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RESUMO

Por séculos a homossexualidade tem sido estigmatizada pela sociedade ocidental, mas devido as várias lutas do movimento LGBT, a construção 
da cultura homossexual passou a ter mudanças significativas na atualidade. Porém as atitudes preconceituosas e os comportamentos 
discriminatórios têm sido constantes no meio digital, inclusive entre os próprios homoafetivos, que tendem a considerar inferiores os que são 
classificados como afeminados, reproduzindo preconceitos machistas de base heteronormativa. A partir desse cenário, este trabalho teve o 
objetivo de analisar, por meio das Representações Sociais, o discurso preconceituoso e machista entre homens homoafetivos, bem como 
examinar os processos de ancoragem e objetivação baseados em paradigmas heteronormativos. Para isso, foi utilizada uma abordagem quanti-
qualitativa de pesquisa e como método de coleta de dados a pesquisa documental, por meio de um site de relacionamentos para homens 
homoafetivos. Foram analisados 200 perfis, dando especial atenção aos atributos do parceiro que estava sendo buscado. Por meio de uma 
Análise de Conteúdo Computadorizada, realizada no freeware Iramuteq, foi possível identificar três classes que indicam as características mais 
buscadas, sendo elas: relacional-interpessoal, físico-corporal e psicológicas. As palavras de maior frequência foram macho e não, a primeira 
indicando a categoria mais buscada, e a segunda, indicando as que foram rejeitadas, na maioria dos casos ligadas a termos como afeminados e 
passivos. Notou-se que as qualidades mais desejadas nos perfis para os parceiros estão ancoradas nos termos que representam o machismo, 
como: macho, homem, dominador e ativo. São excluídos e rejeitados os sujeitos cujas qualidades estão ancoradas em características femininas 
como afeminados e passivos. A objetivação dessas representações está exposta na escolha por sujeitos e corpos com aspectos másculos e na 
recusa e repulsa de indivíduos que são materializados e visualizados como afeminados. Assim, foi possível encontrar indícios da existência de 
preconceito machista, ancorado em normas heteronormativas, contra os homoafetivos afeminados.
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