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Homens que fazem Sexo com Homens (HSH): Uma categoria, muitos significados. 
 

Adriano Henrique Caetano Costa1 
 
Resumo: A categoria de “homens que fazem sexo com homens (HSH)” é considerada como 
uma das populações prioritárias em relação à prevenção às DST/HIV/Aids no Brasil. Uma 
reflexão sobre a referida categoria HSH pode ser situada no campo das ciências sociais 
articulando o debate sobre gênero e sexualidades, mais especificamente, em torno da distinção 
entre identidade sexual (homossexual, heterossexual e bissexual) e papel sexual (homens que 
fazem sexo com homens). Tais questões remetem aos processos identitários e identificações 
circunstanciais. Na cultura sexual brasileira essas questões geram uma ambivalência, tendo 
em vista que é possível um homem fazer sexo com outro homem e não ser, ou não se 
identificar, enquanto homossexual. Assim, proponho refletir como essas “ressemantizações” 
contribuem para uma maior abertura das tolerâncias. 
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Men who have Sex with Men (MSM): A category, many meanings. 
 
Abstract: The category of "men who have sex with men (MSM) is considered one of the 
priority populations for the prevention of STD / HIV / AIDS. A reflection on the MSM 
category can be located in the field of social sciences articulating the debate on gender and 
sexuality, more specifically, about the distinction between sexual identity (homosexual, 
bisexual and heterosexual) and sexual role (men who have sex with men ). These questions 
relate to identity and identification processes circumstantial. Brasileira sexual culture in these 
issues generate an ambivalence, since it is possible for a man having sex with another man 
and not or do not identify as gay. I therefore propose reflect such "ressemantizações" 
contribute to greater openness of tolerances.  
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“Eu sou um cara hetero(sexual). Nunca tive relações com outros homens. Mas, 
algumas vezes por embriaguez a pessoa (pode) se aproveitar. Aconteceu uma vez 
que eu estava no Icaraí (...) E eu deitado e o cara começou a me acariciar, só que eu 
estava em estado de sono, cochilando. (Eu estava) pensando que era mulher, tinha 
muita gente lá. Que quando eu me toquei que quem tava deitado do meu lado era 
um cara (...) eu dei uma chance para ele fazer sexo oral comigo, até pelo fato de 
estar ali (para não) “cortar o barato” (....) todo mundo gosta de sentir prazer, todo 
mundo gosta de gozar” (Jovem de 22 anos).  

 

Essa fala é de um jovem que fez parte de um Grupo Focal realizado em janeiro de 2008 

na sede do Grupo de Resistência Asa Branca - GRAB. O Grupo Focal2 foi uma das 

                                                 
1 Mestrando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, Bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Cientifico - FUNCAP e membro do Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB). 
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metodologias empregada na pesquisa “Práticas Sexuais e conscientização sobre Aids: uma 

pesquisa sobre o comportamento sexual de jovens gays e outros homens que fazem sexo com 

homens (HSH) da periferia de Fortaleza”3.  

A categoria de “gays e outros homens que fazem sexo com homens” é considerada 

como uma das populações prioritárias pelo Programa Nacional DST/Aids (PN DST/Aids), em 

relação às políticas públicas de prevenção às DST/HIV/Aids no Brasil, uma vez que “uma das 

características marcantes da resposta brasileira, segundo Bruck (2004), à epidemia da Aids 

tem sido a de transformar demandas e vulnerabilidades individuais em demandas coletivas”. 

Uma reflexão sobre a referida categoria HSH, pode ser situada no campo das ciências 

sociais, articulando o debate sobre gênero, corpo e sexualidades, mais especificamente, em 

torno da distinção entre identidade sexual (homossexual, heterossexual e bissexual) e papel 

sexual (homens que fazem sexo com homens).  

No Brasil, o estudo de Maria Luiza Heilborn (1996) contribui para uma análise dos 

processos de construção das identidades sexuais a partir de uma reflexão etnográfica. A autora 

trata dos significados atribuídos por sujeitos sociais às relações homoeróticas4, que no caso 

desse estudo, são mulheres que mantêm relações sexuais com outras mulheres, mesmo que o 

tratamento aqui seja interessado especificamente entre homens que fazem sexo com homens, 

mas a autora traz contribuições pertinentes para o debate em torno das identidades.  

A antropóloga explora o sentido expresso na distinção ser/estar homossexual. Salienta o 

modo como se constrói um lugar particular para a identidade sexual na elaboração da 

identidade social dos sujeitos pesquisados. Os discursos desses sujeitos não elegem o fato de 

que manter relações sexuais com parceiros do mesmo sexo seja um elemento definidor de 

suas identidades. Mulheres que fazem sexo com outras mulheres, assim como homens que 

fazem sexo com homens não necessariamente se identificam com a identidade homossexual 

(HEILBORN, 1996). 

                                                                                                                                                         
2  Grupo Focal com jovens gays e outros HSH com idade de 15 e 29 anos. Esses grupos focais tiveram como 

objetivo possibilitar uma analise qualitativa sobre sexualidade, prevenção, comportamento e práticas, 
percepção sobre HIV/Aids, homofobia, preconceito e uso/abuso de drogas com estes jovens (CASTRO, 2008, 
p. 96).    

3 Pesquisa realizada em 2007 pelo GRAB inserida no projeto SAGAS, com o apoio da Fundação Shorer. A 
investigação teve como objetivo identificar fatores subjetivos, comportamentais e do meio ambiente que 
contribuem para o não uso do preservativo nas relações sexuais por parte de jovens gays e outros HSH na 
faixa etária de 15 a 29 anos, em Fortaleza.   

4 Jurandir Freire Costa nos traz da psicanálise o termo “homoerotismo” como alternativa a “homossexualismo”. 
Segundo o autor o termo homossexual “desqualifica moralmente o homoerotismo como sendo uma 
anormalidade, uma doença, um vício” e o faz porque foi criado através de uma perspectiva médica para ser 
usada nesse sentido. Diz o psicanalista “nossos desejos eróticos nada têm de naturais. São apenas realidades 
lingüísticas, arranjos culturais, que determinam aquilo que será objeto da atração sexual. Cada cultura 
organiza estes desejos em códigos morais que dizem o que é aprovado e reprovado” (Costa, 1994: 113-6). 

2 



ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009. 

Taís questões que remetem processos identitários ser e identificações circunstanciais 

estar traz para a arena da prevenção um deslocamento nos discursos a respeito da sexualidade, 

desde então eles se dirigem menos às identidades e se concentram mais nas práticas sexuais, 

como por exemplo, a prática do sexo seguro (LOURO, 2004). Assim, o Estado se esforça em 

regular, controlar e normalizar essas práticas sexuais em consonância com essa fluidez 

identitária. Até que ponto tal “contexto de sexualidade” vem contribuindo para uma maior 

abertura das tolerâncias. 

O contexto da história social da Aids é construído pelos seus aspectos comportamentais, 

simbólicos e psicossociais, reservando uma trajetória complexa e caracterizada por suas 

relações com a questão de estigma e da discriminação (GALVÃO, 2000). A autora afirma que 

a identificação dos primeiros casos de Aids entre homossexuais norte-americanos estabelece 

um vínculo, que até hoje não foi rompido, entre Aids e homossexualidade masculina. 

Essa tolerância pode ser pensada a partir da luta do movimento homossexual. Parker 

(1991) ressalta em “Corpos, Prazeres e Paixões – a cultura sexual no Brasil contemporâneo” 

que essa separação entre práticas sexuais e identidade sexual foi fundamental no 

delineamento de estratégias de prevenção sexual ao HIV.  A crescente preocupação 

internacional em torno de temas, tais como população, saúde reprodutiva masculina e 

feminina e Aids promoveu uma mudança nas agendas em torno das preocupações feministas, 

gays e lésbicas. Que trouxeram para agenda teórica as discussões sobre identidade a partir da 

teoria queer, da fluidez das identidades.  

O impacto social da epidemia HIV/Aids mudou dramaticamente as normas da discussão 

pública sobre a sexualidade ao deixar, como legado, uma ampliação sem precedentes da 

visibilidade e do reconhecimento da presença socialmente disseminada dos desejos e das 

práticas homossexuais (PARKER, 1994; GALVÃO, 2000) ao mesmo tempo em que 

confeccionou a construção de categorias que não se encaixam em tais demandas.  Se o 

HIV/Aids propiciou uma expansão do poder médico e do projeto global de “medicalização da 

vida” apoiado pela mídia (FOUCAULT, 1988; PERLONGHER, 1987), ele deflagrou também 

uma epidemia de informações em torno de questões como sexo anal, sexo oral, doenças 

venéreas e uso de camisinha. Assim, práticas ligadas ao exercício e à expressão da 

sexualidade deixaram a clandestinidade para adentrar o debate público (TREVISAN, 2000). 

Mesmo que parcelas consideráveis do contigente homodirecionado tenham se mantido na 
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clandestinidade. Daí a pergunta “HSH seria um mero dispositivo de individuação estatal5 

(FOUCAULT, 1988).   

Segundo Parker (1991), dentro de quatro paredes “tudo pode acontecer”, ou ainda, 

“abaixo do equador tudo é permitido”. Essa ambivalência é o “calcanhar de aquiles” da 

prevenção. Desse modo, é possível um homem fazer sexo com outro homem e não ser, ou não 

se identificar, enquanto homossexual. Ao contrário dos grupos gays norte-americanos, onde a 

identidade é fator de aceitação política, no Brasil isso não é rígido, existe uma flexibilidade 

para a discussão das identidades, pode parecer um lugar comum, mas é de destacar a 

ambivalência, as ambigüidades da cultura sexual brasileira . Assim, tomando o caso 

brasileiro, podemos refletir sobre a apropriação da categoria HSH pelo movimento LGBTT6 

e, ainda, se ao utilizá-la os ativistas estariam reforçando a homofobia em nossa sociedade. 

A afirmação da identidade supunha demarcar suas fronteiras e implica numa disputa 

quanto às formas de representá-la. Imagens homofóbicas e personagens estereotipados são 

constantemente exibidas na mídia e são contrapostas por representações “positivas” de 

homossexuais, sujeitos brancos, higienizados e classe média, retomo essa questão no decorrer 

desse artigo, e do medo cada vez mais exacerbado de ver a homossexualidade masculina 

associada à feminilidade e a passividade.  

Para alguns desses jovens a afetividade com outros homens é uma ameaça à perda da 

masculinidade.  

 

“Uma coisa que é legal é você poder ter afinidade com os dois lados sem mexer 
com sua personalidade. Transar com outros homens sem mexer na personalidade, 
sem mexer na pessoa que é. Não deixar “se envolver” com a situação. Eu acho 
assim fazer e gostar. (O que não deve ocorrer) Vou experimentar ter relação com 
outro homem. E gosto, vou me envolvendo e esquecendo da minha 
masculinidade e me tornando um homossexual” (Jovem de 22 anos). 

 

Essa fala reforça uma concepção unilateral da homossexualidade, em especial de 

masculinidades. São nas normas e esteriótipos de gênero, nos comportamentos socialmente 

atribuídos a homens e mulheres, que têm origem a homofobia. Assim retomando a reflexão 

anteriormente esboçada a cerca da cultura sexual brasileira. Um homem que faz sexo com 

outro homem, mas na posição de “ativo”, poderá não se reconhecer como homossexual, dado 

que não abdicou do seu papel sexual de “homem”. No momento em que os esteriótipos de 

gênero são contrariados, em que homens e mulheres têm um comportamento diferente do 

papel socialmente atribuído a eles/as, eles/as se tornam alvos da homofobia. Por isso que as 
                                                 
5 Ver em Ditos e Escritos, Volume IV, Foucault. 
6Sigla para designar o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.  
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travestis e transexuais, dentre os segmentos da população LGBTT, convivem com uma 

realidade mais intensa de preconceito, discriminação e violências. 

O modelo de relacionamento sexual homoerótico é o modelo mediterrâneo da 

homossexualidade. Trata-se de um modelo “popular” e/ou “hierárquico”, no qual os parceiros 

se classificam pela sua posição ativo/passivo no intercurso sexual, tal como demonstrou Peter 

Fry.  Porém, a partir da década de 80, esse modelo de “bicha/bofe” entra em concorrência 

com outro, modelo de homossexual, tido como “moderno” ou “igualitário”. Aqui a “bicha 

efeminada” e “passiva” não mais se submete perante ao “bofe” viril e “ativo”, mas a um 

sujeito assumido como “homossexual”. Nesse último, eles se relacionam de igual para igual, 

trata-se assim do modelo “gay/gay”7. Esses modelos coexistem, eles habitam ao mesmo 

tempo. Até que ponto essas tipificações são produtoras de desejos. Ou qual é o recurso de 

direção que nos leva das práticas sexuais às formulações das tipificações, a partir de desejos 

muitas vezes renegados ao universo do privado e da clandestinidade, como veremos na fala 

abaixo:  

 

“Não sei nem o que eu sou (...) me acho uma pessoa muito bruta, mas em casa com 
minha mulher sou a pessoa mais carinhosa do mundo. Eu gosto de transar com 
outros homens. Quando eu vou transar eu quero que a pessoa me “chupe” e depois 
eu faço o “serviço” nela. “Negócio” de beijinho eu não gosto, negócio de abraçar. 
Já aconteceu uma vez de uma pessoa querer me beijar, tava um clima tão bom, o 
cara pegou e foi me beijar ai eu “brochei” (Jovem de 23 anos). 
 

Na narrativa acima esse modelo se insere diretamente no corpo, como produtor de 

prazer. No caso o modelo masculino sempre ligado a valores como: atividade e objetividade. 

Por sua vez o Feminino representa: passividade e subjetividade. Como por exemplo, o beijo 

que remete ao afeto. Nesse cenário é compreensivo que em casa com a esposa “ele seja o 

homem mais carinhoso do mundo” e na rua com os outros homens é apenas a procura do 

prazer, efêmero, rápido, sem marcas, etc. O que se vê nessa cartografia é o corpo 

esquadrinhado em várias partes, como por exemplo, a boca (beijo) ou o pênis (pegação). São 

relações de poder e dominação centrada numa cultura “heteronormativa”8 (BUTLER, 2003).   

Nesse caso, “se tornar um homossexual”, acarreta a perda da masculinidade, então a 

idéia que temos da homossexualidade é sempre remetida ao modelo do feminino e a imagem 

do homossexual ainda é o da “bicha afeminada”.  

Por outro lado em alguns casos é possível praticar sexo com uma travesti sem causar 

uma “mancha” na masculinidade, pois a imagem da travesti estar associada à mulher, os 
                                                 
7 Por exemplo, “os entendidos” do estudo de Carmem Dora Guimarães (2004).  
8 Ver BUTLER, “Problemas de Gênero” (2003). 
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atributos são femininos, nesse cenário o “fetiche” é permitido, pois os jovens não estão tendo 

práticas sexuais com outro homem, e sim, com uma mulher, pelo menos na aparência.  

 

“Até porque dá um prazer. Lógico é uma mulher toda! O travesti ele é muito 
afeminado. Ele é uma mulher. Com certeza. Se “rolasse” um beijo, a minha 
fantasia estava naquela mulher que existe nela e não no cara que existe naquela 
mulher, independente do que ela seja, travesti [...]  Daí eu não tenho dúvida que 
sou heterossexual, mesmo tendo “ficado” e beijado um travesti” (Jovem de 22 
anos). 

 
As travestis são aqueles/as indivíduos que “transitam entre os gêneros”, pois sua 

referência é uma “constituição identitária individual cambiante entre masculino e feminino”, 

de acordo com Barbara Graner: 

 

  “(A travesti) propondo um self independente dos limiltes destes dois pólos e 
estabelecendo uma identidade distinta dos mesmos: a travestilidade transpõe os 
limites do gênero e estabelece-se como marcador identitário de gênero 
diferenciado do masculino e do feminino (tanto no sentir como no agir)” 
(GRANER, 2008, p. 80). 

 

O fetiche pode estar nessa figura cambiante com aparência feminina (passiva e 

subjetiva), mas, “dentro de quatro paredes” pode surge sua outra persona (ativo e objetivo). 

Nas homossexualidades quem vai romper o binarimos são as travestis, segundo a teoria queer 

contemporânea são as travestis que vão desestabilizar as normas e as hierarquias de gênero.  

Os teóricos/as queer, colocam em cheque a oposição heterossexualidade e 

homossexualidade, presente na cultura ocidental moderna, demonstrando que poderia ser 

efetivamente criticada e abalada por meio de procedimentos desconstrutivos. É o caso da 

feminista Judith Butler, ao mesmo tempo em que reafirma o caráter discursivo da sexualidade, 

ela produz novas concepções a respeito de sexo, sexualidade e gênero. A autora rompe com a 

relação sexo - natureza e gênero - cultura, ao sugerir que o sexo é cultural, na mesma medida 

em que o gênero.  

Para Butler (2001), o gênero é o meio discursivo mediante o qual um “sexo natural” é 

estabelecido como pré-discursivo. O sexo é, ele próprio, uma postulação, um construto que se 

faz no interior da linguagem e da cultura. 

 

“(...) a performatividade deve ser compreendida não como um “ato” singular ou 
deliberado, mas ao invés disso, como a prática reiterativa e citacional pela qual o 
discurso produz os efeitos que ele nomeia. O que, eu espero, se tornará claro no que 
vem a seguir é que as normas regulatórias do “sexo” trabalham de uma forma 
performativa para constituir a materialidade dos corpos e, mais especificamente, 
para materializar o sexo do corpo, para materializar a diferença sexual a serviço da 
consolidação do imperativo heterossexual” (BUTLER, 2001, p. 154). 
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Nessa perspectiva da teoria queer da performance é compreensivo essa fala de um 

jovem de 23 anos “Para mim, sou totalmente hetero(sexual). Apenas tenho esse lado meu, que 

gosta de “transar” com homens. Eu gosto disso”. Uma reinvenção de uma heterossexualidade 

que estar posta na cultura ocidental, uma “parodia” que nesse caso, o papel que ele exerce nas 

relações de “ativo”, não interfere na orientação sexual. 

Nesse sentido de colocar a identidade em cheque, o antropólogo Alexandre Fleming 

Vale nos apresenta a distinção entre “identidade” e “identificação”: 

 

“A passagem da identidade à identificação é densa e polêmica, uma vez que 
questiona o próprio conceito de identidade em sua pretensão homogeneizante, 
integral, originária, essencialista.... Falar em identificação, por exemplo, destacaria 
o caráter provisório, precário e circunstancial de toda identidade. Trata-se assim de 
um conceito-chave nos movimentos sociais – identidade -  colocado “sob rasura”. 
Poder-se-ia então “ler” a ressemantização “homens que fazem sexo com homens” 
como “sintoma” dessa recusa identitária, facilmente absorvida em uma cultura 
mediterrânea da homossexualidade?” (VALE, 2008, p.61-62). 

 

A identificação seria mais “frouxa”, flexível ao contrário da identidade que, mesmo a 

homossexualidade engessa os sujeitos em um determinado padrão. A “parodia” permite que 

mesmo dentro da ótica do “binarismo” alguns papéis se invertam no momento da “paquera”, 

ou seria melhor dizer da “caça”, quem “caça”? e quem é o “caçador”? Em nenhum momento 

os jovens HSH assumem que estão procurando outro homem para manterem relações sexuais. 

“eu acho que muitas vezes a gente não encontra, são eles que encontram a gente” (jovem de 

22 anos) “nas festas, bares e nas ruas passam de carro e ficam buzinando, oferecendo carona, 

dinheiro... eles estão em todos os lugares” (jovem de 22 anos). Aqui encontramos a inversão 

dos papeis “masculinos x feminino” “ativo x passivo”. Devido a essa inversão de significados, 

quem faz o papel da “bicha” (feminino) é quem procura o “boy” (masculino).  

Em Algumas questões sobre o movimento gay e lésbico, Pierre Bourdieu (2005) destaca 

a violência simbólica que conduz à inversão de categorias onde “o dominado tende a assumir 

a respeito de si mesmo o ponto de vista dominante”.  Nesse sentido, o discurso que produz a 

representação “positiva” da homossexualidade também exerce um efeito regulador. Essas 

campanhas estão marcadas pelos valores brancos e de classe média e adotam ideais 

convencionais, como o relacionamento comprometido e monogâmico. Para os bissexuais, 

sadomasoquistas e transgêneros e transsexuais, essa política identitária é excludente e mantém 

sua condição marginalizada. 
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