de ajuda a terceiros, aviso de vírus, 
mensagens com apologia as drogas, fotos pornográficas/eróticas ou 
mesmo utilizar o grupo como sala de bate papo (Chat) pois estas 
atitudes não se enquadram nos objetivos do grupo. 2.6) não é 
permitida a troca de insultos ou acusações dentro do grupo. 
Problemas de ordem pessoal, ética ou moral com qualquer membro 
devem ser resolvidos fora do grupo. Todavia também fica vulnerável 
a moderação as pessoas envolvidas na situação de desconforto (...) 
Tenham todos uma ótima interação. Atenciosamente, Equipe 
Armário X ([Armário X] Arquivo – regras. 22/06/03). 

  

Nas regras acima, além de itens comuns a qualquer netiqueta26, destacam-

se, de imediato, o público ao qual a lista de discussão se dirige e também os objetivos 

dela. Em se tratando de listas dirigidas ao universo gay, esse destaque merece atenção 

                                                 
26 Termo usado para as normas de comportamento na rede. 
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por várias razões: evita a presença de desavisados, já que o nome da lista, para muitos, 

não oferece nenhum indício de que se trata de uma lista gay; protege os participantes de 

possíveis reações preconceituosas por parte desses desavisados; e alerta o seu próprio 

público-alvo quanto aos reais objetivos da lista, já que os gays procuram espaços, na 

rede, com objetivos bastante diversificados. 

Vale salientar, ainda, o caráter evolutivo da prática comunicacional on line. 

As pessoas não participam dos chats ou de outros espaços da mesma maneira, elas 

evoluem numa espécie de processo de aprendizagem e familiarização. Depois de um 

certo tempo, por exemplo, alguns usuários podem não se satisfazer mais com os 

contatos mediados por computador e passam a desejar outro tipo de comunicação, fora 

do espaço da rede. Ou então, podem passar a buscar espaços menos efêmeros, que 

permitam o estabelecimento de um laço social ou o pertencimento a um grupo.  

Nas listas de discussão que acompanhamos, percebemos uma evolução, se 

assim podemos dizer, referente às práticas comunicacionais dos participantes. Muitos 

explicitam tanto o desejo de encontros no ambiente off line como o fato de terem uma 

vivência anterior em chats, antes de ingressarem no espaço das listas, como atestam as 

mensagens que seguem: 

 

Como muitas aqui da lista, estou um pouco confusa em relação a 
meus sentimentos e procuro alguém com quem possa conversar que 
esteja em uma situação semelhante ou pelo menos me 
compreenda.Não tenho amigos gays e estou começando a sentir 
necessidade de conversar com alguém pessoalmente. A Internet me 
ajudou muito mas, infelizmente, não é o bastante (Re: [Leslist] 
Salvador. 08/09/03). 

 

eu tc do Rio de Janeiro, tenho 18 anos, kero, através dessa lista, 
conhecer outros e-jovens como eu, tanto do Rj como de outros 
lugares, discutir sobre qq coisa, e até fazer amizades, já q ainda não 
tenho outros amigos gays!!! Como a galera dos bate-papos só kerem 
sacanagem, espero q aki eu consiga fazer umas amizades legais!!! 
([E-jovens] Chegando... 20/03/03). 

 

Outro tipo de comportamento possível de ser observado na rede, e narrado 

por Draelants (2001), refere-se ao fato de que, após o entusiasmo experimentado no 

período de descoberta, muitos usuários passam a se desligar aos poucos dos espaços 
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virtuais que freqüentam, mesmo que alguns deles guardem contato, apenas para marcar 

presença em algum momento. O autor registra, ainda, que uma postura de fechamento é 

freqüentemente adotada por grupos já estruturados. Quer dizer, uma vez integrados, 

certos indivíduos passam a se comunicar mais com determinados amigos virtuais do 

que com outros – e menos ainda com os novos, já que não buscam mais, ativamente 

pelo menos, ampliar sua rede de contatos.  

Apenas em parte essas considerações de Draelants vêm ao encontro de 

nossas obseervacões das listas de discussão que acompanhamos. É interessante notar 

que, apesar de as comunidades articuladas através dessas listas possuírem centenas de 

membros, muitas vezes, a comunicação se restringe apenas a uma dezena de 

participantes mais ativos. No entanto, quando um novo membro se apresenta ou passa a 

interferir nos diálogos travados, normalmente ele é bem-recebido por aqueles que 

vinham sustentando a comunicação no grupo e estimulado a participar mais das 

discussões. 

Reunindo pesquisas sobre chats eróticos na Internet, exclusivamente, o 

livro Sexo, afeto e era tecnológica, organizado por Sérgio Porto (1999), traz alguns 

dados confirmadores do que apreendemos nas listas de discussão estudadas, 

referentes à forma de utilização, às mudanças comportamentais que suscita e às 

semelhanças que essa comunicação apresenta em relação ao que acontece no mundo 

off line. Bárbara Semerene, por exemplo, destaca a importância da identificação da 

localidade do usuário com o qual se estabelece o diálogo, já que muitos indivíduos 

teriam a intenção de se encontrar pessoalmente. A importância da localidade 

também pôde ser observada nas listas de discussão dirigidas ao público gay que 

acompanhamos. São relativamente comuns mensagens do tipo: 

 

você é de Ilhéus, mora em Ilhéus, não? Quantos anos você tem? Faz 
o que? Tem foto? Conhece alguém do e-jovem por aí por perto? (Re: 
[E-jovens] BAHIA. 04/10/03). 

 

Gostaria de saber se tem alguém de Salvador no grupo interessada 
em uma possível amizade...Caso sim, mande uma msg p/ o meu 
email :) ([Leslist] Salvador. 08/09/03). 
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Embora certas particularidades da comunicação, nos chats, tenham sido 

evidenciadas pelos autores, registra-se no livro citado uma tendência a considerar 

esse espaço como essencialmente reprodutor do que acontece na “vida real”: “o que 

sentimos ter encontrado como regra nas salas estudadas foi um reforço do 

preconceito de gênero e de opções sexuais, larga presença dos modelos pregados 

pela mídia e uma enorme falta de criatividade” (PRATES, 1999, p.267).  

Essa tendência, não apenas de reprodução do que acontece no ambiente 

off line, como de reforço de seus preconceitos deve ser levada em consideração, 

sobretudo em se tratando do ambiente dos chats. Mas, em espaços menos efêmeros, 

como os das listas de discussão, ela não se evidencia como dominante. Nas listas de 

discussão gay nas quais nos detemos mais atentamente, o que observamos foi um 

esforço coletivo para se distinguir e mesmo se opor aos modelos estabelecidos pela 

sociedade e veiculados pela mídia. O que se justifica, em parte, pelas próprias 

características tanto desse espaço como do segmento social estudado. 

Enfim, a comunicação mediada por computadores apresenta algumas 

características importantes que a diferenciam da comunicação face-a-face. Dentre 

elas, destacam-se: a possibilidade de utilização do dispositivo “de muitos para 

muitos”; um retorno à escrita e à criação de novos elementos de linguagem; o 

surgimento de culturas de grupo desterritorializadas, a possibilidade de escolher 

uma representação de si a ser partilhada na rede e, também, de se manter no 

anonimato. Assim, mesmo que muitas das características do mundo off line sejam 

transportadas para o ambiente on line, as particularidades deste último vêm, em 

muito, afetando a maneira como as pessoas se sociabilizam, na rede e fora dela. 

Em relação ao público gay, haja vista as características da CMC já 

destacadas, o ambiente on line assume uma importância ainda maior, pois o 

ambiente off line não oferece para esse público as mesmas oportunidades que 

oferece para os heterossexuais em termos de sociabilidade e processos 

identificatórios. Além disso, na rede, os homossexuais têm a possibilidade de 

encontrar ou construir comunidades que atendam seus interesses específicos em 

termos de sociabilidade.  
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DAS COMUNIDADES CLÁSSICAS ÀS VIRTUAIS 

 

O teórico alemão Ferdinand Tönnies é considerado o primeiro autor a 

formular uma teoria da comunidade enquanto categoria sociológica. Em Comunidade e 

Sociedade, obra publicada originalmente em 1887, ele distingue duas formas de 

relação e de organização social: a Gemeinschaft (comunidade) e a Gesellschaft 

(sociedade), que resultariam, respectivamente, de uma vontade natural, não refletida, e 

de uma vontade refletida.  

A comunidade descrita por Tönnies (1992) é constituída por relações 

sociais caracterizadas pela proximidade social e espacial dos indivíduos. Seus três 

modelos típicos são aqueles nos quais predominam os laços de sangue (a família), os de 

vizinhança (a vila/o bairro) e os espirituais (religião/amizade). Nesses casos, os laços 

entre os membros são de natureza orgânica, afetiva e espiritual; o sentimento de 

pertencimento se sobrepõe ao da diferença e o interesse coletivo ultrapassa o 

individual. A compreensão de sentimentos recíprocos é entendida como inerente à 

própria comunidade, representando sua força e reunindo os indivíduos num todo. Na 

sociedade, que para o autor é a antítese da comunidade, as relações se fundam a partir 

de interesses pessoais, da troca, do comércio, da indústria e da ciência. Os indivíduos 

não estão mais naturalmente unidos, mas separados entre si, são estrangeiros uns aos 

outros. O individualismo predomina enquanto a afetividade e o orgânico cedem lugar à 

atividade comercial, que caracteriza este tipo de relação social.  

No decorrer do tempo, os modelos que constituem a comunidade, conforme 

proposta por Tönnies, foram sendo progressivamente substituídos pelo modelo 

societário, que preconiza o que hoje entendemos como sociedade moderna: 

burocratizada, mercantil, racionalista, individualista. Já no contexto contemporâneo, 

reaparece ou é recuperado, talvez paradoxalmente, o interesse pelas formas de 

organização comunitárias, questionando os valores centrais, a estrutura sócio-
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econômica e os modos de vida padrão da lógica societária. O reaparecimento das 

comunidades, de diferentes formas, pode ser interpretado como uma reação ao modelo 

societário que se impôs. 

Henri Janne (apud BOLLE DE BAL, 1985, p.14-15), no entanto, salienta 

que o interesse atual pelas relações comunitárias não é simplesmente uma busca, uma 

retomada ou um prolongamento das comunidades tradicionais, em resistência ao 

modelo societário, porque a polarização entre sociedade e comunidade não responde 

mais à nossa realidade. Para compreender o comunitário atual, propõe o autor, é preciso 

uma dialetização de quatro tipos de relações sociais, a saber: 

1. o comunitário tradicional, dominante na sociedade ocidental desde sua 

origem até a revolução industrial; 

2. o societário clássico, que se desenvolveu rapidamente depois da 

revolução industrial e foi progressivamente alterado pelo Estado contemporâneo; 

3. o neo-societário (tendência à burocracia, à tecnocracia, à 

homogeneização, à alienação), que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial 

e, mais rapidamente, depois da revolução da informática e da proliferação das 

organizações multinacionais; 

4. o neo-comunitário, que se insere numa sociedade de dominação 

societária e que tem como elemento principal um outro indivíduo, diferente daquele do 

comunitário tradicional que se reunia a outros membros constituindo naturalmente um 

“nós”.  

Segundo Janne, o comunitário atual não se refere a comunidades “dadas”, 

mas sim a comunidades “criadas”, que engendram relações que libertam o indivíduo da 

alienação neo-societária e enriquecem personalidades empobrecidas pelo excesso de 

racionalidade e pela falta de afetividade. 

Bolle de Bal (1985) acrescenta que, em oposição à cultura racionalista e à 

falta de afetividade da sociedade moderna, a cultura atual se apresenta na forma de 

“cultura de religação”, ou melhor, de uma “cultura de religação comunitária”. De 

acordo com o autor, ao lado de certa nostalgia, a aspiração à religação social se funda a 

partir de uma necessidade de comunicação, de expressão e de afetividade. A cultura 
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contestada é aquela que se origina na Gesellschaft (sociedade) e a contracultura 

comunitária de hoje se opõe ao “cada um por si” da sociedade moderna.  

Raquel Paiva também ressalta que a idéia de comunidade pressupõe uma 

contestação à lógica societária; segundo a autora, “eleger a possibilidade comunitária 

quer dizer opor-se, ou pelo menos não aceitar incondicionalmente o ideal societário, no 

qual a globalização traz como lógica os princípios de hegemonia e exclusão” (1998, 

p.137-138). 

Os comunitários atuais seriam aqueles indivíduos que têm um estilo de vida 

alternativo à lógica societária vigente, e que não estão dispostos a se adaptar a essa 

lógica. A comunidade (re)aparece, então, como uma espécie de catalizadora, 

permitindo a esses indivíduos, entre outras coisas, afirmar seus ímpetos contestatórios.  

A diversidade de comunidades possíveis na contemporaneidade, indica 

Bolle de Bal (1985, p.153), pode ser resumida em duas concepções de base. A primeira 

é a comunidade militante, com ação orientada para o exterior, através de um projeto de 

transformação da sociedade global. A segunda é a comunidade maiêutica27, que visa ao 

interior (aos seus membros) e se preocupa em transformar os modelos tradicionais de 

relações, em experimentar novos tipos de troca e diálogo e em se tornar modelo de uma 

nova cultura. No caso das comunidades virtuais gays, percebemos uma justaposição 

dessas concepções, por vezes com a predominância de uma ou outra, como veremos 

quarto capítulos deste trabalho.  

A idéia de comunidade pressupõe uma aproximação de indivíduos unidos 

por um mesmo ideal, ou em busca de um mesmo estilo de vida. No entanto, a 

comunidade pode, como “efeito perverso de sua lógica sistêmica” (BOLLE DE BAL, 

1985, p.160)28, contribuir também para um isolamento externo e interno desses 

indivíduos. Seja no plano político, para as comunidades militantes, seja no plano 

psicológico, para as comunidades maiêuticas, contradições como o desejo de 

                                                 
27 No original do autor maïeutique. Do Grego maieutikos: “nome dado por Sócrates à sua dialética, como arte de 
partejar os espíritos, isto é, fazer o interlocutor descobrir as verdades que traz em si, pelo processo de multiplicar as 
perguntas a fim de obter, por indução dos casos particulares e concretos, um conceito geral do objeto” (CALDAS, 
Aulete. Dicionário Contemporâneo da Língua portuguesa. 2ed. Rio de Janeiro: Delta, 1970. p.2221. v.3) ou “método 
socrático que consiste na  multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta de suas próprias 
verdades e na conceituação geral de um objeto” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001. p.1814). 
28 “effet pervers de sa logique systémique”. 
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engajamento e o de isolamento estariam sempre presentes. No plano político, os 

indivíduos manifestariam tanto o desejo de se retirar do mundo exterior (visto como 

alienante e destruidor) quanto o desejo de transformar esse mundo, de torná-lo melhor 

através do engajamento em uma ação militante. No plano psicológico, os indivíduos 

manifestariam o desejo de engajamento em uma nova estrutura de religação, mas com 

a esperança de que essa estrutura viesse a permitir uma vida com maior autonomia, de 

acordo com a cultura emergente do tempo presente. 

A tentação comunitária atual, segundo hipótese defendida por Bolle de Bal, 

baseia-se no desejo de religação: a si, aos outros, à sociedade. Categoria que se quer 

aberta em oposição ao caráter fechado do sistema burocrático, a comunidade atual 

implica em relações complexas, em desordens, em aceitação das diferenças e em 

capacidade de auto-organização. Nesse sentido,  

 

gerar a comunidade - ou se gerar dentro dela – é, antes de tudo, 
gerar todas as contradições que as estruturas societárias do tipo 
burocrático se esforçam em ocultar : vontade de igualdade e desejo 
de desigualdade; necessidade de liberdade e pulsões totalitárias; 
desejo de abertura e necessidade de fechamento; aspiração à 
fraternidade e experiências de rivalidade; recusa de coação e 
proteção à liberdade através de regras (BOLLE DE BAL, 1985, 
p.229)29.  

 

 Segundo o autor, a vida em comunidade evidencia, ainda, duas 

dimensões importantes da religação: a interpessoal (entre atores sociais individuais) e a 

grupal (entre o ator social individual e o ator social coletivo que constitui a 

comunidade). No que concerne a dimensão interpessoal, a experiência vivida é 

principalmente a da tolerância, da partilha, da abertura; quanto à grupal, refere-se ao 

funcionamento das coletividades humanas, aos problemas de organização, às regras, às 

contradições e às estratégias que formam a base da gestão de toda coletividade.  

                                                 
29  “gérer la communauté – ou se gérer dans la communauté – c'est avant tout gérer toutes ces contradictions que les 
structures sociétaires de type bureaucratique s'efforcent d'occulter: volonté d'égalité et désir d'inegalité, besoin de 
liberté et pulsions totalitaires, désir d'ouverture et besoin de fermeture, aspiration à la fraternité et expériences de 
rivalité, refus de contraintes et protection de la liberté par les reglements”. 
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Se analisarmos os modelos clássicos de organização social a partir de um 

quadro comparativo proposto por Bolle de Bol (1985), algumas características deles 

podem ser evidenciadas de forma mais clara: 

 

Relações comunitárias Relações societárias 

Social dado Social criado 

Social interiorizado Social exterior, constrastante e convencional 

Relações naturais e espontâneas Relações artificiais e voluntárias 

Relações menos conscientes Relações mais conscientes 

Personalidades dos membros impedidas (nós) Individualidade marcada (eu) 

Predominância do interesse do grupo Predominância do interesse individual 

Mentalidade dominante de participação Enfraquecimento da participação 

Grupo Massa/indivíduo 

Vontade instintiva Vontade refletida 

Afetividade Racionalidade 

                                                                   
Adaptado de Bolle de Bol (1985, p.138) 

 

Como podemos observar, as relações comunitárias constituem-se a partir de 

um social dado e interiorizado; são naturais, espontâneas e menos conscientes; a 

personalidade dos indivíduos se subordina a um “nós” dominante; os interesses 

coletivos predominam sobre os individuais; a mentalidade geral é a da participação e a 

afetividade ultrapassa a racionalidade. Quanto às relações societárias, elas se 

constituem a partir de um social criado, exterior, contrastante e convencional; são 

artificiais, voluntárias e conscientes; os membros dessa sociedade possuem uma 

individualidade marcada (eu); há predominância dos interesses individuais em relação 

aos coletivos; a mentalidade dominante é a não participativa; as vontades são refletidas 

e a racionalidade ultrapassa a afetividade. 

No entanto, se analisarmos as relações comunitárias atuais a partir dessa 

mesma perspectiva, logo percebemos que as diferenças existentes entre os modelos 

comunitário e societário se diluem; sobretudo, porque essas comunidades assumem 

também várias características do modelo societário.  
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Do modelo societário, as relações comunitárias atuais parecem absorver as 

seguintes características: desenvolvem-se a partir de um social criado, se baseiam em 

uma vontade refletida e consciente (embora não exclusivamente), são voluntárias e 

eletivas, e reúnem personalidades que se caracterizam por uma individualidade 

marcada (eu) - construída na alteridade, no desejo de religação. São características que 

permitem a seus membros uma maior autonomia. Já do modelo comunitário clássico, 

elas parecem recuperar ou atualizar - o que é significativo - o desejo de participação e 

uma predominância da afetividade sobre o racional.  

As comunidades atuais, sejam reais ou virtuais, guardam semelhanças 

evidentes em relação ao terceiro modelo de relações comunitárias proposto por 

Tönnies, aquele baseado em laços espirituais. Afinal, ambas vêm se constituindo, cada 

vez mais, a partir de afinidades e interesses comuns, a partir de laços espirituais, de um 

desejo de estar-junto.  

No entanto, apesar dessas semelhanças, é preciso lembrar que as 

comunidades virtuais se distinguem das comunidades atuais do ambiente off line e, 

devido ao próprio meio onde se desenvolvem, vêm se multiplicando a cada dia. 

Conforme McCleary, 

 
a CMC, nas suas modalidades mais características do meio, as de 
comunicação de muitos para muitos, é, por excelência, 
comunitária. Dois conversando, em episódios esporádicos, não 
constituem uma comunidade. Muitos conversando, numa 
continuidade comunicativa que engloba muitos episódios 
conversacionais dificilmente deixam de formar uma comunidade 
(1996, p.136). 

 

A expressão “comunidades virtuais”, a partir do momento em que as 

tecnologias de comunicação se inseriram em nosso dia-a-dia, passou a ser utilizada de 

maneira corrente. Para Rheingold, principal difusor do termo, comunidades virtuais 

são “agregados sociais surgidos na rede quando os intervenientes de um debate o 

levam por diante em número e sentimento suficientes para formarem teias de 

relações no ciberespaço” (1996, p.18).  
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De acordo com Rheingold, se as tecnologias de comunicação mudam a 

vida das pessoas, uma diversidade de experiências sociais passa a evoluir em 

paralelo: 

 
nos últimos dez anos, a minha observação direta do 
comportamento on line em todo o mundo levou-me a concluir 
que, sempre que a tecnologia CMC se torna acessível em qualquer 
lugar, as pessoas inevitavelmente constroem comunidades virtuais 
com ela” (1996, p.19).  

 

Uma das explicações para esse fenômeno, ressalta o autor, está associada a 

um desejo crescente de vínculos comunitários - à medida em que desaparecem os 

espaços públicos de nosso cotidiano - e às facilidades proporcionadas pela 

comunicação mediada por computadores, que permite uma interação de forma 

inovadora e em conjunto. 

Fazendo referência à comunidade virtual da Well30, Rheingold destaca 

que sua vontade de nela se conectar “só por um ou dois minutos, dezenas de vezes por 

dia, é muito semelhante à vontade de espreitar para o café, para o bar ou para a sala de 

convívio com o objetivo de ver quem se encontra lá e ficar um pouco, se for o caso” 

(1996, p.43). O autor acredita que as pessoas participam de comunidades virtuais 

buscando, na verdade, as coisas mais simples do mundo off line, como contar anedotas, 

discutir, trocar conhecimentos e obter apoio emocional, apaixonar-se, fazer amigos e 

perdê-los, jogar, namorar e produzir conversa fiada. Sendo assim, as comunidades 

virtuais não seriam “uma subcultura online única e monopolítica, antes um ecossistema 

de subculturas, umas frívolas e outras sérias” (RHEINGOLD, 1996, p.16). 

Esse ecossistema de subculturas, a que o autor se refere, existe também no 

universo gay no ciberespaço, onde encontramos desde comunidades interessadas 

apenas em trocar informações sobre “baladas”, até aquelas que reúnem indivíduos 

interessados na promoção dos direitos homossexuais no País. 

Também a maneira de conhecer pessoas no ciberespaço dá um toque 

diferente aos relacionamentos estabelecidos: 

                                                 
30 Pioneira e uma das mais citadas na bibliografia sobre o tema. 
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Como é que fazemos amigos? Na comunidade tradicional, 
procuramos entre os círculos de vizinhos, os colegas de profissão e 
entre conhecidos de conhecidos, de modo a encontrarmos quem 
partilhe dos mesmos valores e interesses. Depois trocamos 
informação sobre cada um, discutimos os interesses comuns e por 
vezes tornamo-nos amigos. Numa comunidade virtual, podemos ir 
diretamente ao lugar onde os assuntos preferidos são discutidos e 
ficar a conhecer alguém que partilhe dos mesmos gostos 
(RHEINGOLD, 1996, p.44). 

 

No caso do universo homossexual, como já destacamos, esses lugares são 

muitos e diversificados. Um adolescente gay pode se juntar, por exemplo, à 

comunidade da lista de discussão E-jovens, os advogados gays têm a lista Gaylawyers, 

os acadêmicos dispõem da lista AAGLS (da Associação dos Acadêmicos GLS), as 

lésbicas discutem através da Lelist, e assim por diante. 

As comunidades virtuais são territórios simbólicos e eletrônicos onde as 

pessoas acabam por se revelar mais intimamente do que estariam dispostas se não 

tivessem a intermediação de telas e de pseudônimos. O conhecimento e o estilo 

também são recompensados nesse ambiente de comunicação, onde há tendência para 

distinguir quem melhor manipula as atenções e as emoções através da palavra escrita: 

“por vezes, fornece-se a uma pessoa mais informação do que seria habitual em relação 

à mesma pergunta, devido ao simples fato de se reconhecer a tal pessoa generosa, 

divertida, direta ou simpática” (RHEINGOLD, 1996, p. 80/81) 

Lévy salienta que a expressão comunidade virtual remete a todo grupo 

de pessoas que se relaciona através do ciberespaço, podendo dar conta de “uma 

simples lista de discussão temporária por correio eletrônico, até aquelas 

comunidades virtuais cujos membros mantém relações intelectuais, afetivas e 

sociais sólidas, a longo prazo” (2002, p.75)31. Em nossa compreensão, uma lista de 

discussão temporária dificilmente constitui-se em uma comunidade virtual. Como 

veremos adiante, a continuidade é um fator que deve ser considerado, para que as 

comunidades se formem no ciberespaço. 

                                                 
31 “une simple liste de diffusion temporaire para courrier eletronique, jusqu'à des communautés virtuelles dont les 
membres entretiennent des relations intellectuelles, affectives et sociales solides et à long terme”. 
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O autor salienta ainda que as comunidades virtuais são desterritorializadas 

por natureza e reúnem pessoas que têm interesse em debater os mesmos temas ou que 

possuem projetos, paixões e idéias em comum, independentemente de fronteiras 

geográficas ou institucionais. No ambiente virtual, “as proximidades são semânticas e 

não mais geográficas ou institucionais” (LÉVY, 2002, p.77)32, mas isso não quer dizer 

que as proximidades baseadas no espaço físico ou institucional desapareçam, elas vêm 

sendo redefinidas e colocadas lado-a-lado com outras categorias semânticas, como a 

língua, a disciplina, a orientação política ou sexual. 

Como Rheingold, Lévy entende que afinidades e amizades podem se 

desenvolver nos grupos de discussão da Internet da mesma forma como acontece 

fora deles. De acordo com o autor, isso ocorre porque “para os participantes, os 

outros membros das comunidades virtuais são o mais humano possível, pois seu 

estilo de escrita, suas zonas de competências, suas eventuais tomadas de posição 

obviamente deixam transparecer suas personalidades” (LÉVY, 1999a, p.129).  

Lévy compreende, ainda, que as chamadas comunidades virtuais realizam 

uma atualização de grupos que eram potenciais antes do ciberespaço. Nesse sentido, 

sugere que “a expressão ‘comunidade atual’ seria, no fundo, muito mais adequada para 

descrever os fenômenos de comunicação coletiva no ciberespaço do que ‘comunidade 

virtual” (1999a, p.130/131). 

Se, a partir da comunicação mediada por computadores, surge uma gama 

enorme de comunidades virtuais, segundo Manuel Castells (1999b, p.417-427) elas se 

caracterizam pela preeminência da identidade como princípio organizador. Para o 

autor, três formas de construção identitária determinariam o caráter das comunidades 

que se formam no ciberespaço. São elas: 

1. legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no 

intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais; 

2. de resistência: criada por atores que se encontram em posições 

desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo trincheiras 

                                                 
32 “les proximités sont sémantiques et non plus géographiques ou institutionnelles".  
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de resistência e de sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam 

as instituições das sociedades; 

3. de projeto: quando os atores sociais constroem uma nova identidade 

capaz de redefinir sua posição na sociedade e, com isso, buscam a transformação de 

toda estrutura social. 

Dessas três formas de construção identitária, salienta Castells, aquelas 

destinadas à resistência são as verdadeiras responsáveis pela formação de comunidades 

virtuais. Para ele, “as identidades de resistência estão tão difundidas na sociedade em 

rede, quanto os projetos individualistas resultantes da dissolução das identidades 

anteriormente legitimadoras que normalmente constituíam a sociedade civil da era 

industrial” (1999b, p.419).  

Castells ressalta os atores sociais que se encontram em posições 

desvalorizadas e estigmatizadas na sociedade e resistem à lógica desta, como os 

responsáveis pela formação de comunidades virtuais; Bolle de Bol, como vimos, 

observa que os comunitários são aqueles cujo estilo de vida é alternativo a lógica da 

sociedade vigente e não estão dispostos a ela se adaptar. A constatação do último autor, 

tendo sido desenvolvida antes do surgimento das comunidades virtuais, viria a 

fortalecer a tese de que intenções sociais do ambiente off line são atualizadas no 

ambiente on line.  

Na concepção de Castells, hoje temos, de um lado, as elites globais 

dominantes, que tendem a ser formadas por indivíduos sem identidade marcada 

(cidadãos do mundo); de outro, temos as pessoas que resistem à privação de seus 

direitos e que são atraídas pela idéia das comunidades virtuais. No entanto, acredita o 

autor, “os movimentos sociais que surgem a partir da resistência comunal à 

globalização, reestruturação do capitalismo, formação de redes organizacionais, 

informacionalismo desenfreado e patriarcalismo (...) representam os sujeitos potenciais 

da Era da Informação” (1999b, p.424). 

Marcos Palacios (1996) destaca que o processo de formação do laço social, 

nas comunidades virtuais, sofre uma espécie de inversão em relação às comunidades 

clássicas. Conforme explica, na vida real normalmente encontramos as pessoas, 
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trocamos informações, identificamos interesse comuns, interagimos e, nesse 

processo, vamos conhecendo-as. Já nas comunidades virtuais, interagimos 

inicialmente em função de interesses comuns, conhecemos as pessoas e, só depois, 

se houver interesse, as encontramos pessoalmente.  

Referindo-se às novas formas de organização da sociedade, e em 

particular às comunidades virtuais, Palacios aponta várias diferenças que se 

evidenciam se as comparamos com o ideal de comunidade tradicional. Em primeiro 

lugar, nas comunidades virtuais há um desajuste entre sentimento de pertencimento 

e de localização, pois o pertencimento é sempre à distância e eletivo. Quanto à 

territorialidade, ela é puramente simbólica, porque a própria rede é um “não-lugar”. 

A permanência, terceiro elemento do tipo ideal de comunidade clássica, já vinha 

sendo relativizada no estudo das comunidades emergentes. Com relação às formas 

de comunicação, diferente do que acontece com as comunidades clássicas, não há 

separação entre a comunidade virtual e o meio que lhe dá origem. 

As comunidades virtuais se caracterizam mais pela pulsão do estar-junto, 

pelo presenteísmo, do que por um projeto comum. No entanto, o ciberespaço agrega 

todo tipo de comunidade, inclusive as que contêm em si a idéia de futuro. Alerta o 

autor: 

 
A possibilidade de existência e da vivência na dimensão 
ciberespaço pode estar trazendo um renascimento de um ativismo 
político, que esteve em crise nas últimas décadas. Um ativismo 
pontual, localizado, mas sem dúvida indicativo de um 
renascimento. Grupos como Cyber-Rights e Communet (...) são 
exemplos claros desses pontos de encontro de ativistas, compondo 
um vasto mosaico de “agrupamentos militantes”, que vão de 
ecologistas a gays, de feministas a defensores dos direitos dos 
animais  (PALACIOS, 1996, p.100). 

 

Uma outra diferença entre a comunidade da qual fazemos parte, desde que 

tomamos consciência do mundo que nos cerca, e a comunidade virtual, destaca André 

Lemos, reside no esforço ativo que fazemos para nos tornarmos parte dela. Quer dizer, 

para que comunidades se constituam no ciberespaço é preciso que prevaleça uma 

vontade de estar-junto e um investimento nesse sentido por parte de seus membros.   
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Lemos atenta também para a necessidade de não confundirmos simples 

agregações eletrônicas com aquelas caracterizadas por vínculos comunitários, por isso 

prefere dizer que o ciberespaço potencializa agregações eletrônicas, que podem ou não 

ser de tipo comunitário. Segundo ele, a noção de comunidade está sempre ligada à 

idéia de partilha, a um sentimento de pertencimento, de inter-relacionamento íntimo a 

determinado grupo social. Ou seja, a Internet seria um espaço de agregações sociais 

múltiplas, mas “nem toda forma de agregação é comunitária: existem chats, listas ou 

fóruns que podem ou não ser comunitários” (LEMOS, 2002a, p.154).  

Nesse sentido, faz-se procedente uma distinção entre as noções de 

comunidade e tribo. De acordo com Federico Casalegno, a noção de tribo refere-se, 

sobretudo, a acontecimentos, não a grupos fixos. Trata-se de uma “cristalização 

temporária de pessoas que partilham prazeres, emoções e momentos de empatia. Um 

acontecimento, então, que se produz com uma regularidade própria e segundo um 

ritmo cambiante, difuso” (CASALEGNO, 2002)33. As tribos são formadas por pessoas 

que desempenham vários papéis no seio de agregações heterogêneas, sem objetivos 

específicos e se baseando, principalmente, na partilha de emoções, na empatia. Já as 

comunidades são constituídas por indivíduos que têm objetivos a atingir. As 

tecnologias de comunicação digital permitem, ao mesmo tempo, a formação de 

comunidades (associações estruturadas entre indivíduos) e a cristalização de tribos 

(associações efêmeras e empáticas). As duas não se excluem, ao contrário, coexistem e 

se sucedem, é “nesse jogo de vai e vem entre comunidade e tribo que se definem as 

relações comunitárias no ciberespaço” (CASALEGNO, 2002)34. 

Diferente do que acontece com as tribos, o estabelecimento de vínculos 

que não sejam transitórios é apontado como uma condição fundamental para que 

comunidades se constituam no ambiente virtual. Turkle acredita que a noção de 

comunidade não pode vigorar em espaços transitórios, como é o caso dos chats, 

caracterizados por um vaivém que não possibilita “o sentimento de permanência 

experimentado quando se assume um papel, tornando-se parte da vida do outro, o 

                                                 
33 “cristallisation temporelle de personnes qui partagent des plaisirs, des émotions et des moments d'empathie. Un 
événement, donc, qui se produit avec une régularité propre et selon un rythme changeant, flou”. 
34 “dans ce jeu de vas et viens entre communauté et tribu qui se définissent les rapports communautaires dans le 
cyberespace”. 
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que é típico da comunidade” (apud CASALEGNO, 1999, p.118). Para Turkle, uma 

das chaves do comunitário é a permanência, o partilhar de uma história, de uma 

memória. A continuidade é a responsável pelo estabelecimento de uma cultura on 

line, que surge do cruzamento de experiências virtuais com as do “resto da vida”35. 

A conversa eletrônica em listas de discussão, por exemplo, contribui para o 

desenvolvimento do sentimento de pertencimento: “num grupo de discussão on 

line, escrevo e depois, imediatamente, alguém pode retomar a minha idéia, 

desenvolvê-la e remeter-me alguma coisa” (apud CASALEGNO, 1999, p.118), o 

que estimula e produz a filiação. 

Para Jean-François Marcotte (2001), uma comunidade virtual é um 

conjunto de indivíduos que partilham um mesmo universo simbólico e que mantém 

relações constantes. A noção de comunidade não se aplica a um simples site, ou a 

qualquer ambiente no qual seja possível se encontrar na Internet, nem a grupos de 

indivíduos que apenas freqüentam o mesmo ambiente virtual, mas a grupos que se 

constituem através de relações sociais efetivas no ciberespaço. É a necessidade ou o 

desejo de se unir, num contexto de livre associação, que determina se comunidades 

virtuais se formarão ou não.  

Marcotte acredita que o estabelecimento de relações estáveis com os outros 

usuários exige uma sensibilidade particular. Antes de desenvolver uma relação, é 

necessário que o usuário domine uma máquina e um programa, conheça os modos de 

expressão disponíveis, aprenda uma nova forma de interação. Em seguida, é preciso se 

apropriar da cultura dos usuários desses ambientes, conhecer seus valores, o sistema 

hierárquico, o que é admissível ou não, a maneira de começar uma discussão e assim 

por diante. Esse momento inicial ao qual o autor se refere foi explicitado por vários 

membros das listas de discussão que acompanhamos, como veremos no quarto capítulo.  

Outro obstáculo para a formação de comunidades virtuais, segundo 

Marcotte, está no fato de muitos internautas estarem sempre buscando novos encontros 

e preferirem as amizades individuais aos grupos duráveis. No entanto, acredita o autor, 

como uma comunidade virtual não se forma necessariamente de modo consciente, é 

                                                 
35 Turkle sugere a expressão “resto da vida” porque as atividades que realizamos na rede são igualmente “reais”, 
fazem parte da vida real. 
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possível que vários indivíduos, depois de algum tempo, comecem a criar um hábito, a 

conhecer a linguagem dos outros e a se identificar com eles, então, uma comunidade 

virtual pode se instalar gradualmente a partir desse tipo de troca.  

Os indivíduos passam a partilhar regras, símbolos, linguagens; não se trata 

de uma escolha consciente, mas de uma identificação ou de um sentimento de 

pertencimento a um sistema de valores e de comunição. Se a formação de uma equipe 

virtual de trabalho é freqüentemente imposta, a formação de comunidades virtuais 

resulta de um desejo mútuo de se ligar: “elas existem na consciência de seus membros” 

(MARCOTTE, 2001)36.  

Marcotte lembra ainda, como Turkle (1997), a necessidade de constância de 

contato entre os participantes, para que se formem comunidades no ciberespaço e 

vigore o sentimento de pertencimento - elemento-chave que permite a consolidação de 

um grupo. Segundo o autor, a presença de um líder (ou de moderadores), espontâneo ou 

escolhido, constitui um dos melhores meios para a manutenção do grupo e representa 

fator de estabilidade. É o líder que incentiva os membros a participarem, favorece a 

integração dos novos e contribui para desenvolver os laços de pertencimento.  

Nas comunidades virtuais das listas de discussão que acompanhamos, 

observamos a importância dos líderes e dos moderadores para o seu bom 

desenvolvimento delas. Como mostraremos no quarto capítulo, ao analisar as 

comunidades da Listagls e da E-jovens, tanto os líderes quanto os moderadores têm um 

papel fundamental para o desenvolvimento, a manutenção e a consolidação do grupo. 

Guillaume Latzko-Toth e Serge Proulx (2000) refletem sobre as 

comunidades a partir da noção de virtualidade, e salientam que o termo virtual se 

exprime de várias formas: como adjetivo (mundo virtual), como nome (virtual) e 

mesmo como verbo (virtualizar). Para os autores, se o conceito de virtualidade é 

complexo, o de comunidade não o é menos. Eles ressaltam que a definição tradicional 

de comunidade, conforme proposta por Tönnies, refere-se a um coletivo fundado na 

proximidade geográfica e emocional, que implica em relações diretas e concretas entre 

                                                 
36 "ils existent dans la conscience de leurs membres". 
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seus membros. Nesse sentido, seria paradoxal associar a ela o qualitativo virtual, que 

remete à idéia de irrealidade, ilusão e simulação.  

Em vista disso, buscando compreender esse paradoxo, os autores 

esquematizam, inicialmente, três visões acerca do virtual: a representação, a resolução 

e a hibridização. Na primeira, o virtual é subordinado ao real e remete à representação, 

quer dizer, a uma simulação e a uma falsa aproximação da realidade gerada por 

computadores - percebida como um fax, uma cópia degradada, um simulacro do real. 

Na segunda visão, em oposição à primeira, o virtual é percebido como a resolução de 

um mundo cheio de imperfeições: o “virtual é para o real o que o perfeito é para o 

imperfeito” (TOTH e PROULX, 2000, p.102)37 e as tecnologias de comunicação digital 

são entendidas como libertadoras, porque oferecerem novos caminhos para a 

experiência do real. Por fim, na terceira visão, há uma hibridização do real e do virtual 

e a imanência do virtual no real. Trata-se de uma concepção em que o atual e o virtual 

estão sempre em inter-relação produtiva, a qual tem grande relevo para a análise das 

comunidades aqui estudadas. 

Nessas visões - representação, resolução e hibridização - sustentam Toth e 

Proulx, estariam presentes os grandes eixos da reflexão acerca das comunidades 

virtuais. No caso da representação, as comunidades virtuais seriam interpretadas como 

uma simulação funcional das comunidades reais. É o que Turkle (1997) denomina de 

“efeito Disneylândia”, que leva a identificar os centros comerciais e recreativos como 

cópias convincentes de pequenas cidades. Na resolução, o virtual tem a função de 

satisfazer as lacunas do real. O discurso de Rheingold (1996) evocaria essa visão ao 

ressaltar o potencial libertador das comunidades virtuais, que possibilitam aos 

indivíduos novos modos de interação e a perspectiva de novos projetos em comum. O 

mesmo pode ser dito do discurso de Lévy (1999), quando este destaca que as 

comunidades virtuais cumprem uma atualização de grupos que eram apenas potenciais 

antes do ciberespaço. Já a hibridização representa o terceiro eixo de reflexão acerca das 

comunidades virtuais e, nesse caso, os membros das comunidades eletrônicas viveriam 

numa zona fronteiriça entre as culturas física e virtual.  

                                                 
37 "le virtuel est au réel ce que le parfait est à l'imparfait". 
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No caso das listas de discussão dirigidas ao público gay, as comunidades 

delas resultantes podem ser interpretadas, sobretudo, amparadas na resolução e na 

hibridização, pois essas comunidades virtuais tanto satisfazem lacunas do real, como 

refletem uma prática comunicacional que pode ser traduzida como híbrida, englobando 

o real e o virtual, com a presença do real no virtual e vice-versa. 
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2.  O UNIVERSO GAY E O CIBERESPAÇO 

 

 
Acho que gosto de S. Paulo. E gosto de S. João.  

Gosto de S. Francisco. E S. Sebastião.  
E eu gosto de meninos e meninas.  

Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre.  
Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente.  

Renato Russo 

 

 

 O universo homossexual é abordado, neste capítulo, sob diversas 

perspectivas. Inicialmente, damos ênfase a duas concepções acerca da 

homossexualidade; às mudanças nas suas representações; ao surgimento do movimento 

de afirmação homossexual do final dos anos 70; a política do coming out dele 

resultante; ao impacto do aparecimento do vírus da Aids; e, por fim, a uma nova 

paisagem que foi se configurando a partir dos anos 80 e, sobretudo, dos anos 90.  

Em seguida, destacamos o surgimento da sigla e da cena GLS, em meados 

dos anos 90, e a crescente inserção do universo gay nos diversos espaços da sociedade 

contemporânea, seja via consumo e mídia, seja através de acontecimentos como as 

Paradas do Orgulho Gay, que se multiplicam em todo País.  

Para finalizar o capítulo, tratamos da questão da identidade e da 

sociabilidade gay, considerando tanto o ambiente off line como o ambiente on line, 

onde circula o universo sobre o qual nos interessa refletir neste trabalho. Para isso, 

recuperamos parte do referencial trabalhado no capítulo anterior e introduzimos novas 

questões teóricas. 
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HOMOSSEXUALIDADES OFF & ON LINE 

 

Os discursos acerca da homossexualidade fundamentam-se, basicamente, 

em duas concepções: a essencialista (geneticista) e a social (culturalista). Em linhas 

gerais, a primeira entende a homossexualidade como biológica, congênita e natural; já a 

segunda, como adquirida e desenvolvida a partir do contexto social e cultural. 

De acordo com os essencialistas, nasce-se homossexual, ninguém escolhe 

ou decide sê-lo. A concepção essencialista se baseia em sinais de ordem anatômica, 

hormonal ou genética, mas não parece ter sido capaz de comprová-los. Apesar de 

questionada, essa concepção se tornou uma crença não apenas para a sociedade em 

geral, mas também para muitos homossexuais, como veremos logo a seguir.  

A teoria social interpreta a homossexualidade como um fenômeno 

histórico: não se nasce homossexual, torna-se homossexual. A homossexualidade não é 

dada, ela é construída e se expressa através de um discurso, de um estilo de vida e de 

uma comunidade. Essa teoria, como salienta Marina Castañeda, centra-se na idéia de 

uma identidade “que se traduz não apenas por uma orientação sexual, mas por uma 

série de gostos, de modos, de maneiras de pensar e de viver – em uma palavra, por uma 

cultura – que são hoje perfeitamente reconhecíveis no mundo ocidental” (1999, p.63)38.  

A polêmica a respeito dessas duas concepções talvez possa ser considerada 

dispensável. No entanto, trata-se de um tema recorrente no ambiente das comunidades 

das listas de discussão que constituem nosso objeto específico de pesquisa, como 

evidencia a mensagem abaixo: 

 

Dizer q fomos geneticamente programados para ser homossexuais é 
um absurdo... (...) A verdade é q o meio científico NÃO tem 
respostas para o fator q diferencia o comportamento heterossexual do 
homossexual. E digo COMPORTAMENTO pq biologicamente 
somos todos IGUAIS estruturalmente. Na minha OPINIÃO, ser 
homossexual é muito mais uma questão cultural que biológica... mas 
isso é uma opinião e não um fato científico! Isso de o homossexual 

                                                 
38 “qui se traduit non seulement par une orientation sexuelle, mais par une série de goûts, de modes, de façons de 
penser e de vivre – en un mot, par une culture – qui sont aujourd’hui parfaitement reconnaissables dans le monde 
occidental”. 
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ser geneticamente determinado me parece uma forma de 
preconceito... tipo "eles vieram com defeito de fabricação"... Não 
acho q somos nem superiores nem inferiores aos heterossexuais, mas 
sim iguais... idênticos... apenas com pensamentos diferentes... o q 
tavez nos torne até mais inteligentes, visto q fazemos sexo por 
escolha  e não para saciar impulsos primitivos de reprodução... (Re: 
[E-jovens] Nascemos gay? 21/110/03). 

 

A este posicionamento, tem-se, a seguir, o de um outro participante da lista 

de discussão E-Jovens, que defende ponto de vista oposto: 

 

Não concordo... Sei que eu nasci gay, NUNCA escolhi isso em 
minha vida e de modo algum eu quis ser gay... Eu simplesmente 
descobri que gostava de rapazes e sinceramente, acho que não tem 
nada a ver com opção... acredito sim que vc já está programado para 
ser gay o que eu sou contra é taxar que homem deve nascer para 
mulheres e mulheres para homens, afinal, quem determinou essas 
leis? Não é porque o homem e mulher quando fazem sexo geram 
outra pessoa, que o sexo hetero é o correto... Mas cada um pensa de 
um jeito... No meu caso, eu nunca escolhi ser gay (e estou muito 
feliz por ser um) (Re: [E-jovens] Nascemos gay? 22/10/03). 

 

João Silvério Trevisan (2000) salienta que a hipótese geneticista, com sua 

insistência na busca de um cromossomo gay, insere-se num quadro maior de reação ao 

liberalismo contracultural dos anos 60, que pregava que tudo seria culturalmente 

determinado. Para ele, trata-se de uma hipótese complicada já pela própria escolha da 

homossexualidade como objeto de exame, pois implica em um julgamento de valor que 

acaba sugerindo que a homossexualidade é um desvio da normalidade. Com relação à 

abordagem culturalista, o autor destaca ser problemático, sobretudo, o fato de ela 

privilegiar a idéia de uma “opção” sexual. Afinal, as pessoas podem optar por serem 

socialmente homossexuais, mas não por “desejarem homossexualmente”.  

Entre o geneticismo e o culturalismo, debate por vezes inócuo, Trevisan 

propõe uma compreensão da homossexualidade como uma categoria “instauradora de 

dúvidas”: “algo que afirma uma incerteza, que abre espaço para a diferença e que se 

constitui em signo de contradição frente aos padrões de normalidade. Ou seja: trata-se 

do desejo enquanto devir e, portanto, como afirmação de uma identidade itinerante” 

(2000, p.43). Ao que acrescentamos: trata-se do desejo como afirmação de identidades 



 70 

múltiplas e mutáveis, em contraposição à idéia de uma identidade homossexual única 

e estável. 

A perspectiva de construção de uma identidade homossexual, conforme 

assinala Florence Tamagne (2001), resulta de contextos e modos de pensamento 

singulares, que começaram a ter lugar no final do século XVIII, quando as 

representações da homossexualidade evoluíram sob impulso dos próprios 

homossexuais. Os amores socráticos da Grécia antiga servem de referência a um 

discurso que buscava justificar a homossexualidade em nome da história, da cultura 

e do esteticismo. Nesse momento, “O Banquete, de Platão, se torna o texto fundador 

de uma cultura homossexual” (TAMAGNE, 2001, p.86)39. Tratava-se de uma 

cultura masculina, que rejeitava os estereótipos afeminados e que destacava a 

pureza das amizades viris e as vantagens da camaradagem. 

A partir de meados do século XIX, as representações da 

homossexualidade modificam-se de maneira sensível. Como registra Tamagne, as 

referências à Antiguidade são revistas e a multiplicação de escritos literários, 

sobretudo, contribui para criar novos arquétipos e distinguir as figuras do 

homossexual e da lésbica das figuras impostas e estáveis do sodomita e da tríbade. 

Daí até a metade do século XX as temáticas da afeminação e da virilidade vão 

constantemente se opor.  

Após a segunda metade do século XX, mais notadamente, na esteira das 

reinvidicacões do movimento feminista, a reivindicação identitária passa a ser o 

fundamento de vários movimentos de emancipação dos homossexuais que, apesar 

de suas diferenças, aproximam-se visando à promoção de seus direitos junto à 

sociedade.  

Nesse sentido, é preciso registrar que a maioria dos estudos sobre 

homossexualidade se refere quase exclusivamente aos homens, sendo numericamente 

irrisórios aqueles que tratam da homossexualidade feminina. Algumas explicações são 

capazes de justificar essa preferência e, dentre elas, Castañeda (1999, p.36-38) destaca 

as seguintes: 

                                                 
39 “Le Banquet, de Platon, devient le texte fondateur d’une culture homosexuelle ” 
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- até a era moderna, quase todos os textos que mencionam a 

homossexualidade foram escritos por homens; 

- quase todas as proibições e leis penais contra a homossexualidade também 

tiveram como objeto o homem; 

- até boa parte do século XX, ninguém admitia que as relações amorosas 

entre mulheres pudessem ser sexuais; 

- o feminismo, em muitos países, manteve-se distante do lesbianismo por 

muito tempo, receando a desqualificação de sua causa; 

- a crise da Aids conduziu muitos pesquisadores sobre homossexualidade a 

priorizar as relações entre homens. 

Apesar de privilegiar o ponto de vista e o universo masculino, a história 

das representações da homossexualidade está intimamente ligada à história das 

mulheres, pois, de acordo com Tamagne, o homem constrói sua identidade viril a partir 

de uma recusa relacionada à mulher (a feminilidade) e de outra recusa relacionada à 

homossexualidade (aos jogos de ativo/passivo). Nesse sentido, o lesbianismo é 

marcado por uma dupla inferiorização e por uma dupla suspeita. Dupla inferiorização, 

porque, além de serem mulheres, as lésbicas são homossexuais; dupla suspeita, porque 

ela se constrói tanto por parte das feministas como dos próprios homossexuais. Como 

conseqüência, “as representações do lesbianismo são, mais do que as do 

homossexualismo masculino, marcadas pela invisibilidade” (Tamagne, 2001, p.8)40.   

Tamagne (2001) registra que o termo gay, que marca uma alteração 

significativa nas representações que os homossexuais fazem de si, é posterior a 1945. 

Como até então o vocabulário utilizado para designar os homossexuais e as lésbicas 

tinha sido escolhido pelos outros e carregava conotações religiosas, médicas ou 

criminais, o emprego da palavra gay, difundido inicialmente nos Estados Unidos, 

traduzia bem a vontade de “se diferenciar dos antigos estereótipos a fim de construir 

uma cultura nova, livre do peso da moral convencional” (TAMAGNE, 2001, p.198)41. 

Além disso, sua ambigüidade permitia manter uma cultura do segredo numa sociedade 

                                                 
40 “les représentations du lesbianisme sont, davantage encore que celles de l’homosexualté masculine, marquées par 
l’invisibilité”. 
41 “se démarquer des anciens stéréotypes, afin de batir une culture nouvelle, libérée du poids de la morale 
conventionnelle”. 
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marcada por preconceitos, que iria estremecer, a partir dos anos 60, com a liberação 

sexual. 

Mais especificamente, foram os acontecimentos de Stonewall que 

marcaram, simbolicamente, o início de uma outra época, a do surgimento do 

movimento gay e lésbico moderno, de combate aos movimentos homofóbicos e de 

recusa às posturas de vitimização por parte de muitos homossexuais. Na noite de 27 de 

junho de 1969, um bar gay do Greenwich Village (Nova Iorque), o Stonewall, sofreu 

uma violenta batida policial. Nesse dia os freqüentadores do bar, entre os quais muitas 

drag queens, se juntaram e enfrentaram a polícia gritando palavras de ordem como 

“Poder Gay” e “Sou bicha e me orgulho disso”. Allen Ginsberg teria participado e 

comentado: “os caras estavam tão bonitos – eles tinham perdido aquele ar de vítima 

que todos os viados tinham dez anos atrás” (TAMAGNE, 2001, p.211)42. 

Também a Frente de Libertação Gay (Gay Liberation Front) é fundada em 

julho de 1969, nos Estados Unidos, na esteira do movimento negro, das feministas e 

dos hippies. Decreta-se o 28 de junho como o “Dia de Orgulho Gay” e, no ano 

seguinte, acontece uma manifestação que é considerada como a primeira do Gay 

Pride de que se tem conhecimento, reunindo entre cinco mil e vinte mil pessoas (os 

registros oscilam) nas ruas de Nova Iorque. A partir daí, os movimentos de liberação 

gay e lésbica tomam a frente e colocam suas reivindicações ao lado das de outras 

minorias, reclamando o direito à diferença e reinventando sua própria cultura. A 

homossexualidade passa a ter mais visibilidade e o to come out of the closet vira 

palavra de ordem.  

A expressão to come out of the closet (ou simplesmente to come out, 

coming out ou outing) foi traduzida no Brasil como “saída do armário" e significa 

“assumir-se”, assumir publicamente a própria homossexualidade. Essa expressão 

representa a passagem do privado ao público e é importante, justamente, porque 

sinaliza a maneira como os indivíduos são compelidos a vivenciar a sua 

homossexualidade. 

                                                 
42 “les mecs étaient si beaux – ils avaient perdu cet air de victimes que tous les pédés avaient il y a dix ans” . 
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É interessante notar, nesse sentido, que preocupações referentes a “saída do 

armário”, ou a construção de redes de sociabilidade, não apenas continuam em pauta no 

universo homossexual contemporâneo, mas também parecem ter sido revalorizadas e 

atualizadas nos últimos anos. Nas listas de discussão gay que acompanhamos, por 

exemplo, é possível observar como se comportam aqueles que se dizem “assumidos” 

em relação aos “enrustidos”, ou ainda em relação aos que estão confinados na 

invisibilidade. Um participante da lista E-jovens escreve: 

 

Adoro show na escola ... =oD  [rs] (...) hj moro em Sampa, faço 
terceirão no Biju da GAYzeta, sou assumido pra escola inteira e não 
me areependo de nada que fiz até hj ... o bom dessa minha saída do 
armário é que botei os "hts machões" de fronte a realidade ... gays 
existem em todos os lugares do mundo e eles não podem 
simplesmente odiarnos por gostarmos do oposto [hum, nem sempre! 
rs] deles ... ([E-jovens] Show na escola !!! 01/08/03). 

 

Um homossexual “assumido”, normalmente, vive sua homossexualidade 

abertamente; um “não assumido” ou “enrustido” vai vivê-la clandestinamente. 

Entretanto, na prática, os limites entre essas duas formas de vivenciar a 

homossexualidade são bem mais tênues: um homossexual pode ser assumido para os 

amigos e não para a família e, também, não ser assumido em determinados locais, tais 

como a escola e o trabalho. Além disso, é possível que, mesmo quando assumido em 

várias esferas do social, ele acabe se confrontando com situações nas quais não se 

sentirá confortável em relação à sua homossexualidade, como mostra a mensagem 

abaixo, de uma participante da lista Armário X:  

 

escutei muita coisa q eu não queria ouvir dos meus pais... (...) e hj... 
parece q nda aconteceu.. eles finjem q não sabem d nda... e eu 
continuo meio q dentro do armario.. na verdade acho q nunca saí d 
verdade... meus amigos sabem... meus pais sabem... mas eu não me 
sinto fora do armario.. sei lá.. é estranho... bjos! (Re: [Armário X] 
Agradecimento... 31/08/03). 

 

Não deixa de ser curioso que uma das mais conhecidas comunidades 

virtuais GLS se chame Armário X e tenha sido criada, justamente, com o intuito de 
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agrupar homossexuais que já tenham assumido ou desejem assumir sua 

homossexualidade. A diferença, no entanto, como veremos no capítulo final, é que, na 

contemporaneidade, constata-se uma outra política de outing. 

A premissa de que os homossexuais devem “sair do armário”, assim como 

o ideal de construção e afirmação de uma identidade homossexual, ganhou fôlego no 

país no final da década de 70. Nessa época, foram criados o jornal Lampião (1978) e o 

grupo Somos de Afirmação Homossexual (1979), já extintos mas ainda considerados 

dois marcos da história do movimento homossexual no Brasil.  

O Lampião, tablóide mensal editado por Aguinaldo Silva, contou com a 

participação de nomes conhecidos em seu conselho editorial, como João Silvério 

Trevisam, Darcy Penteado, Jean-Claude Bernardet, Peter Fry, entre outros. O jornal 

surgiu com uma proposta alternativa, ou seja, estimulava a discussão sobre a 

homossexualidade e não utilizava imagens de nus masculinos e outros recursos comuns 

aos periódicos destinados a esse público. Quanto ao grupo Somos, além de se tornar 

conhecido por sua militância, tinha entre suas atividades mais importantes as chamadas 

“reuniões de identificação”, que se constituíam em um espaço de sociabilidade, no qual 

os participantes podiam se reconhecer e trocar experiências uns com os outros.  

No entanto, ressalta Edward MacRae (1990), não havia naquela época um 

contexto propício para discussões mais intelectualizadas, para tratar de temas como a 

construção social de uma identidade homossexual, como desejavam os editores do 

Lampião e os militantes que estavam à frente do Somos. Além disso, paralelamente, 

surgia um gueto gay comercial, com saunas, bares e boates, onde era possível uma 

convivência maior e fora do movimento político.  

Como assinala MacRae, 

 
não é à toa que uma das atividades mais bem-sucedidas dos grupos 
homossexuais militantes seja a formação de grupos de reflexão e 
troca de experiências. De maneira mais informal, o mesmo processo 
se repete nos bares, discotecas e outros estabelecimentos que 
compõem o chamado gueto gay (1990, p.50). 

 

Esse novo contexto de sociabilidade gay, através dos guetos comerciais, foi 

importante porque o movimento homossexual brasileiro parecia não dar conta das 
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demandas do público que pretendia representar. Ele se estruturava “sobre uma noção de 

identidade homossexual parcialmente copiada do movimento gay americano, que 

dividia a humanidade entre homossexuais e heterossexuais” (MACRAE, 1997, p.239), 

noção que não se adequava à realidade brasileira da época. Experimentava-se uma 

crescente visibilidade da população homossexual, uma exploração comercial em torno 

desse novo público e o desenvolvimento de uma moderna subcultura gay. Além disso, 

esses fenômenos interagiam e eram interdependentes, com algumas de suas 

manifestações atingindo um público bastante amplo.  

Nesse período, já se evidenciava que a população homossexual não era 

homogênea, fato desconsiderado pelos militantes, que acreditavam que os indivíduos se 

sentiam unidos, sobretudo por sua condição de igual. Logo, para os militantes do grupo 

Somos, explica MacRae, era importante sustentar a premissa de que a 

homossexualidade era uma marca inescapável, “portanto, a base para qualquer tentativa 

de melhorar a situação social do homossexual deveria vir do seu reconhecimento como 

tal, do seu ‘se assumir’” (1990, p.41). Essa postura justifica-se, conforme acrescenta o 

autor, pelo fato de muitos homossexuais terem como prática constante se passar por 

heterossexuais, o que trazia dificuldades para a organização de uma comunidade.  

 Ainda no final da década de 70 e início da de 80, muitos homossexuais 

brasileiros passaram a utilizar um novo termo para se autodenominar: “entendido”. Este 

termo, registra Richard Parker, fazia referência “tanto àqueles indivíduos que adotaram 

uma identidade estreitamente gay ou homossexual quanto a quem quer que venha a 

tomar parte dessa subcultura particular mesmo de modo esporádico, sem 

necessariamente se limitar a ela” (2002, p.80). 

 MacRae sublinha que o termo “entendido”, progressivamente substituído 

por gay, representou uma mudança que vinha ocorrendo nos relacionamentos e nas 

formas de categorizar os homossexuais. Tratava-se de uma nova categorização sexual 

que era essencialmente igualitária, que marcava um “deslocamento na ênfase, 

anteriormente colocada nos papéis determinados por comportamento sexual (quem 

penetra quem) para o relacionamento visto de maneira mais abrangente” (MACRAE, 

1990, p.53). Ao mesmo tempo, era um termo que, para alguns, servia apenas para 
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aqueles que desejavam, de alguma forma, ocultar sua homossexualidade; estes seriam 

“entendidos”, não “homossexuais”. 

Como a premissa da identidade homossexual como verdade principal do 

indivíduo não correspondia às demandas da maioria dos homossexuais, mais 

preocupados com os aspectos relacionados à sua sociabilidade, em meados da década 

de 80 o movimento brasileiro começa a perder o ímpeto político-identitário que marcou 

os anos anteriores.  

Apesar dessa desmobilização, em termos de afixação pública, é preciso 

sublinhar a importância que teve o movimento homossexual brasileiro do final da 

década de 70 e início da de 80. Por um lado, como registram Fry e MacRae, “as 

palavras de ordem ‘Assuma-se’ ou ‘Saia da clandestinidade e vá para as ruas’ foram 

levadas a sério por um grande número de pessoas nas suas vidas cotidianas” (1986, 

p.97); por outro, esse movimento contribuiu sobretudo para “a construção de redes de 

sociabilidade unindo (e também promovendo) um novo tipo de homossexual, que não é 

dominado por sentimentos de culpa e não se considera doente ou anormal” (MACRAE, 

1990, p.310). 

Na década de 80, é importado para o Brasil o termo americano gay, 

aplicado quase exclusivamente a homens considerados como mais afeminados. No 

entanto, ao longo da década de 90, à medida em que a discussão da homossexualidade 

passou a ser associada ao vírus da Aids, o uso do vocábulo gay, como forma de auto-

identificação, se tornou mais comum. Tanto o termo “entendido” como o seu substituto 

“gay” passaram, de certa forma, a fazer referência a um outro tipo de homossexual, 

menos estigmatizado, mais intelectualizado ou elitizado, mais discreto e, 

conseqüentemente, mais inserido na sociedade brasileira. Hoje, o termo “entendido” é 

pouco utilizado e o “gay” se popularizou. Com referência a este, alguns autores chegam 

a afirmar que “se todos os gays são homossexuais, todos os homossexuais não são 

gays” (CASTAÑEDA, 1999, p.29)43.  

As mudanças, no que se refere ao modo como os homossexuais se 

autodenominam e se comportam, acontecem, paralelamente, à forma como se 

                                                 
43 “si tous les gays sont homossexuels, tous les homosexuels ne sont pas gays”. 
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relacionam e, também, de acordo com os contextos e épocas em que se encontram. Nos 

espaços dirigidos a essa comunidade no ciberespaço, por exemplo, percebemos que 

muitos homossexuais utilizam o termo gay como referência a um modo de ser, 

rejeitando termos considerados pejorativos como viado, bicha e, até mesmo, 

homossexual. Em se tratando de listas de discussão dirigidas a jovens gays, como a E-

Jovens, essa rejeição é ainda mais incisiva: 

 

Por favor mais respeito com as palavras, eu não sou bicha, sou gay 
(grande diferença) ([E-jovens] Re: Pessoas Ímpares. 18/03/02). 

 

Eu não sou homossexual! Eu DETESTO essa palavra! Prefiro Viado, 
gay, morde-fronha, garotinha, senta-estaca, loira do tchan.... 
qualquer coisa, menos HOMOSSEXUAL! ;-) (sem eufemismos! ([E-
jovens] Re: Pessoas Ímpares. 18/03/02). 

 

É notória uma maior identificação dos jovens com o termo gay; já nos 

ambientes da rede freqüentados por homossexuais de uma faixa etária mais ampla, 

os dois termos alternam-se. 

Um acontecimento importante que influenciou (e ainda influencia) o 

universo gay foi o encontro da cultura homossexual e da contracultura, nos anos 60 

e 70. É pertinente salientar que esse encontro ofereceu novas possibilidades de 

identificação: “de desviantes e doentes, eles se tornaram marginais e rebeldes” 

(TAMAGNE, 2001, p.206)44. Androginia e bissexualidade estavam no centro da 

cultura pop-rock da época. Tamagne lembra que, quando David Bowie, por 

exemplo, apareceu maquiado e de cabelos pintados, ele ofereceu aos jovens gays da 

época a possibilidade de sair do papel que a sociedade lhes impunha e escancarar 

signos de uma homossexualidade difundida em termos de show e de performance. 

Suas declarações participavam de uma mise en scéne que visava a sustentar o mito 

de Bowie como outsider e que contribuiram, ao mesmo tempo, para uma maior 

tolerância: “o coming out, mesmo factício, de um pop-star, leva as multidões a 

refletir” (TAMAGNE, 2001, p.209) 45. 

                                                 
44 “de déviants et de malades, ils devenaient des marginaux et des rebeldes”. 
45 “le coming out, même factice, d'une pop-star, amène les foules à réfléchir”. 
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Como destaca Tamagne (2001), laços evidentes entre a 

homossexualidade e a cena musical foram progressivamente sendo revelados ao 

grande público, por intermédio do sucesso de cantores e de grupos assumidamente 

gays (Queen), de cantoras lésbicas (Tracy Chapman, K.D.Lang), e do coming out de 

artistas conhecidos (Elton John, George Michael). Muitos cantores brasileiros 

também se destacaram por suas alusões implícitas ou explícitas ao tema, contribuindo, 

dessa maneira, para mudanças nas representações acerca da homossexualidade. Desses, 

podemos citar, por exemplo, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Cazuza e Renato 

Russo. 

Para Fry e MacRae (1986), Caetano Veloso merece destaque, uma vez que 

pôs a prova a rígida separação entre o comportamento convencional “feminino” e 

“masculino” e, sobretudo, entre a política e a vida cotidiana. Os autores lembram que 

em suas apresentações, no começo da década de setenta, Caetano, arauto do movimento 

tropicalista e contra-cultural, “se vestia de baiana, usava batom e fazia trejeitos à la 

Carmem Miranda” (FRY; MACRAE, 1986, p.19). Ney Matogrosso, nessa mesma 

década, ficou conhecido se apresentando maquiado e cantando “Vira, vira, vira homem. 

Vira vira vira lobisomem”. Trevisan lembra que o sucesso foi tanto que a canção se 

tornou um hino e esse LP dos Secos & Molhados passou a ser considerado como “o 

primeiro LP brasileiro de saída do armário, um verdadeiro manifesto homossexual” 

(2000, p.289). A chamada “fechação” surgia, como uma forma de protesto, baseada no 

escracho, na ironia.  

Renato Russo, da banda de rock Legião Urbana, representou uma outra 

geração de artistas homossexuais. Russo declarou-se homossexual no final dos anos 80 

e, em 1994, depois de consciente de sua soropositividade, lançou o The Stonewall 

Celebration Concert. Como destaca Trevisan, a gravação desse CD sugeria uma 

preocupação do cantor com a promoção dos direitos dos homossexuais; pois, 

 

já no título, comemorava os 25 anos da luta de Stonewall (...); fez 
inscrever no compacto um triângulo rosa (símbolo dos homossexuais 
sob o nazismo); e inseriu no encarte uma longa lista de endereços de 
entidades ligadas à cidadania em geral, com destaque para grupos de 
liberação homossexual e de assistência às vítimas da Aids. Trata-se 
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de uma espécie de testamento musical, em que ele vinculou de modo 
comovente sua imagem pessoal à de um homossexual assumido 
(2000, p.317). 

 

A epidemia da Aids, que atingiu duramente a comunidade homossexual 

a partir dos anos 80, constituiu-se em um acontecimento trágico que acabou 

revelando a fragilidade do processo de aceitação social da homossexualidade. 

Assistimos, a partir da divulgação do vírus, um retorno à ordem moral e à 

emergência de atitudes homofóbicas que, ao que tudo indica, estavam recalcadas.  

O primeiro caso de Aids no Brasil foi noticiado em junho de 1983 e tratava-

se de uma figura pública, o estilista Markito. No entanto, como afirma Marcelo Bessa 

(2002), a Aids ganha mais visibilidade no País quatro anos mais tarde, em 1987, com a 

divulgação na mídia da infecção pelo vírus de três irmãos hemofílicos: o músico Chico 

Mario, o cartunista Henfil e o sociólogo Herbert de Souza (o Betinho). Conforme 

registra Bessa, essa tragédia familiar “acentuou uma divisão entre os infectados pelo 

HIV e os doentes de AIDS: as vítimas e os merecedores, ou seja, aqueles que se 

infectaram por transfusões, manuseio com sangue contaminado, bebês, etc., e os que se 

infectaram por via sexual, nesse caso geralmente homo e bissexuais masculinos” (2002, 

p.51). 

As conseqüências da Aids para a comunidade homossexual foram 

significativas, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista das suas 

representações. As primeiras reações oscilaram entre a confusão e a incredulidade. 

Várias organizações e mídias gays tentavam minimizar a amplitude da doença, 

duvidando de algumas informações, como se fossem reflexo de preconceitos 

homofóbicos. Nesse contexto, ante a censura e em resposta às questões levantadas 

pela epidemia, além de militantes, vários intelectuais e artistas homossexuais 

escolhem o tema Aids como centro de seus trabalhos. Tratava-se de revalorizar a 

imagem de gays vítimas de ataques, de questionar as mudanças ocorridas com a 

intrusão da doença no cotidiano de homossexuais, de suscitar solidariedade e 

engajamento.  
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No Brasil, várias personalidades dos anos 80 e 90 foram vítimas da Aids e 

tiveram suas vidas amplamente expostas na mídia. Este foi o caso dos já citados 

cantores e compositores Cazuza e Renato Russo, além do atores Lauro Corona e Sandra 

Bréa, para não citar outros. O fato de pessoas conhecidas terem sido vítimas da 

doença, colaborou ainda mais para expor o tema, o que contribuiu para uma maior 

tomada de consciência.  

Trevisan ressalta que o surgimento do vírus da Aids deflagrou “uma 

epidemia de informação, que não tem retorno porque deixará marcas nas próximas 

gerações” (2000, p.463). Temas como quantidade de parceiros, sexo seguro, doenças 

venéreas, homossexualidade, etc., passaram a ser debatidos com naturalidade. Nesse 

sentido, o autor acredita que  

 

se a visibilidade é um tema político fundamental, então o vírus nos 
deu a maior visibilidade possível, num curtíssimo prazo; aquilo que 
o movimento homossexual não conseguiria em duas décadas, o vírus 
fez em poucos anos de peste. Em função do vírus, hoje já se sabe 
amplamente onde e como trepamos. Um adolescente prestes a se 
assumir certamente saberá, graças ao uso divulgado da camisinha, 
que tem muita gente dando o cu e que, portanto, isso não é coisa do 
outro mundo. Tenho a fantasia de que, uma vez superada a barreira 
imediata do vírus, as pessoas estarão muito mais disponíveis do que 
as gerações anteriores para a prática homossexual. Bem ou mal, com 
mais ou menos dor, saímos do armário, nestes tempos de enganosa 
permissividade. (TREVISAN, 2000, p.518/519). 

 

De fato, os jovens homossexuais de hoje, de maneira geral, não mais 

associam homossexualidade e Aids; a doença deixou de ser um “câncer gay”, uma 

“peste gay”, ou qualquer coisa do gênero. Como testemunha um participante da lista de 

discussão Armário X, 

 

a AIDS já não é mais vinculada ao homossexualismo e qualquer ser 
inteligente e pensante sabe disso, até porque todos os veículos de 
comunicação divulgam essa informação incansávelmente. Quando 
eu penso em alguém saindo do armário (penso em mim - rs), hoje, 
mesmo essa pessoa sendo um adolescente, penso em alguém que já 
tem um contato maior com Internet e muito melhor informado sobre 
sexo e principalmente AIDS do que eu quando tinha a idade dele (a), 
devido as capanhas realizadas pelo governo no combate a AIDS, 
visto que o Brasil é referência mundial nessa luta. É fato que as 
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gerações posteriores a minha e acredito que também à sua são muito 
mais informadas e antenadas nesses assuntos, vejo isso nas ruas, na 
minha família memso (Re: [Armário X] (unknown). 23/07/03). 

 

Apesar desse novo contexto, nos espaços dirigidos aos homossexuais na 

rede a questão da Aids continua sempre presente. Com a polêmica criada pela mídia em 

torno da prática do bareback46, por exemplo, ocorrida em meados de 2002, essa 

questão foi amplamente debatida nas listas de discussão que acompanhávamos. 

Também na maioria dos sites encontramos banners, colunas, quadrinhos, enfim, algum 

recurso para tratar da Aids e, sobretudo, para divulgar informações relativas à 

importância da prevenção.  

Em meados da década de 1990, quando as novas tecnologias passaram a 

fazer parte de nosso cotidiano, os grupos de apoio e prevenção a Aids já eram 

referências fundamentais para o universo gay brasileiro. Como registra Parker, eles 

constituíam-se, ao mesmo tempo, em marcadores simbólicos e protagonistas que 

ajudavam  

 
a definir o leque de possibilidades que existem para a conceituação 
da vida gay não somente como um tipo de comportamento sexual 
mas também como uma forma de expressão social. E da mesma 
forma que o mundo comercial gay, a organização gay e a militância 
da Aids proporcionaram pontos de interseção especialmente 
importantes entre as particularidades da experiência brasileira e os 
padrões mais amplos do mundo exterior (PARKER, 2002, p.131-
132). 

 

Além disso, com o movimento de combate a Aids, surgiu uma nova 

forma de militância, baseada, em grande parte, em uma política de solidariedade e 

não de identidade. Uma militância que “tem sido especialmente sensível ao contexto 

tradicional da cultura brasileira, com sua ênfase geral na fluidez e no fluxo da 

organização de identidades sexuais” (PARKER, 2002, p.138) 

Nos anos 90, os limites entre homossexualidade e heterossexualidade se 

tornam menos claros. Muitos homens e mulheres começavam a “assumir” sua 

                                                 
46 Gíria utilizada para a prática sexual (penetração) sem o uso de preservativo. O termo inglês significa “traseiro 
careca” e foi criado por grupos de homossexuais que se recusam a usar “camisinha”. A prática do bareback surgiu 
como uma reação as restrições das práticas sexuais em função da Aids. 
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homossexualidade sem se deixar apreender nos estereótipos enraizados em nossa 

cultura. A cultura gay e lésbica, pouco a pouco, vai se inserindo na mídia, no cinema, 

na televisão, na música e na Internet, respondendo as demandas de um segmento da 

sociedade em busca de reconhecimento.  

A paisagem social do universo homossexual foi se configurando em torno 

de uma diversidade que reúne, entre outros, gays, lésbicas, bissexuais travestis, 

transexuais, militantes do movimento gay e ativistas em Aids. A importância 

fundamental dessa paisagem, característica da sociedade contemporânea, é que ela vem 

colaborando para a construção de um contexto propício  

 

para a troca social e até mesmo para o envolvimento político, 
construindo assim uma vida gay não apenas como uma subcultura 
sexual distinta (ou subculturas sobrepostas), mais um modo 
complexo e diverso de ser no contexto de uma comunidade sexual 
emergente (ou conjunto de comunidades) no final do século XX 
(PARKER, 2002, p.140). 

 

 
 

SURGE A CENA GLS 

 

Na década de 90, surgiram as Paradas do Orgulho Gay no País; a 

programação televisiva colocou no ar casais de jovens adolescentes e de lesbian chic; 

na área acadêmica, ganharam destaque os estudos sobre os múltiplos processos de 

identificação relacionados à questão sexual; no ciberespaço, proliferaram sites, chats e 

listas de discussão específicas; em São Paulo, foi criada a sigla GLS, que abarcou lado 

a lado gays, lésbicas e simpatizantes. A partir desses e de outros acontecimentos, todo 

um universo homossexual se fez mais presente e passou a ter mais visibilidade na 

sociedade brasileira.  

A sigla GLS, narra Érica Palomino, apareceu “para determinar o público 

do festival de cinema experimental Mix Brasil, então uma pequena ramificação do 

New York Lesbian and Gay Experimental Film Festival” (1999, p.150). A equipe 

do Mix considerava que tinha um público mais misto, menos radical, e procurava 
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um nome do tipo gay friendly, quando surgiu o termo “simpatizante”. Como gays e 

lésbicas também deveriam fazer parte da denominação, os organizadores optaram 

por utilizar GLS na segunda edição do festival, em 199447. 

De acordo com Trevisan (2000), a mais importante inovação desses 

últimos anos teria sido, justamente, a criação da sigla/conceito GLS. O autor 

salienta que a inclusão dos simpatizantes foi fundamental, pois a presença deles 

tornou o conceito mais adequado à nossa sociedade, ao convívio pluralista que 

prevalece nos dias de hoje. Além disso, 

 

permitiu certa flexibilização das fronteiras e, na menor das hipóteses, 
uma expansão do gueto. No limite, ele potencializou a ruptura do 
gueto homossexual, considerando que qualquer pessoa pode 
freqüentá-lo sem apresentar carteirinha comportamental 
determinada, o que tende a diluir o gueto, que pode abranger uma 
boate e um bar GLS, mas também uma loja e até mesmo um festival 
de cinema. Ou seja, o conceito GLS permitiu a democratização do 
território gay. A genialidade dessa saída foi introduzir num contexto 
brasileiro a idéia americana de gay friendly, de modo simples e 
adequado ao nosso jeitinho (TREVISAN, 2000, p.376). 

 

Embora a sigla GLS tenha tido receptividade, ela é motivo de certa 

polêmica, basicamente, devido à inclusão do “S” de simpatizante. Na interpretação de 

Trevisan, por exemplo, ainda que o autor ressalte sua importância, o termo simpatizante 

pode “criar uma generalização escamoteadora, abrigando homossexuais de ambos os 

sexos. Minha vivência no gueto homossexual evidencia que, com freqüência, o S está 

mais para ‘Suspeito’”48.  

Adriana Nunan também expõe suas ressalvas quanto ao conceito GLS, ao 

afirmar que ele “induz à invisibilidade e ao enrustimento, fatores altamente prejudiciais 

para a conquista dos direitos homossexuais (NUNAN, 2003, p.180). Segundo a autora, 

visando a evitar esses fatores, “desde o ano 2000 líderes do movimento homossexual 

nacional vêm querendo substituir o conceito GLS pelo de GLBT” (2003, p.180). 

                                                 
47 Atualmente, a sigla GLS é utilizada inclusive em guias de viagem para indicar locais que gays, lésbicas e 
simpatizantes podem freqüentar com tranqüilidade, como bares, boates, livrarias, museus e outros estabelecimentos 
considerados “não preconceituosos”. 
48 http://www2.uol.com.br:800/mixbrasil/pride/votogls.html. 
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No entanto, apesar dos esforços desse “movimento” a que Nunan se refere, 

a sigla GLBT continua, praticamente, restrita à esfera política. Fora dessa esfera, é a 

GLS que prevalece. Além disso, é um pouco complicado se referir a um “movimento 

homossexual nacional”, afinal, o que se tem, hoje, são grupos organizados pelos 

direitos dos homossexuais, que se relacionam, mas que não constituem um movimento 

unificado.  

Uma justificativa para a rápida absorção da sigla GLS, além do marketing 

que a difundiu rapidamente, está no fato de a inclusão dos simpatizantes poder ser 

interpretada como uma tentativa de aceitação do diferente no interior do universo 

gay, como reflexo de uma lógica de inclusividade, que é uma característica da 

contemporaneidade. Afinal, esta sigla facilita a aproximação entre homossexuais e 

heterossexuais que simpatizam com a causa gay - ou, como bem descreveu um 

participante de uma lista de discussão GLS, a aproximação entre homossexuais e 

aqueles que receberam “um rótulo por não ficarem incomodados com a 

homossexualidade alheia” 49. 

Assim, em nossa visão, a sigla GLBT é mais adequada quando se trata da 

esfera política, pois engloba os bissexuais e os transgêneros. Além disso, por suas 

reivindicações mais comuns, essa esfera não teria de incluir os heterossexuais 

simpatizantes. Já a sigla GLS parece traduzir melhor o contexto atual, de inclusividade, 

no qual a homossexualidade ganha visibilidade a partir do viés da cultura, do consumo 

e de uma sociabilidade mais ampla, na qual se inserem os endereços destinados aos  

gays no ciberespaço.  

Não só a sigla GLS se difundiu nos anos 90; também foram recuperados e 

ganharam mais visibilidade símbolos, ídolos e um vocabulário próprio que identifica e 

caracteriza o universo gay. Um exemplo de símbolo é o arco-íris, cujas cores indicam 

todas as raças, credos e opções sexuais que, juntas, conviveriam em harmonia. A 

Raimbow Flag50, que utiliza as cores do arco-íris, é a bandeira da causa gay e pode ser 

                                                 
49 Entrevista com um participante da Listagls, para um artigo nosso (Fora do armário: a cibersocialidade em uma 
lista de discussão GLS), publicado em LEMOS, A; Palacios, M. (orgs). Janelas do Ciberespaço. Porto Alegre: 
Sulina, 2001. 
50 A bandeira do arco-íris foi desenhada em 1978, por Gilbert Baker, para um desfile gay ocorrido em São Francisco 
(http://www.geocities.com/WestHollywood/Stonewall/9658/flag.html) 
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vista ilustrando sedes de grupos organizados, empresas, ou mesmo sites e páginas 

pessoais na Internet.  

Quanto ao vocabulário, certas expressões merecem destaque, pois já fazem 

parte do dia-a-dia e, inclusive, de glossários disponíveis na rede51: barbie (homossexual 

que só pensa em cultivar seus músculos); biba (homossexual); bicha-fina (homossexual 

chique); bofe (homem); bolacha (lésbica); butch (lésbica masculinizada); drag queen 

(homens que se vestem como mulheres caricaturadas); drag king (lésbicas que vestem 

roupas masculinas, ternos); femme (lésbica feminina) e lesbian chic (figura criada pela 

mídia norte-americana para definir lésbicas executivas). 

Uma outra característica dos anos 90 foi a avaliação do nível sócio-cultural 

de certos grupos homossexuais e, conseqüentemente, da capacidade desse público para 

o consumo. Surgem grifes, publicações, livrarias, bares, hotéis; enfim, uma gama de 

empreendimentos dispostos a apostar no filão. Nesse aspecto, registra-se que parte do 

interesse e da maior abertura ao público gay, se deve a disseminação da idéia de que ele 

tem um poder de compra e motivações consumistas maiores do que as dos 

heterossexuais e, por isso, se adequaria perfeitamente às características da sociedade 

atual.  

De acordo com Nunan, o capitalismo possibilitou que os homossexuais “se 

sentissem livres para expressar sua identidade através do uso criativo de produtos e 

serviços, o que fez com que o mercado homossexual se transformasse em um dos 

pilares desta subcultura” (2003, p.17). Os gays, de maneira geral, tendem a apoiar as 

empresas que os consideram enquanto consumidores e a retribuir essa consideração 

com fidelidade e uma eficiente divulgação “boca a boca”. Conforme salienta Nunan, a 

“propaganda informal, aliada a boicotes de companhias claramente preconceituosas, é 

uma forma dos homossexuais demonstrarem que fazem parte da comunidade gay e com 

ela estão comprometidos” (2003, p.178). 

As relações entre o mercado de consumo e o público gay constituem-se em 

um tema recorrente nas listas de discussão que acompanhamos. São freqüentes as 

mensagens, tanto execrando como elogiando marcas ou empresas, assim como atitudes 

                                                 
51 http://www2.uol.com.br:800mixbrasil/id/glossar.html 
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de diretores ou funcionários de bares, escolas privadas, Bancos, etc. Uma participante 

da lista Armário X conta: 

 

Fui ate o Banco do Brasil abrir uma conta (...) e  para minha 
surpresa  quando chegaram ao conjuge, perguntaram se  havia 
alguem e quando disse o nome da minha amada a gerente  nao se 
surpreendeu, apenas colocou esposa no campo e fiquei muito feliz, 
perguntei a ela se isso agora era normal e ela me respondeu que 
receberam um treeinamento para aceitar  mesmo nao constando na 
constituição pois  somos  14% da  renda fixa do banco... Da-lhe 
BB!!!... ([Armário X] Banco que esta investindo no publico GLS. 
21/09/03).   

 

Conforme Nunan, para os homossexuais é importante a aceitação em um 

mercado amplo porque a orientação sexual é, para os integrantes deste segmento da 

sociedade, um aspecto fundamental de suas vidas. Além disso, “comprar objetos 

especificamente anunciados para eles significaria a concretização de um respeito 

esperado por tantos anos” (NUNAN, 2003, p.196). No entanto, a autora faz a ressalva 

de que “quando se une movimento e mercado, a luta pelos direitos homossexuais passa 

de contestação para assimilação social” (2003, p.200). Seu argumento sustenta que são 

assimilados, na sociedade contemporânea, os homossexuais considerados como sujeitos 

de consumo, o que, de certa forma, mantém a hegemonia heterossexual.  

Em outra perspectiva, Parker (2002) assinala que uma das características 

mais importantes de uma “economia gay” em desenvolvimento é sua capacidade 

enquanto meio para o fluxo, não só de capital, mas, também, de signos e símbolos de 

um sistema global. Segundo ele,  

 

festivais de cinema gay como o MIX Brasil (baseado no festival de 
cinema gay e lésbico de Nova York) exibem não apenas curtas-
metragens e vídeos brasileiros experimentais, mas também filmes 
gays e lésbicos baseados, em grande parte, no mundo anglo-europeu. 
E embora essas atividades possam se restringir a uma elite abastada 
muito limitada (que sempre teve acesso privilegiado ao mundo 
exterior), mesmo o mundo mais popular e acessível das casas 
noturnas e festas comerciais torna-se o ponto de convergência do 
fluxo de imagens essencialmente globais – vídeos de Michael 
Jackson, Madonna ou George Michael são intercalados com os do 
samba brasileiro nas boates gays, enquanto vídeos de filmes gays (ou 
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simpáticos aos gays) como Querelle e Priscila, a Rainha do Deserto 
são exibidos nos circuitos das festas (PARKER, 2002, p.130) . 

 

A cultura gay contemporânea não pode ser pensada sem a inclusão da 

televisão, do cinema, da música e da Internet, dada sua importância, em particular para 

os jovens, como um meio de identificação. Nessas esferas é que os gays encontram, 

mais comumente, modelos identificatórios, positivos e negativos. 

Se tomarmos, novamente, os laços entre música e homossexualidade, a 

partir da década de 90, no Brasil, temos, entre outros, o exemplo da cantora Cássia 

Eller, que se tornou um ícone da comunidade gay. Lésbica assumida e irreverente, ela 

mudava constantemente de visual, “mostrou os peitos” (literalmente) e falava sem 

rodeios de seu filho e de sua relação com a companheira. Com sua morte, no final de 

2001, abriu-se um precedente sem igual, referente aos direitos dos casais homossexuais 

no País. Na época, houve uma intensa mobilização, inclusive por parte das 

comunidades de listas de discussão gay na rede, para que a companheira de Cássia 

ganhasse a guarda de seu filho, o que se concretizou. 

Além disso, como registra Trevisan,  

 

não foi um fato isolado que uma cantora abertamente homossexual 
como Cássia Eller desfilasse vestida com trajes masculinos, 
ostentando seu jeito atabalhoado e um penteado neopunk, numa 
semana carioca de moda, em 1999, por entre boazudas pra Playboy 
nenhuma botar defeito. Claro que se tratava de uma provocação, mas 
a partir de uma atitude de afirmação típica dos novos tempos que se 
inauguravam (2000, p.315). 

 

Junto a uma geração de gays mais jovens, vem se destacando a banda 

russa T.A.T.U. As duas cantoras que formam a banda se apresentam como 

namoradas e fazem declarações polêmicas como a de que irão se casar em breve. 

Esse tipo de atitude, assumida, faz com que elas sejam objeto de admiração das 

adolescentes lésbicas, como mostram diversas mensagens das listas de discussão 

que acompanhamos: 
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Vcs ja ouviram o CD do t.A.T.u... Eh mt legal. Para quem naum 
conhece, as duas integrantes da banda são namoradas (Júlia Volkova 
e Lena Katina) e irão se casar... O estilo de música delas eh dance da 
melhor qualidade, em inglese em russo (as musicas em russo sao mt 
legais)... A banda eh bem polemica... Alguns meses atras as duas 
russinhas brigaram e uma delas (a Júlia) foi parar no hospital e 
engessou a perna... Alguns dias depois, foi o aniversário dela de 18 
anos. Ela deu um beijo cinematografico na Lena na frente de todos... 
([E-jovens] t.A.T.u. 04/07/03) 

 

A televisão também tem um papel importante e vem inserindo, cada vez 

mais, o universo gay em sua programação. Personagens homossexuais possuem 

vários registros, por exemplo, nas novelas brasileiras. Considerando apenas a 

década passada e a atual, na Rede Globo, podemos citar: A próxima vítima (1995), 

com o caso entre Sandrinho (André Gonçalves) e Jefferson (Lui Mendes); Torre de 

babel (1998), com o casal de lésbicas Leila (Silvia Pfeifer) e Rafaela (Cristiane 

Torloni); Suave veneno (1999), com o famoso Úalber (Diogo Vilela) e seu 

assistente Edilberto (Luis Carlos Tourinho); As filhas da mãe (2001), com a 

transexual Ramona (Cláudia Raia); Desejos de Mulher (2002), com a dupla gay 

vivida por José Wilker e Octavio Muller; e Mulheres Apaixonadas (2003), que 

trouxe o casal de lésbicas adolescentes Clara (Aline Moraes) e Rafaela (Paula 

Picarelli). 

A inserção de personagens gays nas novelas é tão freqüente que Trevisan 

(2000) chega a afirmar que é raro, nos dias atuais, encontrar um autor que não inclua 

em seu texto uma mulher, um homem ou um casal de homossexuais, quando não um 

travesti. Para Trevisan, 

 

a presença de um caso homossexual já se tornou uma instituição 
dentro das telenovelas. Trata-se de um tempero picante usado nos 
momentos apropriados, garantindo o crescimento da audiência, de 
maneira calculada, dentro de uma lógica simples: “o assunto ainda 
gera polêmica, que gera ibope, que aumenta o faturamento” ( 2000, 
p.306). 

 

Se o assunto interessa ao público em geral, interessa mais ainda ao 

público gay. Desde que entrou em cena, o casal de lésbicas adolescentes da novela 
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Mulheres Apaixonadas passou ao centro das atenções de algumas listas de discussão 

gay que acompanhamos. Além disso, também no fórum de leitores do site da novela, 

encontramos diversas mensagens de apoio ao casal. Essa aceitação reflete, sem dúvida, 

uma mudança significativa na maneira como a sociedade vem encarando a 

homossexualidade. Muito embora, deva-se considerar que as duas personagens foram 

construídas de forma a serem facilmente aceitáveis, ou seja, eram bonitas, fugiam ao 

estereótipo da lésbica masculinizada e não protagonizaram cenas de contato físico, que 

poderiam chocar o público no caso de casais homossexuais. É interessante notar, apesar 

disso, que elas eram apresentadas, sutilmente, de forma que o público pudesse inferir 

que se tratava de um dos casais mais felizes da trama.  

Retomando a programação televisiva, em agosto de 2001, a MTV criou a 

primeira versão do programa Fica Comigo Gay. Neste, um jovem foi ao ar tentando 

encontrar um namorado entre os cinco candidatos pré-selecionados pela produção 

(foram mais de dois mil inscritos). O programa não apelou para modelos 

estereotipados, e terminou com o esperado beijo entre os rapazes, o que causou 

grande repercussão junto ao universo homossexual52. Além disso, a mais conhecida 

organização GLS do País, Mix Brasil, foi parceira da MTV na realização do 

programa. Em 2002, foi a vez da edição feminina do Fica Comigo Gay.  

Inúmeras revistas e uma editora dirigida especialmente ao público gay, a 

Edições GLS (selo da Summus)53, também despontaram na década de 1990. Entre as 

revistas mais conhecidas do público gay destacam-se a (extinta) Sui Generis e a G 

Magazine54, que se popularizou veiculando fotos com nus de personalidades diversas, 

de cantores a jogadores de futebol. Trevisan lembra: 

  

a G Magazine abriu portas nunca sonhadas pelos militantes da 
visibilidade homossexual: através de tiragens médias de 90.000 
exemplares, que chegaram a atingir o pico de 150.000, o País inteiro 
podia conferir seus ídolos em poses explícitas ao gosto de outros 
homens, numa revista assumidamente gay  (TREVISAN, 2000, 
p.375). 

 

                                                 
52 http://www.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u17330.shl (07/09/01) 
53 http://www.gruposummus.com.br/edgls/ 
54 http://gmagazine.uol.com.br/ 
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Na última década, também organizações pelos direitos dos homossexuais 

multiplicaram-se significativamente e, dessas, destacam-se a Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas e Travestis, criada em 1995, e o Fórum Paulista de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais e Transgêneros, criado em 1999. Merece destaque ainda, a reivindicação 

pelo direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo, o qual ganhou força com o 

projeto de Parceria Civil Registrada, criado pela então deputada federal, hoje prefeita 

de São Paulo, Marta Suplicy (PT). O projeto, que segue uma tendência internacional, 

foi apresentado ao Congresso Nacional em 1995, mas até hoje não foi votado; as 

resistências que vem encontrando dão a medida do preconceito que prevalece na 

sociedade brasileira, em que pese as alterações aqui relatadas. 

Se na última década e no início desta houve diversas mudanças, uma das 

mais significativas ou perceptíveis foi a luta não só pelos direitos homossexuais, mas 

também por uma maior visibilidade em diferentes espaços da sociedade. Essa 

visibilidade vem crescendo, seja por interesse do mercado (que investe no novo filão) e 

da mídia (que busca audiência), por necessidade e segurança (devido a associação feita 

entre o vírus da Aids e a homossexualidade), seja por meio de iniciativas e 

acontecimentos programados pelo próprio universo homossexual, como as chamadas 

Paradas do Orgulho Gay.  

Tais Paradas podem ser analisadas pelo menos de dois pontos de vista 

diferentes, mas não excludentes. Por um lado, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros 

se fazem presentes em uma festa pontual que privilegia, de certa forma, seus 

estereótipos exacerbados. Ganha visibilidade a cultura festiva e globalizada, com suas 

drags, travestis montadas, go-go boys e barbies cada vez mais musculosos. Os 

homossexuais mais “comuns”, mesmo estando ali presentes, permanecem menos 

visíveis. Por outro lado, é preciso reconhecer que a visibilidade alcançada tem reflexos 

positivos, pois o evento tornou-se palco de reivindicações, um espaço concreto para o 

desenvolvimento de estratégias de afirmação dos homossexuais. 

 Desde de 1999, a Parada de São Paulo, a maior e mais importante do País, 

passou a ser organizada pela Associação da Parada do Orgulho GLBT. O objetivo da 

Associação é dar visibilidade a esse segmento social e fomentar a criação de políticas 
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públicas voltadas para homossexuais. Para isso, a principal estratégia consiste, 

justamente, em ocupar os espaços públicos, sensibilizando a sociedade para o convívio 

com as diferenças.  

Em São Paulo, já foram realizadas sete paradas, com temáticas diferentes e 

um número de participantes55 que se multiplicou consideravelmente: 

 
 
 Data Tema/slogan Participantes 

1ª 28/06/1997 Somos muitos, estamos em todas as profissões 2 mil pessoas 

2ª 28/06/1998 Os direitos de gays, lésbicas e travestis são 
direitos humanos 

7 mil pessoas 

3ª 27/06/1999 Orgulho gay no Brasil, rumo ao ano 2000 35 mil pessoas 

4ª 25/06/2000 Celebrando o Orgulho de Viver a Diversidade 120 mil pessoas 

5ª 17/06/200! Abraçando a Diversidade 250 mil pessoas 

6ª 02/06/2002 Educando para a Diversidade 500 mil pessoas 

7ª 22/06/2003 Construindo políticas homossexuais 1 milhão de pessoas 

 

Se, nos dois primeiros anos, a temática da Parada gira em torno da 

afirmação da presença dos gays, lésbicas e travestis na sociedade, na terceira e na 

quarta o orgulho – a afirmação da diferença – se torna palavra de ordem. Na quinta e 

sexta Parada, a diversidade, e a necessidade de sua aceitação pela sociedade, foi 

celebrada. Já em pleno governo Lula, o slogan da última edição do evento se ajusta ao 

contexto do momento e se centra na construção de políticas específicas. Também é 

preciso assinalar a evolução da Parada em termos de participantes. Das duas mil 

pessoas na primeira edição, sete anos depois o evento consegue reunir um milhão de 

pessoas na Avenida Paulista.  

A Parada de São Paulo se tornou o maior evento gay da América Latina, 

fazendo parte do calendário oficial da cidade, o que comprova sua repercussão para 

além do gueto. Essa repercussão se deve, em parte, à profissionalização crescente em 

temos de organização das Paradas não só em São Paulo, mas também em várias outras 

cidades do País. A criação da Associação da Parada GLBT de São Paulo é o exemplo 

                                                 
55 Fonte: http://www.paradasp.org.br/ 
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mais visível desse processo: possui página na Internet56, equipes de trabalho 

organizadas, busca suporte financeiro através de patrocínios e apoios, e se utiliza dos 

mais diversos instrumentos de comunicação para divulgar o evento. Como ressalta 

Trevisan, “a Associação trocou o peso morto da passeata de estilo operário-estudantil 

pela afirmação através da celebração e da festa – o que acrescentou um componente 

mais político ao consumismo gay, sem negá-lo” (2000, p.380).  

Essa mudança estratégica foi importante em vários sentidos, sobretudo no 

que se refere a uma maior visibilidade do evento e a uma maior participação de um 

público diversificado (e curioso). No entanto o caráter festivo que as Paradas 

incorporaram faz também com que muitos segmentos do universo homossexual as 

questionem. Discussões sem fim acerca dessa polêmica foram travadas, após a 

realização das Paradas de 2002 e 2003, nas listas de discussão que acompanhamos.  

A experiência atual de maior visibilidade e inserção do universo gay na 

sociedade contemporânea implica tanto na escolha de um estilo de vida quanto na não-

submissão à discriminação. Implica, também, em um certo orgulho, e é isso que as 

Paradas têm representado. Para ilustrar essa atitude e sua dimensão afetiva, destacamos 

alguns trechos de uma mensagem que circulou em várias listas de discussão gays na 

época. Nesta mensagem, o remetente relata suas impressões e emoção, após participar 

da Parada do Orgulho Gay do Rio de Janeiro, em 2003: 

 

Ontem, fui na parada do orgulho gay do Rio. E no meio de 100 mil 
pessoas, diante do céu azul de Copacabana e das enormes bandeiras 
do arco-íris eu me senti muito orgulhoso. Por um momento vi toda 
minha vida passar na minha mente como num filme. Eu me lembrei 
da minha infância, dos meus pais heterossexuais, dos meus tios 
heterossexuais e de toda a minha família heterossexual. Recordei de 
todas as histórias que ouvi quando criança,(...) de todos os casais 
heterossexuais. Também lembrei das novelas e filmes, (...) de muitas 
cenas de beijos tão poéticos entre homens e mulheres. (...) E todo um 
mundo heterossexual, esperando que meu futuro fosse como o de 
todos: encontrar uma mulher, casar e ter filhos. Mas lembrei dos 
meus 19 anos, quando descobri que eles também podiam se 
apaixonar por eles e elas por elas. Do dia em que conheci amigos 
que me mostraram que eu não era obrigado a ser como todo mundo. 
Como foi marcante o dia em que tive coragem de (...) me permitir 
sentir algo a mais pelo rapaz da minha idade que no futuro me daria 

                                                 
56 http://www.paradasp.org.br/ 
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o primeiro dos primeiros inesquecíveis beijos entre meninos. Depois 
daquele momento ouvir Renato Russo cantando que gostava de 
meninos e meninas começou a representar uma atitude na minha 
vida. (...) E ali na parada eu pude olhar para os meus amigos. 
Amigos que também enfrentaram um mundo de preconceitos para 
estar na parada, diante de todos e poder mostrar o que sentem e o que 
pensam. (...) Eu sei que na segunda-feira tudo vai continuar como 
sempre foi. Eu vou voltar para o meu trabalho onde o meu chefe e 
todos os colegas são heterossexuais. Vou voltar a andar nas ruas 
onde a maioria que passa é heterossexual. Vou ligar a tv onde vou 
ver a publicidade heterossexual, as novelas para heterossexuais, as 
músicas e todo o resto (...) Não vai ser fácil. Mas também penso que 
posso fazer a minha parte. (...) E que eu e todos os meus amigos, 
gays, lésbicas, negros, brancos, homens e mulheres podemos ter 
muito orgulho uns dos outros ([E-jovens] texto do banheiro 
masculino. 01/07/03). 

 

A homossexualidade parece ter adquirido, hoje, junto à opinião pública 

ocidental, um reconhecimento até então impensável. No entanto, como atesta a 

mensagem acima, fazer o coming out (mesmo simbólico, em meio a uma multidão) 

continua sendo um desafio, seja para personalidades midiáticas, seja para os 

anônimos que participam das diversas Paradas Gay pelo mundo todo, muitas vezes 

temendo serem reconhecidos pela família, pelos colegas de trabalho ou vizinhos. 

  

 

IDENTIDADES E SOCIABILIDADE GAY 

 

São vários os autores que destacam a importância crescente da rede para os 

indivíduos que, nesse espaço, decidem partilhar sua vida, sua intimidade. Ao 

desenvolver uma pesquisa sobre diários íntimos na Internet, Philippe Lejeune (2000), 

por exemplo, ressalta que a difusão anônima possibilitada por esse meio, além de ter 

um caráter terapêutico, pode criar um tipo de intimidade convivial, lúdica.  

Segundo o autor, diferente do que acontece com o diário tradicional, no 

papel, o diário virtual oferece a possibilidade de uma resposta, de trocas, o que seduz 

os internautas. Conforme relata uma diarista: 
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a novidade para mim foi perceber que escolhendo o computador, eu 
havia inconscientemente expressado meu desejo de ser lida por outro 
além de mim. A distância entre a tela e eu não deve ser considerada 
como uma desvantagem. Eu faço de mim um personagem. Com meu 
caderno, a escrita era uma expressão direta daquilo que me tocava, 
com o computador, eu me torno atriz, mas igualmente, o que é novo, 
expectadora (LEJEUNE, 2000, p.30)57. 

 

Lejeune acredita que o computador tem sido utilizado, principalmente, 

devido à possibilidade de anonimato que oferece, como uma importante forma de 

escuta terapêutica, permitindo ao indivíduo escapar de si, colocar-se à distância. Para 

ele, vários fatores interferem nesse processo, como 

 

a posição face a face, a possibilidade de corrigir e o fantasma de um 
leitor desconhecido, em particular. Este distanciamento benéfico 
permite às pessoas em sofrimento, desgostosas de sua escrita ou 
bloqueadas no silêncio, encontrarem um caminho em direção a elas 
mesmas (2000, p.28)58.  
 

Turkle acredita que as experiências na Internet podem vir a ocupar um 

lugar de destaque na história, no que se refere à construção das identidades; pois, no 

ciberespaço, “encontramo-nos no limiar entre o real e o virtual e, inseguros de nossa 

posição, inventamo-nos a nós mesmos à medida que progredimos” (1997, p.13). 

Entende a autora que os internautas seriam autores não apenas de textos, mas também 

de si próprios e as identidades virtuais seriam construídas, concomitantemente, por 

intermédio da interação social e da interação com a máquina.  

A comunicação mediada por computadores nos influencia e pode modificar 

nossas formas de pensar acerca de nós mesmos e das outras pessoas. É importante 

lembrar que as pessoas vêm recorrendo “explicitamente aos computadores em busca de 

experiências que possam alterar as suas maneiras de pensar ou afectar a sua vida 

pessoal ou emocional” (TURKLE, 1997, p.37). Turkle relata que num grupo de 

                                                 
57 “la nouveauté pour moi fut de réaliser qu’en choissant l’ordinateur, j’avais inconscientemment exprimé mon désir 
d’être lue par un autre que moi. La distance entre l’écran et moi n’est pas à considerer comme un dévantage. Je fais 
de moi un personnage. Avec mon carnet, l’écriture était une expression directe de ce qui me touchait, avec 
l’ordinateur, je deviens actrice, mais également, c’est nouveau, spectatrice”. 
58 “la position face à face, la possibilité de corrigir, et le fantasme d’un lecteur inconnu, en particulier. Cette 
distanciation bénéfique permet à des personnes en souffrance, dégoutées de leur écriture ou bloquées dans le silence, 
de retrouver un chemin vers elles-mêmes” . 
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discussão do qual participava era comum entre os membros o sentimento de que as suas 

identidades virtuais serviam para pensar o seu “eu”. Muitos deles, inclusive, 

declaravam que suas experiências no espaço virtual os faziam prestar mais atenção a 

aspectos da vida real que antes passavam desapercebidos.  

Na sociedade contemporânea, as identidades múltiplas perderam parte do 

seu caráter marginal, as pessoas apreendem, com mais facilidade, a identidade como 

um conjunto de papéis que podem ser misturados, acoplados. Nesse contexto, para 

Turkle, a Internet, por suas características, representa um “laboratório significativo 

para a realização de experiências com as construções e reconstruções do eu que 

caracterizam a vida pós-moderna” (1997, p.265). As idéias tradicionais sobre 

identidade vinculavam-se a uma noção de autenticidade que as experiências virtuais 

têm subvertido, já que, no ambiente virtual, torna-se mais fácil nos apresentarmos 

como pessoas diferentes daquelas que somos no ambiente off line. Referente ao 

universo homossexual, não são poucas as pessoas que assumem um personagem, 

principalmente em espaços como os chats e, através dele, satisfazem suas curiosidades 

ou necessidades nesse plano. 

É preciso atentar para como certas práticas são aceitas nos diferentes 

espaços da rede. Criar personagens fictícios ou ter relações sexuais com vários 

personagens nos chats, por exemplo, é uma coisa; porém, numa comunidade virtual, 

tudo muda. Na maioria das comunidades, as pessoas criam uma identidade eletrônica 

que é extensiva à sua identidade off line. Como mostraremos em nossa análise das 

comunidades virtuais da Listagls e da E-jovens, uma fração dos participantes ativos, 

sobretudo na Listagls, assinam as mensagens com nomes usuais no ambiente off line. 

Não se trata de personagens, mas de indivíduos que se relacionam no ambiente on line.  

Wertheim também destaca o ciberespaço como um ambiente propício para 

experimentações identitárias, como um domínio no qual as pessoas podem pôr em 

prática fantasias e alteregos de uma maneira que não se arriscariam a fazer no ambiente 

off line. Dessas experiências, a autora salienta a flexão de gênero, no ciberespaço, 

como a que mais se sobressai: “em termos estatísticos, um personagem feminino num 
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MUD59 vai ser com freqüência um homem se fazendo passar por mulher” (2001, 

p.175). Por essa razão, acredita Wertheim, as mulheres são tão importunadas nesse 

espaço, pelas exigências de que provem ser realmente mulheres. Por essa razão, 

também, muitos homens à procura de mulheres acabam se associando com outros 

homens. Nesse sentido, considerando que os encontros virtuais podem terminar em 

encontros físicos, a autora sugere que as “culturas MUD podem ser mais abertas que a 

sociedade em geral” (2001, p.175).  

Se, no ciberespaço, homens podem ser mulheres (e vice-versa), isso 

significa que o gênero não serve mais como um marcador de identidade confiável nas 

relações virtuais. Como conseqüência, embora seu conceito não se perca, “ele é ao 

menos parcialmente dissociado das rígidas restrições que nossos corpos físicos tão 

freqüentemente nos impõem. Aqui está um espaço que oferece, ainda que apenas de 

forma temporária e muito truncada, uma possibilidade de pelo menos vislumbrar 

outras maneiras de ser” (WERTHEIM, 2001, p.176).  

Wertheim reconhece que desempenhamos diferentes papéis em nosso 

cotidiano, já que somos seres multifacetados, mas considera que aqueles que afirmam 

“que o ciberespaço oferece ‘identidades paralelas, vidas paralelas’ equivalentes às 

nossas vidas e identidades físicas” (2001, p.181), exageram em suas interpretações. 

Para a autora, é perturbador constatar a difusão da idéia de que na rede é possível 

refazer por completo os diversos “eus”, o que pode obscurecer as dificuldades 

encontradas pelos indivíduos para uma mudança psicológica real. Convém notar que a 

ilusão de que poderíamos nos reinventar e criar identidades paralelas inteiras no 

ciberespaço sugere que o conceito de individualidade é infinitamente maleável e 

submetido ao nosso controle. 

Partindo da premissa de que a identidade de uma pessoa se caracteriza pelo 

paradoxo de ser, ao mesmo tempo, semelhante e diferente da dos outros, Isabelle 

Renaud (1997) salienta que o exterior de um indivíduo (o eu social) se manifesta 

através da sua aparência física e de suas ações. Por esse conjunto, ele é percebido pelos 

                                                 
59 Os MUD (Multi User Dimensions ou Multi User Dungeons) são áreas que possibilitam entrar em ambientes 
virtuais e conversar com outros utilizadores, podendo criar suas próprias salas, bem como assumir personagens 
diversos. 
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outros. Daí viria a necessidade e a importância de se adotar papéis sociais. Em 

contrapartida, o aspecto íntimo de um indivíduo (o eu íntimo) é raramente acessível aos 

outros. No entanto, para a autora, no ciberespaço, o inverso é mais perceptível, ou seja, 

nesse ambiente, a aparência física perde sua importância e o centro das atenções passa a 

ser dirigido à essência da pessoa. Assim, de acordo com Renaud, se alguém se dá conta 

de que pode melhor exprimir suas especificidades individuais por intermédio das 

relações estabelecidas pela rede, esse alguém tenderá a prosseguir a experiência vivida, 

tornar-se-á solidário com seus companheiros virtuais e poderá, em alguns casos, deixar 

um pouco de lado suas relações sociais do ambiente off line. Podemos afirmar que, nas 

comunidades que acompanhamos, o contrário também ocorre. Ou seja, após um certo 

tempo, alguns participantes manifestam o desejo de transferir, para o ambiente off line, 

as relações estabelecidas na rede. 

A identidade social dos indivíduos está vinculada a seu pertencimento a 

grupos sócio-culturais, a papéis, ao status e a afiliações ideológicas. Esses indivíduos 

situam-se no paradoxo de serem semelhantes e, ao mesmo tempo, diferentes, únicos e 

iguais aos outros, oscilam entre a similaridade e a alteridade. Quando percebem essa 

oscilação, entre o eu social e o eu íntimo, os indivíduos tendem a tomar mais 

consciência de si, entendem que suas identidades sociais servem para mascarar e 

proteger os seus eus íntimos.  

Para Renaud, no ciberespaço, é o eu íntimo que influencia mais o social, 

pois ele permite e incentiva uma comunicação baseada na expressão e na realização do 

que é mais pessoal; além de, paralelamente, rechaçar certos elementos do social. Os 

indivíduos se sentem mais à vontade e seguros quando se comunicam com outros que 

se assemelham a eles, que partilham os mesmos interesses, opiniões e valores. Como 

assinala Edmond Lipiansky, “o sujeito encontra uma confirmação e um reforço daquilo 

que ele é, e assim, uma reafirmação de sua identidade” (1992, p.222)60. Ao contrário, 

quando uma pessoa não encontra ninguém com os mesmos interesses para se 

comunicar, pode se sentir desvalorizada, excluída e se retrair.  

                                                 
60 “le sujet trouve une confirmation et un renfort de ce qu'il est, et donc une réassurance de son identité”. 
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No ciberespaço, cada um pode mais facilmente encontrar lugares e entrar 

em contato com pessoas com as quais poderá partilhar seus interesses, sua intimidade. 

Nas listas de discussão gay, são comuns histórias pessoais relatando outings que 

aconteceram fora da rede, mas que foram estimulados a partir da experiência de uma 

maior exposição pessoal, íntima, na rede. A experiência de reafirmação identitária no 

ambiente on line, fortalece os indivíduos para uma maior exposição do que é íntimo 

também no ambiente off line. 

Renaud salienta que não é possível afirmar que a expressão do eu íntimo 

seja predominante no ciberespaço. No entanto, para a autora, certos indícios 

demonstram sua presença marcante nesse espaço. O fato de as pessoas navegarem, 

sobretudo, em busca da satisfação de interesses pessoais, sugere uma intenção de nutrir 

aspectos referentes à intimidade. Quando essas pessoas encontram aquilo que lhes 

interessa, isso se traduz, normalmente, como uma afirmação de si, que se configura 

com a afiliação a outras pessoas ou grupos no espaço virtual. 

A autora acredita que “deixar o real” faz de nós imigrantes em um outro 

mundo. Enquanto imigrantes, vivemos uma nova relação que se constrói com o novo 

mundo que nos acolhe ou parte dele. Assim, conforme Quéau, conhecer novos mundos 

através da rede, seria “uma maneira pedagógica de nos habituarmos a mudar de regime, 

de visão e de compreensão” (QUÉAU, 1995, p.5 apud RENAUD)61. Participando de 

um projeto ou de uma visão de sociedade que se dá no virtual, integrando-se a novos 

grupos, intervindo em circunstâncias relacionadas à política, à cultura, ao preconceito, 

etc., os imigrantes do virtual podem desenvolver outras visões de mundo que poderão 

transpor para fora de rede. O princípio fundamental do virtual pode ser o de instigar 

mudanças no sistema de referências vigente e incitar a um questionamento da realidade 

off line. Isto porque, como se sabe, para preservar a metáfora, o imigrante é um ser 

profundamente marcado pelo seu lugar de origem; ou, como atualmente se conceitua, 

um ser hifenizado, pois põe em articulação dois espaços ou dois mundos distintos. 

As reflexões de Renaud encontram eco em muitos aspectos observados por 

nós nas comunidades virtuais gays e nos comportamentos e motivações dos que delas 

                                                 
61 “une façon pédagogique de nous habituer à changer de régime, de vision et de compréhension”. 
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participam. Entretanto, vale a pena lê-la com algum distanciamento crítico, para 

atenuar um claro essencialismo e algumas dicotomias quase rígidas que estão 

subjacentes a suas formulações. 

Também refletindo sobre a problemática da identidade, Francis 

Jauréguiberry (2000) salienta que, com a experiência no ciberespaço, os indivíduos têm 

a possibilidade de sobrepor uma identidade virtual à sua identidade real. No entanto, 

também para o autor, o termo “identidade virtual” não remete necessariamente a uma 

identidade fictícia, mas a uma identidade extensiva à identidade real, comum, por 

exemplo, em espaços como o das listas de discussão gays que acompanhamos. Ao 

contrário do que normalmente acontece em chats, no ambiente das listas de discussão, a 

identidade assumida remete, a princípio, a condições sociais reais. Pelo que 

observamos nas listas de discussão gay que acompanhamos, vários indícios, como a 

divulgação de páginas pessoais e de números de celulares, reforçam essa premissa. 

Jauréguiberry acredita ainda que, quando um manipulador de si apresenta-

se com uma falsa identidade em uma lista, ele não está assumindo um papel, está 

mentindo; visto que, a partir do momento em que se estabelece uma troca nesse espaço, 

o eu virtual deixa de ser uma identidade fantasma e passa a existir realmente aos olhos 

da comunidade.  

O autor assinala que, diferente do ambiente off line, o ambiente virtual não 

tende a dissuadir, limitar ou censurar; nele o internauta pode experimentar quantos eus 

desejar sem grandes riscos de censura. Como diferentes papéis não podem ser 

interpretados na sociedade off line, eles o são no ambiente da Internet: “trata-se de fato, 

na maioria das vezes, de um eu que almeja a realização de desejos ou de pulsões que a 

vida real não permitiu ao internauta experimentar ou realizar”  (2000, p.138)62. Assim, 

a busca de identidades virtuais é interpretada pelo autor como uma re-criação (o 

internauta se torna uma parte de si mesmo possível apenas no seu imaginário) e como 

uma recreação (no sentido mesmo de “recreio”, de lúdico).  

Segundo Jauréguiberry, dois alvos são visados pelos internautas: um 

aprisionamento no virtual em função do real social; ou um questionamento do real em 

                                                 
62 “Il s’agit en effet, la plupart du temps, de soi focalisant la réalisation de désirs ou de pulsions que la vie réelle n’a 
pas permis à l’internaute d’expérimenter ou de réaliser”. 



 100

função do virtual experimentado. Como o real social é entediante ou restrito, ele é 

refeito ou recomposto no virtual; como o virtual autoriza experiências inéditas, o real 

passa a ser vivido diferentemente e novas exigências são desenvolvidas para o 

indivíduo. 

No primeiro caso, obtendo o reconhecimento de seus fantasmas e fantasias 

na rede, o indivíduo corre o risco de se aprisionar numa prática compulsiva da Internet 

e desenvolver, em situações extremas, “uma atitude esquisofrênica-autista, à imagem 

dos Otakus, adolescentes japoneses que passam várias horas por dia num universo 

fictício e chegam a considerar a vida fora da Internet (off line) como secundária” 

(JAURÉGUIBERRY, 2000, p.139)63.  A construção de identidades virtuais seria, nesse 

caso, uma maneira de escapar à depressão e de substituir o vazio que existe entre a 

concepção supervalorizada que se faz de si mesmo (ideal do eu) e a percepção que se 

tem de sua real condição (eu). Na busca de satisfação, o indivíduo manteria uma 

relação instrumental com seus interlocutores, que estariam presentes apenas para 

certificar sua existência, ou para fazê-la oscilar.  

Ainda com relação ao caso de aprisionamento no virtual, em função da 

preterição do real, assim como Rheingold (1996) e Turkle (1997), o autor também 

questiona em que medida a adoção de identidades virtuais seria o alicerce de eus reais 

vividos negativamente. Nessa perspectiva, ao invés de serem solucionados no mundo 

real, os problemas seriam evitados com a sua recomposição virtual, em um ambiente 

mais próximo aos desejos e às expectativas de cada um. Certas situações vividas como 

injustas se tornariam mais suportáveis com o recurso à rede. A homossexualidade, por 

exemplo, não podendo, muitas vezes, ser compartilhada e vivida no ambiente off line; 

no ciberespaço encontraria possibilidades de expressão e realização. 

Jauréguiberry salienta que uma outra prática é ainda possível na Internet : a 

diluição do eu em um “ciber-nós” comunitário. Esta é representada pela “fusão do 

indivíduo num conjunto comunitário procurado. A multiplicação de tribos e outras 

                                                 
63 “une attitude schizophréno-autistique, à l’image des Otakus, ces adolescents japonais qui passent plusieurs heures 
par jours dans des univers fictifs et qui en viennent à considérer la vie hors Internet (off line) comme secondaire”. 
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comunidades midiáticas na Internet compõem este cenário” ( 2000, p.144)64. Não se 

trata de redes de discussão entre pessoas que já se conhecem, nem de redes em que 

cada um intervém, em função do pertencimento a uma determinada comunidade 

constituída; mas lugares virtuais de encontros entre desconhecidos, em função de temas 

aglutinantes. Para o autor, embora esses lugares possam ser considerados por alguns 

como verdadeiros paraísos midiáticos, onde circulam valores universais, seria 

suficiente visitá-los para perceber que, na realidade, muitas vezes, 

 

é menos uma preocupação pelo debate e pela abertura que anima 
essas participações do que um desejo de comunhão e troca entre 
iguais. O que se procura não é a contradição, mas a fusão; não é o 
conhecimento, mas o reconhecimento; não é o questionamento, mas 
a valorização de si (…) o ciber-grupo oferece a seus membros 
referências que os tranqüilizam e que os valorizam. O indivíduo com 
dificuldade de reconhecimento e de troca encontra iguais que 
partilham os mesmos gostos e as mesmas paixões. Os agrupamentos 
se constituem por afinidades que se afirmam como essências 
eletivas. O indivíduo tem o sentimento de pertencer ao grupo, de 
estar ligado a ele. O pertencimento o gratifica com uma identidade 
partilhada. Ele tem com freqüência a impressão de ser útil e mesmo 
indispensável aos outros membros da comunidade ( 2000, p.144)65. 

 

O fato de ter sempre sua tribo à escuta, protege e encoraja o indivíduo. 

Entretanto, ao se reunir com seus pares, ele corre o risco de existir menos como sujeito 

autônomo do que como representante de um grupo minoritário. A essência que os une, 

afirma Jauréguiberry, anula sua diferença em favor de um “mesmo”, que nutre diversos 

eus. Nesses grupos, o conhecimento dos códigos, dos nomes e dos rituais seria 

condição para o pertencimento, e a troca chegaria a ser feita por imitação: 

 

um smiley ou uma palavra conduz, por exemplo, ao retorno de 
dezenas de smileys ou respostas chavões por parte dos outros 

                                                 
64 “fusion de l’individu dans un ensemble communautaire qui est recherchée. La multiplication de  tribus et autres 
communautés médiatiques dans Internet en constitue le paysage”. 
65 “c’est moins un souci de débat et d’ouverture qui anime leurs participants qu’un désir de communion et d’échange 
entre égaux. Ce qui est alors recherché, ce n’est pas la contradiction mais la fusion, ce n’est pas la connaissance mais 
la reconnaissance, ce n’est pas la remise en question, mais la valorisation de soi. ( …) le cyber-groupe offre à ses 
membres des repères qui rassurent et qui valorisent. L’individu, en mal de reconnaissance et d’échange, y trouve des 
égaux qui partagent les mêmes goûts et les mêmes passions. Les regroupements se font par affinités, celles-ci étant 
d’entrée affirmées comme essences électives. L’individu a le sentiment de faire corps avec le groupe, d’y être soudé. 
L’appartenance le gratifie d’une identité partagée. Il en retire souvent l’impression d’être utile, et même 
indispensable aux autres membres de la communauté”. 



 102

conectados. (...) O grupo permite que se invente uma importância e 
que se ultrapasse a solidão. O que no cotidiano pode parecer 
ordinário torna-se extraordinário através da comunidade de 
pertencimento (JAURÉGUIBERRY, 2000, p.145)66. 

 

Parte dessas características que o autor atribui aos grupos constituídos na 

rede, pode ser observada nas listas de discussão gay que acompanhamos. Em alguns 

momentos, tivemos a sensação de que o acolhimento na comunidade e a valorização de 

si, dela decorrente, levavam alguns membros a comportarem-se como representantes de 

uma comunidade pré-concebida, a se supervalorizarem e a supervalorizarem 

determinados acontecimentos a ela relacionados. Mas essa não é a regra geral, trata-se 

antes de um comportamento observável entre os novos membros que, depois de melhor 

integrados na comunidade, passam a expor suas diferenças, suas individualidades.  

O segundo caso possível de manipulação da identidade na Internet é o da 

experimentação crítica dos limites do eu, quando a realização de identidades 

instrumentaliza esse eu com uma nova dimensão e pode provocar um questionamento 

identitário: “o indivíduo experimenta diferentes eus virtuais não para se perder ou para 

se esquecer; mas, ao contrário, para melhor se situar e melhor pensar sua capacidade 

criadora” (JAURÉGUIBERRY, 2000, p.146)67. Cabe ressaltar que esses eus virtuais 

experimentados podem exprimir tanto um desejo de integração (com uma apresentação 

conforme os imperativos de determinada comunidade - conformismo identitário ou 

comunitarismo); como uma aspiração do indivíduo em ser algo mais do que um eu 

satisfeito com suas pulsões ou seus papéis sociais (experimentação crítica dos limites 

do eu).   

A hipótese defendida por Jauréguiberry é a de que a experimentação de 

identidades virtuais traduziria tanto uma vontade de escapar das imagens impostas pela 

sociedade quanto um desejo de existir de outra maneira. O desenvolvimento de páginas 

pessoais na Internet refletiria em parte esse mecanismo. Na maioria das vezes, essas 

páginas, acredita o autor, são fruto de uma conduta narcisista e trazem algo mais do que 

                                                 
66 “un smiley ou un mot entraînant par exemple en retour des dizaines de smileys ou de réponses archétypées de la 
part des connectés (...) Le groupe permet de s’inventer une importance et de dépasser sa solitude. Ce qui, dans le 
quotidien, peut paraître ordinaire devient extraordinaire par le biais de la communauté d’appartenance”. 
67  “l’individu s’essaie à différents sois virtuels, non pas pour s’y perdre, pour s’y oublier, mais au contraire pour 
mieux se situer et mieux se penser dans sa capacité créatrice”. 
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aquilo que se apresenta em um curriculum vitae. De acordo com Jauréguiberry, esse 

algo mais é indicativo do desejo do indivíduo de ser reconhecido por seus 

interlocutores por meio de aspectos diferenciados daqueles normalmente esperados: 

“trata-se sem dúvida de apelos desajeitados à instauração de uma comunicação entre 

sujeitos, para além de seus estatutos, nas suas complexidades e desejos de criatividade” 

(2000, p.147)68. 

A rede permite a reconstrução da realidade pela experimentação de um 

desejo no espaço virtual. Isso pode ajudar o indivíduo a se reposicionar no mundo, a 

repensar seus limites, a melhor estabelecer as fronteiras dos seus eus e as razões dos 

seus outros. Nessa perspectiva, as identidades virtuais são mais “bases de resistência do 

que pontos de fuga, mais atos criativos do que abandonos identitários” 

(JAURÉGUIBERRY, 2000, p.148)69.  

Experiências vividas por usuários na rede têm demonstrado que o 

ciberespaço pode ser entendido como um ambiente de comunicação que influencia e 

que modifica a vida off line, como um lugar que propicia processos identificatórios e a 

instauração e exposição de questionamentos pessoais. Como partilhamos dessa 

convicção, destacaremos a seguir algumas experiências que são ilustrativas da maneira 

como os indivíduos vêm utilizando esse espaço.  

Do nosso objeto de estudo, selecionamos apenas dois breves relatos, uma 

vez que, no capítulo dedicado às listas de discussão E-jovens e Listagls, vários outros, 

referentes às experiências vividas nesses ambientes, serão trazidos e analisados.  

O primeiro relato, faz referência aos processos identificatórios que ocorrem 

nos ambientes de comunidades virtuais gays e atesta a concretização de encontros que, 

sem o recurso à rede, seriam improváveis. Como mostra a mensagem que segue, esses 

encontros podem, por vezes, acabar resultando em um relacionamento amoroso estável, 

neste caso entre dois participantes da lista E-jovens, fato que foi compartilhado com os 

demais membros da comunidade: 

 

                                                 
68 “s’agit sans doute d’appels maladroits à l’instauration d’une communication entre sujets, au-delà de leur statut, 
dans leur complexité et dans leur désir de créativité”. 
69 “bases de résistance que des points de fuite, tout autant des actes créatifs que des abandons identitaires”. 
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Estou escrevendo para avisar a tod@s vcs que ontem, dia 
02/09/2003, meu namoro com o xxxx da lista fez um mês. Como a 
gente se conheceu pela lista, achei q o mínimo que devia fazer era 
contar pra geral, até pq tem gente que apoiou nosso namoro e talvez 
não tenha reparado que passou tanto tempo (pq nem parece). E 
queria agradecer ao Deco, pois se não fosse ele eu nem ia conhecer o 
xxxx...Beijos pra geral ([E-jovens] Aviso Urgente. 03/09/03). 

 

O segundo relato é exemplar da prática de questionamento e de exposição 

de problemas pessoais, por parte dos participantes das listas, junto à comunidade virtual 

de pertencimento. Como mostra a mensagem abaixo, esses problemas, muitas vezes 

decorrentes de suas orientações homo ou bissexuais, podem levar a situações extremas: 

 

diversas coisas ruins vem acontecendo na minha vida, como se 
fossem pequenas bolas de neve, vindas cada uma de um canto da 
montanha, que no final se juntam e tornam-se uma grande 
avalanche... e uma das maiores "bolas de neve" que encontrei eh o 
fato de ser bissexual nao assumido. de me sentir atraido  
pelas pessoas erradas, numa familia super tradicional, onde as 
pessoas começam a te tratar mal pelo fato de, aos 21 anos, nao ter 
namorada. eu decidi. após cumprir uma promessa q fiz, coisa q nao 
deve demorar, eu vou me matar. nao soh pelo fato de que eu sou 
assim diferente. mas pelo fato de q eu sinto q esse nao eh o meu 
lugar, como se as coisas ruins que surgiram na minha vida (e que 
vem de longa data, e se juntaram todas agora) sao um sinal, de que 
eu fui "enviado pro lugar errado". nao da mais pra aguentar tanta 
coisa ruim assim, junta. ([E-jovens] chega. 09/07/03) 

 

O peculiar nesta mensagem é que a comunicação com os demais membros 

da comunidade E-jovem, através da lista, possibilitou a plena e clara expressão de um 

desespero que se avizinhou do suicídio.  

Situações como a registrada no depoimento transcrito acima, sempre 

recebem uma atenção especial dos membros das listas, que respondem se colocando a 

disposição, tentando acalmar o remetente e propondo que ele considere outros pontos 

de vista: 

 

gostaria  que  soubesse  que muitas  pessoas  tem os  mesmos  
problemas  que vc. e conseguem pelo menos um pouco de calma 
conversando um pouco sobre isso. O que vc  pensa  e sente  parece 
não ser  muito normal, pensando egoisticamente, mas  tbem não é o 
fim do mundo, já  tive  muito destas neuroses, hoje  consigo 
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administrar isto melhor,  nao adianta  achar  que tudo esta perdido. 
Se  quiser  falar  ou desabafar um pouco mande um recado (...) talvez 
nao resolva  seus problemas, mas  vai aliviar um pouco a tensão 
(Re:[E-jovens] chega. 10/07/03) 

 

Se não fosse a possibilidade do recurso à rede, bem como a participação em 

uma comunidade virtual que reúne indivíduos com os quais se tem afinidade, talvez o 

remetente da mensagem inicial deste relato não tivesse a oportunidade que teve de 

desabafar e dialogar acerca de seus problemas e angústias pessoais, bem como de 

relativizá-los. O efeito catártico conseqüente, talvez mais do que as respostas que 

obteve, pode ser considerado um fator chave para o controle da situação por parte desse 

jovem. 

Em seu livro, Turkle (1997) destaca o relato de um designer de trinta anos, 

casado, e que se declarava feliz. Ele jogava num MUD e interpretava uma mulher. 

Segundo seu testemunho: “interpretar esta mulher permite-me avaliar os recursos do 

meu repertório psicológico, aquilo que me custa e aquilo que faço sem dificuldade. E 

também me permite ver como certas coisas que resultam quando somos homens se 

viram contra nós quando somos mulheres” (TURKLE, 1997, p.318). O designer conta 

que quando ajudava outras pessoas na personagem de uma mulher, esse auxílio era bem 

aceito, sendo visto como fruto duma generosidade natural. Contudo, quando prestava 

ajuda como homem, as pessoas achavam que se tratava de uma atitude inesperada e 

suspeitavam de um estratagema de sedutor. Como atesta o depoimento desse internauta, 

a experiência virtual de viver na personagem do sexo oposto pode encorajar uma 

reflexão acerca de nossos condicionamentos, no que se refere às expectativas e 

exigências para com os diferentes gêneros. 

Um outro entrevistado de Turkle conta como se sentiu ao descobrir que sua 

namorada se fazia passar por homem e tinha relações sexuais com personagens 

femininas em salas de bate-papo. Ele dizia que o aspecto mais ameaçador disso tudo 

era o fato em si, dela querer interpretar uma personagem do sexo oposto. O problema 

não estava exatamente na infidelidade, o que incomodava o rapaz era “a sensação 
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torturante de que a minha namorada (...) é uma fufa70. Eu sei que toda a gente é 

bissexual, eu sei, eu sei... Mas isso é uma daquelas coisas que eu sabia, mas nunca 

tivera nada a ver comigo” (TURKLE, 1997, p.335-336). Turkle comenta que ele se 

queixava do fato de a realidade virtual ter facilitado demais à sua namorada a 

possibilidade de “explorar as sensações de manter uma relação sexual com outra 

mulher, as sensações de vestir a pele dum homem, e, o que é mais grave, poupando-a 

das conseqüências sociais de seus atos” (1997, p.336). 

Entre os breves relatos por nós reconstituídos e os apresentados por Turkle, 

podemos observar diferenças significativas quanto ao tipo de experiências vividas. 

Enquanto os da autora fazem referência à construção de personagens fictícios na rede; 

os nossos, ao contrário, refletem experiências de indivíduos cujas identidades e 

motivações são extensivas as do ambiente off line. 

Nicolaci-da-Costa (1998), pesquisadora brasileira, também disponibiliza 

relatos sobre experiências pessoais na rede que convergem com nossa temática. Um 

deles é o de uma estudante de vinte e dois anos que escreve:  

 

Sou lésbica e até entrar na rede tinha tido um único relacionamento, 
minha família e meus amigos não sabem de nada, e eu sentia uma 
enorme necessidade de conversar com outras pessoas sobre meus 
sentimentos. No bate-papo de folha de São Paulo encontrei um 
ambiente propício a esta abertura (...) posso dizer que “resolvi” 
minha sexualidade, e que meus conflitos não são mais um problema 
para mim. Isso graças à oportunidade de conversar com pessoas 
com conflitos parecidos, através da Internet, onde a tela do 
computador funciona como proteção... podemos falar qqr (qualquer) 
coisa, pois quem está do outro lado jamais saberá quem somos, se 
não quisermos. Disso tudo, resultou meu atual relacionamento 
amoroso, com uma garota que conheci na rede, depois 
pessoalmente, e com quem já estou há 7 meses  (NICOLACI-DA-
COSTA, 1998, p.233). 

 

 Algumas experiências podem ser mais facilmente vividas, a priori, no 

ambiente on line do que no off line. O relato acima, assim como os que transcrevemos 

das listas de discussão que acompanhamos, ilustra o quanto o ambiente virtual pode ser 

considerado mais propício para certas “aberturas”, pois oferece a possibilidade de uma 

                                                 
70 lésbica. 
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comunicação entre pessoas que, mesmo não se conhecendo pessoalmente, possuem 

conflitos e desejos semelhantes. Ilustra também a importância da possibilidade do 

anonimato e a influência mútua que existe entre os dois ambientes. 

As experiências e os relatos pessoais envolvendo, de alguma maneira, 

questões relacionadas à afetividade, à sexualidade ou à orientação sexual são 

recorrentes nos diversos ambientes do ciberespaço. Seja nos chats, nas listas de 

discussão, nos diários pessoais, essas questões se fazem presentes com uma freqüência 

que estimula e autoriza seu destaque em vários estudos.  

Nesse contexto, o diário de um jovem homossexual francês, que Leujeune 

(1999) intitulou como Le Cyber Coming-Out, merece ainda ser destacado, pois ele é 

ilustrativo da importância que o espaço virtual pode assumir para aqueles que não 

conseguem dizer/viver, no mundo off line, determinados aspectos de suas vidas, já que 

não correspondem aos padrões do mundo que os cerca. Além disso, o relato desse 

jovem se assemelha em muito aos que selecionamos nas listas de discussão que são 

nosso objeto de estudo e que serão trazidos e analisados no capítulo final desta tese. 

Eis alguns trechos do diário do jovem francês: 

 

Minha primeira entrada neste diário (...) o que poderei nele 
escrever? Devo dizer TUDO? (...) Por um lado, tenho realmente o 
desejo de poder me exprimir plenamente, de não mais me esconder 
(...) Bom, vamos lá... eu não sei por que, mas tenho como que 
formigas nos dedos, é preciso que isso saia agora... Ligue-se, eis a 
revelação do ano: eu sou gay! E paf, o corretor ortográfico do word 
que recusa meu coming-out? (e re-paf, isso também não, ele não 
conhece). Uau! E aí, reações? De minha parte, eu me dou conta de 
que não era tão duro como parecia e, de qualquer maneira, eu já 
tinha (mesmo que inconscientemente) me preparado. Então, para 
aqueles que - ao contrário do corretor -, conhecem este termo, vocês 
acabaram de assistir o meu primeiro coming-out. Evidentemente, 
não sei se tem muito valor, pois não se endereça a ninguém (...) É 
verdade que é mais fácil quando falamos a uma pessoa do outro 
lado do mundo, que  não conhece você. Mas agora, a rede se 
desenvolveu tanto que começo a ter medo de que alguém que me 
conheça caia aqui. Ainda e sempre, é talvez contraditório, mas 
talvez seja isso que espero: que alguém  descubra meu estado, para 
que eu seja obrigado a me descobrir para todos (LEJEUNE, 2000, 
p.267-270)71.  

                                                 
71 “Ma première entrée dans ce journal (...) que vais-je pouvoir y écrire? Dois-je TOUT dire ? (...) D’un côté, j’ai 
pourtant tellement envie de pouvoir m’exprimer pleinement, de ne plus me cacher (...) Bon allez... je ne sais pas 
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Conforme Lejeune, graças a esse tipo de testemunho, os internautas/leitores 

podem melhor aceitar, vendo o interior desse jovem, situações que eles talvez não 

aceitassem em seu cotidiano. Nesse caso, o diário virtual constitui-se em um espaço 

onde o jovem gay pode se expressar, um espaço onde os leitores podem se sensibilizar 

com o universo homossexual, conhecendo a intimidade e a angústia do seu autor. Além 

disso, “entre a solidão do caderno e a hostilidade de um mundo homofóbico, uma 

terceira via se abre” (LEJEUNE, 2000, p.386)72, ou seja, o ciberespaço. 

O ciberespaço pode ser entendido como um ambiente estimulante para 

aqueles que têm dificuldades em se relacionar no mundo off line, devido as suas 

próprias diferenças ou particularidades. No ambiente virtual, o indivíduo tem mais 

chance de se sentir e ser “tratado como sempre desejou – como ser racional, 

transmissor de idéias e sentimentos” (RHEINGOLD, 1996, p.43). Dando existência a 

identidades on line, que normalmente refletem suas outras identidades, não assumidas, 

ou pouco assumidas no ambiente off line, os indivíduos têm a possibilidade de 

aperceberem-se melhor dos acontecimentos importantes de suas vidas cotidianas.  

Marcotte (2001) salienta que a rede favorece a emergência de um processo 

personalizado de sociabilidade, em que os indivíduos constroem suas identidades a 

partir da experiência com diferentes formas de interação e culturas. No espaço virtual, 

os indivíduos aprendem a confrontar sua vida com suas múltiplas identidades em redes 

complexas de relações sociais. Como destaca o autor, o indivíduo “adquire novos 

valores que ele reintroduz nas suas relações sociais fora dos ambientes virtuais, o que 

                                                                                                                                              
pourquoi, mas j’ai comme dês formis dans lê doigts, il faut que ça sorte maintenant... Accrochez-vous, voici la 
révelation de l’année: je suis gay ! Et paf, le correteur orthographique de word qui refuse mon coming-out ? (et re-
paf, ça non plus, il ne connaît pas). Waouth ! Alors, des réactions ?Pour ma part, je me rends compte que ce n’était 
pas si dur que ça, et de toutes façons, je m’y étais (ne serait-ce qu’inconsciemment) préparé. Donc pour ceux  qui - à 
l’inverse du correteur orthographique de word - connaissent ce terme, vou venez d’assister à mon premier coming-
out. Evidemment, je ne sais pas s’il a beaucoup de valeur, puisqu’il n’est adressé à personne (...) C’est vrai que c’est 
plus facile quand on parle à une personne de l’autre bout du monde, qui ne vous connaît pas. Mais à présent le réseau 
s’est telelment développé que je commence à avoir peur que quelqu’un qui me connaît ne tombe dessus. Encore et 
toujours, c’est peut-être contraditoire, mais c’est peut-être ce que j’attends: que quelqu’un décrouvre mon état, pour 
que je sois obligé de me découvrir auprès de tous”. 
72 “entre la solitude du cahier, et l’hostilité d’un monde homophobe, une troisièeme voie s’ouvre”. 
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torna praticamente indissociáveis os diferentes aspectos sociais que poderiam distinguir 

os relatos de experiências ditas reais daquelas ditas virtuais”73.  

As experiências identitárias no ciberespaço e a multiplicação de 

comunidades virtuais que assistimos nos últimos anos podem ser avaliadas, ainda, a 

partir de outra perspectiva, que mostra uma lógica da identificação ou processos de 

subjetivação que estariam, na sociedade contemporânea, substituindo a lógica que 

prevaleceu durante toda a modernidade.  

Na visão de Michel Maffesoli (1996), estaríamos vivenciando um deslize 

progressivo da identidade em direção à identificação, interpretada como um processo 

cujas manifestações se apresentam de forma ambígua já que “de um lado, na sua 

prática, são alternativas, anunciam o que está nascendo; de outro, na sua verbalização, 

podem fazer referência à representação que tem à sua disposição” (1996, p.302). De 

acordo com o autor, os indivíduos se apresentam com uma identidade marcada apenas 

porque a sociedade exige isso deles.  

Atualmente, conforme Mafesolli, seria preciso refletir sobre o sujeito a 

partir de uma outra abordagem, a da alteridade. Seria necessário considerar que o 

indivíduo se constrói a partir da relação – na e pela comunicação – e, “assim como há 

identificações sucessivas, em função dos diferentes momentos da comunicação, pode 

haver identificações de diversas facetas da própria pessoa” (MAFFESOLI, 1996, 

p.311).  

Nessa perspectiva, a identificação suscitaria uma nova forma de 

sociabilidade - o estar-junto da sociedade pós-moderna - que reflete o ideal comunitário 

que vem se apropriando tanto do ambiente off line como (ou sobretudo) do ambiente on 

line. Se a vivência no ciberespaço conduz a novas formas de socialidade e experiências 

identitárias, elas parecem se originar em motivações provenientes mais de uma lógica 

contemporânea fundada na identificação do que de uma lógica fundada na identidade 

que caracteriza a sociedade moderna. 

                                                 
73 “acquiert de nouvelles valeurs qu'il réintroduit dans ses rapports sociaux hors des environnements virtuels, ce qui 
rend pratiquement indélaçable les différents aspects sociaux qui pourraient distinguer des rapports dit réels et 
d'autres dit virtuels”. 
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Ao analisar as identidades culturais na pós-modernidade, Stuart Hall, um 

outro autor para o qual a questão identitária contemporânea é fundamental, parte da 

premissa de que as velhas identidades estão em declínio e, por isso, assistimos ao 

surgimento de novas identidades. De acordo com Hall, “as identidades modernas estão 

sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas” (1997, p.8).  

Hall distingue três concepções de identidade: a do sujeito do Iluminismo, a 

do sujeito sociológico e a do sujeito pós-moderno. A concepção de identidade do 

sujeito do Iluminismo baseia-se na idéia de um indivíduo centrado, unificado, dotado 

de razão e de consciência; possuidor de um centro, um núcleo interior que o torna 

individualista no que se refere a sua identidade. A concepção sociológica de sujeito 

reflete a complexidade do mundo moderno e a consciência de que seu núcleo interior 

não é auto-suficiente, mas sim formado na relação com o outro, na interação entre o eu 

e a sociedade. Ele ainda teria um núcleo interior (o eu real), mas este resultaria do 

diálogo com mundos culturais exteriores e com as possibilidades de identificação que 

eles oferecem. Ou seja, o sujeito “previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” (HALL, 1997, 

p.13). Em relação ao sujeito pós-moderno, sua identidade passa a ser entendida como 

uma “celebração móvel”, ela é formada e transformada a partir das formas pelas quais é 

representada ou interpelada pela sociedade. De acordo com essa concepção 

contemporânea, o sujeito assume identidades diferentes em distintos momentos. Trata-

se de identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, que diferenciam o 

sujeito pós-moderno daquele do Iluminismo, visto tendo um núcleo identicador fixo e 

estável. 

O mesmo autor ressalta que, à medida que os sistemas de representação se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade de identidades possíveis com 

as quais podemos nos identificar, ao menos temporariamente. Hall converge com 

Maffesoli quando afirma que, em vez de falar de identidade, “deveríamos falar de 

identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto 

da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta 
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de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais 

nós imaginamos ser vistos por outros” (HALL, 1997, p.42) 

Para o Hall,  

 
quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas 
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 
interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – 
desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 
parecem ‘flutuar livremente’ (1997, p.80).  

 

Apesar dessa maior fluidez da concepção de sujeito na pós-modernidade, 

desse reconhecimento da identificação como processo que possibilita nosso vínculo a 

uma multiplicidade de representações de identidades possíveis, e da mediação da vida 

social por sistemas de comunicação globalmente interligados, a lógica da diferença, 

normalmente excludente, continua no centro dos debates. 

Kathryn Woodward ressalta que é a diferença “que separa uma identidade 

de outra, estabelecendo distinções, freqüentemente, na forma de oposições” (2000, 

p.41). Segundo a autora, o comportamento social padrão continua sendo criado e 

mantido por meio de divisões binárias, como as estabelecidas entre insiders e outsiders 

ou entre heterossexuais e homossexuais. Essas divisões podem ser construídas 

negativamente, através da exclusão ou da marginalização daqueles tidos como 

outsiders; ou podem ser celebradas por sua diversidade e hibridismo. Nesse último 

caso, se inserem os diversos movimentos sociais que buscam resgatar as identidades 

com a eliminação dos constrangimentos impostos pela norma e celebrar as diferenças 

afirmando, por exemplo, “sou feliz porque sou gay” ou “clique aqui e descubra que ser 

gay é mais legal do que parece”74. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Tomaz Tadeu da Silva lembra 

que, quando dizemos “sou brasileiro”, estamos fazendo referência a uma identidade que 

parece esgotar-se em si mesma; porém, só precisamos fazer essa afirmação porque 

existem outras pessoas que não são brasileiras. O mesmo acontece com a afirmação 

“sou homossexual”, ela seria desnecessária se não existissem pessoas que não fossem 

                                                 
74 Frase de abertura do site E-jovem (www.e-jovem.com). 



 112

homossexuais. Assim, a mais importante forma de classificar e rotular os indivíduos 

acaba se organizando em torno de oposições (masculino/feminino, branco/negro, 

heterossexual/homossexual), nas quais um dos termos é sempre privilegiado; é a 

sexualidade homossexual que é sexualizada, não a heterossexual, pois “a força 

homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua 

invisibilidade” (SILVA, 2000, p.83). 

Silva lembra, no entanto, que o processo de produção da identidade pode 

oscilar entre dois movimentos: um que tende a fixar e a estabilizar a identidade, o 

outro que tende a subvertê-la e a desestabilizá-la. Embora ressaltando que a 

tendência da identidade está na sua fixação, o autor entende que mais interessantes 

são os movimentos que conspiram para subvertê-la: 

 

A possibilidade de cruzar fronteiras e de estar na fronteira, de ter 
uma identidade ambígua, indefinida, é uma demonstração do 
caráter artificialmente imposto das identidades fixas. O 
cruzamento de fronteiras e o cultivo propositado de uma 
identidade ambígua é, entretanto, ao mesmo tempo uma poderosa 
estratégia política de questionamento das operações de fixação da 
identidade. A evidente artificialidade da identidade das pessoas 
travestidas e das que se apresentam como drag-queens, por 
exemplo, denuncia a – menos evidente – artificialidade de todas 
as identidades ( 2000, p.86). 

 

Neste caso, é ilustrativo o exemplo de um participante da lista E-jovens, 

que utilizava o nick Tboy e assinava suas mensagens como Carol. Questionado 

sobre sua sexualidade, se era um transexual ou não, ele respondeu: 

 

Sou trans SIM,o q rola é q contenho meus sentimentos "pro bem da 
nação"... Pros q me conhecem sou ht e pra apenas alguns sou gay e 
pra apenas um sou trans a ponto de ele apenas me chamar de Carol 
onde quer q estivermos. (Re: [E-jovens] E-Night in Skol Beats. 
20/03/02). 

 

A “proteção da tela” permitia que esse participante expusesse sua vida 

íntima com mais naturalidade para os membros da comunidade da lista do que para 

seus conhecidos fora da rede. Afinal, como explicita o próprio remetente, “pro bem 
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da nação”, no ambiente off line, ele mantinha seus sentimentos contidos; quer dizer, 

se comportava de acordo com as normas impostas, mantendo uma identidade 

relativamente estável, fixa: é heterossexual.  

Vários autores resistem à idéia de uma identidade única, capaz de 

sintetizar o universo homossexual. Para Trevisan, a criação de conceitos fechados de 

homossexual serve mais aos objetivos da normatização do que a uma liberação, 

inclusive por incentivar a política do gueto, do separatismo, numa discriminação às 

avessas. Segundo o autor, mesmo que a existência do gueto seja entendida como um 

espaço para a manifestação de comportamentos desviantes, ele não deixa de ser um 

lugar onde 

 
os que divergem do padrão tornaram-se os vilões (...) Quem são 
eles ? Os efeminados, os feios, os velhos, que são punidos com a 
execração e a estigmatização excludentes. Assim, os valores 
homofóbicos voltaram reforçados, agora exercidos entre os próprios 
homossexuais (...) Já encontrei jovens homossexuais de ambos os 
sexos ironizando tionas e sapatonas (…) Entre gueis, é comum a 
repulsa aos travestis. Que por sua vez dizem preferir homens (assim 
rotulados) heterossexuais e desprezam os gueis. (...) Em resumo, 
nossa sexualidade ‘liberada’ ensinou-nos a excluir a diferença 
(TREVISAN, 2000, p.472). 

 

Esse tipo de situação ilustra a ambivalência da identidade, assinalada por 

Erving Goffman (1988), quando este ressalta que um indivíduo pode tomar, em relação 

àqueles que são mais evidentemente estigmatizados, as mesmas atitudes que os 

considerados “normais”, no caso os heterossexuais, tomam em relação a ele. Ou seja, 

mesmo nos limites de comunidades (etiquetadas como) desviantes, uma norma social 

padrão e novos estigmas podem acabar sendo instituídos.  

Referindo-se especificamente à problemática gay, Pierre Bourdieu 

(1999) ressalta uma forma particular de dominação simbólica, da qual seriam 

vítimas os homossexuais. Tal forma se impõe através de atos coletivos de 

categorização, dando margem a diferenças negativamente marcadas; com isso, gera 

grupos ou categorias sociais estigmatizadas. No entanto, para o autor, a opressão 

como forma de invisibilização traduz um preconceito que só aparece realmente 

declarado quando o movimento reivindica a visibilidade.  
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De acordo com o sociólogo, o dominado tende, normalmente, a assumir, 

a respeito de si mesmo o ponto de vista do dominante. Quer dizer, pelo “efeito de 

destino” que a categorização estigmatizante produz, gays ou lésbicas podem ser 

levados a aceitar categorias de percepção que os fazem viver envergonhadamente 

suas experiências sexuais, equilibrando-se entre o medo de serem desmascarados e 

o desejo de serem reconhecidos pelos demais homossexuais.  

Os homossexuais aplicam a si mesmos princípios e posturas dominantes 

na sociedade também quando reproduzem - nos casais que formam, de gays ou 

lésbicas - uma divisão dos papéis masculino e feminino. Essa situação, em 

particular, exemplificaria uma das maiores antinomias da dominação simbólica, em 

outras palavras, por vezes, os homossexuais revoltam-se contra uma categorização 

imposta, mas se organizam, justamente, segundo essa mesma categorização.  

Bourdieu questiona como um movimento que contribuiu para lembrar 

que a categoria gay não passa de uma crença, pode contentar-se com uma revolução 

simbólica, que dá visibilidade a uma categoria realizada, invertendo a 

estigmatização para transformá-la em emblema – como fazem as Paradas do 

Orgulho Gay em suas manifestações públicas de existência coletiva. Para o autor, 

ao explicitar que a categoria gay é uma construção social, da ordem 

heteronormativa, que se construiu em parte contra o homossexual, o movimento 

tende (outra antinomia) a “dissolver de certo modo suas próprias bases sociais, 

aquelas mesmas que ele tem que construir para existir enquanto força capaz de 

reverter a ordem simbólica dominante e para dar força à reivindicação de que é 

portador” ( 1999, p.146). 

Segundo Bourdieu, para mudar duradouramente suas representações, o 

movimento homossexual teria de operar uma transformação nas categorias 

impostas, exigir do Direito um reconhecimento da sua particularidade, o que, 

contraditoriamente, pode implicar em sua anulação. Nesse caso, se pensarmos na 

questão do contrato de união civil entre casais homossexuais, por exemplo, 

devemos lembrar das “concessões à ordem simbólica que um tal contrato implica, 

como, por exemplo, a condição de dependente de um dos membros do casal” 
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(BOURDIEU, 1999, p.147). Quando reivindicam os direitos universais que lhes 

foram negados, os membros de minorias são levados à ordem universal.  

Como destaca o autor: 

 
Jamais o particularismo e o comunitarismo do movimento gay e 
lésbico foi tão violentamente condenado quando no momento em 
que, com o contrato de união social, sobretudo, ele exige que a 
lei comum seja aplicada aos gays e lésbicas (que são duplamente 
dominadas, mesmo dentro de um movimento que comporta 90% 
de gays e 10% de lésbicas e é ainda marcado por uma forte 
tradição masculinista (1999, p.148). 

 

 O objetivo de todo movimento de subversão, destaca Bourdieu, deveria 

ser o de operar uma destruição e uma reconstrução simbólicas, visando a novas 

formas de percepção, de modo a destruir o princípio de divisão, segundo o qual é 

produzido tanto o grupo estigmatizante como o grupo estigmatizado. Nesse sentido, 

ele ressalta que o movimento gay reúne indivíduos com capacidades específicas, 

que resultam da combinação de uma disposição subversiva, ligada a um estatuto 

estigmatizado e a um forte capital cultural. 

Outra autora que critica os movimentos de reivindicação das minorias em 

geral ressaltando o fato de eles seguirem quase sempre o mesmo modelo é Eve 

Sedgwick (1998). Segundo ela, de maneira paradoxal, esses movimentos reivindicam o 

direito a uma assimilação social de um grupo, mas o fazem a partir de uma visão 

separatista dos indivíduos que compõem esse grupo.  

O movimento gay identitário, salienta a autora, gosta de datar seu início no 

fim dos anos sessenta e, particularmente, nos acontecimentos de Stonewall.  Sedgwick 

acrescenta, no entanto, que o caráter não-identitário da política que sustentava a 

liberação gay no decorrer desse período passa desapercebido. Suas principais 

motivações relacionavam-se à luta contra a guerra do Vietnam, ao movimento dos 

jovens e dos estudantes, à nova cultura das drogas e à liberação sexual. Nenhum desses 

movimentos pode ser definido segundo um critério separatista e imutável de identidade.  

Sedgwick acredita que uma política não separatista e não assimilacionista 

pode ser exemplificada com o movimento americano Queer, que reflete 
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as aventuras e as experiências políticas, lingüísticas, 
epistemológicas, figurativas, que vivem aqueles dentre nós que 
gostam de se definir (entre outras possibilidades) como lésbicas 
femininas e agressivas, veados místicos, drag queens e drag kings, 
clones, cuirs, mulheres em smoking, mulheres feministas ou 
homens feministas, masturbadores, loucas, divas, viris submissos, 
mitomaníacos, transexuais, wannabe, tias, caminhoneiras, homens 
que se definem como lésbicas, lésbicas que dormem com 
homens... e também todos aqueles que são capazes de lhes amar, 
aprender com eles e se identificar com eles  (SEDGWICK, 1998, 
p.115)75. 

 

A autora explica que um dos significados de queer, da raiz indo-européia 

twerkw, é “através de”, expressão que vem se destacando em numerosos enunciados 

empregados atualmente: através dos sexos, através dos sentidos, através dos gêneros. 

Nesse sentido, o conceito de queer é transitivo e a corrente que o representa é anti-

separatista, anti-assimicionalista, relacional. 

Foi a partir dos anos 80, nos Estados Unidos, que o termo queer começou a 

concorrer com os termos gay e lésbica. Para Tamagne (2001), a escolha de um insulto 

para designar a homossexualidade – queer significa viado, mas ainda estranho, bizarro, 

especial – tem como objetivo questionar categorias como a normalidade e a 

anormalidade. Além disso, ele não se aplica somente a homossexuais, mas denota uma 

categoria política universal, “aberta a todos que resistem às injunções categóricas do 

sexo e do gênero: nesse sentido, a política queer visa a indiferenciação sexual e remete 

à honra de grupos sempre marginalizados como os bissexuais, os travestis ou os 

transgêneros” (TAMAGNE, 2001, p.236)76.  

Os defensores do movimento queer tendem a discursos que retiram o 

sexo da homossexualidade. Por isso, a preferência dada a esse termo, em relação a 

gay ou lésbica, deve-se em grande parte à indeterminação sexual do seu campo de 

                                                 
75 les aventures et les expériences politiques, lingüistiques, épistémologiques, figuratives, que vivent ceux d’entre 
nous qui aiment à se définir (parmi tant d’autres possibilités) comme lesbiennes féminines et agressives, tapettes 
myístiques,  drag queens et drag kings, clones, cuirs, femmes en  smoking, femmes féministes ou hommes 
féministes, masturbateurs, folles, divas, virils soumis, mythomanes, transsexuels, wannabe, tantes, hommes 
qui se définissent comme lesbiens, lesbiennes qui couchent avec des hommes... et aussi tous qui sont capables 
de les aimer, d’apprendre d’eux et de s’identifier à eux.  
76 “ouverte à tous ceux qui résistent aux injonctions catégorielles de sexe et de genre: en ce sens, la politique queer 
vise à l’indiferenciation sexuelle et remet à l’honneur des groupes longtemps marginalisés comme les bisexuels, les 
travestis ou les transgenres”. 
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referência. Comparando o movimento queer com o movimento homossexual 

tradicional e criticando o conservadorismo do último, Leo Bersani ironiza: “temos 

às vezes a impressão de que os gays e as lésbicas não conseguem mais imaginar 

uma atividade política mais excitante que a de demonstrar que podem ser bons 

soldados, bons padres ou bons pais” (1998, p.67)77. 

Denílson Lopes (2002), também se referindo aos estudos queer, lembra 

que, num contexto de maior presença midiática, longe de guetos e subculturas, o que 

essa posição busca é uma maior fluidez, sem que isso acarrete, alerta o autor, uma 

despolitização dos sujeitos, cada vez mais marcados por hibridismos culturais. A partir 

dessa reflexão, é possível comparar o movimento americano com a cena GLS 

brasileira, pois segundo Lopes, não se trata 

 

de promover a diminuição das diferenças entre homens e mulheres 
homossexuais, mas a busca de uma categoria que inclua bissexuais, 
transexuais e heterossexuais anti-homofóbicos, nesse sentido, 
aproximando-se do termo em português GLS (...), mais com um peso 
político maior, envolvendo não só a crítica literária, cinematográfica 
ou a história cultural mais as ciências sociais (WARNER, M.; 1993, 
VII/X), definindo um multiculturalismo inclusivo, que respeite as 
diferenças étnicas, de classe e de gênero como valor, sem contudo 
reificá-las num identitarismo isolacionista (LOPES, 2002, p.24). 
 

 

Essa compreensão do universo gay (ou queer) vem sendo construída por 

intermédio de um senso compartilhado de diferença sexual, da idéia de que se é parte 

de um meio que se organiza como uma alternativa às normas dominantes do mundo 

heterossexual. O reconhecimento das diferenças internas, aliado ao sentimento de fazer 

parte de uma comunidade é característico do universo gay brasileiro da 

contemporaneidade, no qual “a identificação ocorre não necessariamente por meio da 

afirmação da uniformidade, mas pelo compartilhamento da diversidade em um 

determinado campo de poder e desejo” (PARKER, 2002, p.142) – tal asserção se 

evidencia nos próprios slogans da Parada GLBT de São Paulo.  

                                                 
77 “on a quelque fois l’impression que les gays et les lesbiennes n’arrivent plus à imaginer d’activité politique 
plus excitante que de démontrer qu’ils peuvent être de bons soldats, de bons prêtres ou de bons parents” 
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Fazendo referência à Michel Foucault, David Halperin (1998) lembra 

que não é preciso ser homossexual, mas se engajar numa perspectiva gay, em uma 

dimensão em que as escolhas sexuais feitas tenham repercussões no conjunto de nossas 

vidas. Trata-se de “fazer da escolha sexual o operador de uma mudança de existência” 

(HALPERIN, 1998, p.120)78. A proposta não é, evidentemente, destinada a 

invalidar a identidade gay, mas impedir que ela funcione como um obstáculo para a 

formação de novos modos de existência, novas possibilidades de prazer e novas 

formas culturais.  

Para Foucault, o comportamento sexual não é uma superposição de desejos 

derivados de instintos naturais, nem se refere a normas permissivas ou restritivas. Em 

sua concepção, o comportamento sexual faz referência, sobretudo, 

 

à consciência que a pessoa tem do que está fazendo, do que faz com 
a experiência, e também o valor que atribuí a ela. Nesse sentido creio 
que o conceito de “gay” contribui para uma avaliação positiva (e não 
para um julgamento meramente negativo) de um tipo de consciência 
em que a afetividade, o amor, o desejo e a relação sexual 
interpessoais assumem uma importância decisiva (2000, p.12-13). 

 

O autor declara que não faz sentido falar de um modo de ser homossexual, 

que a palavra “homossexualidade”, inclusive, não teria muito sentido. Segundo ele, 

trata-se de uma categoria insuficiente à medida que não nos serve para classificar 

realmente comportamentos e não pode reconstruir um tipo de experiência. Em seu 

entender, há um “modo de ser gay”, ou pelo menos uma intenção de recriar um 

determinado modo de viver, um estilo de vida que poderíamos chamar de gay, e que se 

evidencia nos sites e listas de discussão dirigidas a esse público. 

                                                 
78 “faire du choix sexuel l’operateur d’un changement d’existence”. 
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3.  SITES E LISTAS DE DISCUSSÃO GAYS 

 

Uns vão 
Uns tão 
Uns são 
Uns dão 
Uns não 

Uns masculinos 
Uns femininos 

Uns assim 

Caetano Veloso 

 

A presença dos gays no ciberespaço pode ser interpretada como resultado 

de um processo de apropriação das novas tecnologias de comunicação, através das 

quais se instaura a potência, a vontade de estar-junto, a socialidade de agrupamentos 

que passam do ambiente off line para o on line (e vice-versa). Pode ser interpretada, 

também, como a atualização de uma lógica comunitária em contraposição à lógica 

societária dominante.  

A familiaridade do universo homossexual com a rede estava já 

documentada no Guia Gay da Internet, publicado em 1998, pelas Edições GLS, selo 

da Summus. Esse guia, organizado pelo jornalista Stevan Lekitsch, relaciona e 

descreve os principais sites gays brasileiros, desde os comerciais até os de grupos e 

instituições que combatem a Aids. No entanto, com o crescimento incessante da 

Internet, esse guia, apesar de ainda ser uma referência, está obviamente 

desatualizado. 

De acordo com Adriana Nunan (2003), há cerca de mil sites 

direcionados ao público homossexual no Brasil, sendo os mais importantes o Mix 

Brasil (UOL) e o GLS Planet (Terra). A Internet teria um grande apelo junto aos 
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gays, na opinião da autora, “por ser um meio abrangente, discreto, privado, seguro e 

que permite intimidade. Para homossexuais adolescentes, não assumidos ou que 

vivem fora dos grandes centros urbanos, a Internet torna-se um excelente veículo de 

comunicação e de busca de informações” (NUNAN, 2003, p.188).  

Como vimos nos capítulos anteriores, são vários os autores que, ao 

analisarem os diversos ambientes comunicacionais do ciberespaço, acabam fazendo 

referência à presença gay. Seja destacando experiências em salas de bate papo 

específicas para esse público, seja lembrando dos diários íntimos ou das 

comunidades virtuais gays. Bárbara Semerene chega a sugerir que a comunidade 

gay seria uma das mais beneficiadas com o surgimento da rede, por tratar-se de “um 

lugar discreto onde os marginalizados pela sociedade real se expõem menos. 

Segundo Rave, pseudônimo de um freqüentador de salas GLS (...), a comunidade 

gay pode ser dividida historicamente entre antes e depois da Internet” (1999, p.39). 

Para Oswaldo Braga, Presidente do Movimento Gay de Minas, uma das 

principais vantagens da Internet é possibilitar uma maior discussão acerca da 

homossexualidade sem a necessidade de exposição dos envolvidos. Conforme seu 

testemunho, “ela nos tirou da solidão e nos deu a chance de conhecermos outras 

pessoas que sentem como nós, sofrem como nós, sem corrermos o risco de uma 

exposição que pudesse nos machucar”.  

Braga destaca ainda que, além de se constituir em um espaço para a 

construção de relações individuais sólidas, a Internet possibilita a formação de grupos e 

permite conquistas significativas. Como exemplo, o militante lembra da 

 

pressão que levou o Prefeito Célio de Castro a recuar no seu veto à 
Lei que impõe penalidades à discriminação contra os homossexuais 
em Belo Horizonte; ou a condenação dos skinheads paulistas, 
responsáveis pelo assassinato de Edson Néris, em 6 de fevereiro de 
2000, na Praça da República. A corrente de emails que se formou 
nesses dois casos, seguramente fez chegar às autoridades 
competentes a opinião dos gays brasileiros e mostrou a organização 
e o poder de pressão e mobilização que agora possuem (BRAGA).  
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Outro caso que pode ser lembrado, entre muitos, é a corrente de e-mails 

que se formou quando morreu a cantora Cássia Eller. Na época, várias listas de 

discussão que acompanhávamos, mobilizaram-se e manifestaram-se em favor da 

guarda definitiva do filho da cantora por sua companheira Maria Eugênia Martins. 

Isso não aconteceu apenas nas comunidades das listas, a campanha em prol de 

Maria Eugênia foi tema de debate em salas de bate-papo e de destaque nos 

principais sites gays do País. 

Nossa observação dos ambientes dirigidos ao público gay, na rede, deteve-

se, inicialmente, em dois espaços que consideramos como referências: o site Mix Brasil 

e a lista de discussão Listagls. A partir desses espaços, fomos tomando conhecimento 

de outros e percebendo a circularidade e os intercruzamentos que havia entre os 

mesmos, o que reforça a idéia de uma multiplicidade de comunidades heterogêneas 

que, juntas, constituem uma comunidade gay compartilhada no ciberespaço. 

Como os espaços criados ou ocupados na rede por essa comunidade são 

muitos, optamos, neste capítulo, por selecionar sete sites e dez listas de discussão 

que, de maneira geral, estão entre os mais conhecidos. Trata-se de um conjunto que, 

acreditamos, retrata bem o ambiente comunicacional do ciberespaço em que 

circulam as comunidades virtuais que nos interessa analisar, sobretudo as 

articuladas por intermédio das listas E-jovens e Listagls, objetos de análise do 

capítulo final.  

Sendo os sites atualizados com grande freqüência, e as listas de discussão 

possuidoras de um número de participantes e de temas que variam conforme o período 

observado (embora haja recorrência de temas), as informações, os dados e as imagens 

disponibilizadas neste capítulo referem-se, essencialmente, ao mês de novembro de 

200379.  

 

 

 

                                                 
79 Salvo ressalvas feitas no texto ou em outras notas de rodapé. 
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SITES: DIVERSIDADE ON LINE 

 

O termo website (ou site) define um conjunto de páginas ou ambientes da 

Internet que é ocupado com informações (textos, fotos, animações gráficas, sons e 

vídeos) sobre uma instituição, uma empresa, uma organização social ou de uma pessoa. 

Dentre os vários tipos de site, os chamados portais são aqueles que centralizam um 

conjunto de informações gerais e especializadas, além de arrolarem serviços de e-mail, 

canais de chat, fóruns, mecanismos de busca, entre outros. No caso de nosso trabalho, 

os portais e sites descritos apresentam, em comum, temáticas relacionadas com a 

homossexualidade.  

Erroneamente, a palavra site é, muitas vezes, empregada como sinônimo de 

homepage, que é a sua página de abertura. A homepage é o ponto inicial onde os 

visitantes começam a explorar um site. Tal página determina, muitas vezes, o estilo do 

restante desse espaço, funcionando como uma capa de revista, ou como uma primeira 

página de jornal. As páginas de abertura, como veremos, normalmente contêm uma 

apresentação geral, um menu e links, que são conexões apresentadas na forma de 

palavras, expressões ou imagens que, quando acionadas, permitem o acesso a outras 

páginas.  

Dos sites dirigidos ao universo gay na rede, destacamos sete que 

consideramos representativos da diversidade do mesmo: Mix Brasil (site GLS, 

pioneiro e o maior na América Latina), GLS Planet (que se apresenta como o 

melhor portal GLS da América Latina), Glssite (de educação sexual), E-jovem (para 

jovens gays), Armário X (que tem como temática central a “saída do armário”), site 

da Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (maior evento gay do 

Brasil) e site da Campanha Digital Contra o Preconceito a Gays, Lésbicas, 

Bissexuais e Transgêneros (criada por um dos idealizadores do Armário X e apoiada 

pelos principais sites gays do País). 

Esses sites, como veremos, apesar de apresentarem semelhanças, 

sobretudo em termos do conteúdo veiculado, diferenciam-se quanto aos seus 

objetivos. Alguns são mais comerciais, outros sem fins lucrativos. Alguns oferecem, 
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essencialmente, informações e serviços; outros têm preocupações referentes a 

sociabilidade e entretenimento; outros, ainda, visam a educação e a conscientização 

de seus usuários quanto à questão homossexual. 

A seguir, vamos descrevê-los individualmente, ressaltando e avaliando 

aspectos relevantes para a nossa problemática. 

 

 

Mix Brasil  

 

O Mix Brasil é uma organização criada em 1993, pelo publicitário André 

Fischer, com o objetivo de estabelecer  um fórum de discussões para um grupo de 

pessoas identificado como GLS. Sua primeira atividade foi realizar o Festival Mix 

Brasil de cinema e vídeo, que acontece, anualmente, em São Paulo e, mais 

recentemente, em outras capitais do País80.  

O BBS Mix Brasil entrou no ar em 16 de agosto de 1994 e, inicialmente, 

destinava-se apenas a oferecer informações sobre o Festival e servir como ponto de 

encontro de seus freqüentadores. Já o site Mix Brasil (http://mixbrasil.uol.com.br/), 

entrou na Internet em 1996 e, desde 1997, é acessado através do Portal Universo On 

Line (UOL), um dos maiores portais nacionais.  

Na última edição de Devassos no Paraíso, obra de referência sobre a 

homossexualidade no Brasil, João Silvério Trevisan registra a importância do Mix e 

salienta que seu crescimento se deve, justamente, ao fato de ter inaugurado o primeiro 

site GLS brasileiro. Esse acontecimento teria garantido um prestígio não apenas no 

âmbito underground, mas também um forte apelo na mídia. Segundo o autor, “um 

exemplo da solidez desse trabalho foi o Cyber Leão (prêmio máximo) outorgado no 

Festival de Cannes de 1999 para o banner ‘Bolachas no bate-papo’, propaganda digital 

veiculada no site” (2000, p.378). Convém notar que o Mix é uma organização que já 

existia e que se ampliou consideravelmente empregando novas tecnologias de 

comunicação digital. 

                                                 
80  http://mixbrasil.uol.com.br/editoria/quemsom.shl 



 124

De acordo com Fischer81, o Mix Brasil é o pioneiro na América Latina e o 

maior site GLS (ou gay ou queer) em língua não-inglesa da Internet, tanto em volume 

de informações quanto em número de acessos. São 15 milhões de pageviews/mês82, 

auditados pelo UOL e pelo NetGravity, e cerca de 600 mil visitantes únicos/mês. O site 

possui mais de 150 mil páginas e é atualizado cinco vezes por dia. Para manter esses 

índices, conta com uma equipe formada por oito funcionários fixos e vinte 

colaboradores. 

 

 
                                                                                                 (Página principal do Mix Brasil, 13/11/03) 

 

Na página de abertura do Mix Brasil, existem dois espaços principais de 

links, além dos destaques. O primeiro traz uma apresentação do Mix e fornece 

informações gerais sobre o site, dividindo-se em Editorial, Quem somos (com fotos, 

funções e e-mails da equipe), Anuncie (com detalhes de como funcionam as assinaturas 

e os banners no site) e Help (que tira as dúvidas mais comuns referentes ao site). O 

segundo espaço reúne outros quinze links, que complementam a estrutura de acesso ao 

                                                 
81 Mensagem pessoal: André Fischer. Re: MIX BRASIL. 20/11/03. 
82 Total de vezes que cada página foi exibida. 
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Mix Brasil: Festival, Central de Notícias Mundo Mix, Cultura GLS, Contos, Cio, 

Identidade, Pride, Fotonovelas, Roteirão, Mix Links, Galeria, Garotos, Troca-Troca, 

TV Mix e Loja do Mix. A maioria desses links divide-se, ainda, em vários outros. 

Descreveremos aqui apenas os mais relevantes para a caracterizacão do site. 

O link Central de Notícias Mundo Mix reúne notas sobre a noite e sobre 

personalidades GLS, disponibiliza postais temáticos, abriga o blog do André (Fischer, o 

Editor) e a rádio DJ Mix, além de uma seção com dicas para saúde. Cultura GLS traz 

biografias de famosos, destaca o que acontece no circuito das artes e divulga novidades 

em livros, vídeos e CDs.   

Fotonovelas é um link que conduz a uma série de histórias interativas, de 

temática GLS, que são renovadas quinzenalmente. O internauta pode escolher o final 

de cada história entre três propostos. É possível saber o número total de votos e ler cada 

um dos finais. As histórias trazem títulos como: “Mais um é sempre bem vindo. Onde 

come um, comem dois, três”, “O Namorado do meu melhor amigo”, “Namoro virtual x 

Sexo real” e “Ele tem namorada”.  

Uma das áreas do site que possibilita maior contato entre os seus visitantes 

é o Troca-Troca, pois além de remeter às salas de bate-papo do UOL, traz uma seção 

repleta de anúncios pessoais. Em novembro de 2003, encontramos 67 anúncios na 

opção “mulher-mulher” (já chegaram a 300 em outros meses), em nítida desvantagem 

em relacão aos mais de 13 mil anúncios “homem-homem”, além de vários outros 

“homem-mulher” e “grupal”. Esses dados quantitativos devem ser ressaltados, pois eles 

demonstram que os usuários do Mix o utilizam na busca de relacionamentos efetivos, 

que podem ser transferidos para o ambiente off line. A maioria desses anúncios, 

sobretudo “homem-homem”, são de encontros, diretos e explícitos, mas outros tipos 

também são veiculados: 

 

Procuro boyzinhos liberais fora do meio que curtam uma brincadeira 
a dois com um cara de 34anos, 183m, discreto, safado, consciente, 
masculo, bi, discreto, de SamPa. Envie foto para o meu email e 
vamos marcar um encontro.  

 

Moro na cidade de Pouso Alegre, sou jovem, dinâmico, atencioso, 
calmo, universitário. Estou atrás de uma oportunidade de estágio ou 
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trabalho. Estou disposto a fazer qualquer tipo de trabalho. Se você 
puder me ajudar ou deseje maiores informações me escreva.  

 

Os anúncios da seção “mulher-mulher” são, de maneira geral, um pouco 

mais românticos e sutis, embora não escapem aos clichês habituais: 

 

Quando vier me visitar, traga flores. Muitas delas... Porém, não me 
traga apenas flores. Não se esqueça de juntar a elas a beleza do seu 
sorriso, a ternura do seu olhar, a força do seu abraço, o calor dos seus 
beijos...  

 

Procuro uma mulher sincera para uma amizade e se houver 
afinidades um possível relacionamento. Sou feminina, tenho 27 anos. 
Gosto de artes, música, viagens, natureza... Femininas ou 
masculinizadas serão bem vindas. 

 

As lésbicas, para além dos espaços mistos que o site oferece, podem acessar 

um espaço específico para elas. Trata-se do Cio, que abrange quatro colunas: Noites no 

Cio, Redoma, Bolacha Ilustrada e Clit-O-Rama. 

O Mix disponibiliza ainda uma pesquisa com o perfil dos seus usuários, que 

vem sendo realizada há nove anos, com interrupções em 96 e 98. Em 2003, ela foi 

respondida por mais de mil usuários. Com relação a essa pesquisa, consideramos 

importante destacar parte dos seus resultados, por acreditarmos que eles traduzem, de 

maneira geral, o perfil da comunidade que constitui nosso objeto de análise. Afinal, o 

Mix Brasil, como já salientamos, é o site GLS mais acessado no País. 

Pesquisa Mix 200383: 

 
 

Sexo Masculino   87,33% 

Feminino  11,60% 

Não respondeu   1,07% 
 

Idade Até 18 anos   5,46%  
18 a 24 anos   36,06%  
25 a 30 anos   26,41%  
30 a 39 anos   20,57%  

                                                 
83 Fonte: http://mixbrasil.uol.com.br/pesquisa/2003/resultado2003.asp 
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40 a 49 anos   8,97%  
50 ou +   1,46% 
Não Respondeu   1,07%  

Orientação Sexual Homossexual   76,90% 
Heterossexual   2,83% 
Bissexual   16,76% 
NDA   1,27% 
Não Respondeu   2,24%  

Onde Reside Grande São Paulo   37,72% 
São Paulo interior   9,65% 
Rio de Janeiro    10,33% 
MG / BH    6,73% 
Espírito Santo   1,07% 
Paraná   4,58% 
Santa Catarina   2,24% 
Rio Grande do Sul   3,51% 
Reg. Nordeste   11,70% 
GO / MT / MS   2,73% 
Brasília/DF   4,29% 
Reg. Norte   0,97% 
Exterior   3,12%  

Escolaridade 1º grau   1,07% 
2º grau   21,93% 
Superior   57,99% 
Pós Graduação   16,96% 
Não Respondeu   2,05%  

De onde acessa Internet Casa   50,19% 
Trabalho   10,04% 
Escola/faculdade   2,53% 
Cyber café   2,14% 
Casa/trabalho e ou escola   32,55% 
Não Respondeu   0,00%  

Com que frequência acessa o 
MiX Brasil 

Todo Dia   27,29% 
Quase Todo dia   33,53% 
Algumas vezes por semana   21,83% 
Tipo uma vez por semana   8,28% 
Algumas vezes por mês   3,31% 
De vez em quando   3,12% 
Raramente   0,68% 
Quase nunca   0,19% 
Não Respondeu   1,75%  

Renda Mensal Pessoal Até R$1.000   31,58% 
R$1.000-R$2.000   27,00% 
R$2.000-R$4.000   22,81% 
Mais de R$4.000   14,62% 
Não Respondeu   4,00%  
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O perfil predominante está delineado nesses números: mais da metade dos 

entrevistados é do sexo masculino (87,33%), possui até 30 anos (67,93%), nível 

superior (57,99%) – boa parte desses com pós-graduação (16,96%) –, utiliza a Internet 

em casa, acessa o site Mix Brasil quase todos os dias, e possui uma renda mensal 

superior a mil reais. Enfim, um público que, exceto pela orientação sexual, não difere 

do perfil padrão do internauta do mundo globalizado: em sua maioria jovem, com 

instrução, certo poder aquisitivo e do sexo masculino. 

O site não é totalmente aberto, possui algumas áreas restritas, cujo conteúdo 

é disponibilizado somente para assinantes. Uma delas dá acesso a contos eróticos 

enviados por usuários, distribuídos por temas que, conforme advertência, podem 

envolver sexo com maiores de 18 anos. Outra área restrita faz parte do Roteirão e traz 

uma programação GLS completa, organizada por datas e Estados. 

Após quase uma década de existência, o Mix Brasil continua sendo a 

principal referência na rede, quando se trata do público GLS. Depois dele, foram 

criados outros sites, dirigidos aos diferentes segmentos desse universo. Em geral, esses 

sites se apresentam como mistos (direcionados para a comunidade gay como um todo, 

como o GLS Planet), segmentados por idades (como o E-jovem para adolescentes), por 

temas (como o Glssite, de educação sexual e o Armário X, para quem deseja “sair do 

armário”), ou ainda divulgando acontecimentos importantes (como o da Associação da 

Parada do Orgulho GLBT de São Paulo e o da Campanha Contra o Preconceito a Gays, 

Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros). 

 

  

GLS Planet 

   

Criado dois anos após o Mix Brasil, em outubro de 1998, o GLS Planet 

(http://glsplanet.terra.com.br/), já se tornou tão conhecido quanto aquele. O site se 

baseia em quatro pilares básicos (informação, entretenimento, serviços e interação) e 

visa a promover os direitos de homossexuais, bissexuais, transexuais e, também, os 
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direitos humanos em geral. O portal, a marca e o conteúdo do site são de propriedade 

da empresa DUAL Mídia e Comunicação Ltda, com sede no Rio de Janeiro.  

Com um caráter jornalístico e de acesso gratuito, o GLS Planet apresenta-se 

como um veículo de comunicação comprometido com os interesses do público gay. Ele 

é o canal GLS do megaportal Terra e do serviço de Internet gratuita iTelefônica. 

Também foi contratado para instituir o canal em serviço SMS do blah! nos celulares 

TIM (Telecom Itália Mobile), no qual participa com: Notícias, Agenda de Baladas, 

Dicas de Lady Butch e Dicas de Mr.Dick.  

O GLS Planet é dirigido por Anna Braga (diretora de conteúdo e editora-

executiva) e Sônia Alves (diretora de desenvolvimento de negócios) e mantido por uma 

equipe de jornalistas, colaboradores e pessoal de apoio. Em 2003, ele ganhou o Prêmio 

Arco-Íris de Direitos Humanos, na categoria Imprensa, “por sua forma idônea e 

profissional de fazer chegar informações específicas sobre o mundo GLBT”.  

 

 
                                                                                              (Página principal do GLS Planet, 13/11/03) 
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Na página principal do GLS Planet, destacam-se chamadas para o conteúdo 

do site e um banner que divulga seu newsletter. Essa página se estrutura a partir de dois 

espaços principais de links. O primeiro fornece informações gerais e divide-se em: 

Aviso Legal, Contato, Privacidade e Sobre o GLS Planet. O segundo reúne doze links: 

Home, Atualidades, Direitos, Diversão, Encontros, GLS Teen, Homens, Mulheres, 

Serviços, Interação, TransPlanet e Viagens. 

O link Atualidades divide-se em vários outros, que trazem notícias, 

entrevistas, artigos, matérias sobre a homossexualidade nos Estados Unidos (em 

novembro de 2003, era sobre os espaços gays no Greenwich Village, onde fica o 

Stonewall bar) e informações referentes ao consumo gay. Direitos é o link que leva a 

uma seção sobre as Paradas Gays, textos sobre religião e homossexualidade, sobre leis 

de interesse do público alvo, informações e endereços de grupos ativistas, além de 

contatos de seis Disque Denúncia Homossexuais.  

Ao clicar em Diversão, o usuário se informa sobre as “baladas” GLS e tem 

acesso a matérias sobre personalidades e filmes gays. Esse link também traz fotos de 

Paradas do Orgulho Gay, da I Caminhada de Mulheres Lésbicas e Simpatizantes de São 

Paulo e do Prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos. Encontros é uma área do site que 

reúne 17.668 usuários cadastrados. Em 21 de novembro de 2003, o acessamos e 

pesquisamos sobre homens homossexuais, brasileiros, entre 18 e 19 anos, cadastrados 

somente no dia anterior. No resultado, apareceram 14 usuários com este perfil, de dez 

diferentes cidades do País, o que dimensiona a abrangência e a intensidade do uso desse 

espaço pelo público do GLS Planet.  

Os jovens gays encontram matérias de seu interesse na coluna GLS Teen, 

que é assinada por Deco Ribeiro (criador do site E-Jovem). Em novembro, o texto de 

Ribeiro tratava sobre um tema de grande interesse dos homossexuais, sobretudo dos 

adolescentes gays: o outing. Nele, o autor relatava como havia acontecido sua “saída do 

armário” junto à família.  

O link Homens e o Mulheres trazem, em comum, espaços para histórias 

propostas e continuadas pelos usuários do site, evidenciando, como no site anterior, o 

espaço concedido a interação dos que os freqüentam, na construção de um imaginário 
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comum. Em novembro de 2003, o primeiro reunia treze histórias, que foram 

continuadas por 54 usuários; o segundo, 428 histórias, continuadas por 920 usuários. 

Ou seja, 1.348 internautas, além de leitores, assumiram o papel de autores dessas 

histórias construídas, coletivamente, na rede.  

O GLS Planet utiliza-se de vários outros recursos para promover a interação 

entre os internautas que o visitam. Além de possibilitar os encontros e a experiência de 

construção de histórias coletivas, ele remete as salas de bate-papo do portal Terra e a 

fóruns de discussão sobre assuntos de interesse de seu público. Devido ao volume e a 

qualidade do conteúdo que disponibiliza, o GLS Planet serve de fonte de informações 

para diversos outros sites gays da rede.  

A audiência no GLS Planet é medida pelo Ibope e-Ratings. No entanto, 

esses dados são fornecidos somente a potenciais parceiros de negócios. Através da 

página principal do site, temos acesso apenas ao número de membros cadastrados na 

seção de encontros  e de visitantes on line a cada momento.  

Os sites GLS Planet e Mix Brasil são visualmente bem elaborados e 

atrativos, dando grande destaque, em suas páginas de abertura, à cultura gay midiática e 

ao entretenimento. Eles estão hospedados nos dois principais megaportais brasileiros 

(Terra e UOL), o que atesta o interesse desses portais em cultivar um público 

identificado com a cena GLS, ou seja, homossexuais que, a priori, se inserem enquanto 

consumidores na sociedade. Esses sites representam bem a cena GLS contemporânea, a 

efervescência contínua de uma cultura específica, assim como da comunidade que a 

produz e que a consome. 

As chamadas da página principal do Mix (“Trans teen da novela das 8 terá 

namorado” ou “Gerald Thomas faz protesto peladão”) e do GLS Planet (“Ator gay 

concorre com Johny Deep como mais sexy do mundo” ou “China tem primeiro médico 

gay assumido”) podem nos levar a interpretá-los como versões gays de algumas 

revistas de entretenimento disponíveis em bancas de jornais, o que viria a reforçar o 

estereótipo do gay fútil. Essa interpretação é estimulada, ainda, pela presença constante, 

nesses sites, de imagens de “garotos malhados e provocantes”, que funcionam como 

chamadas para o seu conteúdo. No entanto, mesmo que em links ou páginas 
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secundárias, também encontramos no GLS Planet e no Mix Brasil espaços destinados à 

discussão da homossexualidade, à promoção dos direitos dos homossexuais ou à 

prevenção de DSTs84. 

Outro aspecto a ser salientado, refere-se ao uso que muitos usuários fazem 

do GLS Planet e do Mix Brasil enquanto espaços que possibilitam maior interação com 

outros gays, tanto no ambiente on line como no off line. A apropriação de áreas como 

as de encontros e as de anúncios pessoais é ilustrativa nesse sentido.  

 

 

Glssite 

 

O Glssite (http://www.glssite.net) foi criado em 01 de setembro de 1996, 

mesmo ano do Mix Brasil, pelo sociólogo catarinense Roberto Luiz Warken. No 

entanto, trata-se de um site que difere bastante tanto do Mix Brasil como do GLS 

Planet. Isso não apenas por seu caráter educativo e militante mas, sobretudo, pela 

especificidade de seu conteúdo, em grande parte voltado para a educação sexual.  

De acordo com informações fornecidas por Warken85, o Glssite possui em 

torno de seis mil pageviews/mês, 200 visitantes únicos por dia e abarca 281 páginas. 

Apesar de ser incomparavelmente menor em relação aos dois sites já descritos, esses 

números são consideráveis se pensarmos que se trata de um site não comercial, sem 

uma equipe estruturada (possui apenas colaboradores), e que está voltado para uma 

missão pedagógica específica. 

Como podemos observar na imagem abaixo, a maior parte do conteúdo do 

Glssite concentra-se em três grandes áreas: Administração, Educação Sexual e 

Serviços. Além dessas, a sua página principal destaca ainda a seção dos colunistas; uma 

chamada para a pesquisa em andamento; a opção de votar no site para o Prêmio iBest 

2004; um modelo de “contrato de sociedade convivencial”; um espaço permanente 

destinado a um exemplo de Atitude Educativa, que, em novembro de 2003, era um 

postal de prevenção a Aids do Grupo Gay da Bahia; um banner da Campanha Digital 

                                                 
84 Doenças sexualmente transmissíveis. 
85 Mensagem pessoal: Roberto Warken. Re: GLSSITE e LISTAGLS. 19/11/03. 
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Contra o Preconceito a Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros; e uma nota 

informando que o site apóia a Campanha pelo Projeto de Parceria Civil Registrada/PCR 

(http://www.gaylawyers.rg3.net) e a Campanha pela Justiça com Edson Néris 

(http://www.edsonneris.clic3.net), homossexual assassinado por skinheads. 

 

 
                                                                                                     (Página principal do Glssite, 13/11/03) 

 

A primeira grande área, Administração, divide-se em sete links. Eles levam 

aos Princípios do Site, a um formulário para internautas interessados em contribuir com 

dicas, a uma agenda, ao e-mail para contato, ao livro de visitas e a uma versão em 

inglês do Glssite. Em Princípios do Site, Roberto Warken relata a origem e os objetivos 

do site, ressaltando a importância da Internet como instrumento de comunicação que 

pode ser apropriado para um trabalho de educação sexual:    

   

Este site está dirigido especialmente aos homossexuais - gays, 
lésbicas, bissexuais, transgêneros, transexuais e simpatizantes, que 
não têm encontrado respaldo nos Direitos Humanos, para verem 
certas coisas básicas atendidas pelas sociedades as quais servem. 
Existem deveres cumpridos, mas os direitos não são atingidos. 
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Várias formas  de Estado (dentro e fora do Brasil) não atendem a 
este pressuposto básico da relação social. Quando se vive numa 
sociedade que se baseia em valores distintos e que estabelece regras 
de exclusão, de preconceito, as opiniões se chocam e 
costumeiramente muitos acabam crendo que a maioria tem a 
“verdade”, e que ela é heterossexual, branca, ocidental e masculina.  
Constrói-se a diferença e se coloca os demais numa espécie de 
apartheid de gênero, onde só podem se encontrar em espaços como 
guetos. Não concordo com isto, e por isso desde 01 de setembro de 
1996 implementei a construção do que acabou se tornando o 
GLSSITE.NET, cujos resultados você pode ver, navegando por aqui. 
Essa é uma de minhas formas de militância, a partir de 
Florianópolis-SC.  Ao criar um espaço gratuito aos/as usuários/as,  
voltado à Educação Sexual, mais específico para homossexuais, 
espero estar contribuindo com a construção de uma cidadania mais 
justa, ofertando espaços de comunicação e organização contra a 
homofobia. Grato por ler! Roberto Luiz Warken.  

 

A área de Educação Sexual, nuclear para este site, se estrutura a partir de 

dez links. Traz uma série de perguntas e respostas sobre assuntos variados (como Aids, 

bissexualidade, gênero, masturbação, sexo oral, sexo anal, entre outros); divulga com 

destaque a pesquisa em andamento e informa sobre as oito pesquisas anteriores; 

disponibiliza arquivos de palestras, artigos, monografias, dissertações e teses; fornece 

informações sobre DSTs e Aids; lista endereços de serviços de atendimento aos 

homossexuais e de Organizações GLBT´s no Brasil, entre outros.  

As Listas de Discussão que o site abriga ou indica também fazem parte 

desta área e englobam: Nossas Listas (Listagls, Educação Sexual e GlssiteNews) e 

Outras Listas (Associação dos Acadêmicos GLS, Famílias Alternativas, Gaylawyers, 

Judeus Gays do Brasil, Lésbicas e Lelist).  

A última grande área do site, dividida em 13 links, é a de serviços. Nele 

destacam-se classificados e anúncios pessoais; anúncios de profissionais, que oferecem 

serviços em diversas áreas; endereços de sites e e-mails de instituições e pessoas 

formadoras de opinião; entrevistas e, ainda, seis fóruns de discussão. O site oferece 

também um webmail com a própria assinatura. 

O Glssite possui 15 colunistas e, entre eles, encontram-se alguns bastante 

conhecidos da comunidade gay na rede, como: Ari Teperman, presidente do Grupo de 

Judeus Gays Brasileiros; Maitê Schneider, transexual curitibana e militante; Yone 
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Lindgren, militante carioca desde o tempo do jornal Lampião; e Erik Galdino, jovem 

gay que vem se destacando na militância, é webmaster do Mix Brasil e faz parte da 

equipe do Armário X. 

Segundo Warken, o Glssite é o único site latino-americano sobre educação 

sexual e direitos humanos dirigido a gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e 

heterossexuais. Esta especificidade, aliada à atuação de seu criador na promoção dos 

direitos homossexuais, garante ao Glssite reconhecimento junto ao público gay na rede. 

 

 

E-Jovem 

 

“Clique aqui e descubra que ser gay é mais legal do que você pensa”. Esta é 

a chamada da página de abertura do site E-Jovem (http://www.e-jovem.com), que foi 

criado em 19 de agosto de 2001, pelo estudante de jornalismo Deco Ribeiro 

(Campinas/SP), seu Editor Executivo.  

 

 
                                                                                                (Página de abertura do E-jovem, 13/11/03) 
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Essa página já retrata a maneira como a questão da homossexualidade é 

abordada no site. Diferente do que acontece no Mix Brasil e no GLS Planet, no E-

Jovem as imagens veiculadas não traduzem os estereótipos relativos ao universo gay, 

embora apresentem signos de identificação reconhecíveis pelo seu público. Não fosse a 

chamada, dificilmente um usuário desavisado imaginaria, ao acessar esta página, que 

estaria entrando em um site gay.  

Segundo informações fornecidas por Ribeiro86, o E-Jovem é o primeiro site 

do Brasil feito por e para adolescentes gays e lésbicas. Tem aproximadamente sete mil 

visitantes únicos por mês, em torno de 150 páginas e é atualizado mensalmente. 

A idéia de um site voltado especialmente para esse público, surgiu a partir 

da constatação de vários tópicos de interesse de adolescentes na rede. Conforme relata 

Ribeiro, eles pareciam ter sempre os mesmos dramas, problemas, dúvidas e 

preocupações. Além disso, se achavam errados e diferentes, como se a 

homossexualidade fosse algo somente deles. A partir dessa observação, “percebemos 

então o quanto seria útil uma base de dados que não só ajudasse o e-jovem a se 

compreender e se aceitar melhor, mas também o integrasse a outros e-jovens, de forma 

que ele percebesse que não está sozinho na sua orientação sexual - seja ela qual for”87. 

Para o criador do site, a Internet é uma aliada para promover a integração 

de e-jovens, que  

 

estão passando pelas mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas e 
vêm na rede uma oportunidade de formar grupos e poderem se 
assumir como o que são. Ao invés do anonimato, a Internet vem 
servindo cada vez mais para o aumento do convívio social, ao passo 
que muitos desses grupos criados na Internet se esforçam para sair 
do meio virtual e se tornar amizades reais, onde os jovens saem 
juntos, vão à shows, viajam, etc... A Internet age apenas como 
catalisador desse processo, que para os garotos heteros acontece 
mais naturalmente, na rua, na escola...88 

 

                                                 
86 Mensagem pessoal: Deco Ribeiro. Re: Site E-JOVEM e lista E-JOVENS. 19/11/03. 
87 http://www.afirma.inf.br/entrevista.htm.  09/05/02. 
88 Idem 
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O site E-Jovem se estrutura a partir de seis seções principais: Tema, Fun, 

Colunas, Fórum, News e Apoio.  

Desde sua criação, o E-Jovem teve os seguintes temas: e-jovens, escola, 

família, amigos, verão, carnaval, alistamento, orgulho, camisinha, virgindade, punheta 

e bissexualidade. Cabe ressaltar que boa parte do conteúdo geral do site se estrutura a 

partir do tema mensal escolhido.  

  

 
                                                                                                    (Página principal do E-jovem, 13/11/03) 

 

Em novembro de 2003, o tema escolhido foi religião e, ao acessar a seção 

com este nome, nos deparamos com um editorial assinado por Ribeiro, no qual ele 

reproduz um diálogo que teve, via ICQ, com um adolescente gay que, posteriormente, 

se tornou colunista do site: 

 

A Bíblia aprova que dois homens durmam juntos, sabia? O Alvinho 
agora já sabe. O Alvinho é um dos nossos mais novos colunistas – 
tanto no tempo de participação no site quanto em idade, já que ele 
tem só 15 anos. Acontece também que ele é um garoto que foi criado 
numa família extremamente católica e, mesmo ele aceitando o fato 
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de ser gay, ser cristão é algo muito importante pra ele, algo difícil de 
se abandonar assim, de uma hora pra outra. E, diante das últimas 
declarações da Igreja Católica, eu imagino o inferno que se tornou a 
vida desse menino. Esse bate papo aconteceu em numa noite, via 
ICQ. Foi tão bom, mas tão bom, que eu achei que todo mundo devia 
ter a chance de ler também. O Alvinho saiu dessa conversa muito 
mais sossegado com sua condição de gay cristão e com certeza 
muitas outras pessoas têm esta necessidade também. Eu quero que 
vocês devorem esse texto, repassem pra todo mundo, publiquem em 
blogs, façam panfletos... 89 

 

Além do diálogo parcialmente transcrito acima, neste mês a seção Tema 

trazia ainda mais três textos sobre religião, sendo o último do presidente do Grupo de 

Judeus Gays Brasileiros, grupo que possui um site e uma lista de discussão na rede, 

como veremos adiante. Já a seção Fun, trazia algumas charges, news sobre o universo 

homossexual, a programação de uma boate paulistana, uma lista de significados de 

símbolos e adereços usados pelos adeptos do movimento clubber (colar colorido: a 

favor da homossexualidade; coturno: contra o militarismo; piercing na língua: contra a 

fome; piercing no umbigo: a favor do aborto; etc), além de “tirinhas” de dois caubóis 

gays (Rocky & Rudson, do cartunista Adão Iturrusgarai). 

Na seção Colunas, os colaboradores do site tiram dúvidas dos usuários, 

respondem perguntas, contam episódios de suas vidas ou discutem assuntos de 

interesse dos e-jovens. Dentre as colunas, destacam-se a U-Jovens (U de Ursos, de 

Rogério Munhoz), Dura Lex (de Paulo Mariante, advogado, membro do Identidade - 

Grupo de Ação pela Cidadania Homossexual), Les Girls (das “meninas”) e AfagHO 

(que visa a dar suporte para pais e mães de homossexuais, de Ana Ribeiro, mãe do 

criador do site).  

 Fórum é uma das seções mais ricas para se conhecer o perfil dos jovens 

que acessam o site. Ela se divide em Fórum Teen e Fórum dos Pais. O Fórum Teen traz 

depoimentos de usuários, distribuídos em dez temas: ser e-jovem, escola, família, 

amigos, verão, carnaval, alistamento, camisinha e virgindade. O Fórum dos Pais 

apresentava, em novembro de 2003, três depoimentos de mães de e-jovens e nenhum de 

pais. Um desses depoimentos é de Ana Ribeiro, que escreve: 

                                                 
89 http://www.e-jovem.com/ tema.htm. 
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Bem, após ficar literalmente sem chão, quando meu filho mais velho, 
alto, bonito, super inteligente, me disse: "Mãe, eu tenho duas noticias 
p/você. Uma é boa e a outra surpreendente. Escolha a que quer 
primeiro”. E me revelar em seguida que, a boa noticia é que estava 
namorando há quase dois anos e a surpreendente era que a pessoa em 
questão é um menino; após sofrer uma dor que nem sei de onde veio 
mas que parece ter fundamento na questão da preservação da minha 
eternidade (que é feita através da descendência); mesmo a noticia 
não sendo tão surpreendente assim, já que o sentia "estranho", mas o 
máximo que conseguia pensar era num bissexualismo que poderia 
"ser corrigido com a maturidade"; após conhecer e observá-lo junto 
com o namorado; acredito que algo de novo está surgindo neste novo 
século e que não se trata apenas da questão sexual90. 

 

Esse tipo de depoimento, pelo que pudemos observar nos diálogos travados 

na lista de discussão do site E-Jovem, é de grande interesse dos adolescentes gays, já 

que admitir a própria homossexualidade junto à família é, para eles, um dos primeiros e 

mais freqüentes impasses a serem superados. É tão difícil que se criou um Fórum dos 

Pais e a família foi um dos primeiros temas do E-Jovem. 

A seção News traz reportagens sobre os temas de cada edição do site, uma 

nota curta sob o título “Você Sabia?”, além de várias outras notícias, todas tendo como 

fonte os sites Mix Brasil e GLS Planet – fato que atesta a importância dos dois para o 

universo gay na rede. A última seção do E-Jovem lista endereços de grupos de apoio a 

adolescentes gays. 

Além de chamadas para as seis seções descritas, a página principal do site 

inclui ainda um convite para entrar na lista de discussão E-jovens: 

 

Que tal entrar para a lista de discussão do site? São mais de 850 
cadastrados numa média de 30 emails por dia, trocados entre E-
jovens de todo o Brasil, garotos e garotas! Você está preparado??? 

 

Essa página inclui também os banners das três campanhas que o E-Jovem 

apóia (de incentivo ao uso de camisinha, da Campanha Digital Contra o Preconceito 

Contra Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros, e da Campanha Contra a Pedofilia 

na Internet), e uma publicidade das “E-shirts: as camisetas mix mais jovens da 

                                                 
90 Fonte: http://www.e-jovem.com/mae.htm#ana 
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Internet”. As camisetas do site foram vestidas por alguns usuários nas duas últimas 

Paradas do Orgulho GLBT de São Paulo, o que atesta a importância da identificação 

com o site para a inserção dos adolescentes gays na vida pública e, em especial, na 

causa homossexual. 

 

 

Armário X 

 

Criado em maio de 2003, o site Armário X (http://www.armariox.com.br) 

faz parte de um projeto intitulado “Saindo do Armário”. Ele foi idealizado por Fabrício 

Viana (responsável pela Campanha Digital contra o Preconceito a GLBT), juntamente 

com Alexandre Ailton, Erik Galdino, João Pedrosa, João Marinho, Marco García, 

Marcus Paixão, Renato Bernardo, Umberto Martins, Valmir Junior e Washington 

Calegari (atual coordenador). Alguns dos idealizadores não estão mais atuando no 

Armário X que, em novembro de 2003, contava com dez pessoas em sua equipe. 

O Armário X é um site educativo, sem fins lucrativos, que tem como 

objetivo principal ajudar gays e lésbicas a assumirem sua sexualidade, ou seja, 

admitirem para si próprios e para quem convive com eles suas orientações sexuais. A 

equipe trabalha com dois objetivos: visando a reforçar a auto-estima dos homossexuais 

e demonstrar a parentes e amigos que a homossexualidade é uma manifestação natural 

e legítima. Para isso, conta com o apoio de médicos, juristas, psicólogos, jornalistas, 

militantes gays e profissionais de várias áreas. 

Conforme matéria publicada no site91, seus idealizadores conhecem o 

universo das comunidades gays na rede e a importância que tem a Internet quando bem 

utilizada: 

 

Acreditamos que hoje a única força que temos para que um 
indivíduo homossexual possa exercer sua sexualidade de forma 
plena e saudável nesta sociedade preconceituosa é a 
INFORMAÇÃO. A entrada da Internet na vida das pessoas 
representou um grande avanço, não apenas tecnológico, mas também 

                                                 
91 http://www.armariox.com.br/htm/imprensa/releases/25052003-lancamento.htm 
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na esfera dos RELACIONAMENTOS. Há tempos, um indivíduo que 
se percebia homossexual encontrava dificuldades para buscar 
informações ou mesmo se relacionar com outras pessoas que 
estivessem na mesma situação. Com a Internet, o cenário é outro. 
Hoje há bate-papos, listas de discussões e diversas modalidades de 
sites (de relacionamentos, de entretenimento, puramente sexuais, 
etc.) que facilitam a aproximação das pessoas e promovem a 
interação, numa gama imensa de possibilidades para todas as faixas 
etárias. Para nós, o que faltava na Rede era um site totalmente 
educacional, que fornecesse artigos, opiniões de especialistas, 
depoimentos de pais e de amigos, vídeos, entrevistas, dicas e outras 
informações relacionadas à homossexualidade. Este sentimento de 
ausência motivou a criação do Armário X, no qual gays e lésbicas de 
todas as idades encontrarão farto material que os ajudará a "saírem 
do armário" e a conquistarem o respeito de si próprios e daqueles 
que os cercam. 

 

Com apenas um mês na rede, no período de 25 de maio a 25 de junho de 

2003, o Armário X foi visitado por 23.346 pessoas. Com pouco mais de três meses, 

entre maio e agosto, foi acessado mais de 2,5 milhões de vezes, estatística que se refere 

ao total de pageviews. Só no mês de julho, por exemplo, houve 960.907 visualizações 

do site92. 

Fabrício Viana registra que o site procura atingir não apenas o público 

homossexual, mas também o heterossexual, pois é no meio deste “que encontramos as 

pessoas que 'se descobrem’ homossexual e não têm com quem conversar ou receber 

maiores informações sobre o assunto”93. Além disso, conforme acrescenta Viana, 

“muitos pais acessam o site e ficam surpresos com o conteúdo direcionado a eles, como 

um Guia para mães e pais de homossexuais, criado pelo psicólogo João Pedrosa”94.  

O Armário X, como podemos observar na imagem abaixo, se estrutura em 

12 links, com suas respectivas subdivisões: Armário X (principal, quem somos, 

parceiros, divulgue, imprensa, galeria de fotos, boca no armário e contato), 

Informações (para os pais e para os amigos), Depoimentos (de mães e pais, de filhos, 

de amigos, de profissionais e de famosos), Como assumir (dicas para pais, dicas para 

filhos e pais homossexuais), Discriminação (leis), Religião (as religiões e a 

homossexualidade), Comunidade (lista, newsletter, colunistas, entrevistas, últimas 

                                                 
92 Idem 
93 Idem. 
94 Idem. 
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notícias, reportagens e encontros), Biblioteca (artigos, ciência e pesquisa, glossário e 

bibliografia), Multimídia (vídeo, áudio e dowload), Sexualidade (dúvidas e DSTs), 

Diversão (guia cultural e quadrinhos), e Links (blogs e sites pessoais, sites importantes 

e site da semana). Além desses, a página principal do Armário X exibe ainda uma área 

central com os links de destaque. 

 

 
                                                                                                (Página principal do Armário X, 13/11/03) 

 

De acordo com Washington Calegari, coordenador da equipe do Armário 

X, uma das áreas mais visitadas no primeiro mês foi a Sexualidade, depois seguem as 

seções Como Assumir, Depoimentos de Filhos e os links para blogs e sites pessoais. 

Outra seção que se destacou, em relação à visitação, foi a de vídeos, que exibe 

depoimentos de mães de homossexuais, reportagens e vídeos educacionais. Calegari 

destaca que o depoimento em vídeo de Érika Gomes, mãe do Silas Gomes, por 

exemplo, foi assistido por 1.340 pessoas no primeiro mês95.  

                                                 
95 Idem. 
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A equipe do Armário X esteve presente em duas Paradas do Orgulho Gay 

de 2003, na de São Paulo e na de Curitiba. Na primeira, a equipe desfilou por todo 

percurso com uma faixa que trazia o endereço eletrônico do site e a frase “Informações 

para quem deseja sair do armário - Site educacional e gratuito”. Conforme registra 

matéria publicada no site, “o número de acessos do site cresceu em 30% desde a Parada 

paulistana, isso também devido aos sites de amigos e portais que passaram a divulgá-lo 

com mais seriedade”96.  

Os sites E-Jovem e Armário X parecem atrair usuários com perfis bastante 

próximos, ou seja, jovens gays que buscam assumir ou viver suas homossexualidades 

de forma mais aberta, no seu cotidiano, na escola e na família. Além disso, ao criarem 

listas de discussão, esses espaços possibilitaram uma maior interação entre os seus 

usuários e a formação de comunidades no ambiente on line. 

   

 

Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo 

 

A Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo foi fundada em 

1999, por um grupo de militantes que acredita no ideal de “uma sociedade mais justa e 

inclusiva, que reconheça os direitos humanos e a diversidade de gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais”97. A diretoria é atualmente composta por Reinaldo 

Pereira Damião (Presidente); Renato Baldin (Vice-Presidente); Fernando Quaresma de 

Azevedo (Tesoureiro) e Cláudia Garcia (Secretária).  

Além da diretoria, a Associação é formada, ainda, por associados e 

voluntários. Trata-se de uma organização não governamental, sem fins lucrativos, de 

utilidade pública e destituída de natureza político-partidária ou religiosa. Ela se 

estrutura em cinco coordenadorias: política; educação, cultura e eventos; 

administrativo-financeiro; especial de lésbicas; e especial de transgêneros.  

Com a realização de eventos, sobretudo da Parada do Orgulho GLBT de 

São Paulo, a Associação procura promover o reconhecimento e a visibilidade das 
                                                 
96 http://www.armariox.com.br/htm/imprensa/x/170703-paradas.htm 
97 http://www.paradasp.org.br/ 
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diferentes expressões da homossexualidade e celebrar o orgulho de viver a diversidade. 

Em 2002, foram quinhentas mil pessoas na Parada e mais de quarenta e cinco mil 

pessoas nos eventos paralelos da semana que a antecedeu. Em 2003, a Parada contou 

com um milhão de participantes, entrando no circuito internacional das maiores 

manifestações gays do mundo e se equivalendo as das cidades de Toronto, Berlim e 

Nova Iorque. 

 O site da Associação da Parada (http://www.paradasp.org.br/) se 

estrutura a partir de vinte links: A Associação, Sala de Imprensa, Coordenadoria 

Especial de Lésbicas, Coordenadoria Especial de Transgêneros, Leis Anti-

Discriminatórias, Vaticano e a Intolerância, Prêmio Cidadania em Respeito à 

Diversidade, Amigos da Parada, Atendimento Jurídico/Psicológico, Dicas para a 

Parada, Notícias, Calendário de Reuniões, Fotos, Voluntário - Abrace essa idéia, Como 

Apoiar, Campanhas, Caravana da Diversidade, Textos Especiais, Mural, Humor e 

Grupos GLBT Brasil.  

 

 

                               (Página principal do site da Associação da Parada GLBT de São Paulo, 13/11/03) 
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Desse conjunto de links que compõe o site, destacamos apenas aqueles que 

consideramos mais significativos, de maneira geral, para a comunidade gay que circula 

no ciberespaço.  

Em relação à Parada do Orgulho GLBT de São Paulo, principal atividade 

da Associação e maior evento gay do País, o site reúne links com dicas para um melhor 

aproveitamento do evento, que explicam o que é ser um voluntário, que oferecem 

informações para a imprensa e divulgam (através de banners de empresas e 

organizações) quem são os Amigos da Parada. 

O link Como Apoiar explica que é possível colocar banners de divulgação 

em sites ou blogs. Para essa finalidade, são oferecidos um full banner (468x60) e dois 

botões (120x60). O Full banner contém a frase “todo dia é dia de Orgulho!!!” e o 

endereço do site. Um dos botões traz a imagem de duas mulheres se beijando; o outro, 

de dois homens. Ambos trazem o endereço do site e a frase “É por este direito que 

lutamos. Junte-se a nós!”. 

 

 
                                                                                                                                  Full banner 

 

A Associação da Parada do Orgulho GLBT é responsável, ainda, pelo 

“Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade”. O site divulga a relação dos últimos 

premiados em várias áreas de atuação, entre os quais destacamos: Prêmio Ação 

Política: Luiz Mott; Prêmio ONG/Associação/Instituição: Grupo Nuances de Livre 

Expressão Sexual (Porto Alegre); Prêmio Internacional: Bertrand Delanoe (Prefeito de 

Paris); Prêmio Saúde: Coordenação Nacional de DST/ AIDS; Prêmio Direitos 

Humanos: Desembargadora Drª Maria Berenice (RS); Prêmio Memória: Darcy 

Penteado; Prêmio Cinema: filme Madame Satã;  Prêmio Música: Edson Cordeiro;  

Prêmio Literatura: “A Escrita de Adé”, livro organizado por Wilton Garcia e Rick 

Santos. 
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O link Campanhas lista as três campanhas que a Associação apóia: “Usar 

camisinha também é motivo de orgulho. Coordenação Nacional de DST e Aids”, “Ação 

da Cidadania. Contra a Fome, a Miséria e pela Vida” e “Campanha Digital Contra o 

Preconceito a Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros”. 

Além dos já mencionados, o site da Associação possui links que levam a 

textos sobre homossexualidade, leis antidiscriminatórias, entre outros.  

 

 

Campanha Digital Contra o Preconceito a Gays, Lésbicas, Bissexuais e 

Transgêneros 

 

A Campanha e o site (http://mixbrasil.uol.com.br/campanha/index.htm) 

foram criados e organizados por Fabrício Viana, um dos idealizadores do site Armário 

X. A Campanha resulta de um projeto sem fins lucrativos, que tem como objetivos unir 

pessoas e organizações que são contra a discriminação dos GLBT e promover uma 

maior conscientização a respeito desses segmentos.  

Lançada em 22 de maio de 2002, em seu primeiro mês de atividade, a 

Campanha já contava com 180 sites participantes. Após um ano, eram mais de mil sites 

cadastrados. Com o slogan “Onde o respeito ao próximo fica em primeiro lugar”, o 

objetivo é espalhar, pela Internet, banners, frases e idéias que ajudem a combater a 

discriminação. A Campanha não se restringe ao Brasil, foi estendida também a 

Portugal. Seu lançamento nesse país partiu do interesse da Rede Ex-Aequo, uma 

associação portuguesa destinada a jovens homossexuais e simpatizantes. 

Quem tem um site pessoal ou um blog, se cadastra e coloca um dos banners 

da Campanha nele. Não precisa ser gay, lésbica, bissexual ou transgênero para 

participar. Entre os colaboradores, encontram-se muitos simpatizantes que respeitam a 

orientação homossexual e se engajaram na luta contra a homofobia; por isso, Viana 

acredita que a Campanha fará sua própria divulgação, atraindo, assim, cada vez mais 



 147

sites e pessoas interessadas em contribuir: “a idéia é que cada um faça sua parte, assim 

como estou fazendo a minha”98. 

O site da Campanha Digital Contra o Preconceito a GLBT divide-se em 

doze links: Apresentação, Participe!, Banners, Lista dos sites, Notícias, Artigos, Mural, 

Grupos, Depoimentos, Imprensa, Links e Contato; possui aproximadamente 15 páginas 

e é atualizado a cada 20 dias. 

 

 
                         (Página principal do site da Campanha Digital Contra o Preconceito a GLBT, 13/11/03) 

 

O link Apresentação leva ao seguinte texto: 

 

Esta campanha DIGITAL foi criada para unir todas as pessoas ou 
empresas que não concordam com a discriminação e o preconceito 
contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Para participar é 
muito fácil, basta ter um site, se cadastrar (clique aqui) e colocar os 
banners da campanha em seu site com um link para esta página. Há 
muitos anos atrás a homossexualidade era considerado doença, 
distúrbio ou uma disfunção. Felizmente este conceito mudou e hoje 
vemos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros vivendo sua 
sexualidade de forma saudável, digna e respeitosa. O problema é 

                                                 
98 http://mixbrasil.uol.com.br/campanha/htm/imprensa.htm 
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que o preconceito ainda existe e é ai que entra nossa CAMPANHA. 
Nosso objetivo é o de PROMOVER uma maior conscientização para 
que todos possam refletir e perceber que que a homossexualidade 
deixou de ser tabu para ser o que sempre foi, apenas uma orientação 
sexual. Você não precisa ser gay ou lésbica para participar desta 
campanha, basta ter um site e a consciência que, a cada ano, centenas 
de homossexuais são assassinados devido ao PRECONCEITO 
existente. Somos conscientes de que estamos desenvolvendo um 
trabalho de "formiguinhas". Mas, se cada um fizer sua parte, juntos 
estaremos fazendo um grande trabalho. Portanto, participe você 
também. E não tenha vergonha de participar! Se você for 
questionado sobre o banner ou sobre a campanha, diga a verdade, 
que você esta dando uma força e que acredita que não existe apenas 
uma sexualidade, mas sim "sexualidades". Vamos juntos construir 
um mundo melhor para todos. 

 

No site encontramos explicações sobre como participar da Campanha, e um 

formulário para o cadastro. Também os modelos de banners da Campanha, criados em 

três tamanhos considerados padrão na Internet – 468x60 (full), o 234x60 (half), o 

120x60 (botão) –, e um banner especial para blogs, no tamanho 88x31. Além do nome 

da Campanha e do seu slogan, os banners trazem frases como: 

 

Gosto não se discute, nem se discrimina 
 

Homossexualidade não é doença para ser curada  
 

Todos são iguais perante a lei. Não queremos privilégio. Queremos 
igualdade 

 
Oscar Wilde, Arthur Rimbaud, Alexandre “O Grande”, Miguel 
Ângelo, André Gide, Sócrates, Tchaikowsky. São apenas alguns 
gays famosos de nossa história. Se duvida, pesquise! Tem muito 
mais! 
 

  

Ao acessar o link Lista dos Sites, encontramos a relação dos 1.395 

participantes da Campanha até o dia 10 de novembro de 2003. Eles aparecem em 

ordem decrescente por data de cadastro.  

Além de informações sobre a Campanha, o site também disponibiliza 

notícias sobre assuntos relacionados à homossexualidade. Essas notícias são, em 

maioria, enviadas por usuários - e não reproduções de informações em portais como o 

Mix Brasil e o Gls Planet. Pessoas conhecidas da comunidade gay na rede, como 
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Stevan Lekitsch, autor do Guia Gay da Internet, eventualmente contribuem, como no 

caso da matéria abaixo: 

 

Desodorante AXE ignora realidade homossexual  
Por Stevan F. Lekitsch 

 

 
 
Foi lançada semana passada uma campanha publicitária visual da 
AXE onde dois homens suados aparecem abraçados por um dos 
ombros, tipo para tirar foto lado a lado. Há uma mancha grande de 
suor na camiseta deles na altura das axilas formando um coração. 
Acima da foto está escrito: "O suor de homem só atrai mais 
homens". E embaixo está escrito: "É isso mesmo que você quer?". 
Dê a sua opinião sobre este tipo de abordagem. Faça a empresa saber 
que não é ameaçando as pessoas com a Homossexualidade que ela 
vai se destacar no mercado e aumentar suas vendas.     
 
Envie o texto abaixo para o e-mail: faleconosco@efeitoaxe.com.br. 
Ou então utilize o link: http://www.gessylever.com.br/faleconosco/ 
index.htm  

 
Gostaria de reclamar da campanha de muito mau gosto onde dois 
homens aparecem abraçados e com marca de suor em forma de 
coração embaixo do braço, onde o consumidor é perguntado se tem 
certeza de que quer atrair outros homens com o seu suor. Não é 
necessário explorar e aumentar a repulsa e o medo que os héteros 
têm de serem Gays para vender desodorante. Isso é ridículo, pois 
subconscientemente a pessoa é impelida a comprar o produto pelo 
medo da proximidade de outros homens, o que ajuda a aumentar 
também o preconceito e violência contra Gays, pois passa uma idéia 
de reprovação da Homossexualidade. Além do mais, se vocês 
produzem desodorantes masculinos, porque não fazem publicidades 
também para o público Gay? Afinal, Gays também são homens e 
usam produtos masculinos. Ou vocês preferem ignorar a existência 
de Homossexuais no mercado consumidor e na sociedade? É 
justamente por me sentir excluído da sua campanha e não ser 
reconhecido como consumidor Gay que não compro qualquer 
desodorante da AXE (...). 
 

 

Essa matéria sobre a insinuação de homofobia numa campanha publicitária 

é expressiva de um dos aspectos mais relevantes da mobilização social contemporânea 

através da Internet. A aliança entre consumo e cidadania – ou o poder de um segmento 

social expresso através do boicote a produtos – vem se tornando cada vez mais 
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freqüente, graças à possibilidade de divulgação rápida e ampla que a rede oferece. O 

site da Campanha funciona basicamente a partir dessa lógica.  

No link “Mural” encontramos mensagens de divulgação de eventos, 

denúncias, desabafos, anúncio de peça de teatro GLS, convites, pedido de ajuda para 

retirar páginas homofóbicas da Internet, etc. Desse conjunto de intervenções dos 

usuários, destacamos duas mensagens: 

 

15/04/03 - VOLUNTÁRIOS PARA A PARADA SP 
A Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo está 
convocando pessoas da comunidade homossexual ou simpatizantes 
para trabalhar como voluntários na preparação da 7ª Parada do 
Orgulho Gay, que ocorrerá em 22 de junho. Contatos pelo telefone 
(11) 3362 2361, com Reinaldo, Neusa ou Sílvio, e pelo e-mail 
paradasp@paradasp.org.br Não deixe de colaborar: a Parada é sua. 
Sem seu orgulho a Parada não faz sentido. Juntos faremos o maior 
evento de afirmação do Orgulho Gay do Brasil.  

 

12/04/03 – Homofobia 
Esta imagem anda circulando na Internet. Publiquem no site de 
vocês. O autor é desconhecido.  
 

 

 

É importante registrar ainda que a matéria de Stevan Lekitsch, sobre a 

campanha do desodorante Axe, circulou em diversas listas de discussão e gerou 

discussões e manifestações concretas. A imagem acima, assim como a mensagem da 

Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo, ilustram como os espaços 
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dirigidos ao universo gay na rede vêm sendo apropriados para promover uma maior 

organização e engajamento dessa comunidade. 

O link Grupos traz uma relação de Disque Denúncias GLS no Brasil e de 

Grupos Ativistas e de Convivência na Internet, entre eles, destacam-se as listas de 

discussão Gays na USP, Famílias Alternativas, Gaylawyers, Lelist, Lista GLS, 

Lésbicas-br e Judeus Gays do Brasil, que descreveremos ainda neste capítulo. Este link 

ainda inclui uma relação de seis grupos de jovens gays e lésbicas na Internet, entre eles 

o Armário X e o E-Jovem e, também, uma relação de endereços e telefones das 

principais associações e grupos que lutam pelos direitos dos GLBT no Brasil.  

Para reforçar a Campanha Digital Contra o Preconceito a GLBTs, o site 

reúne ainda depoimentos de personalidades escritos exclusivamente para ela, ou 

veiculados na mídia. Dentre os redigidos exclusivamente para a Campanha, destacamos 

o do cantor Lobão: 

 

Eu acho que qualquer tipo de discriminação é uma forma de 
obscurantismo e um culto a ignorância. A homofobia, por exemplo, é 
uma vergonha que ainda temos a infelicidade de testemunhar com 
perplexidade. Meus amigos morreram como Cazuza, Renato Russo e 
tantos outros; sofreram muitas humilhações e eu as presenciei quase 
todas. O que a sociedade perde evitando uma inclusão efetiva do 
homossexual é uma enormidade (Lobão - cantor). 

 

No final da página principal do site, fica destacado que Campanha Digital 

tem o apoio e é hospedada pelo Mix Brasil. 

 

Os sete sites descritos podem ser classificados em três grupos: portais (Mix 

Brasil e Gls Planet), sites de caráter educativo (Glssite, E-jovens e Armário X), e sites 

de mobilização social (Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo e 

Campanha Digital contra o Preconceito a GLBT). 
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LISTAS DE DISCUSSÃO: COMUNIDADES VIRTUAIS 

 

Listas de discussão são conjuntos de endereços eletrônicos que representam 

grupos de pessoas interessadas em discutir assuntos específicos. A comunicação entre 

os participantes acontece através da troca de mensagens via e-mail.  

A primeira grande lista de discussão que se tem notícia surgiu nos anos 70. 

Ela foi formada por pesquisadores da antiga ARPA, chamava-se SF-LOVERS e se 

destinava a debates sobre ficção científica. Conforme registra Lemos (2002b), essa lista 

“sofreu tentativas de supressão por parte da diretoria da ARPA que a enxergava como 

algo pueril, e que não deveria fazer parte de um avançado centro de estudos militares”. 

A partir da década de 90, o recurso às listas se popularizou entre os internautas e hoje 

encontramos milhares delas.  

As modalidades de CMC podem ser divididas em sincrônicas, que 

permitem a comunicação em tempo real, e assincrônicas, que não exigem a presença 

simultânea dos interlocutores. As listas são modalidades assincrônicas. Nelas, quando 

enviamos uma mensagem, escrevemos apenas um único endereço como destinatário, 

que é formado pelo nomedalista@nomedoprovedor.com.br. As mensagens enviadas 

para o endereço são automaticamente re-distribuídas para os endereços dos 

participantes por meio de um programa. Todos aqueles que recebem as mensagens 

respondem também pelo endereço da lista, sendo este, ao mesmo tempo, o remetente e 

o destinatário.  

Para participar de uma lista de discussão, é preciso obter o seu endereço e 

solicitar a inscrição que, normalmente, é feita automaticamente. Quase sempre, essa 

inscrição será confirmada através de uma mensagem padrão, dando boas-vindas, 

instruções e regras a serem observadas. É possível tomar conhecimento de listas já 

existentes, ou que estão sendo criadas, por intermédio de um convite pessoal para 

participar, feito por e-mail, ou pesquisando na própria Internet. Existem vários sites e 

diretórios que divulgam endereços de listas classificadas por assuntos, com as 

informações básicas a respeito delas, tais como: data em que foram criadas, número de 
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membros, número de mensagens que circulam mensalmente e, também, se a lista é 

aberta a novos participantes, se é moderada, etc. 

Com exceção de uma, todas as listas de discussão que descrevemos a seguir 

estão incluídas no diretório Yahoo Grupos (http://br.groups.yahoo.com/group/). São 

elas: Listagls (uma das mais antigas e importantes do País), E-Jovens (articulada a 

partir do site E-Jovem), Armário X (articulada a partir do site de mesmo nome), 

Gaylawyers (criada com o objetivo de promover os direitos homossexuais), Judeus 

Gays do Brasil (dirigida a judeus e judias homossexuais), Gays na USP (da 

comunidade gay da Universidade de São Paulo), AAGLS (disponibilizada pela 

Associação dos Acadêmicos GLS), Lésbicas-BR (criada para lésbicas), Lelist 

(desenvolvida para lésbicas, mas, igualmente aberta a GLBT e simpatizantes) e 

Famílias Alternativas (destinadas para famílias homoparentais, única listada do 

diretório Grupos.com – http://www.grupos.com.br/). 

 

 

     

 

Dentre as listas de discussão dirigidas à comunidade gay brasileira, a 

Listagls99 (http://br.groups.yahoo.com/group/listagls/) é uma das mais antigas e a 

principal referência para esse público. Ela foi criada, em 01 de setembro de 1996, por 

Roberto Luiz Warken (Glssite), e se dirige a gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, 

transgêneros e simpatizantes. A lista existe como um espaço para a reflexão sobre 

temas inerentes à homossexualidade, tais como Direitos Humanos, Cidadania, União 

Civil, Educação Sexual e Sexualidade.  

A associação na Listagls é aberta a quem tiver interesse e anexos de e-mail 

são permitidos. Em novembro de 2003, a lista possuía em torno de 456 membros e 

faziam parte da equipe moderadora Celso Nobre, Priscila Galvão e Rita Santilli (que 

retirou-se em dezembro do mesmo ano). Trata-se de uma lista bastante ativa que, 

                                                 
99 Utilizamos os logotipos das listas que os possuem para introduzi-las neste capítulo. 
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conforme pode ser observado no quadro abaixo, em janeiro de 2003, chegou a receber 

1277 mensagens, o que significa uma média de 42 mensagens diárias.  

 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2003 1277 780 546 387 756 964 745 1111 799 609 810 282 

2002 994 794 592 680 587 654 749 609 532 504 779 584 

2001 513 427 552 597 662 616 808 615 695 478 634 633 

2000 438 583 749 473 510 804 702 477 541 788 522 403 

1999  115 481 545 385 482 421 568 780 410 399 646 

1998    1         

1993            3 
 

                                                       (http://br.groups.yahoo.com/group/listagls/, 10/12/03) 

 

De acordo com Warken100, os participantes da lista têm entre 20 e 50 anos 

e, de maneira geral, possuem escolaridade elevada, com curso superior ou pelo menos 

segundo grau completo. A maioria dos que participam efetivamente das discussões se 

identifica com nome e, por vezes, sobrenome. Warken estima que apenas 15% dos 

participante são ativos, sendo os outros 85% participantes silenciosos, ou seja, lurkers. 

A relação entre os participantes da lista é quase sempre cordial, embora aconteçam, 

eventualmente, algumas discordâncias mais acirradas ou agressões pessoais, que são 

moderadas e resolvidas.  

Os assuntos debatidos são bastante diversificados. Discute-se, 

predominantemente, religião, “saída do armário”, identidade, homofobia, assassinatos 

de gays, militância, leis que protegem os homossexuais, Aids, guetos, baladas, mídia e 

homossexualidade, entre outros assuntos afins. As mensagens off topic são raras na 

lista. Dos debates travados na Listagls, Warken destaca um que abordava “a questão da 

afirmação identitária, da necessidade de expor-se como diverso no universo” 

homossexual.  

De nossa parte, destacamos um outro acontecimento que nos surpreendeu, 

poucos meses após o ingresso na lista, como indicador da integração e dos laços de 

                                                 
100 Mensagem pessoal. Roberto Warken. Re: GLSSITE e LISTAGLS. 19/11/03. 
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solidariedade dos seus participantes. No período que antecedeu a Parada do Orgulho 

GLBT de São Paulo, em 2000, quando os participantes da lista se organizavam para 

encontrarem-se no evento, alguém escreveu contando que uma das participantes mais 

ativas da lista, uma militante carioca, não iria à Parada porque não estava com 

condições financeiras no momento. Em seguida, foi sugerida, acatada e organizada uma 

campanha interna para que a passagem e a hospedagem dela fossem “bancadas” pelos 

membros da lista, o que se concretizou com a contribuição de vários participantes. 

Na página da Listagls, no Yahoo Grupos, estão disponíveis Arquivos, Links, 

Banco de Dados e Fotos. Os Arquivos incluem fotos da I Caminhada de Mulheres 

Lésbicas e Simpatizantes; o Estatuto da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros, e o Manual para jornalistas sobre o tratamento, na mídia, de questões 

relativas aos homossexuais, entre outros. Os Links  da página, disponibilizam antivírus, 

blogs com temática GLBT, compactador de arquivos, páginas pessoais de temática 

homossexual, portais e sites gays e de Direitos Humanos, além de textos sobre religião 

e homossexualidade. No Banco de Dados são disponibilizadas informações gerais de 

37 membros da lista e, em Fotos, encontramos fotografias de 29 membros. 

A Listagls é uma das duas comunidades virtuais GLS nas quais nos 

detemos no quarto e último capítulo desta tese.  

 

 

E-jovens 

 

A lista de discussão E-jovens  (http://groups.yahoo.com/group/e-jovens/) se 

apresenta como a mais nova comunidade que está se formando na Internet. Ela foi 

criada em 21 de agosto de 2001, pelo estudante de jornalismo Deco Ribeiro 

(Campinas/SP), seu moderador, juntamente com outro participante que assina como 

“SP-Jackin”. A lista é dirigida sobretudo aos adolescentes gays e está vinculada ao site 

E-jovem. A associação é aberta e anexos de e-mail não são permitidos.  

Em novembro de 2003, a E-jovens possuía aproximadamente 883 

membros. Ela pode ser considerada uma das listas GLS mais ativas da rede, mantendo 
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uma média que varia de 15 a 45 mensagens diárias. Evidenciamos que, em janeiro de 

2002, esse número chegou a 80 mensagens diárias.  

 
 

  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec 

2003   710    666    472    531    596    675    597    946    868    1127   485   313  

2002   2362   1506   1678   1841   1463   2055   1548   1150   1076   915    799   794  

2001                        1    6    356    749   1475  
 
                                                                                                   (http://groups.yahoo.com/group/e-jovens/, 10/12/03) 

 

 

Segundo informações fornecidas por Ribeiro101, 15% dos participantes da 

lista têm entre 14 e 16 anos, 28% entre 16 e 18 anos e 33% entre 18 e 21. Ou seja, 76% 

dos participantes da E-Jovens têm entre 14 e 21 anos. Majoritariamente, eles são 

homossexuais, mas a lista conta com uma participação expressiva também de jovens 

que se dizem bissexuais. É importante destacar que 95% dos participantes da lista são 

homens.  

Ribeiro acredita que, aproximadamente, 50% dos participantes se identifica 

através de seus nomes e e-mails usuais. Ele considera o relacionamento entre os 

membros da lista bastante amigável: “Muitos desabafam e pedem conselhos à lista, e 

todos que o fazem saem satisfeitos. É uma das listas mais educadas que conheço”102. Já 

houve vários encontros de e-jovens fora da rede, a maioria em São Paulo. Alguns 

aconteceram durante as Paradas do Orgulho Gay; outros, em festas, pizzarias ou 

parques. Um acontecimento marcante para Ribeiro foi “quando um garoto hetero 

entrou na lista pra tentar entender a cabeça do melhor amigo que tinha lhe declarado ser 

gay”. Acrescenta, ainda, “se todos os heteros fossem assim...”103, deixando implícito o 

interesse em aproximar gays e heterossexuais. 

Na página da lista E-Jovens estão disponíveis Arquivos, Banco de Dados, 

Enquetes e Fotos. Em Arquivos, há o Manual para jornalistas, cinco arquivos em Word 

(entre os quais o romance O 3° travesseiro e o livro O que é homossexualidade) e mais 

                                                 
101 Mensagem pessoal: Deco Ribeiro. Re: Site E-JOVEM e lista E-JOVENS. 19/11/03. 
102 Idem. 
103 Idem. 
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dois outros arquivos em mp3. Em Banco de Dados, encontramos informações gerais de 

35 membros da lista. Enquete apresenta três pesquisas não concluídas e intituladas  

“Qual sua preferência de idade?”, “Quantos anos você tem?” e “De onde você é?”. Por 

fim, encontramos nessa página fotos de 73 membros da lista. 

Na E-Jovens, muitos adolescentes que não se assumem como gays, no 

ambiente off line – junto a família, escola, amigos, etc. – encontram espaço para estar e 

debater com outros que vivenciam a mesma situação. Existem casos de adolescentes 

que, depois de “se assumirem” neste ambiente, ganham coragem para fazer o mesmo 

fora dele. Juntamente com a comunidade da Listagls, a comunidade da lista E-jovens é 

objeto de análise do último capítulo desta tese.  

 

        

 
A lista Armário X  (http://br.groups.yahoo.com/group/armariox/) foi criada 

em 25 de fevereiro de 2003, pela equipe do site de mesmo nome. Erik Galdino, um dos 

responsáveis pela lista, explica: “quando surgem problemas mais individuais e 

pessoais, temos a nossa lista de discussão, na qual os interessados se cadastram e 

trocam informações com outros internautas, promovendo uma espécie de ajuda mútua”.  

A Armário X possui três proprietários: Erik Galdino (também Mix Brasil e 

Glssite), Fabrício Viana (Campanha Digital Contra o Preconceito a GLBT) e João 

Marinho. Além deles, a lista possui ainda cinco moderadores: Alessandra Guerra, Ari 

Teperman (Grupo de Judeus Gays do Brasil), Denis, Renato Bernardo e Washington 

Calegari.  

Em novembro de 2003, a lista Armário X possuía 326 membros. A 

associação na Armário X é restrita (porém simples de ser efetuada, basta preencher um 

formulário automático) e anexos de e-mail não são permitidos. Ela é uma lista bastante 

ativa, já tendo chegado a 1.123 mensagens em julho de 2003, ou seja, uma média de 37 

mensagens diárias nesse mês.  
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  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez 

2003      31    131   181   466   980   1123   631   852   454   410   146  

 
                                                                  (http://br.groups.yahoo.com/group/armariox/, 10/12/03) 

 

Embora tenha como título e tema principal o “Armário”, este não é o único 

assunto debatido, é apenas o mais recorrente. Já nas suas mensagens de apresentação, 

boa parte dos membros da lista se situa com relação a este aspecto. São comuns frases 

como “ainda não saí do armário”, “sou assumido há oito meses”, e assim por diante.  

A chamada “Família Armário X”, expressão significativa dos laços 

comunitários constituídos, já se encontrou duas vezes no ambiente off line. O primeiro 

encontro foi no dia 23 de agosto de 2003, em São Paulo104; o segundo encontro, como 

podemos observar no banner abaixo, aconteceu três meses depois, no final de 

novembro, na mesma cidade.  

 

 

 

Na página da lista Armário X estão disponíveis Arquivos e Fotos. Em 

Arquivos temos cartões postais para serem colocados em blogs e sites; mensagens 

automáticas da lista; mensagens em Power Point, enviadas por usuários, e alguns 

outros arquivos. Em Fotos, encontramos registros fotográficos do I Encontro de 

confraternização da “Família Armário X”, da participação da comunidade da lista na 

Parada do Orgulho GLBT de São Paulo, e de quatro membros da lista. 

 
                                                 
104 http://www.armariox.com.br/htm/encontros/1encontro.htm 
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A Gaylawyers (http://br.groups.yahoo.com/group/gaylawyers/) é 

constituída por um grupo de advogados, juristas, militantes e colaboradores 

interessados na discussão, no estudo e na promoção dos direitos dos homossexuais no 

Brasil. A lista, idealizada pelos advogados Eduardo P. G. Melo e Maurício Félix, foi 

criada em 02 de março de 2000. O proprietário é Paulo Mariante e a moderadora é 

Clecienne Rodrigues.  

A associação na lista Gaylawyers é restrita (mas simples como a na 

Armário X) e anexos de e-mail não são permitidos. Em novembro de 2003, a lista 

possuía 303 membros. Assim como as outras listas apresentadas até aqui, é bem ativa: 

atingiu 869 mensagens em junho de 2001 (uma média de 29 mensagens por dia) e 811 

mensagens em agosto de 2003 (uma média de 27 mensagens por dia).  

 

  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez 

2003   523   435   395   343   522   680   502   811   549   318   424   179  

2002   440   179   433   446   512   366   513   374   321   317   338   328  

2001   254   117   329   769   717   869   631   831   656   544   339   300  

2000         50    146   121   272   181   291   394   375   293   296  
 
                                                                              (http://br.groups.yahoo.com/group/gaylawyers/, 10/12/03) 

 

Na página da lista, estão disponíveis Arquivos, Links, Enquetes abertas e 

concluídas, e Fotos. Em Arquivos encontramos a transcrição de quatro bate-papos com 

convidados, documentos relativos a direitos junto ao INSS, textos legais e 

administrativos diversos, leis que punem a discriminação por orientação sexual, 

documentação legal portuguesa que concede direitos a casais homossexuais, o Manual 

para jornalistas e matérias publicadas na grande imprensa. Em Links aparece o 

Informativo da Coletividade Bear Brasileira (http://www.cronicabear.com), o Glssite, o 

site do Grupo Corsa, o site do Grupo GLBT de Judeus e Judias Brasileiros, entre 
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outros. Quanto ao link Enquetes, é possível ter acesso a duas pesquisas já concluídas e 

doze ainda abertas. Em Fotos, temos apenas duas, de Roberto Warken (Glssite e 

Listagls) e de Fabrício Viana (Armário X e Campanha Digital Contra o Preconceito a 

GLBT). 

A lista Gaylawyers é uma referência para a comunidade gay na rede, sendo 

freqüentemente citada e consultada por outras listas, o que atesta o diálogo existente 

entre as comunidades criadas através das diversas listas de discussão. 

 

    

 
Apesar da sigla JGBR, o grupo de fato denomina-se de Judeus Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Simpatizantes Brasileiros, e foi criado 

em 21 de setembro de 1999. Ari Teperman foi seu idealizador e fundador.  

O JGBR se apresenta como um espaço em que judeus homossexuais podem 

discutir tópicos diversos como direitos humanos, cidadania, união civil, segurança, 

judaísmo, sionismo, homossexualidade, entre outros. Dentre as finalidades da lista de 

discussão do grupo, destacam-se: resgatar, incentivar e fortalecer a cidadania plena das 

minorias sexuais; fortalecer o orgulho enquanto expressão de dignidade e auto-estima; 

promover e garantir o respeito e aceitação mútua das diferentes expressões de 

sexualidade; promover e incentivar a solidariedade às vítimas de qualquer opressão, 

violência física e/ou moral; e incentivar as mais diversas formas de amor entre os seres 

humanos.  

A lista do JGBR  (http://br.groups.yahoo.com/group/judeusglbts/) possuía 

280 membros em novembro de 2003. Anexos de e-mail são permitidos e a associação é 

restrita. Para se inscrever, é preciso justificar o porquê do interesse e aguardar 

aprovação. É uma lista que vem se mantendo ativa e, em março de 2002, chegou a 

receber 352 mensagens, quase doze por dia.  
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  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez 

2003      88    352   315   132   179   191   212   170   70    25     

 
                                                            (http://br.groups.yahoo.com/group/judeusglbts/, 13/11/03) 

 

De acordo com informações fornecidas por Teperman105, 60% dos 

membros dessa lista de discussão vivem na cidade de São Paulo, 35% no Rio de 

Janeiro e os outros 5% entre Porto Alegre, Curitiba ou em outros países. A faixa etária 

do grupo vai dos 18 aos 60 anos e os homens representam 70% dos inscritos. 

A existência dessa lista revela uma problemática identitária complexa. Os 

judeus gays enfrentam, além do preconceito da sociedade em geral, também a 

discriminação dentro da própria comunidade judaica. Teperman ressalta que “boa parte 

da população brasileira nem sabe o que é um judeu, perante a comunidade judaica, 

temos que fingir ser o que não somos e viver fora da comunidade significaria uma 

perda de identidade”106. Segundo ele, muito do “preconceito contra o judeu vem da 

falta de conhecimento da população sobre o judaísmo. A maioria não conhece a nossa 

cultura. Faço um paralelo com o homossexual. Muita gente acha que todo homossexual 

tem desejo de se tornar mulher”107.  

O JGBR começou com a lista de discussão e, aos poucos, procura 

conquistar mais espaços. Já houve reuniões no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ari 

Teperman mantém colunas sobre o tema em vários sites na Internet, incluindo os 

portais judaicos Pletz (http://www.pletz.com) e Eifo (http://www.eifo.com.br).  

Nosso ingresso nesta lista não foi aprovado, mas como se trata de uma lista 

mais segmentada e fechada, diferente de outras que privilegiamos – como a Listagls e a 

E-Jovens –, não houve iniciativa de nossa parte no sentido de solicitar o ingresso uma 

segunda vez. Além disso, o seu proprietário é bastante ativo na rede e participante de 

várias outras listas (inclusive moderador da Armário X); o que faz com que, 

                                                 
105 Mensagem pessoal: Ari Teperman. Subject: Grupo de Judeus Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transgêneros 
e Simpatizantes Brasileiros - Grupo JGBR - Apresentação. 10/12/03. 
106 Fonte: http://www.glssite.net/colunistas/bronstein/aki07.htm 
107 Idem 
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eventualmente, assuntos e posicionamentos deste segmento tenham suas repercussões 

em outras listas. 

 

 

Gays na USP 

 

A lista Gays na USP (http://br.groups.yahoo.com/group/gaysnausp/) foi 

criada em 22 de junho de 2001, por Rodrigo G, estudante da Universidade de São 

Paulo. Ela é voltada, sobretudo, à comunidade GLBT da universidade paulista, com o 

objetivo principal de discutir temas pertinentes à sua realidade. A Gays na USP não é 

moderada, anexos de e-mail são permitidos e a associação é aberta .  

A lista possuía 104 membros em novembro de 2003 e já foi bastante ativa, 

tendo chegado a 1.042 mensagens em abril de 2002, o que significa, aproximadamente, 

35 mensagens diárias.  

 

  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez 

2003   166   90    60    49    55    37    30    25    10    14    6    2  

2002   441   814   688   1028   396   654   528   333   146   234    276   213  

2001                  148   792   788   831   1042   602   408  
 

                                                                   (http://br.groups.yahoo.com/group/gaysnausp/, 10/12/03) 

 

Durante o ano de 2002 a interação entre os membros da lista foi intensa. 

Era comum que, por intermédio dela, os participantes marcassem encontros em 

determinados pontos da USP, ou mesmo jantares em algum apartamento para 

estudantes no campus da universidade. A Gays na USP é um exemplo de lista que se 

estruturou não apenas por afinidades e interesses comuns, mas também através de um 

território geográfico de trânsito comum.  

Apesar disso, desde o início de 2003, o número de mensagens postadas na 

lista vem se reduzindo. As mensagens dos últimos meses são apenas convites, anúncios 

e algumas notícias. Praticamente não há mais interação ou discussão por meio da lista. 
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AAGLS 

 

A lista de discussão AAGLS (http://br.groups.yahoo.com/group/aagls/) foi 

criada em 21 de janeiro de 2001, pela Associação de Acadêmicos GLS do Brasil. Ela é 

coordenada e moderada por Luiz Mott, professor da UFBA e fundador do Grupo Gay 

da Bahia/GGB, e secretariada e moderada por Jaques Jesus, acadêmico de Psicologia 

da UNB.  

Entre os objetivos da AAGLS destacam-se: realizar o levantamento 

bibliográfico da produção acadêmica, científica e literária, consagrada à 

homossexualidade no País; promover discussões interdisciplinares sobre os diferentes 

temas ligados à sexualidade humana em geral e à homossexualidade em particular; 

estimular a abertura de novas áreas de pesquisa empírica e teórica sobre a 

homossexualidade no Brasil; denunciar e dar suporte a acadêmicos vítimas da 

homofobia dentro e fora da academia; promover a divulgação de bibliografia sobre a 

homossexualidade; e fazer circular e discutir temas relativos aos direitos humanos dos 

homossexuais, fornecendo subsídios científicos às políticas públicas e aos grupos de 

militância na luta pela cidadania plena dos homossexuais.  

A lista AAGLS possuía em torno de 82 membros em novembro de 2003. A 

associação é restrita (mas simples) e anexos de e-mail são permitidos. Trata-se de uma 

lista que vem se mantendo ativa e, em maio de 2003, atingiu 187 mensagens, com uma 

média de seis mensagens por dia.  

 

  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez 

2003   125   182   144   110   187   172   122   182   72    53    105   49  

2002   78    51    59    91    96    27    74    77    69    64    72    67  

2001   8    18    45    75    40    43    53    42    68    85    48    38  
 
                                                                                      (http://br.groups.yahoo.com/group/aagls/, 10/12/03) 
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Mesmo a lista recebendo um número razoável de mensagens, o que 

permitiria uma maior interação entre seus membros, em certos períodos, boa parte 

dessas mensagens são postadas pelo coordenador e pelo secretário da AAGLS. 

Também são muitas as mensagens de divulgação e repasse de notícias que não 

estimulam o debate. Assim, ela acaba funcionando, por vezes, mais como um espaço de 

divulgação de informações do que como um grupo de discussão. 

Na página da lista AAGLS, estão disponíveis Arquivos com dados da 

Associação, uma mensagem de boas vindas ao grupo, um convite para afiliação e dados 

de alguns de seus membros. Também há uma pasta chamada Legislação Pró-GLS, que 

abarca: a Regulação do Conselho Federal de Psicologia sobre a questão dos 

homossexuais, instrução normativa do INSS, leis que defendem os direitos dos 

homossexuais no Distrito Federal/DF e em Juiz de Fora/MG, e lei aprovada em 

Portugal sobre uniões de casais homossexuais.  

 

 

Lésbicas do Brasil 

 

Criada em 15 de novembro de 2001, por Priscila Galvão e Jussara 

Magalhães, a lista Lésbicas do Brasil (http://groups.yahoo.com/group/lesbicas-br/) 

objetiva promover canais de comunicação entre pessoas ou grupos de lésbicas 

brasileiros, além de discutir e divulgar questões relacionadas à cidadania, aos direitos 

humanos, à educação sexual, à saúde, à cultura, entre outras, sempre privilegiando um 

ponto de vista específico.  

A lista reunia 56 membros, em novembro de 2003, e a equipe moderadora 

era composta por Priscila Galvão e Elektrablue. A associação é aberta e anexos de e-

mail são permitidos. Em janeiro de 2002, a Lésbicas do Brasil chegou a receber 659 

mensagens, aproximadamente 22 por dia; já em novembro de 2003, foram postadas 

apenas 14 mensagens. 
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  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec 

2003   71    70    43    42    41    68    37    74    21    19    14    9  

2002   659   229   320   390   252    131   130   101   95    56    27    29  

2001                                 119   274  
 

                                                            (http://groups.yahoo.com/group/lesbicas-br/, em 10/12/03) 

 

Cabe ressaltar que a associação, nesta lista, era restrita. Somente podiam 

fazer parte dela lésbicas e grupos organizados que fossem indicados ou convidados 

pelos membros que a constituíram. A idéia era formar um grupo mais seleto, reunir 

participantes que estivessem envolvidas em uma militância pelos direitos 

homossexuais/lésbicos no País. Nosso ingresso na Lésbicas do Brasil, justificado a 

partir do interesse em vir a inseri-la nesta tese, foi aprovado logo após a  sua criação. 

No princípio, a lista foi bastante interativa e, além de cumprir seu objetivo 

principal de criar canais de comunicação entre pessoas e grupos lésbicos, chegou a se 

apresentar, enquanto grupo constituído, junto a comunidades de outras listas e mesmo 

junto à imprensa. Isso ocorreu na época em que a cantora Cássia Eller faleceu 

(dezembro de 2001), e a Lésbicas do Brasil foi uma das listas de discussão mais ativas 

na campanha que se iniciou em favor da guarda oficial do filho de Cássia por sua 

companheira. 

Entretanto, pouco tempo depois, divergências internas começaram a 

desmobilizar a Lésbicas do Brasil e levaram suas participantes a optarem pela abertura 

da lista. Se a mudança e a entrada de novos membros deu certo ânimo à lista nos 

primeiros meses, logo ela foi se distanciando de seus objetivos iniciais e tornando-se 

uma lista para lésbicas como outras disponíveis na rede.  

Esse processo de desarticulação da Lésbicas do Brasil pode ser observado 

se compararmos o número de mensagens postadas, nos primeiros meses de 2002, com o 

número de mensagens postadas a partir de outubro, desse mesmo ano, até novembro de 

2003. Cabe ressaltar que a desarticulação da lista é ilustrativa, por um lado, da premissa 

de que, para que comunidades se constituam no ciberespaço, é necessário não apenas a 

permanência, mas, sobretudo, uma vontade de estar-junto e um investimento, nesse 

sentido, por parte de seus membros, o que deixou de acontecer. Por outro lado, pode-se 
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cogitar que parte das dificuldades enfrentadas pela lista deriva de sua tendência ao 

fechamento e à exclusividade de um segmento, em confronto com as demais, receptivas 

à diversidade. 

 

 

Lelist  

  

A Lelist (http://br.groups.yahoo.com/group/lelist/) também é uma lista de 

discussão criada por lésbicas brasileiras e a elas dirigida prioritariamente. Mas, em 

contrataste com a anterior, ela é aberta também à participação de gays, bissexuais, 

transgêneros e simpatizantes. A Lelist propõe um espaço voltado para a discussão e 

reflexão sobre temas inerentes à homossexualidade, tais como direitos humanos, união 

civil, educação sexual, entre outros que venham a ser sugeridos por seus membros.  

A lista foi criada em 29 de janeiro de 1999, por Priscila Galvão, que é 

moderadora da Lésbicas do Brasil e da Listagls. Em novembro de 2003, a lista possuía 

três moderadoras - Rita Santilli, Amanda (Shiva) e Priscila Galvão – e cerca de 320 

membros. A associação é aberta e anexos de e-mail não são permitidos.  

Trata-se de uma lista bastante ativa que, assim como a Listagls, tem se 

mantido há alguns anos. Em outubro de 2003, a Lelist chegou a receber 1075 

mensagens, uma média de 36 por dia. 

 

  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez 

2003   191   226   345   468   630   367   962   924   704   1075   713   270  

2002   256   269   281   609   512   206   218   392   262   265    178   233  

2001   132   132   151   159   234   217   375   296   218   426    426   416  

2000   717   513   790   386   294   295   164   166   224   197    129   111  

1999      184   174   154   605   719   557   325   210   173    641   585  
 

                                                      (http://br.groups.yahoo.com/group/lelist/, em 10/12/03) 
 

Na página da Lelist, estão disponíveis Arquivos, Links e Fotos. Em 

Arquivos, encontramos dez fotos de Lesgirls, um questionário sobre homossexuais e 
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mercado de trabalho, projetos de lei de interesse, mensagens administrativas enviadas 

automaticamente, e um guia de saúde para mulheres que se relacionam com mulheres. 

Os Links levam a alguns sites afins, cuja temática é a mesma da lista, como: Cio 

(http://www2.uol.com.br:800/mixbrasil/cio/index.htm); GLS Planet; GRRRLS 

(http://www.brmusic.com/vange); LesPage, criado a partir da própria Lelist 

(http://www.geocities.com/WestHollywood/Chelsea/8615/); e Mulheres que Amam 

Mulheres (http://www.geocities.com/WestHollywood/Village/2158/).  

 

 

Famílias alternativas 

 

A Famílias Alternativas/Falt (http://www.grupos.com.br/grupos/familias 

alternativas) é uma lista de discussão para famílias homossexuais. Ela foi criada em 03 

de março de 2002, por Maria Rita Lemos, e possui mais duas moderadoras, Clara 

Palácios (de Buenos Aires) e Jéssica Gutierrez (de São Paulo). 

A lista tem como objetivo discutir os problemas de mães lésbicas e pais 

gays, que têm um relacionamento estável, com filhos biológicos ou adotivos. Ela é 

apresentada como “um grupo para as famílias que são minoria, dentro da minoria! Um 

grupo para mães que são lésbicas, e pais que são gays, que têm também filhos em casa, 

para discutir problemas em comum, preservar e saber ensinar sobre a vida e a 

sexualidade”108. 

 A Falt está listada no diretório Grupos.com., a associação é restrita e 

anexos de e-mail não são permitidos. Apesar de nova, é uma lista que vem crescendo e 

se tornando conhecida do universo homossexual na rede.  

Em novembro de 2003, a Famílias Alternativas possuía aproximadamente 

57 membros. Ela tem se mantido ativa e, em julho de 2003, atingiu 1050 mensagens, o 

que significa uma média de 35 mensagens diárias nesse mês. De acordo com sua 

                                                 
108 http://www.grupos.com.br/grupos/familiasalternativas 
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fundadora, “em um ano, foram trocadas 5144 mensagens, e recebemos 853 

visitantes”109. 

 

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2002     162 285 308 116 243 223 351 349 645 467 

2003 582 673 690 438 345 722 1050 942 665 452 244  
 
                                                                    (http://www.grupos.com.br/grupos/familiasalternativas, em 13/11) 

 

O tema central da Falt gira em torno da homossexualidade e do círculo 

familiar. Logo, são discutido assuntos relacionados, por exemplo, à guarda dos 

filhos, a problemas ligados a eles, à reação dos familiares, à reação dos ex-

companheiros heterossexuais ou à adoção de crianças por homossexuais. Além 

desses, também são debatidos temas como religião, “saída do armário”, dicas de 

livros e filmes, dentre outros que fazem parte do repertório da lista. 

Segundo informações enviadas pela criadora da lista110, a Famílias 

Alternativas reúne membros com uma faixa etária que vai dos 18 aos 60 anos. Quase 

a totalidade dos participantes da lista são homossexuais, sendo a maioria deles do 

sexo feminino. Quanto ao nível de escolaridade, prevalece a formação universitária, 

são professores, psicólogos, profissionais liberais, pesquisadores e vários 

advogados. Lemos registra ainda que, no começo da lista, a maioria dos 

participantes se identificava apenas por intermédio de nicks, mas ressalta que este 

perfil está se modificando, pois “muita gente já está saindo do armário”111. Segundo 

ela, se “comunidade é um grupo de pessoas que se relaciona entre si, tem laços, tem 

interesses comuns. Por definição, e por amor, somos uma comunidade”112. 

Houve um encontro “oficial” da lista Família Alternativas, em maio de 

2003 (em Campos do Jordão), e outro estava sendo programado para janeiro de 

2004. Todavia alguns membros já se encontraram outras vezes, inclusive na Parada 

do Orgulho GLBT de São Paulo, onde desfilaram juntos, com uma faixa.  

                                                 
109 Idem. 
110 Mensagem pessoal: Nicole Teimosia. Re: Familias Alternativas – reencaminhando. 08/12/03. 
111 Idem 
112 Idem 
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Se os sites se apresentam como espaços por intermédio dos quais podemos 

melhor nos informar sobre o universo gay, as listas de discussão se apresentam como 

ambientes nos quais se torna possível a formação de comunidades virtuais associadas a 

esse universo. 

Uma das características da comunidade gay é abrigar uma diversidade de 

subcomunidades, que também se fazem presentes no ciberespaço. Como vimos no 

decorrer deste capítulo, existem ambientes on line específicos para adolescentes, 

militantes, acadêmicos, judeus, advogados e famílias gays. Enfim, para uma 

diversidade que, junta, compõe a paisagem de uma comunidade ampla e inclusiva, 

compartilhada, que independe da territorialidade física. 
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4. AS COMUNIDADES DA LISTAGLS E DA E-JOVENS 

 

 
É tanta coisa pra gente saber 

O que cantar, como andar, onde ir 
O que dizer, o que calar, a quem querer 

Reagir e ouvir o coração responder: 
“Eu preciso aprender a só ser” 

Gilberto Gil 

 

 

O presente capítulo se centra em duas listas de discussão: a Listagls e a E-

jovens. Inicialmente, buscamos apresentá-las e caracterizá-las enquanto comunidades 

virtuais. Em seguida, nos detemos nos assuntos nelas mais debatidos, no grau de 

interatividade existente entre os seus membros e na forma como eles se identificam 

e se relacionam nos ambientes das listas. Nesse sentido, o referencial teórico 

trabalhado no decorrer da tese serve de suporte para a análise desenvolvida, que se 

baseia, essencialmente, em mensagens postadas e em observações feitas durante o 

tempo em que acompanhamos essas listas.  

Para demonstrar de que forma acontecem as interações entre os membros 

das comunidades virtuais da Listagls e da E-jovens, bem como o transito que eles 

constroem entre os ambientes on line e off line, o capítulo é ilustrado com diversos 

relatos de acontecimentos, pequenas narrativas construídas a partir de seqüências de 

mensagens sobre um mesmo tópico/assunto. Essas breves histórias deixam entrever o 

quanto os membros dessas comunidades, por intermédio de suas vivências e da escrita 

de si, que a participação continuada nas listas possibilita, se engajam em causas 
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comuns, se solidarizam uns com os outros, compartilham experiências e se constituem 

enquanto homossexuais. 

 

 

COMUNIDADES VIRTUAIS GLS 

 

O termo comunidade virtual já faz parte do vocabulário contemporâneo. No 

entanto, ele vem sendo utilizado, indistintamente, para fazer referência a agregações 

eletrônicas que, por vezes, estão longe de se caracterizarem enquanto tal. Entendemos 

como comunidades virtuais aqueles grupos de indivíduos que se relacionam no 

ambiente on line com continuidade, partilhando experiências, explorando afinidades ou 

interesses comuns, expondo a vontade de estar-junto e o sentimento de pertencimento. 

As comunidades virtuais são ambientes comunicacionais eletivos, produzidos pela 

interação entre seus membros e alimentados por suas contribuições; são territórios 

simbólicos eletrônicos.  

Dentre os espaços disponíveis na rede, o das listas de discussão apresenta-

se como um dos mais propícios para a formação de comunidades, pois ele possibilita 

uma comunicação contínua, o partilhar de histórias e a construção de uma memória 

comum – características essenciais que permitem a identificação de uma comunidade, 

seja ela real ou virtual. Além disso, como ressalta Simone Pereira de Sá (2000), o 

caráter comunitário das listas, “se estabelece a partir do acesso às mensagens que são 

recebidas pelos participantes – criando um fórum de discussões permanente, para além 

das eventuais chegadas e partidas de um ou outro membro”.  

 Se, no capítulo anterior, descrevemos várias listas de discussão gays, 

ressaltando suas especificidades e a diversidade da inserção da temática homossexual 

na rede, neste privilegiamos duas listas GLS que, acreditamos, podem ser 

caracterizadas mais precisamente como comunidades virtuais. A opção pela Listagls e 

pela E-jovens se justifica por elas estarem entre as mais conhecidas do público gay na 

rede, não serem dirigidas a segmentos particulares desse público e permanecerem 

abertas aos simpatizantes. Também determinou nossa escolha a continuidade – essas 
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listas se mantêm ativas há anos, independente da saída de alguns membros antigos e 

entrada de novos –, e a finalidade, são públicas e agrupam um número expressivo de 

indivíduos, que se reúnem a partir de afinidades e tópicos de interesse comuns no 

âmbito da questão homossexual. Além disso, na Listagls e na E-jovens, identificamos 

muitas características que, ressaltadas no primeiro capítulo, conforme autores 

trabalhados (RHEINGOLD, 1996; PALACIOS, 1996; TURKLE, 1997; SÁ, 2000; 

JAUREGUIBERRY, 2000; MARCOTTE, 2001 e LEMOS, 2002), permitem que certas 

agregações eletrônicas possam ser consideradas como comunidades virtuais. 

A Listagls existe há mais de sete anos, é uma das mais antigas e 

importantes do Brasil. Em novembro de 2003, ela reunia aproximadamente 456 

membros e, ao longo desse ano, recebeu uma média de 30 mensagens diárias. Como 

vimos no capítulo anterior, em se tratando de listas de discussão, ela é a principal 

referência para os gays na rede. Na Listagls, além de serem debatidas questões pontuais 

de interesse de seus participantes, muitas vezes, a partir dos debates nela travados, 

surgem projetos e também ações concretas em prol dos direitos dos homossexuais 

brasileiros.  

A E-Jovens, obviamente, abrange um público mais jovem, que cresceu com 

as novas tecnologias de comunicação digital, com o surgimento da cena GLS e com 

uma maior inserção e visibilidade dos homossexuais em nossa sociedade. Ela existe há 

mais de dois anos e, em novembro de 2003, reunia 883 membros. A lista E-jovens é 

apresentada como “a mais nova comunidade que está se formando na internet” e seu 

espírito pode ser traduzido no slogan “ser gay é muito mais legal do que você pensa!”. 

Tanto na Listagls, quanto na E-jovens, foi postada uma média de 30 

mensagens diárias durante o ano de 2003, o que pode ser considerado não só um 

intenso tráfego de mensagens e uma significativa troca de informações, mas, também, 

uma efetiva interação entre os participantes ativos de ambas as listas, que buscaremos 

evidenciar nesta análise. 

Se as interações desenvolvidas na rede são facilmente observáveis, os laços 

sociais existentes entre os indivíduos, que permitem compreender os mecanismos que 

estão na base da formação de comunidades, são mais delicados de decifrar. Segundo 
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Marcotte, para que uma comunidade se forme no ciberespaço é preciso que diversos 

mecanismos estejam presentes; é através “da presença de um líder, de um sentimento 

de pertencimento ao grupo, de regras compartilhadas, de valores comuns, de linguagens 

particulares, que pode ganhar vida uma comunidade virtual” (2001)113.  

No caso da Listagls e da E-jovens, esses mecanismos puderam ser 

observados. No que se refere à presença de um líder, além dos proprietários (criadores) 

e dos moderadores – figuras indispensáveis ao funcionamento das listas –, também 

muitos participantes atuam, em certos períodos ou em aspectos específicos, como 

líderes, estimulando as discussões e intervindo nos debates. O sentimento de 

pertencimento ao grupo também é visível (ou legível) nas mensagens em ambas listas, 

bem como estão presentes e são acatados as regras de funcionamento, os valores 

comuns e uma linguagem particular, como veremos no decorrer deste capítulo. 

O estabelecimento de relações estáveis entre os membros de comunidades 

virtuais exige uma sensibilidade particular e esta se desenvolve, gradualmente, através 

da aquisição de habilidades que permitam superar os obstáculos ao bom 

desenvolvimento das interações. Marcotte ressalta que é observando os outros que um 

novo usuário adquire meios de se apropriar da mediação técnica e de integrar elementos 

culturais de outros usuários da rede. Antes de desenvolver uma relação com os demais 

membros da lista, é necessário que esse usuário domine um computador e programas, 

conheça os modos de expressão disponíveis e aprenda uma nova forma de interação. 

Em seguida, é preciso se apropriar da cultura dos usuários dos ambientes que freqüenta, 

conhecer seus valores, o sistema hierárquico, o que é admissível ou não, a maneira de 

começar uma discussão, etc. Quer dizer, o momento inicial, que consiste em qualificar-

se para interagir técnica e socialmente, pode tomar algum tempo. 

Essa etapa de iniciação, de aprendizagem, não só foi por nós observada 

como foi explicitada por vários participantes das listas de discussão E-Jovens e 

Listagls, sobretudo da primeira. Como mostram as mensagens que seguem, por vezes 

os novos membros precisam de um tempo para compreender a dinâmica da lista na qual 

se inserem: 

                                                 
113 “le présence d'un leader, un sentiment d'appartenance au groupe, des règles partagées, des valeurs communes, des 
langages particulières, que peut prendre vie une communauté virtuelle”. 
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Oi galera tudo bem... meu nome é Emerson estou aqui a pouco 
tempo mas não entendi ainda como funciona... gostaria de trocar 
mensagens com pessoas de todos os lugares... (Re: [E-jovens] Les 
Girls. 04/08/03). 

 

oi! eu sou noviiinho aki, entaum eu num to entendendo direito as 
coisas! to recebendo varios e-mail e tals! O_O Mais agora acho q ja 
intendi... =P ([E-jovens] oiiii gente!! 24/06/03). 

 

A rede favorece a emergência de um processo de sociabilidade no qual os 

indivíduos constroem suas identidades a partir da experiência com diferentes formas de 

interação. A vivência nas comunidades virtuais da Listagls e da E-jovens se apresenta 

como uma experiência circular (do real ao virtual e vice-versa), por intermédio da qual 

seus membros têm a possibilidade de potencializar e atualizar aquilo que são ou que 

gostariam de ser no ambiente off line. Nesse sentido, elas podem ser consideradas como 

amplificadoras de intenções sociais já existentes nesse ambiente. A própria experiência 

da homossexualidade, não podendo, muitas vezes, ser plenamente vivida no cotidiano 

off line, é potencializada e atualizada pelos membros dessas listas no ambiente on line. 

 

As duas listas de discussão têm em comum a temática homossexual, mas 

apresentam diferenças significativas quanto ao perfil de seus membros, aos assuntos 

debatidos e aos seus respectivos objetivos. A Listagls reúne participantes de uma faixa 

etária ampla (de 20 a 50 anos) e entre os assuntos nela trazidos à tona destacam-se 

aqueles que envolvem, de alguma forma, a luta por direitos e o estabelecimento de 

políticas públicas referentes à questão homossexual. A E-jovens reúne, 

majoritariamente, adolescentes e jovens gays (entre 14 e 21 anos). De modo diferente 

do que acontece na Listagls, são mais comuns mensagens de cunho pessoal do que 

sobre os direitos dos homossexuais, ou sobre outros assuntos relacionados à militância 

ou, ainda, à engajamentos na sociedade de maneira geral, o que parece uma 

característica da geração que a constitui. 

Ao contrário dos participantes da Listagls, que em sua maioria são adultos, 

independentes, com compromissos sociais e profissionais, além de mais conscientes de 



 175

suas orientações sexuais e de seus direitos, os participantes da E-jovens vivem uma fase 

de descobertas, muitos não têm amigos gays e nem mesmo a certeza de serem gays. 

A tomada de consciência ou a aceitação da própria homossexualidade não 

constituem processos psicológicos simples e apresentam-se mais complexos ainda na 

adolescência, pela dificuldade que os jovens têm para compreender seus sentimentos e 

exprimi-los, ainda mais em ambientes que censuram a expressão de desejos tidos como 

desviantes. Nesse sentido, Marina Castañeda (1999) ressalta que a primeira fase de 

construção da identidade homossexual é impregnada de dúvidas; numa segunda fase, 

quando o jovem consegue nomear o que sente, ele começa a reconhecer seus desejos e 

sentimentos, a explorá-los, e a desejar partilhá-los com um confidente. Daí, a 

homossexualidade pode se tornar o tema principal de sua existência.  

Para os adolescentes e jovens gays, o ciberespaço surge como um lugar 

onde eles podem, mais facilmente, expressar e, até mesmo, construir sua 

homossexualidade, se for o caso. Isso porque, diferentemente do que acontece no 

ambiente off line, no ambiente on line das comunidades virtuais gays esses jovens 

dificilmente serão censurados; ao contrário, nele encontrarão outros jovens em situação 

análoga, com os quais poderão debater suas dúvidas e sair do isolamento a que o 

ambiente off line, muitas vezes, os conduz. 

 

Diversas características das comunidades virtuais da Listagls e da E-jovens 

nos levam a associá-las a duas concepções diferenciadas de comunidade propostas por 

Bolle de Bal (1985, p.153): a comunidade militante e a comunidade maiêutica. 

Considerando-se estas duas possibilidades de constituição de comunidades e as 

características das duas listas que aqui priorizamos, podemos dizer que a lista E-jovens 

se aproxima mais da idéia de comunidade maiêutica, que visa o interior (os seus 

membros, as suas vidas), que procura se distinguir dos modelos tradicionais de 

relações, experimentar novos tipos de troca e diálogo, e tornar-se modelo de uma nova 

cultura, na qual “ser gay é muito mais legal do que você pensa!”. Essa perspectiva 

diferenciadora está bem exposta nas mensagens a seguir descritas: 
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como este site mudou completamente minha vida, deve ter mudado 
de uma porção de garotos, que mudam somente de endereço, mas 
todos passam pelas mesmas coisas, tem quase sempre os mesmos 
problemas com seus pais, os mesmos medos, este grupo criado para 
trocar e-mail, é 1000! É a única forma que muitos de nós 
conseguimos colocar para fora nossos medos. (Re: [E-jovens] E-
JOVEM 2 ANOS. 22/08/03). 

 

Eu gosto muito de fazer parte dessa lista, pois aqui é discutido temas 
que geralmente o(a)s garot(a)s como nós não tem com quem 
discutir. Eu acho que o e-jovem é um site/lista muiiiiiittto legal, que 
quem acessa com certeza não está em busca de fotos de homens nús 
(...) Confesso que eu já tive muita paranoia na cabeça, me rejeitei e 
coisa e tal. Hoje e me aceito do jeito que sou e descobri que ser gay 
é mais legal do que eu pesava. Mas hoje ainda há muitos garotos 
paranoicos, com muitas dúvidas na cabeça sobre o que é realmente, 
principalmente com toda essa pressão da sociedade contra os 
homos.... (...) Depois que eu encontrei o site eu pude ver que muito 
mais gente igual eu, que passou ou está passando pelas mesmas 
situações. Me senti muito mais confortável e hoje, depois daquela 
paranoia toda, eu continou vendo o site e lendo a lista ([E-jovens] O 
E-Jovem é legal. 31/07/03). 

 

Já a Listagls se aproxima mais da idéia de comunidade militante, que tem 

uma ação orientada para o exterior e busca uma transformação da sociedade, ou seja, 

“que os Direitos Humanos de gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais sejam 

respeitados de uma vez por todas” (Re: (LISTAGLS) Re: Roberto Warken responde. 

04/09/03). 

Bolle de Bal acredita que as comunidades são compostas, normalmente, 

por indivíduos que estão à margem, não por opção política, mas por uma inadequação 

à sociedade. As comunidades, no nosso caso virtuais, seriam um refúgio, uma solução 

encontrada para contornar problemas referentes, por exemplo, à solidão ou ao 

exercício pleno, embora diferencial em relação à norma, da sexualidade, como se pode 

ler nas mensagens a seguir: 

 

eu num acredito que eu nunca tinha procurado alguma coisa tipo esse 
grupo, o e-jovens! aki parece ser tudo!!! Tenho certeza que vou 
conhecer um monti de gente legal! Eu num tenho nenhum amigo 
gay!! ([E-jovens] oiiii gente!! 24/06/03). 
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gostaria de conhecer pessoas para uma boa amizade ou quem sabe 
algo mais , sinto-me muito carente gostaria de ter alguem para poder 
ter um contato [E-jovens] E ai ? 01/08/03). 

 

Em se tratando das comunidades virtuais da Listagls e da E-jovens, as 

observações de Bolle de Bal são pertinentes, porque ambas atraem e reúnem 

indivíduos que, principalmente devido às suas orientações sexuais, se sentem à 

margem e não se encaixam na ordem heteronormativa vigente. Nas duas listas, 

aparecem mensagens que atestam essa inadequação e os problemas dela decorrentes, 

como exemplificam as declarações abaixo transcritas: 

 

Não estou satisfeito com a idéia de ser gay e espero encontrar algo 
aqui que me faça acreditar que vale a pena ((LISTAGLS) 
APRESENTAÇÃO. 09/10/03). 

 

Estou muito confuso mas fiquei feliz em vir parar aqui na lista. 
Pareceu a última esperança. Não agüentava mais continuar. Nunca 
pude me assumir para ninguém. Está sendo muito bom agora pelo 
menos participar de uma lista assim (Re: [E-jovens] Apresentando. 
14/03/02). 

  

A tal sentimento de inadequação, que observamos entre vários participantes 

da Listagls e da E-jovens, alia-se uma outra característica atribuída aos indivíduos 

responsáveis pela formação de comunidades virtuais, ou seja, a de possuir uma 

identidade de resistência.  

De acordo com Castells (1999b), a identidade de resistência é comumente 

desenvolvida por aqueles que se encontram em posições desvalorizadas ou 

estigmatizadas na sociedade, como é o caso dos homossexuais. Eles constroem 

trincheiras de sobrevivência e combate com base em princípios diferentes dos que 

permeiam a sociedade. Abaixo transcrevemos uma mensagem exemplar dessa 

percepção, escrita por um participante da E-jovens, expressiva principalmente pela 

incorporação de um linguajar comum a outras lutas sociais: 

 

Sabe o que observei neste tempos da vida. Que nós somos muitos 
discriminados, mas isto as vezes e bom, pois o povo oprimido, 
sempre se une aos seus semelhante para tentar mudar. Pois olhem 
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bem, quantos grupos existem, gays, lesbicas, ou mais unidos como 
homosexuais, bisexuais e gls. Olhem como a gente as vezes compra 
uma briga numa sala de bate papo, vendo um amigo gay sendo 
ofendido por um hetero. Ou até na rua mesmo.(eu muitas vezes faço 
isso hehe, entro na briga) (...) Olhem nossos protestos, as paradas, 
todos ou quase todos sem medo de expor sua sexualidade e requerer 
seus direitos de um cidadão, diante de todos e tudo.([E-jovens] Em 
comum. 26/12/03). 

 

A participação em comunidades virtuais, ao que tudo indica, permite uma 

reconstrução da realidade por meio da experimentação e de uma maior exposição de 

uma identidade, interditada ou estigmatizada no ambiente off line. Essa participação 

pode ajudar os seus membros a se reposicionarem no mundo, a repensarem seus limites 

e a estabelecerem as fronteiras do seu “eu” e as razões dos seus “outros”. A partir dessa 

premissa, Jauréguiberry ressalta que as identidades virtuais são, na realidade, mais 

“bases de resistência do que pontos de fuga” (2000, p.148)114.  

 

A possibilidade de anonimato, assim como a de criar nomes e apelidos (que 

podem ou não corresponder aos do ambiente off line) é um dos fatores determinantes 

do interesse que a rede desperta, influenciando, ainda, a forma como os indivíduos irão 

conduzir suas experiências no ambiente virtual. Até mesmo porque, como já 

ressaltamos, muitas vezes se torna mais fácil relatar sentimentos e experiências íntimas 

para desconhecidos, com os quais se tenha afinidade, do que para pessoas conhecidas 

com as quais se convive no dia a dia do ambiente off line.  

Nas Listagls e na E-Jovens observamos que, se a prática do anonimato total 

satisfaz os lurkers – participantes que lêem as mensagens, mas nunca ou quase nunca se 

manifestam –, essa prática parece não satisfazer, em contrapartida, os participantes 

ativos.  

A observação da Listagls, pelo período de mais de dois anos, nos leva a 

acreditar que a maioria dos seus participantes ativos utiliza uma identidade que é 

extensiva a do ambiente off line. Grande parte assina as mensagens postadas com 

nome e, muitas vezes, sobrenome; isso quando não acrescentam uma assinatura ou 

                                                 
114 “bases de résistance que des points de fuite”. 
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carimbo com seus vínculos com alguma instituição, endereços, telefones ou páginas 

pessoais na rede: 

 

ROBERTO KAISER 
Presidente do 
INPAR 28 DE JUNHO - DIREITOS HUMANOS 
Rua: Jaime Reis, 350 
80.510-010 - CURITIBA/PR - BRASIL 
Fone (41)  324.9501 
Site: www.inpar28dejunho.com 

 

João Marinho 
--- 

Weblog: http://herege.blogspot.com  
Homosexuality, religion, news, sex, gorgeous men and  
day-by-day Take a look!  

 

Míriam Martinho 
19 de Agosto  - Dia Nacional do Orgulho Lésbico 
União estável para casais homossexuais 
Rede de Informação Um Outro Olhar 
R. João Diomedes Leônidas, 96,  
Jd. Bonfiglioli,  São Paulo, SP 
cep 05594-090 
e-mail: uoo@uol.com.br 
fone/fax: (11) 3735.1035 

 

Os participantes da Listagls nela ingressam, quase sempre, utilizando 

nomes usuais, como Carlos, Hugo, Luiz, Paulo, Priscila, Ricardo, Roberto, Yone, e 

assim por diante. Poucos são aqueles que recorrem a apelidos, que não seriam 

usuais no ambiente off line, como Eb, Foxpi, Lightrays, MG ou Plano B. Destes, 

boa parte assina suas mensagens com nomes, os apelidos ficam registrados apenas 

no cabeçalho. Isso nos leva a deduzir que, de maneira geral, os nomes (as 

identificações) utilizados correspondem aos do ambiente off line. Afinal, se os 

participantes ativos dessa lista desejassem o anonimato total, os apelidos seriam 

mais recorrentes nas assinaturas das mensagens.  

Outro fator a ser considerado é que entre os membros da Listagls 

encontram-se várias personalidades atuantes no universo homossexual, facilmente 

reconhecíveis por aqueles que estão familiarizados com tal espaço e, sobretudo, 
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com a militância no âmbito dos GLBT. Dentre eles, estão: Luiz Mott (antropólogo, 

professor da UFBA e fundador do GGB), Beto de Jesus (ex-presidente da 

Associação da Parada GLBT de São Paulo), André Fisher (publicitário e criador do 

site Mix Brasil), Luiz (Lula) Ramires (presidente do Grupo Corsa), Cláudio 

Nascimento (presidente do grupo Arco-Íris), Yone Lindgren (militante carioca), 

Eduardo Piza Gomes de Mello (advogado), Paulo Mariante (Coordenador de Direitos 

Humanos do Identidade - Grupo de Ação pela Cidadania Homossexual), etc. 

Na lista E-Jovens alguns membros também assinam suas mensagens com 

nomes usuais do ambiente off line, e até mesmo com seus prováveis sobrenomes. Mas, 

diferente do que acontece na Listagls, na E-jovens o que reina são os apelidos, os nick 

names. Parte desses apelidos não são usuais no ambiente off line e, quando muito, 

fazem referência a idades, localidades e possíveis características ou personagens com 

as quais os participantes da lista se identificam. Além disso, alguns não são  facilmente 

pronunciáveis, o que atesta a exclusividade do seu uso no ambiente on line: 

´¯ `·åñg&£ø·´¯ `, ^_MooN_^, Adolescente Gay, Batcaverna, Copa Boy, Carioquinha_85, 

Crazy Gatinho, Coelho Azul, Destinyboy, Dragoon Ice, Epa Epa, Filho do meu pai, 

Fitness20a, Free21rj, Garotinho14a, Garoto_floripa2003, Gateen.lolitoso, Gatinho da 

balada, Gatinho teen, Gayforever18, gatito14, Happy Guy, Ibigou, Joana D'Arc, JotaC, 

jsgboy5, Legolas the elf, Lugaid Vandroiy, Nem te Conto, Noturno1986, Teen_boY, 

Rapha Urbano, entre muitos outros. 

O fato dos membros da E-Jovens preferirem os apelidos aos nomes não 

significa, necessariamente, que eles desejem se manter no anonimato total. Alguns 

entram na Internet com apelidos, mas assinam suas mensagens com nomes; outros 

mantêm os apelidos em suas assinaturas e não são questionados por isso. A adoção 

de nicks pode ser entendida, no caso da E-Jovens, mais como atos criativos do que 

abandonos identitários. Até mesmo porque é comum, nessa lista, a divulgação de e-

mails pessoais, números de ICQ, endereços de blogs, páginas pessoais e número de 

celulares, como demonstram as assinaturas a seguir: 

 

André Luiz 
"Se você não se adapta à realidade, adapte-a." 
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ICQ#: 136845942 
Current ICQ status: 
+  More ways to contact me 

 

Garotão Carioca 
www.gaydar.co.uk/garotaocarioca 

 

Fabrício Viana 
Meu Blog/Diário: http://darlan.blig.com.br 
Minhas FOTOS: http://fotolog.net/darlan 
(11) 9880-1793 - ICQ 29140834 

 

Também é comum, na lista E-jovens, o envio de mensagens 

comunicando que o seu remetente estará em algum lugar em dia e hora marcados, 

acrescentando-se a informação sobre a roupa que estará vestindo, para que possa ser 

identificado por outros e-jovens que “queiram aparecer por lá”.  

No período em que antecedeu as duas últimas edições da Parada do 

Orgulho GLBT de São Paulo (2002 e 2003), tanto os membros da Listagls como os 

da E-Jovens combinaram se encontrar durante o evento. As formas propostas para 

que pudessem se identificar são ilustrativas das diferenças existentes entre eles. 

Alguns participantes da Listagls informaram que estariam próximos a determinados 

carros de grupos militantes, assim, ao serem procurados por seus nomes, poderiam 

ser localizados. Já os participantes da E-jovens marcaram encontros em 

determinados pontos da Avenida Paulista (como o prédio da Gazeta) e descreveram 

as roupas que estariam vestindo para poderem ser identificados. Alguns, inclusive, 

foram à Parada com a camiseta do site E-jovem, ao qual se vincula a lista de 

discussão.   

Nas comunidades da Listagls e da E-jovens, as identidades assumidas 

parecem extensivas às do ambiente off line, mesmo que se apresentem como simples 

nicks. Afinal, seus membros expõem muitos aspectos relacionados as suas vidas off line 

no ambiente on line das listas. Depois de alguns meses acompanhando-os, é possível 

saber suas idades, onde moram, o que fazem, se estão namorando, o que pensam sobre 

determinados assuntos, enfim, traçar um perfil e uma breve trajetória de alguns 



 182

participantes mais ativos, nesse dado período - mesmo que não saibamos seus nomes 

ou se os nomes utilizados correspondem ou não aos do ambiente off line.  

Tanto na Listagls como na E-jovens, a maioria dos participantes é gay, 

homossexuais do sexo masculino, mesmo se tratando de listas mistas. Nesse sentido, os 

ambientes dessas listas reproduzem o que se passa em boa parte dos ambientes gays 

mistos da vida off line, nos quais as lésbicas, usualmente, são menos presentes. É 

preciso ressaltar que as lésbicas, os transgêneros e os heterossexuais (simpatizantes), 

mesmo sendo minoria, se integram facilmente nas comunidades da Listagls e da E-

Jovens – o que nem sempre acontece em ambientes gays off line. Pertencer à mesma 

lista já é um indicativo de que se trata de alguém com quem há algo em comum – a 

homossexualidade – ou, ao menos, tem-se em comum o sentimento de respeito às 

diferentes orientações sexuais. Embora eventualmente ocorram demonstrações de 

preconceito com relação aos mais estigmatizados, como os gays afeminados ou as 

lésbicas masculinizadas. 

 

O termo “estigma”, conforme Erving Goffman (1988), refere-se à situação 

do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena e, também, a um tipo 

especial de relação entre atributo e estereótipo. A questão do estigma envolve “um 

processo social de dois papéis no qual cada indivíduo participa de ambos, pelo menos 

em algumas conexões e em algumas fases da vida” (p.148). Esse processo leva os 

indivíduos estigmatizados, como é o caso dos homossexuais, a viverem o que o autor 

denomina de ambivalência de identidade. Quer dizer, tendo ou não um laço forte com 

seus iguais, o indivíduo homossexual pode reagir de maneira diferente “quando vê de 

perto que eles comportam-se de um modo estereotipado, exibindo de maneira 

extravagante ou desprezível os atributos negativos que lhes são imputados” (p.118).  

Como esse indivíduo, por vezes, apóia as normas padrão da sociedade, ao 

mesmo tempo em que sua identificação social e psicológica o mantém unido a 

comunidade gay, ele não consegue nem aceitá-la, nem abandoná-la. A partir dessa 

constatação, Goffman afirma que o indivíduo estigmatizado num determinado aspecto 

pode exibir preconceitos contra os que são estigmatizados em outro. Ou seja, um 
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indivíduo estigmatizado pode tomar em relação àqueles que são mais evidentemente 

estigmatizados as mesmas atitudes que os considerados “normais” tomam em relação a 

ele.  

O preconceito em relação aos homossexuais mais estigmatizados foi pouco 

observado, ou é velado, tanto na comunidade da Listagls como na da E-jovens. No 

entanto, eventualmente, algum participante o manifesta ou faz referência a sua 

existência no meio homossexual, como podemos observar nas mensagens que seguem: 

 

gostaria de dar a minha opinião: Não sou muito a favor de gays 
andarem rebolando e se vestindo como mulheres... Eu sou gay e 
acho que se nasci homem e tenho atração por homem, oq que tem?, 
tenho que ser uma flor para andar com um cara? Tenho 18 anos e 
nunca saí com um cara, porque os que se interessaram por mim só 
foram umas margaridas... ([E-jovens] GAYDAR. 08/10/03). 

 

Gente como existe preconceito entre os próprios homossexuais !!!! E 
nos guetos isso é atitude comum... Temos preconceito contra o gay 
pobre que frequenta a Vieira de Carvalho (Região Central de São 
Paulo), o gay que se assume passivo, o gay idoso, o gay deficiente 
físico... (...) Contra Negro então nem se fala... É a ditadura branca, 
machista, do falo dotado, da moda, classista que impera no nosso 
meio .... Fora é claro os bissexuais são rechaçados, afinal de contas, 
não existe bissexualidade né o cara é uma bicha enrustida... 
(LISTAGLS) para Celso "Curumim". 13/11/03). 

 

Goffman (1988) aponta também para a existência de membros que, no 

interior de algumas comunidades unidas, desviam-se do padrão do grupo e, em 

conseqüência, passam a desempenhar um papel essencial junto ao mesmo, tornando-se, 

por vezes, seu símbolo. Segundo o autor, esse indivíduo é chamado de desviante 

intragrupal porque 

 

se desvia de um grupo concreto e não só de normas, e que sua 
inclusão intensiva, embora ambivalente, no grupo o distingue de 
outro tipo conhecido de destoante – o isolado do grupo que está, 
constantemente, em situações sociais com o grupo mas que não faz 
parte dele. (Quando o desviante intragrupal é atacado por estranhos, 
o grupo pode correr em sua ajuda; quando o isolado do grupo é 
atacado, o mais provável é que tenha que lutar sozinho) (1988, 
p.152-153). 
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Nas comunidades da lista E-jovens e da Listagls, constatamos a presença de 

dois participantes que podem ser associados aos desviantes intragrupais as quais o autor 

se refere. Como vimos, os membros dessas comunidades são, em sua maioria, 

homossexuais masculinos, seguidos de bissexuais e de lésbicas. Os dois participantes a 

que nos referimos, entretanto, são transexuais assumidos. Ao contrário do que seria 

previsível acontecer, se considerarmos a hipótese do preconceito existente entre os 

pares com relação aos mais estigmatizados, esses participantes sempre receberam uma 

atenção especial. Vale dizer, embora se desviassem do padrão do grupo, eles 

cultivavam características e competências que faziam com que fossem não apenas 

respeitados, mas também valorizados.  

Na E-jovens, nos chamou a atenção um participante, a quem já nos 

referimos no segundo capítulo, ele ingressou na lista com o apelido de Tboy e que 

assinava suas mensagens como Carol. Em fevereiro de 2002, satisfazendo a curiosidade 

de um novo membro da lista, que perguntava “o que é vc? vc é bem extrovertida e 

animada, ein?”, Tboy escreve: 

 

Ó, naum sou anssim taaaaaaum extrovertida, alias, começei a ficar 
mais soltinha depois de conhecer jente com a mentalidade parecida 
com a minha, coisa q tem bastante aki no grupo :)))) Tem gente q 
naum me enquadra como realmente gay pq: tenho uma mulher na 
minha vida,q amo independente do fato de ser uma femea, e alem 
disso estou mais pra transsexual do q pra homosexual, tipo, naum me 
conformo em ter nascido menino, desde criança sempre me 
identifiquei com as meninas chegando ao ponto de a cerca de 2 anos 
iniciar um tratamento hormonal.([E-jovens] e-jovem?! e eu? 
04/02/02). 

 

Apesar de ser “diferente” e despertar a curiosidade do grupo, como atesta a 

mensagem acima, Tboy se sentia acolhido na lista E-jovens e se identificava com seus 

membros, o que evidencia a política de inclusividade que, de fato, predomina no grupo. 

Na Listagls, temos Maitê Schneider, que foi, por muito tempo, uma das 

suas participantes mais ativas, sendo suas opiniões sempre consideradas e respeitadas. 

Apesar de se desviar do padrão do grupo, ela era, informalmente, uma de suas líderes, 
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tendo desempenhado um papel relevante e contribuído para a consolidação da Listagls 

enquanto comunidade virtual.  

Em janeiro de 2002, Maitê postou a seguinte mensagem na lista: 

 

o NOSSO site, que fizemos juntinh@s durante estes cinco anos de 
existência, deixa HOJE de existir. Sinto ter que transmitir isto... 
estou realmente MUITO triste. Quem me conhece sabe o carinho 
com que eu fazia e cuidava do site, mas não posso continuar 
(...) Ficarei um tempo sem responder emails, por isso peço que não 
me escreva. Mesmo que queira lamentar a saída do site ou me 
consolar de alguma maneira. Você que me conhece sabe que sou 
forte, mas no momento PRECISO ficar sozinha. Os amigos e amigas 
que conquistei através do site, sejam reais ou virtuais, fazem parte de 
minha história e ficarão para sempre no meu carinho e bem querer, 
tenham certeza disto. ((LISTAGLS) Tristeza. 18/01/02). 

 

Essa notícia mobilizou os participantes da Listagls que, nesse mesmo dia, 

enviaram várias mensagens solidárias como resposta. Ou seja, apesar de não se 

enquadrar no perfil padrão dos membros da lista, Maitê nunca foi tratada como uma 

isolada do grupo, mas sim como uma desviante intragrupal. Quando precisou, a 

comunidade da lista “correu em sua ajuda”.  

A mensagem abaixo sintetiza os sentimentos dos membros da comunidade 

da Listagls em relação a ela e demonstra a disponibilidade dos mesmos para apoiá-la: 

 

minha linda, você disse que não ia ler e-mails, mas caso tenha  
mudado de idéia, saiba que eu e muita gente mais amamos você, 
queremos ver você de novo de bem com a vida, e você pode contar 
com a gente no que a gente puder fazer para ajudá-la. De verdade, 
não são palavras vazias ou protocolares! Você é uma pessoa 
preciosa, uma jóia rara, um exemplo de vida e de dignidade que eu 
admiro de montão! Tome seu tempo, não se entregue à  
depressão, e quando você achar que chegou a hora de dar a volta por 
cima, estamos aqui para apoiar você! ((LISTAGLS) Site da 
Maitê.18/01/02). 

 

Em face a esse tipo de manifestação, na lista e fora dela, apareceu como 

resposta uma mensagem enviada para a lista pelo namorado de Maitê: 
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A Maitê está muito deprimida e se diz sem ânimo sequer para 
responder aos email de apoio que vem recebendo. Ela está isolada do 
mundo. Mas ela é grata por esses emails, telegramas e outras 
manifestações de apoio, e sabe que elas só vêm a reforçar todo o 
carinho que vocês têm por ela, e saibam que ele é recíproco 
(Re:(LISTAGLS) Site da Maitê.18/01/02). 

  

Maitê acabou resolvendo o problema do site e voltou a atuar na 

comunidade da Listagls. As inúmeras mensagens que recebeu dos participantes da lista 

resultam do seu engajamento efetivo na comunidade de pertencimento. Sua história de 

vida era conhecida por boa parte dos membros, que sabia, também, das dificuldades 

pelas quais ela já havia passado, algumas em função de sua transexualidade. Além 

disso, sempre que algum membro da Listagls solicitava ajuda, constatou-se que ela era 

uma das primeiras a se manifestar. No final de 2003, Maitê já não estava mais na 

Listagls, mas, seu nome ainda era citado e textos e recados seus ainda eram 

encaminhados para a lista por algum membro. 

Conforme Goffman, uma comunidade desviante pode vir a desempenhar, 

para a sociedade em geral, as mesmas funções do desviante intragrupal em seu grupo. 

Quer dizer, é possível que essa comunidade possa vir a fornecer “modelos de vida para 

os normais inquietos, obtendo não só sua simpatia, mas também adeptos” (GOFFMAN, 

1988, p.156).  

Essa possibilidade parece se evidenciar, nos últimos anos, com o 

crescimento da cena GLS. Se antes os bares e as boates destinados ao público gay eram 

quase exclusivamente por eles freqüentados, hoje observamos a preferência de muitos 

heterossexuais (os chamados simpatizantes) por lugares que congregam um público 

mais misto, com estilos de vida diferenciados. Assim, de desviantes, os gays passaram 

a constituir uma espécie de modelo alternativo de vida, diferente do modelo 

heteronormativo padrão. No caso da cena GLS contemporânea, tem-se que admitir, 

trata-se de um modelo de vida mais facilmente assimilável, já que mais “enquadrado” e 

inserido nos padrões da sociedade de consumo. 

 No que se refere às comunidades virtuais da E-Jovens e da Listagls, 

notamos que elas despertam interesse em alguns heterossexuais, possivelmente 

descontentes com seus modelos de vida, ou curiosos em relação a outros modelos. 
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Embora em proporção menor, os simpatizantes se fazem presentes em ambas as listas, 

como exemplificam as mensagens: 

 

eu tenho 21 anos, pago minhas contas, sou limpinho, minha mãe é 
maravilhosa e naum sou Gay... Acho o seguinte, eu entrei no site da 
e-jovem por curiosidade e pra pesquisa, tenho amigos q são gays, 
naum tenho nenhum tipo de preconceito contra eles, ou contra qqr 
um, acho q kda um sabe o q faz e naum cabe a mim julgar pela 
aparencia ou decisão (opção sexual) pois somos livres pra escolher o 
q quisermos ([E-jovens] Indignação - Papo Reto. 09/10/03.). 

 

sou heterossexual mas envolvido de forma atípica com o meio gay. 
Tenho muitos amigos e amigas gays, quando saio (todo fim de 
semana) só vou a lugares gays ou GLS e ainda freqüento bate-papos 
gays tanto de minha cidade natal (Juiz de Fora, MG) quanto da 
cidade onde moro (São Paulo). Essa minha fascinação é estranha e 
suspeita, mas eu não sinto atração por homens. Gostaria de participar 
de mais discussões sobre o meio porque julgo que minha ótica 
particular pode contribuir para a diversidade de opiniões 
((LISTAGLS) Apresentação heterossexual. 07/09/03). 

 

Howard Becker (1985) salienta que os grupos chamados de desviantes 

partilham um sentimento de “estar no mesmo barco”, de ter o mesmo tipo de 

problemas. Conforme o autor, esse sentimento acaba engendrando uma subcultura 

desviante, um conjunto de idéias e pontos de vistas sobre o mundo social e sobre as 

maneiras possíveis de a ele se adaptar.  

Segundo Becker, a comunidade homossexual é um bom exemplo: 

 

as revistas e livros escritos por e para eles contém artigos sobre 
homossexuais célebres; artigos biológicos e psicológicos sobre 
sexualidade, visando a demonstrar que a homossexualidade constitui 
um comportamento sexual “ normal”; e artigos jurídicos que 
reivindicam direitos civis para homossexuais. Considerado no seu 
conjunto, esse material fornece a certos homossexuais uma filosofia 
prática que lhes mostra que outras pessoas são como eles, que lhes 
explica porque não há mal algum em ser assim (1985, p.61)115. 

 

                                                 
115 “les revues et les livres rédigés par e pour ceux-ci contiennent des articles sur les homosexuels célèbres, des 
articles biologiques et physicologiques sur la sexualité, visant à montrer que l’homosexualité constitue un 
comportament sexuel “ normal”; et des articles juridiques qui revendiquent  des droits civils pour les homosexuels. 
Considéré dans son ensemble, ce materiel fournit à certains homosexuels une philosophie pratique qui leur montre 
que d’autres gens sont comme eux, qui leur explique pourquoi il n’y a aucun mal à être comme cela”.  
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A maior parte dos grupos desviantes elabora estratégias de autojustificação. 

Tais estratégias contribuem para neutralizar atitudes conformistas que seus membros 

possam ter em relação ao seu próprio comportamento, além de fornecerem razões para 

que eles se mantenham na conduta na qual estão engajados. 

Essas estratégias de autojustificação foram observadas nas duas listas de 

discussão que elegemos, mesmo que se apresentem de formas diferenciadas. Na 

Listagls, elas se materializam com mais freqüência, a partir de justificativas históricas, 

jurídicas e psicológicas. Ou seja, a partir de informações, dados e relatos de vozes 

legitimadas, como é o caso dos militantes de grupos organizados em torno da conquista 

de direitos para os homossexuais. Na E-jovens, essas estratégias se materializam, 

freqüentemente, a partir de um processo de identificação com a cultura midiática, com 

a cena GLS dos grandes centros urbanos, que é adotada quase como um modelo de 

vida, e pelo viés do consumo.  

Becker também assinala que o comportamento desviante de um grupo não 

autoriza que o mesmo possa ser tratado enquanto categoria homogênea. O que existe 

em comum entre os indivíduos tidos como desviantes é, sobretudo, o fato deles 

partilharem a experiência de serem assim etiquetados.  

A mensagem abaixo, de uma participante da lista de discussão E-Jovens, é 

ilustrativa da reflexão sobre si (ou sobre o grupo) que, por vezes, aflora nessa 

comunidade e em outras comunidades gays, acerca das etiquetas que lhes são impostas: 

 

estamos todos aqui nessa lista pq somos JOVENS e pq somos 
GAYS. São rótulos... nos agrupam como mercadorias em gôndolas 
de supermercados. São as famosas segmentações sociais e por mais 
que vc tenha medo delas, vc sempre se encaixa em alguma delas. 
naum e lésbicas? e pans? e trans? se vc se limita a ser apenas um 
rótulo "encaixavel" na sociedade, vc tah condenado a viver sob tds as 
regras, preconceitos e distinções da mesma” eu naum ligo p/ 
sociedade, rotulos, imagem, mercado! q mercado???? eu kero eh bjar 
na boca e ser feliz! kero amar e ser amada, e naum me importa q 
órgão sexual a pessoa tem, importa sim o carater (Re:[E-jovens] 
sobre bi... 27/08/03).  

 

O fato de os membros da E-jovens e da Listagls partilharem a experiência 

de serem etiquetados como “desviantes”, homossexuais, gays, “veados”, “bichas”, 
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“sapatas”, “bolachas”, entre outros epítetos, colabora para que haja uma identificação 

entre eles e, conseqüentemente, uma maior disponibilidade para a interação.  

 

 

ESSES E OUTROS ASSUNTOS 

 

Nos meses de outubro e novembro de 2003, período escolhido para uma 

abordagem mais descritiva do funcionamento das listas, circularam 1.419 mensagens 

na Listagls, postadas por, aproximadamente, 16% do total de participantes (71 dos 456 

inscritos na lista). Nesses meses, muitos assuntos foram trazidos à tona, como é de 

praxe, embora nenhum tenha se desenvolvido por longo tempo. Apesar disso, em seu 

conjunto, eles são expressivos do que usualmente circula e se discute na Listagls. 

Relacionamos, a seguir, alguns deles, organizados a partir dos títulos originais e 

priorizando-se aqueles que entendemos representativos de temáticas reincidentes na 

lista, com a ressalva de que a extensa e por vezes redundante enumeração de assuntos é 

aqui indispensável para que se tenha um panorama mais nítido da sua incidência: 

 

A “ditadura” do ativo e a “dita mole” do passivo 
A Relação Aberta 
AIDS e sexo oral! 
Artigo: A dissimulação do branco de esquerda  
Assassinatos de homossexuais 
Beijaço em Brasilia: sucesso (fotos) 
BOA NOITE CINDERELA AGAIN 
Cabeleireiro assassinado com 27 facadas 
Denuncia 
Deputado quer impedir beijos entre homossexuais em público 
E-mail enviado à Coca-Cola, sobre Charlie Brown Jr 
filme gay mais caro SENHOR DOS ANÉIS - AS DUAS TORRES 
Frente Parlamentar e beijo gay 
Genes determinam sexualidade 
Hoje Programa Ao Vivo na TVE sobre PROJETO LEI DA UNIAO  
Jornal do Brasil 16/10/03 - coluna Hildegard Angel - Turismo Gay 
no Rio 
Justiça Federal Garante Direito a Casal Gay em Curitiba 
livro de uniao estável 
Mais uma do Vaticano 
Mix Brasil  
Nova droga para AIDS é lançada em Conferencia 
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O NÃO-VOTO COMO FORMA DE AÇÃO POLÍTICA 
AFIRMATIVA 
PALESTRA EM BATALHÃO DA PM 
Propostas EBGLTAFIRMATIVAS GLT NO MINISTERIO DA 
CULTURA 
Quem e quantos somos 
Será que os objetivos da lista mudaram e não fomos avisad@s?? 
sobre o projeto homofóbico 
Texto sobre identidades lésbicas 
URGENTE: CARDEAL DO RIO CONTRA VIDEO AIDS 
Violência física e roubo à gay! 

 

Como podemos observar, temos aí, majoritariamente, questões coletivas 

que, de alguma forma, envolvem homofobia, denúncias de violência contra os 

homossexuais e iniciativas em prol dos seus direitos. Destacam-se, ainda, a posição da 

igreja católica em relação à homossexualidade e informações sobre a Aids, temas 

reincidentes, que se fizeram presentes também nesses dois meses. Esse conjunto de 

assuntos desenha, com nitidez, as razões pelas quais a comunidade virtual construída a 

partir da lista pode ser classificada como estigmatizada e desviante, ao mesmo tempo 

em que justificam, para a Listagls, a classificação de comunidade militante, segundo a 

tipologia propostas por Bolle de Bal. 

Outro assunto presente no período escolhido como amostragem, que 

merece destaque – embora seja permanente nas listas –, faz referência à dinâmica e aos 

objetivos da lista. Este assunto vem à tona, em geral, quando alguma discussão entre os 

participantes se transforma em embate pessoal ou algum comentário, por vezes mal 

interpretado, gera reações agressivas. Nesses casos, evidencia-se a preocupação por 

parte do proprietário, dos moderadores e de alguns membros da lista em não permitir 

que esses embates venham a prejudicar a comunicação do grupo: 

 

Beto, Felizmente você apareceu para também por ordem na 
casa...(...) Ainda bem que o mal entendido foi desfeito!! (Re: 
(LISTAGLS) Será que os objetivos da lista mudaram e não 
fomos avisad@s?? 11/11/03). 

  

No que se refere a lista E-jovens, foram postadas 1.612 mensagens nos 

meses de outubro e novembro de 2003, enviadas por cerca de 22% dos participantes da 
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lista (190 dos 883 inscritos). Se compararmos os assuntos dessas mensagens com os 

daquelas postadas na Listagls, logo percebemos que alguns deles se fizeram presentes 

em ambas as listas, às vezes, com títulos idênticos: 

 

A "ditadura" do ativo 
AIDS e sexo oral 
ChArLiE bRoWn Jr  "EnTãOoOoOo Já ErA....... 
Deputado quer impedir beijos entre homossexuais em público 
Discurso contra a Frente Parlamentar 
Mix Brasil  
Nascemos gay? 
Quem e quantos somos 

 

Em face disso, é preciso atentar para o diálogo existente entre as listas de 

discussão gays na rede, incluindo as listas que priorizamos para análise neste capítulo. 

Por exemplo, das mensagens cujos títulos destacamos acima, a primeira se originou na 

Listagls e foi repassada na E-Jovens (com um significativo corte de parte da sua 

formulação inicial); já a segunda circulou inicialmente na E-jovens para depois chegar 

na Listagls. De qualquer sorte, os assuntos que transitaram entre as duas listas no 

período, além de darem conta dos aspectos já apontados, que constituem o cotidiano 

das preocupações e dos investimentos dos gays que delas participam, expõem um outro 

item relevante para qualquer comunidade: o interesse em fazer circularem informações 

que atestam a existência efetiva da comunidade na qual que se une virtualmente (Quem 

e quantos somos).  

Antes de darmos continuidade à análise dos assuntos debatidos, faz-se 

necessário tecer alguns comentários a respeito do percentual de participantes que 

enviou mensagens para essas listas no período em questão: 16% do total de 

participantes da Listagls e 22% do total da E-jovens. A primeira vista, esse percentual 

pode parecer irrisório, sobretudo em se tratando de duas comunidades. No entanto, é 

preciso lembrar, como registra Lemos, que as comunidades virtuais “agregam pessoas 

que enviam mensagens de maneira assídua, outras que preferem manter uma postura 

passiva e apenas lêem as mensagens (os chamados lurkers)” (2002b). Além disso, 

como acrescenta McCleary, se todos “os lurkers começassem a falar, como se poderia 

estabelecer um fluxo razoável de mensagens?” (1996, p.139). Considerando que a 
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Listagls possui mais de 400 membros e a E-jovens mais de 800, pode-se afirmar que a 

existência de membros que se mantêm silenciosos contribui para a comunicação nessas 

listas. 

Outros assuntos abordados na lista E-jovens em outubro e novembro de 

2003, cujos títulos mais representativos reproduzimos abaixo, oferecem um panorama 

dos interesses de uma nova geração de gays. Uma geração mais ligada à televisão, ao 

cinema, à música, ao consumo e à sociabilidade do que às questões políticas 

envolvendo os direitos dos homossexuais: 

 

Algo sobre bissexualidade. 
alguem por favor.. 
babado forte 
Bate-papo com Thiago Lacerda 
Beijando Jessica Stein 
Beijo e Sexo 
Britney Spears diz em entrevista que talvez vire lésbica 
Caso perdido....... (Mamãe e papai) 
Comercial Gay da TIM e da AXE ! 
Dica de teatro !!! 
Drag Queens 
Elite Gay 
Em defesa de Michael Jackson 
encontros Shopping Tijuca 
Felipe Dylon arrasa em show no Rio de Janeiro 
festa do e-jovens  no rio 
Mix Brasil  
Fimes gays 
Gabriel Azevedo será o namorado de Kayky Brito 
GAYDAR 
IBIRAPUERA?? VAMOS?? Neste DOMINGO!!! 
Julieta e Julieta 
kid abelha na veia 
Mais uma mesangem das lésbicas da novela 
Matheus do POPSTARS 
Me ajudem por favor !!!!!! 
minha amiga é homofobica? 
minha primeira balada hetero ( eu sobrevivi !!! ) 
o Junior???? 
oieee para todos!!! + Metrossexualismo 
O (não) BEIJO 
Parada 2004 
Pink X Madonna 
Veados?? 
saindo do armário 
Sobre o preconceito hj 
What if I am...?! 
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Observa-se, já nos títulos desses assuntos, uma predominância daqueles que 

têm a cultura midiática e/ou comercial como fio condutor. Essa reincidência ocorre, 

acreditamos, em virtude da crescente importância dessa cultura e pelo fato dela estar se 

constituindo, cada vez mais, em fator de identificação e sociabilidade. Por intermédio 

dessa cultura, as indiossincrasias das pessoas são evidenciadas e o estilo de uma época 

e o de uma geração se esboça.  

A chamada cultura do entretenimento, na qual o indivíduo se mostra mais 

interessado em lazer, em momentos de recreação e em diversão, tem forte presença 

entre os e-jovens. Do mesmo modo, eles parecem preferir as práticas societais às 

práticas culturais, evidenciando assim a importância da sociabilidade nos hábitos e nos 

modos de consumo de cultura na contemporaneidade. Nesse sentido, dados de uma 

pesquisa desenvolvida entre os estudantes da USP, coordenada por Teixeira Coelho 

(1996), apontam para o fato de que a maioria deles se preocupa em obter, em suas 

práticas culturais, representações que lhes proporcionem a sensação de serem 

reconhecidos como membros de uma coletividade. O mesmo observamos entre os 

membros da E-jovens, que também parecem se interessar mais pela informação a 

respeito das práticas e produtos culturais do momento do que, efetivamente, consumi-

las.  

Parece interessar mais aos jovens de hoje o que é de acesso direto e 

imediato. Tal fato, de certa forma, reforça a tese de um declínio das idéias de delegação 

e de representação. A partir dessa reflexão, a transfiguração do político em doméstico, 

segundo tese apontada por Michel Maffesolli (1997), também pode ser observada na 

lista E-jovens. De maneira geral, os membros dessa lista não se vinculam a nenhum 

grupo organizado ou a partidos políticos, mas se engajam, em primeiro lugar, àquilo 

que lhes é próprio ou mais próximo, tais como a família, os amigos (“reais” e virtuais) 

ou mesmo (na órbita da atuação de) seus ídolos.  

É mais comum na E-jovens do que na Listagls, por exemplo, a referência a 

personalidades conhecidas do mundo artístico que também seriam gays. Se tomarmos a 

cena musical como exemplo, além de Cássia Eller e do grupo Legião Urbana, vários 
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outros ídolos e grupos nacionais e internacionais são citados com freqüência, como 

Madonna, Britney Spears e a banda T.A.T.U. Como atesta a mensagem que segue, para 

muitos dos participantes da lista E-jovens a “saída do armário” dessas figuras 

proeminentes estimularia e facilitaria um processo de aceitação social ou pública da 

homossexualidade: 

 

Os famosos gays têm sim responsabilidade social e devem ser 
cobrados por isso. Com absoluta certeza, sem medo de errar, tornar-
se-ia muito mais fácil para nós, "atrás dos armário", revelarmo-nos 
gays se esses famosos se assumissem pois a sociedade enchergaria a 
homossexualidade com mais naturalidade. ([E-jovens] Sobre o 
Junior e outros famosos gays... 08/12/03). 

 

Como se trata de uma lista de adolescentes, um dos ídolos com o qual os 

membros da E-jovens mais se identificam é o cantor Júnior (da dupla Sandy e Júnior), 

mesmo que a sua orientação sexual não seja de conhecimento público. Houve, 

inclusive, a proposta de uma campanha virtual para que Junior aparecesse na revista G 

Magazine, dirigida ao público gay. O “assunto Júnior” é um dos mais recorrentes da 

lista e, mesmo que não agrade a todos os participantes – conforme se constata abaixo –, 

boa parte deles defende como natural que a orientação sexual dos “famosos” seja alvo 

de comentários: 

 

O que se faz aqui vez ou outra com a sexualidade alguns famosos e 
famosas (Júnior em especial *rs) é o mesmo que as revistas de 
fofoca fazem com o cabelo da Fernanda Lima, que o Galvão faz do 
condicionamento físico dos Ronaldos (eles se multiplicam, não?), 
que a maioria das pessoas faz com as outras... comentar! (Re: [E-
jovens] Por favor comunidade G, deixem de ser homofóbicos. 
16/12/03). 

 

Através desses comentários, percebe-se que entre os membros da E-jovens 

há uma necessidade de identificação com figuras que, de certa forma, abonem suas 

condutas - como é o caso de “famosos”. Estas figuras, por um lado, compensariam a 

ausência de modelos de conduta que, para os jovens heterossexuais, podem ser mais 

facilmente encontrados na própria figura paterna, ou materna, por exemplo.  
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Nesse sentido, é interessante ressaltar a receptividade dos E-jovens para 

com a participação da mãe do criador da lista: 

 

Nossa que legal. temos uma mama nesta sala. será que vc "Ana 
Ribeiro" será que posso te chamar de "Mama", pode dar conselhos. 
Para mim e outros garotos que muitas das vezes necessita de 
conselhos ou de uma simple pessoa que possa escuta-las. Uma 
pessoa como vc, uma mulher que entende, como nós somos. Pois 
para mim não posso ter ajuda da minha mãe pois ela não sabe sobre 
minha opção sexual. e como vc é uma mulher e acho que deve ser 
mãe, deve entender isso. É muito legal te uma uma pessoa como vc 
no grupo (Re: [E-jovens] Preconceito... 02/12/03). 

 

Apesar de os participantes da lista E-jovens apresentarem uma atitude 

aparentemente mais individualista ou hedonista do que a dos participantes da Listagls, 

observamos que essa atitude tende a se modificar a partir do momento em que esses 

jovens começam a se engajar mais com a comunidade de pertencimento e a conviver 

mais com o universo gay na rede.  

A trajetória de um participante da E-jovens, que inicialmente assinava suas 

mensagens como Bebê Show, é ilustrativa desse processo. Começamos a observá-lo na 

lista em 2002, quando ele ainda não havia assumido publicamente sua 

homossexualidade. Passado algum tempo, esse participante “saiu do armário”, 

enfrentou os preconceitos relacionados à sua orientação sexual (e suas conseqüências), 

e começou a se engajar em iniciativas coletivas na conquista pelos direitos dos 

homossexuais.  

 

Pois é, o momento que eu achei que estava longe de acontecer, 
aconteceu, tenho até as 23:59 de sexta-feira, 04, para deixar minha 
casa. Bom, creio que a grande maioria saiba dos meus problemas em 
casa, pois meus pais são evangélicos e não me aceitar, porém agora 
eles estão me culpando por TODOS os problemas da casa, e 
disseram que se até sexta-feira eu não "virar homem" é para eu viver 
minha vida longe, pois eles não estão "sendo abençoados" porque 
sou homossexual (...) até meu prazo tenho uma solução para 
continuar aqui, VIRAR HETEROSSEXUAL, eu não serei tolo a tal 
ponto, de mentir pra eles, para manter meu conforto aqui, e me enfiar 
mais ainda em mentiras, já que tudo o que faço no meio glbt, acho 
eu, que é desconhecido para ele, pois na verdade eles acham que gay 
"só da o cú e chupa pau". Bom, estou apenas mandando este e-mail 
para deixar vocês cientes, já que sei que muitos amigo me conhecem 
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e se preocupam comigo, que se eu der uma sumidinha, estou bem, 
apenas refazendo minha vida. (...) Agradeço de coração àqueles que 
leram o email e mais ainda aqueles que se preocupam comigo e que 
tem um carinho especial por mim ((LISTAGLS) Erik, expulso de 
casa! 01/07/03). 

 

Menos de um mês após, circulou a mensagem abaixo, que atesta a passagem da 

angústia no ambiente familiar, e dos embates entre religiosidade cristã e orientação sexual, para 

a militância, ou dito com outras palavras, a passagem de uma postura reativa para uma postura 

ativa, expressa na afirmação de direitos e na militância: 

 

Estou buscando blogs, sites, textos e listas de discussão com a 
ideologia homofóbica. (...) nem que eu passe madrugadas e dias 
interios aqui, vou relacionar esses proliferadores de perconceito na 
rede.(...) Agora é esperar para entrar com o pedido judicial para 
conseguirmos as informações dos internautas e aciona-los. Alias 
serão acionados também aqueles que tem feito ameaças à mim. (Re: 
(LISTAGLS) Erik Galdino. 30/07/03). 

 

Quando fechamos o presente capítulo, em dezembro de 2003, Erik, 

continuava na lista de discussão E-jovens e fazia parte, também, da Listagls, como 

vimos, marcada por uma perspectiva mais atuante no plano público e político,  e de 

várias outras listas afins. Além disso, integrava as equipes dos sites Mix Brasil e 

Armário X, assinando seu nome completo e não mais o apelido inicial. A trajetória de 

Bebê Show é uma exceção, já que ele acaba se tornando um militante; mas, de alguma 

forma, é perceptível uma mudança de atitude dos e-jovens, em relação a questão da 

homossexualidade, a partir da experiência nessa comunidade.  

O engajamento dos participantes da E-jovens em causas mais amplas, como 

as lutas pelos direitos dos homossexuais, dá-se, sobretudo, se o “protesto” em questão 

tiver, de alguma forma, um caráter festivo - como é o caso das Paradas do Orgulho Gay 

e dos “Beijaços”, que se multiplicam visivelmente. As Paradas e os “Beijaços” 

constituem, para eles, oportunidades de entrar na cena, desfilar, conhecer outros gays, 

ou se identificar com eles. Para os participantes da E-jovens, o que mais importa parece 

ser a festa, o estar-junto, o congraçamento. O ato político é pretexto para a festa, isso 

não significa, entretanto, que a dimensão política da festa seja obliterada: 
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A parada gay que ocorreu no Brasil foi um grande evento, como  
muito badalação, gente bonita, festa, sons de todos os tipos, luta e 
orgulho. Mas principalmente nesses eventos devemos nos preocupar 
com o último: será que por algum momento passou pela nossa 
cabeça diante daquele espetáculo todo o motivo principal pelo qual a 
parada foi feita. Fiquei muito feliz quando entrou no mesmo ônibus 
que eu um grupo com a bandeira gay desenhada no rosto, foram 
comportados, disfarçariam bem que não eram gays e mesmo assim 
não fizeram. (Re: [E-jovens] texto do banheiro masculino. 02/07/03). 

 

foi a primeira vez que fui a parada.. foi totalmente diferente do que 
eu imaginava ser... Acho que quem foi a uma pode sentir a emoção, 
a união e o principal, orgulho de ser gay!!! Re: [E-jovens] Paradas. 
23/07/03. 

 

 Em contrapartida, os membros da Listagls concebem essas iniciativas de 

“protesto”, essencialmente, como atos políticos. Nesse sentido, foram recorrentes nessa 

lista questionamentos quanto a uma possível perda do caráter político das Paradas do 

Orgulho Gay, devido à estratégia atual, mais comercial e festiva: 

 

Em SP fui a 3, mas a deste ano fez com que eu não me interessasse 
mais em assisti-las, pelo menos em SP.Foi um desfile em som 
execessivamente alto por parte das dezenas de carros  monótonos e 
feios fazendo propaganda de seus respectivos estabelecimentos 
comerciais. Observei o público na rua, e me pareceu que um numero 
significativo dos que estavam ali nem eram gays, e nem mesmo 
simpatizante. Estavam lá para curtir o carnaval, ou melhor, a festa de 
rock. Ouvindo os comentarios de pessoas que foram assistir a 
parada, ficou claro para mim que tais paradas têm reforçado muito a 
imagem negativa que se tem dos homossexuais (...) Apesar das 
paradas terem um efeito de chamar a atençao para nossos direitos, 
questiono atualmente se este é o caminho mais adequado 
((LISTAGLS) Fw: Gay Day - faltou competência 3/07/03). 

 

Esse tipo de avaliação, entretanto, não é exclusivo ou sequer predominante. 

Circularam, a propósito das Paradas, mensagens que expõem uma compreensão mais 

ampla e mais consoante com vertentes ou com o perfil das lutas políticas na 

contemporaneidade, que concedem um relevo especial à afirmação identitária e à 

articulação entre o privado e o público: 

  

sintetizando um pouco essas discussões sobre a Parada e eventos 
correlatos, sempre fui grande entusiasta das Paradas, independente 
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de quem as organiza. Sempre considerei improcedentes as críticas de 
que elas seriam despolitizadas, carnaval fora de hora, apenas 
carnaval. Acho que essa perspectiva é fruto de uma visão unilateral 
de política, onde só a política tradicional merece o título de política 
de verdade. Considero as Paradas, quando não partidarizadas, um 
dos maiores instrumentos políticos do mlgbt. São como uma enorme 
oficina de auto-aceitação para a população LGBT e de exercício de 
tolerância da população heterossexual. São o IBOPE do avanço dos 
direitos lgbt em todo o mundo e um imenso respaldo às 
reivindicações do movimento lgbt. E são também fator de 
mobilização para o engajamento nos grupos que já existem e na 
criação de outros, embora não tanto como gostaríamos. Acho que 
seria mais realista o mlgbt fazer uma autocrítica e ver das razões 
internas do movimento que o fazem pouco atraente para a população 
LGBT e trazer propostas concretas de como se poderia politizar as 
Paradas além do nível atual (LISTAGLS) Fw: Gay Day - faltou 
competência 23/07/03). 

 

Para os participantes da Listagls, interessam a visibilidade e as conquistas; 

em termos de cidadania plena para os homossexuais, o que essas manifestações podem 

oferecer ou facilitar. Nesse sentido, para alguns, a festa pode servir de pretexto para o 

ato político. 

 

Os kissing ou “beijaços” parecem estar se instituindo, a exemplo das 

Paradas, como uma forma de manifestação típica do universo homossexual, embora 

com um caráter de protesto mais explícito.  Esses “beijaços” são, muitas vezes, 

organizados a partir de listas de discussão gays. Por sua importância crescente para a 

comunidade que estamos analisando, e também como indicativo do poder de 

disseminação da informação ou da convocação pública veiculada on line, relataremos a 

seguir dois episódios de “beijaços” – o primeiro promovido em um bar e o segundo em 

um Shopping Center de São Paulo –, que mobilizaram, além da Listagls e da E-jovens, 

outras listas que acompanhávamos na época.  

O “kissing no bar Drosóphyla” ocorreu em abril de 2002, depois que duas 

garotas foram expulsas do local por terem trocado um beijo. Esse incidente chegou 

rapidamente na Listagls e um de seus membros sugeriu a organização de um 

“espetaculoso kissing” no mesmo local, como forma de protesto contra a atitude 

homofóbica de seus proprietários. 
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A mensagem que deu início ao debate, explica o ocorrido e justifica o 

porquê da sugestão do kissing: 

 

Boa parte de vocês deve conhecer o Drozophila (...).o lugar vinha se 
mantendo como um dos poucos na cidade aonde havia um 
“equilíbrio” na mistura entre gays, lésbicas e heteros em geral. Era 
um exemplo de convivência moderna, tolerante e harmoniosa. ERA. 
Ontem, quarta-feira, 10 de abril, duas meninas foram repreendidas 
pela dona porque estavam se beijando na boca. (…) Quando outras 
pessoas foram confirmar com a dona a história ela disse: "É isso 
mesmo, falei que não era para beijar mesmo, não quero que aqui se 
torne um lugar GLS".(…) Peço a vocês que repassem esse e-mail a 
todos os que conhecem o bar, e a todos que se importam em 
combater discriminações estúpidas como essa ((LISTAGLS) 
DROZOPHILA EXPULSA LÉSBICAS. 11/04/02). 

  

Concordando com a idéia do kissing, alguns participantes da lista 

começaram a organizá-lo, como mostra a mensagem seguinte: 

 
É o caso de reunir uma turma de umas 15 pessoas, pedir apenas uma 
água mineral sem gás para a turma inteira (não vamos dar lucro a um 
lugar desses, vamos?), e todos ficarem se beijando copiosamente 
(Re: (LISTAGLS) DROZOPHILA EXPULSA LÉSBICAS 11/4/02). 

 

Atento, o membro que havia encaminhado a primeira mensagem sobre o 

assunto para a lista encaminhou, também, uma matéria sobre o incidente, publicada no 

jornal Folha de São Paulo Online - o que demonstra a sua repercussão. Se a expulsão 

das garotas já motivava os membros da lista para organizarem o kissing, com 

publicação dessa matéria o assunto ganhou dimensão ainda maior, decorrente da 

indicação de uma convergência de pontos de vista entre a comunidade e o seu exterior. 

Para se ter uma idéia dessa amplificação, um dia depois de a matéria da Folha ter sido 

repassada para a lista, uma participante escreveu comentando as reações de seus 

colegas no local de trabalho: 

 

No meu serviço (acho que ninguém sabe que sou lésbica), algém 
começou a comentar esta notícia, a do "bar que proibiu duas 
mulheres de se beijarem"...foi um auê.... Todo mundo, mas TODO 
MUNDO achou um absurdo, ridículo, coisa do tempo da inquisição. 
Para não dizerem que tinha dedinho meu na conversa, fiquei 
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quietinha lá no meu canto, exultante por dentro. Realmente, a cabeça 
do povo anda mudaaaaaaaaaada!!! ; ))))))) (Re: (LISTAGLS) Fw: 
[lgbt-radical] Fwd: DROSUÓFILA 13/04/02). 

 

Enquanto outras mensagens circulavam e o entusiasmo com as repercussões 

negativas do incidente crescia, a proposta de organização de um kissing no bar 

continuou sendo levada adiante, mobilizando as atenções da comunidade da Listagls. 

Reconhecendo a necessidade de o protesto continuar chegando até a mídia impressa, os 

participantes da lista propuseram novas estratégias: 

 

Que tal uns 10 ou 15 casais GLT's? Poderíamos marcar uma reunião. 
Como o fim-de-semana está muito em cima, pode ser em algum dia 
da próxima semana á noite? Poderíamos fazer um release e distribuir 
para a imprensa. Pessoas dispostas? ((LISTAGLS) Kiss-in no tal do 
bar... 12/04/02). 

 

Como vários membros da Listagls participam de outras listas de discussão 

de temática gay, alguém divulgou, na lista, a mensagem original de uma das lésbicas 

envolvidas no incidente, o que contribuiu ainda mais para o envolvimento da 

comunidade com o programado kissing. 

Uma semana depois que o episódio começou a ser debatido na Listagls, 

surgiu um convite que foi amplamente divulgado, também, na maioria das listas de 

discussão que acompanhávamos na época: 

 

UM GRUPO DE PESSOAS RESOLVEU SE ENCONTRAR NO 
BAR NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, 19/04, ÀS 22:00 h, E 
APROVEITAR PARA SE BEIJAR O QUANTO, COMO E COM 
QUEM DESEJAREM. CONTRA A INTOLERÂNCIA, 
IRREVERÊNCIA! TODOS SÃO BEM-VINDOS! ((LISTAGLS) 
KISS-IN NO BAR DROSOPHYLA!! 15/04/02). 

 

O kissing aconteceu numa sexta e, na segunda-feira seguinte, já circulava 

na Listagls o primeiro relato:  

 

No total haviam umas 60 pessoas. Haviam também um fotógrafo do 
Estadão e uma jornalista e um fotógrafo do Jornal da Tarde. Ficamos 
esperando chegar mais e mais pessoas e tentando bolar algo, alguma 
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ação, enfim. Por volta das 23:00 fizemos uma mini-assembléia onde 
decidimos que esperaríamos mais 20 minutos sentados na porta do 
bar e depois entraríamos, sem consumir nada (e claro, sem pagar 
nada)! O segurança alega que a casa comporta 80 pessoas e que 
naquele ïnstante haviam 70(???!!!) pessoas. Depois de muita 
discussão com os "trogloditas" finalmente conseguimos entrar cerca 
de 20 pessoas.(...) Deitamos todos no chão do bar, impedindo os 
garçons de circularem, e de servirem. Algumas garotas se beijavam 
de pé para todos verem. Depois todos nos juntamos e ensaiamos uma 
espécie de "beijo coletivo" (o fotógrafo do Estado tirou uma foto 
maravilhosa desse momento, uma pena que não  foi publicada). 
Ficamos cerca de uma hora atormentando os proprietários a ponto de 
quase que um dos donos agride uma garota, mas conseguiu se conter. 
Não saiu na imprensa, quase que não teve repercussão. Mas saímos 
de lá com a certeza de que a proprietária jamais tentará discriminar 
mais uma vez qualquer casal GLT. Muuuuitos Kisses !!! (hehe) 
((LISTAGLS) Relato do "Kiss-in" na Sexta feira no bar Drosóphyla. 
22/04/02). 

 

 O envolvimento de alguns membros da Listagls, neste ato de protesto 

reflete um desejo recorrente, de partir para a ação concreta no ambiente off line. A 

mensagem abaixo, que encerra a discussão sobre o kissing no bar Drosóphyla, é 

ilustrativa do espírito  militante que caracteriza a lista: 

 

Acho que reunir 60 pessoas na porta de um bar com o objetivo de 
protestar, de fazer alguma coisa, mesmo que nao se saiba ao certo o 
que, nao é nada desprezível. É algo que fala por si mesmo e que 
certamente impressiona tanto donos quanto freqüentadores de um 
estabelecimento. (…) Algo tinha que ser feito. E ESTAMOS 
FAZENDO !!! Quem disser o contrário, é cego, surdo e mudo. 
Beijos públicos ((LISTAGLS) Sobre atos, beijos e política. 
23/04/02). 

 

O episódio do bar Drosóphyla também expõe o diálogo existente entre as 

diversas listas brasileiras de temática gay, sobretudo quando ocorre um fato que 

interessa a comunidade GLS como um todo, independentemente dos seus sub-grupos.  

 

No Shopping Frei Caneca, o episódio do “beijaço” aconteceu no dia 3 de 

agosto de 2003, em plena praça de alimentação. O grupo Cidadania, Orgulho, Respeito, 

Solidariedade e Amor (Corsa) decidiu organizar o protesto depois que um casal de gays 

afirmou ter sido expulso do local, também por causa de um beijo. Lula Ramires, 
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presidente do Corsa e membro da Listagls, foi, novamente, um dos principais 

articuladores do acontecimento. 

Três dias antes da realização do “beijaço”, Ramires postou na Listagls a 

mensagem abaixo, manifestando seu entusiasmo e o seu compromisso não apenas com 

essa, mas com outras iniciativas em prol dos direitos dos homossexuais: 

  

Estou chegando da RedeTV, onde acabo de falar ao vivo no 
programa "A Casa é Sua" da apresentadora Leonor, sobre o agora já 
badalado BEIJAÇO convocado para este domingo no Shopping Frei 
Caneca, em Sao Paulo. (...). Numa entrevista que se estendeu por 
mais de uma hora, ao lado da brilhante e imprescindível lésbica 
cigana mulçumana Yáscara, consegui expressar várias coisas... (...) 
ao contrario de tristes experiencias passadas em programas 
sencionalistas, a apresentadora foi levantando as coisas 
gradualmente e permitindo que eu e Yaskara, falassemos com 
tranquilidade sobre gays e lésbicas. Hoje, colocarei a cabeça no 
travesseiro ao dormir com o sentimento de uma parte do meu dever 
neste mundo cumprido. Um grande beijo, público e demorado... (Re: 
(LISTAGLS) LULA na TV ! 01/08/03). 

 

Assim como na Listagls e em diversas outras listas de discussão de temática 

homossexual, também na E-jovens o “Beijaço no Shopping Frei Caneca” foi um dos 

principais assuntos debatidos entre o final de julho e o início de agosto de 2003. O 

assunto foi levado para a lista pelo moderador que, já na primeira mensagem, propunha 

o engajamento de todos: 

 

Galera, é o seguinte... Dois garotos estavam beijando no shopping 
Frei Caneca e o segurança chegou APARTANDO os dois, como se 
eles estivessem se mordendo ou algo assim... OS meninos foram na 
polícia e tal, ta rolando um babado.. Mas isso não pode ficar assim, 
né?? Alguns militantes e grupos gays estão querendo marcar um 
beijaço no Frei Caneca, neste domingo, as 17hs - todos vão se 
encontrar na Pça de Alimentação e beijar sem medo de ser feliz... 
Vamos? Juntar nossos namorados, ficantes, amigos e dar um beijo 
no preconceito?? ([E-jovens] Beijaço no Shopping Frei Caneca 
30/07/03). 

 

A divulgação, na rede, de fatos relacionados ao “beijaço” no Shopping foi 

tão eficiente que até a entrevista de Lula Ramires na TV, confirmada de última hora, 

acabou chegando a tempo na lista E-jovens: “Gente, as 13:15 hoje, na RedeTV, o Lula, 
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do CORSA - idealizador do beijaço no shopping - vai ser entrevistado. Assistam!!” ((E-

jovens] Lula na RedeTV falando do Beijaço. 01/08/03).  

Para que se possa dimensionar a repercussão que teve esse “beijaço”, 

principalmente junto às comunidades gays da rede, basta dizer que ele conseguiu reunir 

cerca de três mil pessoas na praça de alimentação do Shopping. Entre essas pessoas 

estavam, como é previsível, participantes da lista E-jovens.  

Como atesta o depoimento abaixo, de um membro da E-jovens que 

participou do “beijaço”, mais do que um ato político, essa manifestação, que contou 

com a presença de alguns “famosos”, foi considerada uma “festa”: 

 
Hoje, pela primeira vez em minha vida, participei de um ato de 
militância. Ou melhor, posso não ter participado, mas estive lá, 
sozinho, com muita vontade de ver e aplaudir (...) Foi lindo, 
principalmente para mim, que raramente via homossexuais se 
beijando. No comecinho eram beijos timidos e aos poucos iam 
criando coragem para beijos mais longos e demorados. Num certo 
momento chegou a Babi, ex-apresentadora do Programa Livre, junto 
com seu namorado e os dois foram aplaudidos ao se beijarem (...) Os 
seguranças pareciam aguardar uma tragédia, mas o que acabou 
acontecendo foi uma grande festa, com musicas sobre o tema "Beijo" 
(...) Realmente, não foi um protesto, foi uma festa ([E-jovens] 
Beijos, beijões e BEIJAÇOS 03/08/03). 

 

Talvez por reunirem subcomunidades ao mesmo tempo tão diferentes e tão 

próximas, como as da Listagls e da E-jovens, além de outras referenciadas no capítulo 

anterior (comunidades gays compartilhadas), as Paradas do Orgulho Gay e os 

“Beijaços” estejam crescendo e se multiplicando tanto. Nesses e em outros casos, a 

diversidade e o paradoxo – do real e do virtual, da festa e da política – parecem ser as 

responsáveis pelo “acontecimento”, pois se complementam e se reforçam. Um pouco 

real e um pouco virtual, um pouco festa e um pouco ato político, um pouco engajados e 

um pouco inseridos: hibridismos.  

Pode-se ainda avaliar esses eventos, em especial os “beijaços”, como uma 

sinalização do declínio da confiança na pedagogia da argumentação verbal e das 

palavras de ordem. Em contrapartida, são eleitas e têm maior poder de agregação as 

formas de protesto que privilegiam o aspecto performático, a visibilidade da encenação 

pública e acintosa daquilo que é ou foi socialmente interditado.    
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Os integrantes das listas E-Jovens e Listagls, de maneira geral, não se 

conformam com as limitações de uma realidade dada (heteronormativa) que a eles se 

impõe e buscam compensá-la ou reconstruí-la no ambiente virtual. No entanto, a partir 

do momento em que a nova realidade construída no ambiente on line é percebida como 

melhor e mais acolhedora do que a do ambiente off line, observa-se um desejo de 

transformar essa última, de torná-la mais próxima da primeira.  

Na Listagls (comunidade militante), esse desejo de transformação da 

realidade off line se apresenta, quase sempre, através de iniciativas em prol de uma 

maior visibilidade e da ampliação do reconhecimento ou da aceitação social dos 

direitos dos homossexuais – como as Paradas e os “beijaços”, entre muitas outras. Para 

os participantes da Listagls é importante que os GLBT sejam respeitados em sua 

diversidade e que a sociedade se torne menos homofóbica. Na E-jovens (comunidade 

maiêutica), esse desejo de transformação da realidade off line transparece, 

principalmente, através de iniciativas que tornem as vidas cotidianas de seus membros 

mais adequadas aos seus anseios. Para os e-jovens é importante, antes de tudo, ter 

amigos gays, ir a “baladas” gays, enfim, viver a experiência homossexual – de 

preferência, “fora do armário” (e com a aceitação da família e do ambiente off line onde 

circulam). 

 

Diferente da maneira como acontece na Listagls, a “saída do armário” 

constitui-se em um dos assuntos mais recorrentes e de maior interesse da comunidade 

da lista E-jovens. Tanto que ele se sobressai, muitas vezes, já na mensagem de 

apresentação que os novos membros enviam para a lista. Vejamos duas mensagens 

significativas, pois documentam em detalhe o impulso e os dilemas da explicitação da 

própria homossexualidade: 

 

sou gay e ainda não sou assumido :) Entrei no grupo pra poder 
conhecer pessoas mais parecidas comigo... Decidi finalmente me 
encontrar e encontrar mais amigos! (...) Abração e muitos beijões a 
todos e muito obrigado desde já! ([E-jovens] Olá a todos! Sou Novo 
aqui! 16/06/03). 
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sou novo por aqui. sou como todos que estão aqui, e tenhos os meus 
problemas como todos os outros. atualmente quero abrir o jogo com 
meus pais, mas tenho muito medo da reaçâo deles. meu namorado já 
fez isso e não houve tanto barulho, já por outro lado um outro amigo 
meu o fez e não tá legal com os pais dele. (...) gostaria de saber de 
voces principalmente de quem já fez o que eu devo fazer. ([E-
jovens] (unknown). 15/07/03). 

 

Dentre as muitas histórias de outing (“saída do armário”), que 

acompanhamos na lista E-jovens, a de “Legolas the elf” foi uma das que mais 

mobilizou seus participantes e, também, a que teve um desfecho mais rápido. No dia 12 

de julho de 2003, Legolas escreveu: 

 

Alguns devem se lembrar de mim, eu sou o Legolas que se 
apresentou aqui no e-jovens há alguns meses. Pra quem nao se 
lembra tenho 16 anos e moro no RJ... Eu decidi que vou contar para 
meus pais... Eu estou sofrendo muito, apesar de ultimamente ter 
começado a sair mais p/ lugares gls. O fato de ficar sempre 
escondendo pra onde eu estou indo, esconder o que estou sentindo, 
tudo que acontece comigo... Essa situação se tornou insustentável... 
Hoje eu iria numa boate gls, e novamente inventei q ia p/ uma outra 
hetero, mas meu pai me encheu de perguntas, impôs inúmeras 
condições. Ele só me deixaria ir se ele fosse me buscar, queria 
conhecer com quem eu ia, e bla bla bla... Acho q se eu não contar 
logo vou acabar ficando maluco... Estou morrendo de medo... Já 
chorei muito, nao aguntei... (...) Eu estou esperando o pior... Eu 
prefiro ser expulso de casa a continuar desse jeito... Não aguento 
mais ter q ficar toda hora inventando histórias, q merda de vida é 
essa??? Estou a beira de explodir... Tinha q desabafar... Valeu pelo 
tempo q vcs gastaram lendo isso, de coração... Droga... estou 
chorando d novo.... O que diabos vai acontecer cmg?? ([E-jovens] 
Nao aguento mais... 12.07.03). 

 

Essa mensagem foi enviada para a lista às 20h e 45 minutos, duas horas 

mais tarde, cinco participantes já tinham escrito para Legolas. Nos dias seguintes, 

mensagens de solidariedade continuavam sendo enviadas. Os amigos da lista 

explicavam que, por lei, os pais não poderiam expulsá-lo de casa; lembraram que ele 

não era o primeiro e nem seria o último a passar por isso; que o começo poderia ser 

difícil; depois, tudo se acalmaria; sugeriram que visitasse o site Armário X e que 

pensasse melhor antes de contar aos pais que era homossexual; enfim, tentaram 

aconselhá-lo e acalmá-lo. 
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Além do apoio e dos conselhos expressos pelas mensagens na lista, vários 

e-jovens se ofereceram para conversar com Legolas, também, fora do espaço da lista: 

 

Cara! Porque você não me escreveu? Porque você não me ligou? 
Porque não mandou mensagem no meu celular eu te ligava na 
hora!!! Tipo, mta força, mta coragem para vc! Vc sabe que eu te 
adoro mto, e estou na mesma situação que voce! Vamos nos apoiar! 
([E-jovens] Nao aguento mais... 12/07/03). 

 

é lindo dizer que saiu do ármario, é bom estar fora desse “armário” 
mas primeiramente temos que saber como abrir a porta! (...) espero 
falar com vc por icq, depois dou jeito de nos falarmos melhor ([E-
jovens] Nao aguento mais... 13/07/03). 

 

Passados três dias, Legolas se mostrava mais calmo, agradecia a ajuda 

recebida e comunicava ao grupo que decidira esperar um pouco mais para “sair do 

armário”: 

 

Muito, muito obrigado pelo apoio de vocês... Depois de ler todos os 
e-mails eu fiquei mt melhor, e pude pensar mais sobre a minha 
decisão... Eu realmente estava com a cabeça mt quente na hora.(...) 
Talvez seja melhor eu nao contar agora. Eu não tenho autonomia 
ainda... Por bem ou por mal meus pais podem me proibir de tanta 
coisa... é meio assustador... Vou esperar um pouco (...) somos heróis 
por aguentarmos o q a gente aguenta!! Em alguma situação mais, em 
algumas situações menos... E sair do armário é o ápice, sem dúvida!! 
Eu chego lá. ;-) (...)  Bom, é isso e-jovens, eu amo vocês!!!! ([E-
jovens] Nao aguento mais... 15/07/03). 

 

Quando o assunto do outing de Legolas parecia ter sido esquecido, ele 

escreveu novamente para a lista. No entanto, dessa vez parecia eufórico, como 

podemos perceber já no título de sua mensagem: “Contei. Não consigo descrever minha 

felicidade!!”: 

 

Meus queridos amigos e-jovens!! O grande momento finalmente 
chegou. Sim, eu contei para meus pais!! Semana passada eu quase 
contei, mas devido a conselhos e um pouco de medo adiei... Mas 
hoje novamente tive aquela sensação insuportável, uma sensação de 
que não poderia aguentar nem mais um segundo. Enquanto eu estava 
na sala chorando eles estavam no quarto... (...) Assim que cheguei 
me preparei em meu quarto, ouvi a música Vidrar Vel Til Loftárása, 
do Sigur Rós. Ela meio que me preparou. Enfim, cheguei no quarto e 
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contei, foi isso. Eles ficaram muito chocados. Meu pai falou quase 
todo o tempo. Ele não acha natural, mas falou que eu sempre serei 
seu filho querido. Ele quer que eu vá a um psicólogo. Tudo bem, 
nada contra. Minha mãe ficou calada quase todo o tempo. Eu tive 
que tomar iniciativa. Eu disse que tinha medo que eles deixassem de 
me amar, mas ela falou que nem que ela quisesse poderia fazer isso. 
Eu me senti tão bem. Aparentemente tudo começou com muita boa 
vontade de ambos. Percebi que meu pai ainda tem esperança que eu 
"mude de idéia", mas ele vai se acostumar. Mais do que nunca, tenho 
certeza que fiz a coisa certa. EU TENHO MUITO ORGULHO!!!!!!! 
Mts beijos, Danilo - tão feliz quanto poderia estar!! P.S.: Desculpem 
a pieguice, foi inevitável... ([E-jovens] Contei. Não consigo 
descrever minha felicidade!! 20/07/03). 

 

Logo depois de recebida, na lista, a mensagem de Legolas, vários 

participantes escreveram parabenizando-o pela coragem, elogiando a atitude de seus 

pais, dizendo que esperam ser os próximos a “sair do armário” e estimulando o amigo a 

continuar “levantando a bandeira do grupo”. As escritas indicavam um tom leve e bem 

humorado que, além de ser característico da comunidade E-jovens, era propício para o 

momento: 

 
Agora vc entende todo esse pessoal tão orgulhoso por aí e que vc 
sempre achou "piegas"...heheheh. :) ([E-jovens] Contei. Não consigo 
descrever minha felicidade!! 20/07/03). 

 

É assim, pouco a pouco, q agente conquista nosso espaço, parabéns! 
Espero q daki pra frente de td muito certo na sua vida, é isso aí!!! 
Levanta a nossa bandeira migoooow!!!! ([E-jovens] Contei. Não 
consigo descrever minha felicidade!! 21/07/03). 

 

         Essa breve história traz à tona várias questões que abordamos no decorrer 

deste trabalho. Já na primeira mensagem que Legolas envia para a lista, ele informa a 

sua idade e a cidade onde vive, além de evidenciar a importância de poder freqüentar 

lugares GLS. Também nessa mensagem, explicita seus medos, comenta a necessidade 

que sentia de desabafar e deixa transparecer a certeza de que seria “lido” e teria o apoio 

do grupo, - pois não se sentia, na comunidade da lista, uma exceção - o que, como era 

esperado, se concretizou. 

O intenso tráfego de mensagens, a rapidez como se pode obter um retorno, 

a existência de uma comunicação entre os membros da lista fora dela (via ICQ e por 
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telefone), a circulação dos e-jovens em outros espaços gays na rede (neste caso o site 

Armário X) e a influência que a cultura midiática têm em suas vidas (“ouvi a música 

Vidrar Vel Til Loftárása, do Sigur Rós. Ela meio que me preparou”) também ficaram 

evidenciados no decorrer das mensagens cuja seqüência compõe esse  relato de uma 

vivência, que tem o seu valor maior, para este trabalho, exatamente na falta de 

originalidade, ou seja, na sua repetição ou incidência.  

Tem-se ainda como exemplar no “epílogo” dessa história a importância da 

experiência de auto-afirmação e a sua ambivalência, típica da faixa etária que constitui 

predominantemente os e-jovens, ambivalência expressa na simultaneidade entre o 

orgulho por ter tido coragem para “sair do armário” (“tenho certeza que fiz a coisa 

certa. EU TENHO MUITO ORGULHO!!!!!!!”), e o relevo que é concedido ao 

acolhimento familiar. Numa perspectiva mais geral, encontram-se também aí a 

fortalecedora sensação  de pertencimento à comunidade (“Levanta a nossa bandeira 

migoooow!!!!”) e a explicitação do fato de o grupo reúne indivíduos que compartilham 

angústias, anseios e projetos comuns (“Logo, logo eu conto também!”, “tou sentindo 

que daqui a pouco vai ser a minha vez!”). 

 

Diferente do que acontece na E-jovens, na Listagls, como vimos, os 

participantes dão prioridade ao debate em torno de questões de interesse coletivo, como 

casos de homofobia, programas sobre homossexualidade veiculados na mídia, formas 

de articulação política, eventos, novas leis, informes de grupos organizados, entre 

outros. Mas, além dessas temáticas, já destacadas e que correspondem diretamente aos 

objetivos propostos desse agrupamento virtual, também são levadas para a Listagls 

questões de cunho pessoal (como no caso de Maitê) e até mesmo íntimo, relacionadas 

com a problemática da identidade gay e com os preconceitos sofridos por seus 

membros. Uma dessas questões inevitáveis é, também para os participantes  adultos da 

Listagls, o processo de “saída do armário”. 

Durante o período em que acompanhamos essa lista, alguns outings foram 

relatados, sendo um dos mais significativo, do nosso ponto de vista, o de uma 
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participante que assinava com o nick “Electrablue”, que no final de 2001 postou a 

mensagem abaixo: 

 

Sim, foi segunda feira o meu outing. Não por coragem mas sim por 
necessidade, chamei minha mãe para conversar e disse que gostaria 
de realizar coisas novas este ano, que gostaria de experimentar morar 
em um lugar só meu e não sozinha. Que iria chamar uma "amiga" 
para morar junto. Falei tudo isso com muito medo pois já vinha 
recebendo respostas negativas há muito tempo. (...) Minha mãe 
reprova de modo veemente minha saída de casa por não entender 
como eu poderia estar insatisfeita aqui. Tenho tudo. Comida, roupa 
lavada, cuidam de mim o tempo todo, ela faz chazinho para mim 
todo o tempo. Por outro lado, ela cobra de mim um comportamento 
irrepreensível, afastando de mim as más companhias. Nota: eu tenho 
33 anos. Mas ela nunca quis saber por que sempre fui tão sozinha. 
Por que nunca tive namorado. Bem que ela começou a estranhar 
quando fiquei ligada demais a esta "amiga". Minhas amizades 
sempre foram tão superficiais, pois minhas amigas normais não 
conheciam minha sexualidade. Ela descobriu. E falou coisas 
horríveis para mim. Por quê eu não escolho um homem? Eu não fui 
educada assim. Isto é contra a lei de Deus. É contra a natureza. Eu 
era uma menina maravilhosa (agora não sou mais). Ela preferia 
nunca ter nascido. Preferia estar morta ao viver esta situação. Sou 
uma traidora que a apunhalou pelas costas. Há 5 dias não fala mais 
comigo, embora moremos no mesmo e pequenino apartamento. Ela 
fica o tempo todo deitada (coisa que ela nunca faz), com cara de 
quem está agonizando e morrendo. Eu fico com medo dela ficar 
doente de propósito só para me magoar mais ainda. Agora passei a 
ser uma pária, uma corrupta. O que mais me atinge é que ela não 
quer ao menos conversar. O que está me salvando são as palavras de 
encorajamento dos meus amigos e da minha namorada. (...) Quando 
será que ela vai enxergar que eu continuo sendo a mesma que 
sempre fui, só que um pouco mais sincera? ((LISTAGLS) Segunda 
Feira. 29/12/01). 

 

 Esse tipo de mensagem com teor mais íntimo, embora não seja a tônica da 

Listagls, sempre é bem acolhido e, nesse caso em particular, desencadeou inúmeras 

outras mensagens de solidariedade. Além disso, relatos semelhantes passaram a 

circular, evidenciando dificuldades comuns com as quais os membros dessa lista (e de 

outras) se deparam em certas circunstâncias, como o momento em que assumem sua 

homossexualidade junto à família, para os amigos ou no trabalho. 

Das mensagens de apoio que Electrablue recebeu, destacamos trechos de 

uma que acreditamos, até pela sua extensão, representativa das demais: 
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Posso oferecer meu ombro fofinho para você? OK, eu sei que ombro 
peludo não é a sua praia, mas o carinho e a vontade de ver você bem 
continuam valendo! :-) Fiquei muito tocado com sua mensagem. As 
lágrimas começaram a escorrer. Não só eu já estava muito chocado 
e sensibilizado com a notícia da morte da Cássia Eller, como 
também sua história, além de pungente por si mesma, bateu fundo, 
porque teve muito a ver, nas circunstâncias, com a história do meu 
primeiro namorado - embora a postura de vocês seja completamente 
diferente, até mesmo oposta (…) Voltando a você, minha querida, 
não há muito o que dizer, a não ser que este é um momento pelo 
qual quase todos nós temos que passar um dia (eu não tive, por 
certos detalhes da minha história que, eu sei, estou devendo e vou 
contar aqui ainda). Da parte da sua mãe, ela também está vendo 
desmoronar seus sonhos para você, que seja isto certo ou não, toda 
mãe tem, e geralmente passam por um bom casamento e filhos. 
Pode demorar (o tempo é imprevisível, às vezes mais, às vezes 
menos), mas vai chegar o momento em que ela vai entender que, ao 
contrário de você, ela tem uma "opção" a fazer, sim. Ela pode optar, 
como a mãe do meu ex-namorado, por ser egoísta e jamais perdoar 
você por não satisfazer ao que *ela* queria. Ou pode optar por 
colocar a *sua* felicidade em primeiro lugar. A experiência mostra 
que com o tempo, a maioria das mães escolhe a segunda opção. 
Como disse outro amigo meu, numa época em que eu estava no 
auge do desespero, "tempo e paciência - esta dupla pode tudo!" E 
ele tinha toda a razão (Re: (LISTAGLS) Segunda Feira. 30/12/01). 

 

É interessante salientar que, algum tempo depois do relato de sua “saída do 

armário”, Electrablue passou a assinar seu nome em algumas mensagens postadas, 

tornou-se mais conhecida e ativa na lista. Além disso, engajou na comunidade gay na 

rede, assumindo a função de moderadora em uma lista de discussão para lésbicas.  

Apesar do pungente relato de Electrablue e de sua repercussão na Listagls, 

os relatos de “saídas do armário” são, nessa lista, menos freqüentes do que na E-jovens, 

justamente, reiteramos, pelo fato dela abranger um público majoritariamente adulto, 

que convive mais tranqüilamente com sua homossexualidade, assumida ou não, ou que 

depende menos do apoio dos pares virtuais para enfrentar a ameaça de perda da 

aceitação familiar.  
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A ESCRITA DE SI (PARA SI E PARA OS OUTROS) 

 

A comunicação entre os participantes das listas de discussão, como 

sabemos, acontece através do correio eletrônico, ou seja, apesar da novidade 

tecnológica do meio, faz uso de um velhíssimo recurso, vale-se de uma escrita que é 

muito próxima ao gênero epistolar, para se expressar, sociabilizar-se, conhecer-se e, 

mesmo, para se constituir como sujeito, principalmente como homossexual. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que a escrita de si, praticada nos ambientes comunicacionais 

das listas Listagls e da E-jovens, age como princípio reativador de um processo de 

subjetivação da experiência homossexual por parte dos membros dessas duas 

comunidades, sobretudo da E-jovens. 

O enunciado do “cuidado de si” que, entre outras formas, se materializa na 

escrita de si, foi proposto por Foucault (1992) como uma marca fundamental da 

experiência ética na Antiguidade, quando se concretiza fundamentalmente através dos 

hypomnemata (cadernos pessoais de anotações), e da correspondência. Assim como a 

memorização de palavras ouvidas e registradas, ou de palavras de outros copiadas nos 

cadernos de notas, a  troca de cartas entre iguais ou entre alguém mais experiente e um 

jovem constituem, para o autor, um processo de troca ou de incorporação de vivências, 

que tem papel fundamental na constituição da subjetividade, tanto para quem escreve a 

correspondência quando para aquele a quem é destinada.  

Ressalte-se que na Antiguidade analisada por Foucault, a constituição 

moral do indivíduo – a produção da subjetividade – se dá pela interiorização de valores 

e experiências, ao contrário da concepção de sujeito que se impõe com o Cristianismo, 

a qual pressupõe a existência prévia de uma interioridade, a ser conhecida e controlada. 

Desde o Cristianismo, portanto, o cuidado de si como construção da subjetividade foi 

substituído pelo ameaçador “conhece-te a ti mesmo” subsidiado, sobretudo, pelos 

dispositivos da culpa, da renúncia e da confissão – que se impuseram ao sujeito, ao 

mesmo tempo, como prática de penitência e como uma outra tecnologia de construção 

de si mesmo. 
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Formular a existência de “tecnologias de construção de si” é enunciar que a 

subjetividade é algo da ordem da produção, algo que resulta de um longo processo 

historicamente regulado e contextualizado. Nesse caso, a própria história da 

homossexualidade é ilustrativa de como sua produção enquanto constituinte subjetivo 

foi regulada e atravessada por valores como a culpa, a renúncia e a necessidade de 

confissão. 

Considerando a importância da confissão como recurso de controle e de 

poder, na mesma perspectiva defendida por Foucault (1988), Pedro Souza contrapõe a 

ela a confidência, salientando que se a “primeira é autoritariamente imposta, a segunda 

é um exercício voluntário e recíproco de fala entre dois interlocutores” (1997, p.44). O 

autor explica que, na enunciação confidencial, os interlocutores encontram-se num 

mesmo nível, ao contrário da confissão, que pressupõe uma hierarquia entre quem 

confessa e quem escuta a confissão.  

Analisando o arquivo da correspondência recebida pelo Grupo Somos, na 

década de 80, Souza constata que as cartas para ele enviadas por homossexuais 

dividiam-se em duas séries de testemunhos, os produzidos espontaneamente e os 

oficialmente induzidos. O autor observa, também, que uma estratégia particular definia 

o tipo de interlocução desenvolvida entre o Grupo e os homossexuais, pois muitas 

vezes a prática sexual estigmatizada tornava-se pública mediante um acordo de 

confidencialidade. Este acordo se materializava “discursivamente pelo pedido de 

ocultamento do nome do Grupo no envelope de carta-resposta e do domicílio do 

remetente” (SOUZA, 1997, p.45).  

É interessante, em nosso caso, refletir o que muda hoje tendo os 

homossexuais a possibilidade de utilizar o e-mail e interagir em ambientes virtuais. Não 

seriam as mensagens eletrônicas, que podem ser assinadas com nicks e enviadas sem 

domicílio físico no verso, uma versão atualizada dessas cartas do Somos? 

Principalmente, não seriam as mensagens postadas e lidas nas listas de 

discussão um análogo contemporâneo das cartas da Antiguidade abordadas por 

Foucault (1992) em A escrita de si? Tal questão é procedente se aceitarmos que a 

motivação da comunidade que participa da lista está na vontade ou na necessidade de 
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“tornar-se homossexual”, não no sentido de ter desejos ou uma experiência no âmbito 

do homoerotismo, mas no sentido de reconhecer-se e ser reconhecido como tal. 

Assim como as cartas referidas por Foucault e as cartas analisadas por 

Souza, também as mensagens das listas de discussão que analisamos se apresentam 

como um recurso importante para aqueles indivíduos que buscam na comunicação 

escrita uma forma de expressão e, simultaneamente, uma autoconstituição, além do 

reconhecimento dos demais particpantes.  

Na escritura das cartas que Souza analisa o interlocutor é posto, 

normalmente, no mesmo espaço discursivo do remetente. O outro (o destinatário) é 

tratado como cúmplice, sendo a construção dessa cumplicidade construída através de 

marcas lingüísticas de tratamento que conotam proximidade, inclusive pelo tom 

confidencial. Nas mensagens enviadas para a Listagls e para a E-jovens, os 

participantes da lista também são colocados no mesmo espaço discursivo do remetente 

e tratados positivamente como cúmplices. A construção da cumplicidade, também nas 

mensagens trocadas nas listas, explicita-se através de um tratamento e, principalmente, 

de um aparato tecnológico que produzem a proximidade. Se tomarmos como exemplo 

os e-jovens, a forma como se dirigem uns aos outros, no endereçamento de suas 

mensagens, é ilustrativa da intimidade que caracteriza a comunicação: “E ai pessoal”, 

“Dæ Galera!!”, “Caros coleguinhas”, “Olá pessoas, tudo bom?”, “Abração e muitos 

beijões a todos”. 

Dessas considerações, podemos concluir que a crescente visibilidade do 

universo gay, aliada à progressiva inserção das novas tecnologias em nosso cotidiano, 

que possibilitam, entre outras mudanças na sociabilidade contemporânea, a formação 

de comunidades virtuais, estariam contribuindo para uma ampliação dos espaços 

confidenciais e configurando um novo contexto de subjetivação da experiência 

homossexual.  

Não fossem escritas para desconhecidos, algumas mensagens de 

apresentação da lista E-jovens, por exemplo, poderiam muito bem ser lidas como cartas 

entre amigos íntimos, uma vez que as comunidades virtuais se apresentam como esferas 
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onde é possível confidenciar a homossexualidade, expressá-la de várias formas através 

da escrita. 

A escrita de si “atenua os perigos da solidão; dá ao que se viu ou pensou 

um olhar possível; o facto de se obrigar a escrever desempenha o papel de um 

companheiro” (FOUCAULT, 1992, p.131). Para o autor, não é possível aprender a arte 

de viver sem um adestramento de si por si mesmo e, entre as diversas formas que 

tomou este adestramento, destaca-se o fato de se escrever para si e para outrem. A 

escrita aparece, assim, associada à “meditação”, ao exercício do pensamento sobre si 

mesmo, que reativa este mesmo pensamento. Embora com formulação bem diversa, 

parece ser a percepção do e-jovem que escreve: 

 

Ultimamente venho tentando entender o que vem a ser 
heterossexual, bissexual, homossexual pois queria me posicionar em 
algum desses nomes, que são tantos... Venho tentando entender o 
que diferencia um garoto que gosta de outros garotos de um que 
gosta de garotas. E por mais que pensasse nisso, não consegui dar 
uma definição para essas palavras. A única coisa que fiz foi ver 
como elas causam alvoroço, arrogância, preconceito. (…) Acho que 
a pior coisa é que a sociedade nos obriga a escolher um lado. Mesmo 
não sabendo qual, você se vê coagido a escolher. E é aí que agente se 
sente mal. Aí que a indecisão se torna dura, lamentavelmente dura, 
fria e cruel... Porque é que não podemos ficar em cima do muro para 
ver os dois lados que ele separa??? (…) “Acho que gosto de São 
Paulo, gosto de S. João, gosto de S. Francisco e S. Sebastião. E eu 
gosto de meninos e meninas. Vai ver que é assim mesmo e vai ser 
assim para sempre. Vai ficando complicado e ao mesmo tempo 
diferente...” - Legião Urbana, Meninos e meninas ([E-jovens]!! 
20/01/03). 

 

Se para gerações anteriores, representadas na Listagls e marcadas mais 

fortemente pelos valores do Cristianismo, era mais importante se definir, assumir 

publicamente a homossexualidade, defender os direitos dos homossexuais junto a 

sociedade, em contrapartida, para os jovens gays, representados na E-jovens, que 

cresceram nos anos 90, o importante parece ser experimentar, viver e partilhar o seu 

cotidiano – o que tem sido estimulado no ambiente das comunidades virtuais.  

O texto destinado a outrem possibilita o exercício pessoal. Quando 

escrevemos, lemos o que vamos escrevendo; do mesmo modo, quando dizemos 
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qualquer coisa, ouvimos o que estamos dizendo. A carta enviada “actua, em virtude do 

próprio gesto da escrita, sobre aquele que a envia, assim como actua, pela leitura e 

releitura, sobre aquele que a recebe” (FOUCAULT, 1992, p.145). A carta para um 

correspondente, seja para aconselhá-lo, exortá-lo, seja para consolá-lo, constitui ainda, 

para quem a escreve, uma maneira de se treinar. Os conselhos que são dados aos 

outros, sobre os impasses e constrangimentos experimentados, constituem uma maneira 

de se preparar para eventualidades semelhantes. Isso fica evidente se pensarmos nas 

mensagens que relatam os outings, aqui transcritas. Quando Legolas, por exemplo, 

escreveu para a lista E-jovens materializando o desejo de “sair do armário”, ele estava 

exercitando, de alguma forma, o cuidado e o conhecimento sobre si mesmo; quando os 

amigos da lista o aconselharam, estavam, ao mesmo tempo, preparando-se para 

eventualidade semelhante. Como afirma Foucault, a “escrita que ajuda o destinatário, 

arma o escritor – e eventualmente os terceiros que a leiam” (FOUCAULT, 1992, 

p.148).   

Além disso, as respostas à mensagem de Legolas foram restituídas a seus 

companheiros sob a forma de “conselho equitativo”; pois, à medida que progredia a 

comunicação e se sedimentava a experiência, Legolas foi se tornando cada vez mais 

capaz de, posteriormente, aconselhar aqueles que o auxiliaram, estabelecendo-se um 

sistema de trocas igualitário, que tem enorme relevo pra qualquer comunidade. A 

compreensão da correspondência como princípio reativador pode ser observada em 

várias listas de discussão que acompanhamos, sobretudo naquelas que agregam um 

público gay mais jovem. Além dos depoimentos emitidos e dos conselhos dados nas 

histórias de outings, também nos debates sobre orientação sexual esse princípio se fez 

presente.  

As mensagens abaixo, enviadas para a lista Armário X, que, assim como a 

E-jovens, reúne majoritariamente um público jovem, são também ilustrativas de como a 

escrita nas listas acaba agindo como princípio reativador da subjetivação da experiência 

homossexual nesses ambientes partilhada: 

 

Vcs estão sendo ótimos pra mim..tem me apoiado e me dado muita 
força nesses últimos dois meses... Estou recomendando o site para 
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um amigo que trabalha comigo e que está super confuso...espero que 
ele entre na lista de discussão e possa fazer parte, e conhecer pessoas 
maravilhosas como eu conheci (...) hoje eu sou uma pessoa muito 
mais feliz e resolvida do que a 2 meses atrás quando recebi a 
primeira mensagem de apoio do grupo. Obrigada a todos pela força 
que tem me dado!!! Bjs Jodie ([Armário X] Agradecimento... 
20/08/03). 

 

Gente o mais maravilhoso de tudo é que quando você está ajudando 
uma pessoa, além de vc estar ajudando simutaneamente a você 
mesmo, você está estimulando a pessoa a ajudar outros tb. ([Armário 
X] Agradecimento... 20/08/03). 

 

O trabalho que a carta opera sobre o destinatário, mas que também é 

efetuado sobre o escritor, implica uma ‘introspecção’; não apenas como uma decifração 

de si por si mesmo, mas também como uma abertura de si mesmo ao outro. Escrever é, 

pois, “mostrar-se, dar-se a ver. A carta é simultaneamente um olhar que se volve para o 

destinatário e uma maneira de o remetente se oferecer ao seu olhar pelo que de si 

mesmo lhe diz” (FOUCAULT, 1992, p.150). 

A escrita de si que observamos nas listas de discussão que acompanhamos, 

que tem ainda o benefício de uma quase co-presença do remetente e dos destinatários, 

configurada na possibilidade de leitura e de resposta quase imediatas, como já vimos, 

em virtude do meio que utiliza, pode ser interpretada como uma nova “tecnologia de 

si”. Essa escrita de si veiculada pelas listas, ao que tudo indica, desempenha um papel 

importante para a constituição, enquanto homossexual, daqueles que integram as 

comunidades virtuais que analisamos. Trata-se, ainda, de uma recuperação da lógica do 

“cuidado de si”, em contraposição aos dispositivos da renuncia e da culpa (e, 

conseqüentemente, da confissão) impostos desde o Cristianismo e introjetados no 

universo homossexual, ao longo da história moderna do Ocidente.  

 

Em espaços como o das listas de discussão, temos o surgimento de vozes 

que, juntas, parecem capazes de construir uma outra consciência coletiva, mais 

comunitária do que revolucionária – ou, talvez, efetivamente revolucionária porque 

mais comunitária.  
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Há duas décadas atrás, em Um diálogo sobre os prazeres do sexo (1984), 

Foucault já sublinhava que 

 

a consciência homossexual ultrapassa a experiência individual e 
inclui a percepção de pertencer a um grupo social determinado. Isso 
é um fato inegável que remonta à Antiguidade. Naturalmente esse 
aspecto da consciência coletiva dos homossexuais muda ao longo do 
tempo e varia de acordo com o lugar” (2000, p.15).  

 

Salienta ainda que, em vez da preocupação em esconder o sexo, a 

característica de nossos três últimos séculos é “a variedade, a larga dispersão dos 

aparelhos inventados para dele falar, para obter que fale de si mesmo, para escutar, 

registrar, transcrever e redistribuir o que dele se diz” (FOUCAULT 1988, p.35).  

Na contemporaneidade, com o surgimento das novas tecnologias de 

comunicação digital e a formação de comunidades virtuais, um outro ambiente de fala, 

de escrita de si, instaura-se. Também uma outra consciência, individual e coletiva, mais 

igualitária, emerge em nossos dias. Troca-se a confissão pela confidência, desenvolve-

se um novo significado e novas alternativas para o cuidado de si: 

 

Olhem como muitas as vezes tentamos dar conselhos ou ajudar um 
amigo, que nunca vimos na vida. Mas que por ser igual a mim ou a 
nós sempre o ajudamos. Olhem como nós somos sempre estamos 
sendo um psicologo para um amigo que esta com problemas. (E-
jovens] Em comum. 26/12/03). 

 

Em várias das comunidades virtuais gays que acompanhamos, seus 

membros permanentemente se expõem, questionam-se e se aconselham. Histórias 

vividas são compartilhadas, outras são construídas no decorrer da interação nesses 

ambientes e ficam registradas na memória coletiva construída por essas comunidades. 

Dentre as várias histórias que pudemos acompanhar nas listas de discussão gays, 

algumas já recuperadas aqui, há uma que, em nossa opinião, se sobressai às demais. 

Trata-se da história de Caio, Vander e Ale, vivida na lista de discussão E-jovens. 

Por sua apresentação na E-jovens e por suas mensagens nela postadas, foi 

possível conhecer um pouco das características, do estilo de vida e da história de um 

dos participantes mais ativos desta lista, durante um certo tempo, que se colocou como 
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exemplo em um debate sobre o tema da bissexualidade. A partir do acesso continuado 

às mensagens, pudemos saber que Caio era um estudante de Belo Horizonte, 

relacionava-se bem com os pais e com os irmãos, gostava de domingo, do outono, de 

músicas de protesto, de Vodka com gelo, e de jogar Banco Imobiliário, Detetive e 

Xadrez. Estava apaixonado, seu site preferido era o E-jovem e seus amigos virtuais 

faziam parte da lista de discussão desse site.  

Entusiasmado com a lista, no dia 21 de janeiro de 2002, Caio escreveu: 

 

É isso aí galera vamos fazer cada vez mais deste grupo um grupo de 
amigos, onde podemos chorar e rir juntos!!!!! Com relação aos meus 
dois amores - só pra não deixar o deco curioso - anda tudo bem, 
neste fim de semana fomos os tres pra uma festa!!!! Que noite, tive 
que ficar ao lado dela a noite toda, mas fui dormir com ele, logo após 
tê-la deixado em casa!! Tudo nesta vida é possivel!! Até mesmo 
viver o muitos acham impossível! É isso aí, esta é minha 
contribuição de hoje!!! (Subject: [E-jovens] É isso aí!!!). 

  

Depois de ter exposto o momento positivo que vivia e lançar, com a 

mensagem acima, o debate sobre bissexualidade, Caio escreveu novamente para a lista, 

dessa vez para contar que seu namorado também entraria no grupo e participaria das 

discussões.  

No dia seguinte, Vander envia sua primeira mensagem para a E-jovens, 

com um registro de assunto digno de destaque: 

 

E aí galera!!! Caio me ajudou a criar um e-mail para poder entrar no 
grupo!!! Bem acho que vcs não sabem quem sou ainda, meu nome é 
Vander e sou o namorado do Caio, ele me mostrou o que rolou 
quando ele falou sobre agente no grupo, e mais um monte de coisa, 
achei muito legal os debates e estarei participando com vocês a partir 
de agora!!! Espero que possa entrar neste debate o quanto antes!!! 
(Subject: [E-jovens] Cheguei, por fim!!!). 

  

Passados dois dias, os e-jovens foram surpreendidos com uma mensagem 

inusitada, de Alessandra: 

 

sou namorada do Caio, e hj ele me chamou pra vir até a casa do 
Vander para tomarmos um vinho, e tenho uma noticia que pode 
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agradá-los e deixa-los muito felizes - espero - hoje conversamos 
muito e Caio me mostrou o porque de  sua decisão de abrir o jogo, 
olha fiquei chocada, realmente não é muito facil saber que seu 
namorado tem um outro namorado, agora estamos os tres aqui na 
frente da tela. Mas eu queria deixar um 
BBBBBEEEEEEIIIIIIIJJJJJJOOOOO bem gostoso pro Deco, e 
agradecer por ter posto juízo na cabeça destas criaturas para virem 
me contar... paramos a  discução por agora e digo que não 
discutimos ainda como ficarão as coisas, afinal não foram sete dias 
foram sete anos e não quero deixar meu namorado mesmo pq -  sem 
querer fazer propaganda - ele é d+. (…) foi muito bom saber que eles 
contam com vocês para debater assuntos importantes e tirar 
conclusões importantes como essa!!! (Subject: [E-jovens] 
Desculpem a demora!!). 

 

Esta mensagem suscitou várias manifestações sobre a situação amorosa dos 

três, não só elogiando a postura de Caio, mas também a maneira como Alessandra 

reagiu ao tomar conhecimento do relacionamento do namorado com Vander : 

 

Alessandra, querida, vc é o PARAÍSO de todos os bissexuais do 
mundo!!!! :-)  Que bom vc ter tido o mesmo juízo e ter 
correspondido à honestidade do seu namorado! (...) :-) Caio, 
parabéns pela coragem. E vc REALMENTE deve ser um cara 
MARAVILHOSO!!!! Não é qquer um que consegue construir uma 
relação boa a ponto de a namorada aceitar uma situação dessas!!! :-) 
Vander, sinto informar mas vc foi o ÚNICO que se deu mal!!! Vc 
acaba de ganhar uma NAMORADA!!!! Hahahahahaha (Re: [E-
jovens] Desculpem a demora!!). 

 

 Animado, Caio continuou compartilhando com os amigos da E-jovens a 

experiência que vivenciava fora da lista de discussão: 

 

eu Vander e a Ale ficamos até às sete e meia da manhã discutindo 
como será daqui pra frente, choramos os tres, e muito e decidimos 
como será e realmente estou muito satisfeito. Não por vingança, mas, 
a Ale pediu uma coisa e aceitei prontamente.... Pediu para que já que 
fico com outro homem se ela poderia tb ficar com mulheres, nos 
caimos de dar risada, hj ale tem 21 anos, e de acordo com ela já ficou 
com uma amiga qd tinha uns 14, isso no começo do nosso namoro, 
ficamos superfelizes e agora somos da seguinte forma: Caio: 
namorado do Vander e da Ale - Vander: namorado do Caio, amigo 
da Ale, podendo ficar com outras meninas - Ale: namorada do Caio, 
podendo ficar com outras meninas (…) Galera foi muito bom mas 
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muito bom mesmo!!! Bjão, Caio (Re: [E-jovens] Desculpem a 
demora!!). 

 

É claro que, em resposta à essa mensagem de Caio, logo veio uma 

provocação, bem ao estilo da lista: “Por que o Vander e a Ale não podem ficar com 

meninos, já que gostam de meninos tb, obviamente?? Eu já sei a resposta, mas eu quero 

saber se VOCÊ sabe... (pretensioso eu, né?) :)” (Re: [E-jovens] Desculpem a demora!!, 

24/01/02). 

Trocas de opiniões sobre o triângulo amoroso que se desenrolava, sobre 

fidelidade e resquícios de machismo impregnados na cultura contemporânea, entre 

outras questões afins, seguiram-se por mais de uma semana; até que uma notícia 

trágica, postada pelo Vander, mobilizou, novamente, a atenção de todos, abalando 

sobremodo aquela comunidade de jovens que, através da escrita de si e da troca de 

experiências e opiniões, estava aprendendo a refazer o mundo das relações 

interpessoais instituídas e das escolhas ou orientações sexuais exclusivas ou 

excludentes: 

 

Olha gente não sei nei como começar!!! Acho que nós - eu , caio e 
alessandra - nos identificamos d+ com o galera do grupo, e é por isso 
que estou escrevendo justamente para vcs. De domingo para segunda 
Caio e Alessandra sofreram um acidente de carro, perdemos uma 
amiga, um amigo está em complicada situação, estavam só os dois 
no carro, e foi horrivel, o carro virou sucata, ainda não sabemos bem 
o que aconteceu, desculpem se demorei a passar a noticia, mas agora 
peço encarecidamente rezem pelo Caio, por favor, ele quebrou três 
costelas, as duas pernas e está com traumatismo craniano, está na 
UTI desde então, e sou eu quem está segurando as ondas por aqui 
inclusive da familia que chegou na segunda, por favor rezem 
muito!!! (Subject: [E-jovens] uma noticia triste!!!). 

 

Os participantes da lista responderam, quase imediatamente, com muitas 

mensagens de espanto, tristeza e solidariedade, tecendo, on line, uma rede de afeto e 

proteção: 

 
Sinto muito cara, desejo mesmo q ele se recupere e logo. Que vc 
tenha muita forca nessa hora triste. (...) So nao entendi, vcs perderam 
uma amiga? So tinha eles 2 no carro ... a Alessandra se foi? Caiu a 
minha ficha ??? :(((((((((( (Subject: [E-jovens] uma noticia triste!!!). 
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Gente não conheço o Caio, tampouco a conheci a Alessandra, mas 
não aguentei. Senti como se eu convivesse com eles há um certo 
tempo já. Caí em lágrimas só de imaginar que dois jovens, cheios de 
vida com um futuro pela frente, de-repente se encontram em uma 
situação tão delicada como esta. (Subject: [E-jovens] uma noticia 
triste!!!). 

 

Como podemos observar na mensagem acima, os participantes da lista E-

jovens se envolvem, rapidamente, uns com os outros, independentemente de se 

conhecerem fisicamente ou não. Esse envolvimento resulta, em parte, do fato de muitos 

deles conhecerem mais intimamente seus amigos da lista do que os que os cercam nos 

seus cotidianos no ambiente off line. Essa mensagem foi postada em um momento 

particular, mas são comuns, na lista, depoimentos nesse sentido, ressaltando as 

afinidades com um ou outro participante, ou com o grupo todo.  

Ainda nessa movimentada quarta-feira, em meio às mensagens de 

perplexidade que se seguiram, Vander escreveu mais três vezes para a lista, 

esclarecendo os fatos e divulgando boletins médicos sobre a situação de Caio: 

 
acho que não fui claro o suficiente, Alessandra faleceu na hora do 
acidente ela já foi retirada do carro sem vida, o velório foi na terça 
mesmo. E não foi de domingo pra segunda e sim de segunda pra 
terça, foi mau estou meio perdido no tempo!! (...) galera obrigado 
pela força sabia que poderia contar com vcs nesta hora dificíl que 
estamos vivendo. (Subject: Re: [E-jovens] uma noticia triste!!!). 

 

na madrugada ocorreram algumas complicações no cerebro, parece 
que ele produziu mais secreção do que o que estava sendo 
considerado normal, ele foi sedado às 20:40h de ontem 
permanecendo assim até a hora que saiu o boletim de 12:00h que é o 
primeiro do dia, a mãe e o pai dele não arredam o pé do hospital (...) 
Parece que ele teve febre na madrugada o que pode indicar sinais de 
infecção, o que no momento está nos deixando mais angustiados (...) 
Espero poder continuar contando com o apoio de todos neste 
momento dificil, e agradeço mais uma vez. O proximo boletim sai às 
14:00h e estarei enviando noticias. (Re: [E-jovens] Boletim do Caio 
12:00h). 
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Acompanhando sempre o debate e as expectativas criadas em torno do 

assunto, o moderador da lista buscou mais informações sobre o acidente e fez alguns 

esclarecimentos aos demais participantes da E-jovens: 

 

Fico até com vergonha de admitir aqui, mas eu estava duvidando da 
história do acidente. Eu já não tinha engolido todo o lance do 
"namoro a 3" (me parecia muito certinho, muito cronometrado, 
manjam? Até o Caio percebeu que eu tava com o pé atrás...) e 
quando surgiu o acidente eu (e não fui o único) percebi as 
semelhanças com O Terceiro Travesseiro e comecei a ficar muito 
puto por achar que estariam sacaneando o grupo. Mas não gente, 
infelizmente. Eu fui investigar uns furos que tinha a historia e, 
resumindo: Conversei com o Vander por tel agora pouco e ele só 
tinha mudado seus nomes e a cidade de onde eram afim de preservar 
suas identidades, no que ele tem todo o direito. O resto todo é 
verdade. (...) Vamos torcer pra tudo dar certo. Desculpa qualquer 
coisa, Vander (Subject: Re: [E-jovens] Boletim do Caio 12:00h). 

 

O romance O 3° travesseiro116, de Nelson Carvalho, foi um assunto 

recorrente na lista E-jovens quase todo aquele ano e, de fato, a história de Caio, Vander 

e Ale em muito se assemelha com o enredo do livro, que também contempla um 

triângulo amoroso envolvendo dois rapazes e uma moça e igualmente se resolve de 

maneira trágica.  

O modo como a comunidade da lista E-jovens trata da questão do 

anonimato é outro aspecto a ser ressaltado nesse acontecimento. Conforme ressaltou o 

próprio moderador da lista, Vander somente tinha “mudado seus nomes e a cidade de 

onde eram a fim de preservar suas identidades, no que ele tem todo o direito”. Em 

momento algum, depois de revelado que os nomes e a cidade não correspondiam aos do 

ambiente off line, isso foi questionado. Afinal, essa não é e não era, neste caso 

específico, uma questão relevante.  

Após as considerações do moderador da lista, foi postada mais uma 

mensagem de Vander : 

 

Gente, gostaria primeiramente de agradecer tudo e todos aqueles que 
rezaram e continuam rezando pelo Caio, realmente me comovi com a 

                                                 
116 Como visto no capítulo anterior, uma versão on line do livro está disponível na página da lista E-jovens: 
http://groups.yahoo.com/group/e-jovens/ 
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solidariedade (...). O que trago até vocês desta vez, não são noticias 
muito boas, caio está  um quadro de sepssemia - não sei se assim que 
se escreve - isto é uma infecção generalizada, apesar de estar sendo 
fortemente medicado a madicação usada não vem ajudando muito, 
ontem através de um dos médicos que estão acompanhando o casa 
fiquei sabendo - meio atravessado - que parece que rolou uma parada 
cardiaca, desta forma o quadro se agravou regredindo (...) espero que 
nossa corrente faça cada vez mais efeito e que Deus proteja esta 
pessoa tão iluminada, pois sinto que esta parada que ele teve ontem é 
o começo do fim e gostaria que a hora não está muito longe, não sei 
se ainda tenho forças pra ter esperança (Subject: [E-jovens] Ele está 
indo!!). 

 

Na seqüência, sintomaticamente, se consideradas as transferências e 

projeções que usualmente ocorrem com essa comunidade predominantemente 

adolescente, o moderador – a autoridade, embora se trate também de um jovem – se 

encarregou de enviar para os participantes da lista a triste notícia: “Caio teve morte 

cerebral hoje. Os pais tão vendo ainda se doam os órgãos, devem doar, e até lá o 

coração ainda bate, mas devem desligar os aparelhos amanhã pela manhã...” (Subject: 

[E-jovens] Caio) 

Vander não demorou em confirmar o falecimento de Caio e agradecer o 

apoio de todos que enviaram mensagens, tanto pela lista como em privativo: 

 

realmente me sinto acolhido por aqui, agradeço a todos que vem 
mandndo mensagens de solidariedade, gostaria - e vou em breve 
reponder um por um - mas por agora tá meio complicado. Trago a 
confirmação da morte do Caio, bem como a da doação de seus 
órgãos (...) e concordo com o amigo que disse que isto fará pessoas 
felizes e este é nosso conforto. Após a retirada destes órgãos estará 
confirmada a morte biológica. Já está decidido que ele será veleado 
na sua cidade de origem, não poderei participar, mesmo porque não 
quero, quero ter a lembrança dele da última vez que o vi (…)  
(Subject: [E-jovens] Conforto no meu coração). 

 

Continuamos acompanhando a participação de Vander na lista de 

discussão E-jovens e, cerca de um mês após o falecimento de Caio, ele escreveu 

novamente para a lista. Agora, contando sua primeira saída para um ambiente noturno 

gay, depois de tudo que aconteceu: 

 
Galera que sensação horrivel, me senti mau, me senti angustiado, 
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vendo tanta gente querendo a promisquidade e nada mais, tanta gente 
querendo só um beijo na boca, uma transa e nada mais, me senti num 
mundo isolado, onde o carinho e o afeto foram jogados no lixo, será 
que tem de ser assim? (…) Alguem pode me ajudar com esta 
confusão! Abçs Vander (que não conseguiu ficar com ninguem e 
chorou muito naquele lugar nojento) ([E-jovens] Situação Muito 
Esquisita!!!). 

 

Depois de ter relatado sua “saída”, evidentemente sob o impacto da perda 

afetiva, e receber, mais uma vez, o apoio de seus amigos da E-jovens, Vander só voltou 

a tocar no assunto tempos mais tarde, dessa vez de maneira mais tranqüila, quando 

retorna o tema da bissexualidade na lista: 

  

Nossa galera tô impressionado! Parece que voltei aos tempos do do 
Rafa (caio) foi assim que eu entrei no  grupo - lembra Carol?!!(…) 
lembro-me que a grande crise no primeiro momento em que surgiu 
este assunto, foi o fato de o Caio ter uma namorada e um namorado, 
e então a bissexualidade dele foi confundida com bigamia, cara mas 
deixo apenas uma pergunta: se esta foi a forma que encontramos de 
sermos felizes, o que nós poderimos fazer? Era tudo perfeito, ficou 
mais perfeito quando a Ale ficou sabendo, ela topou de boa e 
continuamos tudo como estava, pena que por pouquissimo tempo, se 
daria certo? não sei! Mas a vida pelo menos pra mim e arte de 
tentar acertar, errando ou acertando nós tiramos o grande 
proveito que é o aprendizado! (...) Bjs Vander  (Subject: [E-jovens] 
Bissexualidade existe? grifo nosso). 

 

Além da precisa afirmação da natureza maiêutica dessa comunidade, 

expressa pelo e-jovem e destacada por nós na mensagem acima, essa história reúne 

exemplarmente as principais características depreendidas da análise de experiências 

vivenciadas no ciberespaço: a possibilidade do anonimato, o interesse em ultrapassar o 

contato virtual, o exercício da solidariedade e o sentimento de pertencimento, de fazer 

parte de uma coletividade, de uma comunidade eletiva. 

A história de Caio, Vander e Ale se desenrolou pouco tempo depois que 

ingressamos e começamos a acompanhar a lista E-jovens. Ela pode ser apenas mais um 

exemplo das redes de solidariedade que são criadas no ambiente das comunidades 

virtuais, como tantas outras já escritas e descritas. De nossa parte, além de escolhê-la na 

finalização deste capítulo por sua capacidade de sintetizar diversos aspectos relevantes 

da discussão que foi empreendida neste trabalho, buscamos, com a transcrição das 
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inúmeras mensagens, deixar registradas a emoção e a angústia vividas pelos 

participantes da lista que, como nós, acompanharam cada passo dessa significativa 

escrita de si.  

 

É nesse contexto, de retorno à escrita (para si e para os outros), que os 

membros das comunidades virtuais gays, em particular os da E-jovens, vêm se 

apropriando das novas tecnologias de comunicação e construindo, no ciberespaço, 

comunidades capazes de possibilitar novos modos de viver e de constituir a experiência 

homossexual na contemporaneidade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 226

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo desta tese, buscamos aproximar dois universos temáticos que, 

embora distantes à primeira vista, se mostraram convergentes: o da homossexualidade 

no contexto brasileiro atual, no qual se sobressai a cena GLS, e o das chamadas novas 

tecnologias digitais de comunicação, que possibilitam a formação de comunidades 

virtuais. O nosso interesse em analisar a interação existente entre esses dois universos, 

e não um ou outro em particular, constitui, acreditamos, o diferencial de nosso trabalho.  

A hipótese geral que guiou nossa pesquisa estabelece que, no ciberespaço, 

estão sendo construídas comunidades capazes de possibilitar modos alternativos de 

viver a homossexualidade. Essa hipótese se desenvolveu abarcando outras, secundárias, 

pressupondo que as comunidades virtuais gays, articuladas por intermédio de listas de 

discussão: (1) apresentam-se como ambientes complementares aos da vida off line, 

potencializando e atualizando intenções sociais nela já existentes; (2) atenuam os 

estigmas e o isolamento experimentados por seus membros na vida off line; (3) 

caracterizam-se por alguma forma de contestação ao sistema heternormativo; (4) 

possibilitam uma escrita de si que contribui para o desenvolvimento do processo de 

subjetivação da experiência homossexual dos seus membros.  

Diante das articulações teóricas promovidas e do conjunto de dados e de 

observações empíricas apresentados no decorrer dos quatro capítulos desta tese,  

teceremos algumas considerações finais que foram desenvolvidas a partir das hipóteses 

estabelecidas inicialmente, e, também, de especificidades e tendências que, embora 

nelas não contempladas, foram percebidas como características dos ambientes 
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comunicacionais das comunidades virtuais gays que constituíram o nosso corpus de 

análise.  

De início, ressaltamos que as comunidades virtuais gays que 

acompanhamos foram interpretadas como zonas fronteiriças ou de contaminação entre 

o real e o virtual, com a presença e a influência do primeiro no segundo e vice-versa. 

Nesse aspecto, a compreensão dicotômica entre o real e o virtual, recorrente em certas 

leituras acerca do ciberespaço, como vimos no primeiro capítulo, apresentou-se como 

insustentável. Afinal, não observamos descontinuidades nem exclusões; mas sim 

continuidades, inclusões, complementações, hibridizações. A necessidade de contornar 

essa problemática herança, que está impregnada na língua e na linguagem conceitual, 

de certa forma, manifestou-se em nosso trabalho sempre que se fez necessário formular 

a diferenciação entre ambientes ou experiências on line e off line – pois efetivamente 

esta diferenciação existe –, indicando a pertinência de uma constante relativização do 

uso dos termos real e virtual, para poder referir os ambientes com as quais nos 

confrontamos.  

As comunidades estudadas, especialmente as da Listagls e da E-jovens, não 

podem ser interpretadas como simulações de comunidades reais do ambiente off line. 

Observamos, ao contrário, que elas se mostram atrativas para os indivíduos que nelas 

ingressam, bem como se mantêm ativas, justamente, pelos diferenciais que apresentam 

em relação à experiência off line. Nelas, se concretizam desejos interditados ou difíceis 

de serem realizados no cotidiano off line, como se assumir, ter amigos gays, encontrar 

apoio, trocar informações, tirar dúvidas, dividir certas alegrias, enfim, concretizar 

desejos por vezes triviais que, para muitos homossexuais, especialmente para os jovens 

gays, não são conquistas simples. Nessas comunidades virtuais são compensadas 

lacunas de um cotidiano que nem sempre corresponde aos anseios de muitos dos seus 

participantes. 

Outro aspecto que merece ser destacado, diz respeito ao fato dessas 

comunidades virtuais se inserirem num contexto de dominação societária e, ao mesmo 

tempo, oporem-se a ele ou, pelo menos, a muitas de suas características, tais como o 

preconceito em relação aos indivíduos com orientações sexuais divergentes do padrão 



 228

estabelecido. Essa constatação nos levou a percepção de que os membros nessas 

comunidades possuem ou desenvolvem, a partir delas, uma identidade que Castells 

(1999b) denomina como de “resistência”. Isso porque, conforme observamos, eles 

buscam, de maneira geral, não apenas modos de vida alternativos, que podem ser 

encontrados ou construídos nos ambientes das comunidades virtuais gays, mas buscam 

transformações nos modos de vida que lhe são impostos no cotidiano off line.  

Atestam esse aspecto várias das mensagens transcritas ao longo da nossa 

argumentação, assim como as  exemplares trajetórias de vida reconstituídas no corpo da 

tese. Como vimos no quarto capítulo, na Listagls (uma comunidade militante) 

evidencia-se como predominante o desejo coletivo de efetuar transformações em uma 

esfera ampla, na sociedade, na qual é preciso se inserir criticamente. Na E-jovens (uma 

comunidade maiêutica) são mais freqüentemente almejadas as transformações em uma 

esfera mais restrita, individual, embora compartilhada. Os “beijaços” e os outings aqui 

relatados, mesmo com a participação de ambas as comunidades, são exemplares dessa 

diferente forma de expressar o desejo de transformação que predomina na E-jovens. 

Para tornar ainda mais clara a diferenciação entre as duas comunidades, que estamos a 

afirmar, vale confrontar esta última com a ação organizada dos militantes gays, que 

atuam na Listagls a favor, por exemplo, das alterações de legislação que visam a um 

outro contrato social ou à punição e interdição do preconceito. 

As comunidades da Listagls e da E-jovens atraem indivíduos que buscam 

assumir ou partilhar identidades extensivas às do ambiente off line. Nessas 

comunidades, eles encontram um lugar no qual podem se expor como desejam, sem 

serem agredidos, etiquetados, estigmatizados. O ambiente dessas listas representa, para 

eles, um espaço onde, além de ser possível experimentar ou viver a orientação 

homossexual, é possível também se constituir enquanto tal.  

Comunidades dessa ordem independem da permanência inalterada de um 

mesmo grupo, pois elas se mantêm apesar do trânsito de seus integrantes. Tanto na 

Listagls como na E-jovens, esse aspecto foi constatado, ou seja, muitos dos membros 

ativos dessas comunidades, quando iniciamos a observação, já não faziam mais parte 

delas no momento em que concluíamos nossa pesquisa.  
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Acreditamos que vários fatores, observados durante o tempo em que 

acompanhamos essas comunidades, podem justificar essa permanência ou durabilidade. 

Além do caráter cooperativo que as caracteriza, cabe assinalar pelo menos outros dois: 

a atuação dos seus criadores e moderadores, e a presença numerosa de lurkers. Isso 

porque os criadores e moderadores dessas listas conduzem os debates visando, 

justamente, à manutenção dessas comunidades. Sempre que surgem discussões 

acirradas, nas quais um ou mais participantes são agredidos, os moderadores intervêm 

para lembrar que as listas não são espaços apropriados a esse tipo de comportamento ou 

com eles coniventes, sugerindo aos envolvidos nas discussões mais acaloradas ou 

ofensivas que deveriam, se fosse o caso, dar-lhes continuidade fora dali. Quanto aos 

lurkers, apesar de silenciosos (ou por isso mesmo), representam um recurso importante, 

um elemento surpresa potencial, que pode vir a contribuir com a comunidade em algum 

momento.  

Tanto na Listagls como na E-jovens, observamos que, muitas vezes, os 

lurkers se manifestam suprindo ou atendendo, a partir de informações que retêm, 

lacunas de debates em andamento ou solicitações especificas de algum membro. Nesses 

casos, depois que se manifestam, alguns voltam à postura habitual, outros passam a 

participar ativamente da lista. Em comunidades numerosas, como as que privilegiamos 

em nossa análise, se todos os inscritos fossem ativos a comunicação do grupo seria 

dificultada devido ao excesso de mensagens trocadas – quer dizer, o fato de a maioria 

dos participantes dessas listas permanecer na condição de lurkers acaba contribuindo 

para o bom andamento da comunicação nas mesmas. 

É exemplar registrar que, enquanto lurker na lista Armário X – esta é a 

condição do pesquisador não-participante –, certa vez respondemos a uma mensagem 

que solicitava informações a respeito de uma cidade, na qual o remetente iria passar 

suas férias. Apesar de ter sido a única vez que respondemos a uma mensagem nessa 

lista, acreditamos que nossa intervenção (assim como outras semelhantes) é 

representativa dos vínculos potenciais existentes entre os participantes ativos e passivos 

das comunidades virtuais gays, vínculos que podem ser atualizados a qualquer 

momento. 
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A vivência nas comunidades da Listagls e da E-jovens implica em aceitação 

das diferenças, capacidade de auto-organização e em tomadas de consciência. A 

aceitação da diferença – a aceitação do outro – é indispensável porque o universo gay 

que estas listas reúnem não é homogêneo; ele abriga, além dos homossexuais 

masculinos que nele predominam, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e 

simpatizantes, enfim, representantes de uma multiplicidade de subcomunidades. A 

capacidade de auto-organização é necessária porque, por vezes, é preciso administrar 

essa diversidade e suas particularidades, em prol da convivência comunitária. 

Finalmente, a vivência nessas comunidades favorece a tomada de consciência porque, 

nelas, os membros têm acesso a outros pontos de vista, outras experiências, diversas e 

complementares às suas. A comunicação continuada e a comunidade de interesse e 

experiências fazem com que os participantes se coloquem efetivamente no lugar uns 

dos outros, como demonstram as histórias de outings, o que repercute na maneira como 

eles se posicionam, em particular, em relação à própria condição enquanto 

homossexual. Nesse sentido, ressalta-se a importância das experiências compartilhadas 

nessas comunidades enquanto instigadoras de mudanças nos sistemas de referências e 

incitadoras de questionamentos da realidade off-line. 

No que se refere à forma como se relacionam os membros da Listagls e da 

E-jovens, pode-se afirmar o privilégio da socialidade em contraposição à 

sociabilidade (Maffesoli, 1996), dada a existência de um conjunto de práticas 

cotidianas que escapam ao controle social rígido, fato constatado em ambas as 

comunidades, embora mais evidente na E-jovens. Também a lógica da identificação 

predomina em relação à lógica da identidade. As experiências individuais são 

entendidas como experiências a serem compartilhadas, a identificação suscita o 

estar-junto e, ao mesmo tempo, dele decorre. A homossexualidade que, em 

princípio, é partilhada por todos, faz com que os integrantes dessas comunidades se 

identifiquem como iguais, seja através de histórias de vida, símbolos, ídolos ou 

vocabulário próprio, seja através do estigma que igualmente os atinge. 

Ainda em termos de sociabilidade e processos identificatórios, as listas 

de discussão em pauta assumem uma importância ímpar para seus membros, uma 

vez que o ambiente off line não oferece, para eles, as mesmas oportunidades que 

oferece para os heterossexuais. Para os participantes dessas listas que não são 
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“assumidos” no ambiente off line, que moram em cidades pequenas e têm receio de 

serem reconhecidos, essa comunidade de pertencimento se constitui, muitas vezes, 

como a única oportunidade de conversar com outros homossexuais e se reconhecer 

enquanto tal. Nas comunidades virtuais gays, são visíveis e relevantes os efeitos 

compensatórios ao preconceito e à fraca socialização que freqüentemente decorre da 

vivência homossexual no ambiente off line.  

Também ficaram evidentes as motivações para a integração nessas 

comunidades, que vão da simples curiosidade ao desejo de encontros concretos, 

passando pela necessidade de se esconder atrás da tela – ou se fazer visível através dela 

–, para poder revelar aspectos secretos das vidas pessoais. O acompanhamento atento 

da Listagls e da E-jovens permitiu a identificação de características da 

personalidade ou do perfil de alguns dos participantes mais ativos dessas listas, 

justamente, pela maneira pessoal como se expressam e através das suas tomadas de 

posição sobre os diversos assuntos debatidos. 

Através do compartilhamento de informações, do apoio mútuo, da política 

afirmativa que caracteriza as comunidades virtuais gays, ao lado de uma maior 

problematização das representações anteriormente construídas a respeito do universo 

homossexual, os membros da Listagls e da E-jovens atenuam o estigma que 

socialmente os exclui e descobrem modos de viver suas orientações sexuais com mais 

tranqüilidade, às vezes em plenitude. A vivência comunitária possibilita que se 

coloquem uns no lugar dos outros, não apenas metaforicamente, mas efetivamente, o 

que contribui para que se relacionem diferentemente consigo mesmos, com os outros e 

com a sociedade de modo geral.   

Os membros da Listagls e da E-jovens, em sua maioria, não se adaptam à 

lógica inerente à sociedade moderna, racional, homogeneizadora e individualista. 

Como vimos, no caso da Listagls essa não-adequação resulta, principalmente, em 

debate e militância; na E-jovens, em maior experimentação identitária e identificação 

com a comunidade de pertencimento. Essas comunidades são formas de resistência à 

lógica heterormativa, mas formas de resistência que se apresentam diferencialmente, 

conforme as características de cada comunidade, que se articulam a partir do 

ciberespaço e repercutem de forma incisiva fora dele, como demonstraram as vivências 

reconstituídas no decorrer dessa tese.  
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Outro dado relevante, no sentido de comprovar esse trânsito, está no fato 

dos participantes da Listagls e da E-jovens demonstrarem freqüente interesse em dar 

continuidade à experiência de conhecimento mútuo fora do ambiente virtual da 

rede. Isso não apenas em acontecimentos importantes para o universo do qual fazem 

parte, como as Paradas do Orgulho Gay e os “beijaços”, mas também em parques, 

pizzarias, shoppings, boates, enfim, em lugares que costumavam freqüentar no seu 

dia-a-dia. As listas aparecem, assim, como espaços complementares, e não 

substitutos aos da vida real.  

Rigorosamente, dever-se-ia considerá-los espaços suplementares, de acordo 

com a vertente de autores da crítica cultural contemporânea, como Homi Bhabha 

(1998). Essa perspectiva tem a vantagem do pressuposto de que nem o real nem o 

virtual são incompletos, entendendo-se o suplemento como algo que se acrescenta a 

ordem anterior e a altera.  

Além das características e tendências que foram ressaltadas até aqui, neste 

texto conclusivo, a comunicação mediada das listas de discussão e a experiência de 

partilhar uma comunidade, que resulta da interação comunicacional on line, 

conduziram-nos à reflexão sobre o que talvez seja sua potencialidade mais 

significativa: o seu efeito para a subjetivação da homossexualidade. Com uma 

linguagem que se assemelha as das cartas pessoais, pelo tom de proximidade ou de 

intimidade que as caracteriza, as mensagens trocadas entre os participantes das 

comunidades que acompanhamos, sobretudo na lista E-jovens, podem ser 

interpretadas como representativas de uma nova modalidade de correspondência. Uma 

correspondência que, devido ao meio onde circula, as listas de discussão, se diferencia 

da tradicional, por seu caráter mais interativo, imediato e público.  

Nesse contexto, observamos que as mensagens enviadas para a E-jovens, 

assim como as cartas pessoais que enviamos para amigos, apresentam-se, para os 

membros dessa comunidade, como um recurso importante enquanto forma de 

expressão, atuando não apenas sobre aqueles que as enviam, mas também sobre aqueles 

que as recebem – no caso, os demais membros da comunidade de pertencimento. Sobre 

os primeiros, os remetentes, porque lhes possibilitam um exercício de decifração de si 
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por si mesmo e, também, de abertura de si mesmo ao outro. Sobre os últimos porque, 

ao compartilharem experiências vividas por outros membros da comunidade, preparam-

se para situações semelhantes. 

As mensagens mais pessoais, ou a escrita de si, veiculada através das listas, 

desempenha um papel importante para a constituição, enquanto homossexual, daqueles 

que integram as comunidades virtuais que analisamos. Trata-se, a nosso ver, de uma 

recuperação da lógica do “cuidado de si” (Foucault, 1992), materializada na escrita 

exercitada, que age como princípio reativador da subjetivação da experiência 

homossexual compartilhada nesses ambientes. 

A partir do exposto, consideramos que nossas hipóteses de trabalho 

puderam ser, em grande medida, comprovadas. Assim, concluímos nossa tese 

reafirmando que, com a apropriação social das tecnologias de comunicação digital, vêm 

se construindo, no ciberespaço, comunidades capazes de possibilitar, através da prática 

da escrita e do “cuidado de si”, bem como do compartilhamento intenso de 

informações, de pontos de vista, de projetos e de afetos, modos alternativos de viver a 

homossexualidade na contemporaneidade, os quais estão, como procuramos evidenciar, 

em consonância com os valores e as práticas sociais que são peculiares ao nosso tempo.   
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