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RRee--ccoonnssttrruucccciioonneess  ddeell  ““hhoommbbrree””  vviirrttuuaall::  RReeppeennssaannddoo  llaass  

iiddeennttiiddaaddeess  ddee  ggéénneerroo  eenn  GGaayyddaarr  
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““AAssíí,,  ccuuaannddoo  eess  ppeennssaaddaa  ppoorr  llaa  mmeennttee  hhéétteerroo,,  llaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd    

nnoo  eess  oottrraa  ccoossaa  qquuee  oottrraa  hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd””    

((WWiittttiigg,,  11997788::  22))  

  

  

EEssttaa  rreefflleexxiióónn  ssoobbrree  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  iiddeennttiiddaaddeess  hhoommoosseexxuuaalleess  eenn  uunnaa  rreedd  vviirrttuuaall  

ppeerrmmiittee  eenntteennddeerr  ccoommoo  ééssttaass  ssoonn  aassuummiiddaass  ddeessddee  ppeerrssppeeccttiivvaass    qquuee  ppllaanntteeaann  uunnaa  

ccoonnfflliiccttiivvaa  rreellaacciióónn    ccoonn  llaass  ppaauuttaass  hheetteerroosseexxuuaalleess..    

  

IInnttrroodduucccciióónn  

LLooss  hhoommbbrreess  hhoommoosseexxuuaalleess  eeccuuaattoorriiaannooss  ccoonnssttrruuyyeenn  yy  mmaannttiieenneenn  eessppaacciiooss  ppaarraa  

ddeessccuubbrriirr,,  pprroobbaarr  yy  vviivviirr  ssuuss  iiddeennttiiddaaddeess  sseexxuuaalleess  ddee  ffoorrmmaa  mmááss  lliibbrree  yy  ddiirreeccttaa,,  eenn  mmeeddiioo  

ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd  qquuee  hhaa  nnaattuurraalliizzaaddoo  llaa  hheetteerroonnoorrmmaattiivviiddaadd
11
  ccoommoo  úúnniiccaa  ppoossiibbiilliiddaadd  yy  

pprreesseennttaa  aa  llaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  ccoommoo  lloo  oobbsscceennoo  yy  aabbeerrrraannttee..    

  

EEnn  eessttee  aarrttííccuulloo  mmee  cceennttrraarréé  eenn  llaa  rreedd  eenn  llíínneeaa  ppaarraa  hhoommoosseexxuuaalleess  GGaayyddaarr
22
  ddoonnddee,,  

mmeeddiiaaddooss  ppoorr  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ssiimmuullaaccrroo  yy  aannoonniimmaattoo  ddee  llaa  vviirrttuuaalliiddaadd,,  mmuucchhooss  

hhoommbbrreess  ccrreeaann  uunn  ppeerrffiill  ppeerrssoonnaall  qquuee  eess  vviissiittaaddoo  ppoorr  oottrrooss  uussuuaarriiooss  ppaarraa  ggeenneerraarr  

ddiivveerrssaass  iinntteerraacccciioonneess  aa  ttrraavvééss  ddee  ccoorrrreeooss  eelleeccttrróónniiccooss,,  mmeennssaajjeess  iinnssttaannttáánneeooss  ((cchhaatt)),,  eell  

uussoo  ddee  ccáámmaarraass  wweebb  yy  llaa  ccoonnccrreecciióónn  ddee  cciittaass  ppeerrssoonnaalleess..  

  

EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  aannaalliizzaarr  llaass  rreepprroodduucccciioonneess  ddeell  ddiissccuurrssoo  hheetteerroonnoorrmmaattiivvoo  qquuee  ssee  ddaann  eenn  

eessttee  eessppaacciioo,,  llooss  ppaarráámmeettrrooss  ssoobbrree  llooss  ccuuaalleess  ssee  ccoonnssttrruuyyeenn  yy  rreepprreesseennttaann  llooss  hhoommbbrreess  

hhoommoosseexxuuaalleess  yy  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  rruuppttuurraa  ddeell  ssiisstteemmaa  bbiinnaarriioo  ddee  ggéénneerroo  eenn  eell  

cciibbeerreessppaacciioo..    

  

  

  

                                                            
11  

JJuuddiitthh  BBuuttlleerr  ppllaanntteeaa  aa  llaa  hheetteerroonnoorrmmaattiivviiddaadd  ccoommoo  uunn  ddiissccuurrssoo  rreessttrriiccttiivvoo  ddee  ggéénneerroo  qquuee  iinnssiissttee  eenn  eell  

bbiinnaarriioo  hhoommbbrree//mmuujjeerr  ““ccoommoo  llaa  ffoorrmmaa  eexxcclluussiivvaa  ddee  eenntteennddeerr  eell  ccaammppoo  ddeell  ggéénneerroo……  qquuee  nnaattuurraalliizzaa  eell  ccaassoo  

hheeggeemmóónniiccoo  yy  rreedduuccee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ppeennssaarr  eenn  ssuu  aalltteerraacciióónn””..  ((BBuuttlleerr,,  22000066::7700))  
  
22
  GGaayyddaarr  eess  uunnaa  ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ppaarraa  hhoommbbrreess  hhoommoosseexxuuaalleess  qquuee  ffuunncciioonnaa  eenn  2233  ppaaíísseess  ddee  EEuurrooppaa  yy  

AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  uunnoo  ddee  eellllooss  EEccuuaaddoorr..  FFuuee  ccrreeaaddaa  eenn  11999999  yy  ssuu  ppllaattaaffoorrmmaa  eess  mmaanneejjaaddaa  ddeessddee  IInnggllaatteerrrraa..      



  

  

33  

  

SSeerr  yy  ppaarreecceerr  ““hhoommbbrree””  eenn  GGaayyddaarr,,  uunnaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd  

  

EEmmppeeccéé  mmii  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eessttaa  ccoommuunniiddaadd  eenn  eenneerroo  ddee  22000099  ccoonn  uunnaa  eettnnooggrraaffííaa  

vviirrttuuaall,,  qquuee  ccoonnttiinnúúoo  aaccttuuaallmmeennttee..  PPoorr  sseerr  uunnaa  rreedd  ssoocciiaall  qquuee  nnoo  ttiieennee  ccaabbiiddaa  ppaarraa  

mmuujjeerreess,,  ccrreeéé  uunn  ppeerrffiill  mmaassccuulliinnoo  ffaallssoo  ppaarraa  ppooddeerr  iinntteerraaccttuuaarr  ccoonn  oottrrooss  uussuuaarriiooss  ddeell  

ppaaííss,,  pprriinncciippaallmmeennttee  aa  ttrraavvééss  ddee  ccoonnvveerrssaacciioonneess  ppoorr  cchhaatt..    

  

PPaarraa  ccoonnssttrruuiirr  mmii  iiddeennttiiddaadd  vviirrttuuaall,,  ssoobbrree  llooss  ppaarráámmeettrrooss  qquuee  eessttaabblleeccee  eessttee  ppoorrttaall,,  ttuuvvee  

qquuee  pprreegguunnttaarrmmee  qquuéé  ssiiggnniiffiiccaa  sseerr  ““hhoommbbrree””  oo  tteenneerr  uunnaa  ““iiddeennttiiddaadd  mmaassccuulliinnaa  

lleeggiittiimmaaddaa””  eenn  GGaayyddaarr..    

  

SSii  ssee  eennttiieennddee  qquuee  eessttaa  rreedd  eess  ppaarraa  hhoommbbrreess  hhoommoosseexxuuaalleess,,  nnoo  tteennddrrííaa  sseennttiiddoo  ppeennssaarr  eenn  

eell  ggéénneerroo  ccoommoo  uunnaa  ccaauussaa  ddee  eexxcclluussiióónn  eennttrree  llooss  uussuuaarriiooss;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  eessttee  eessppaacciioo  

llaass  iiddeennttiiddaaddeess  ssee  ccoonnssttrruuyyeenn  pprriinncciippaallmmeennttee  ssoobbrree  llaa  ddeeffiinniicciióónn  qquuee  llooss  hhoommbbrreess  hhaacceenn  

ddee  ssuu  rrooll  sseexxuuaall,,  qquuee  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  eeqquuiivvaallee  aa  llaa  eeccuuaacciióónn::  aaccttiivvoo//mmaassccuulliinnoo  

yy  ppaassiivvoo//ffeemmeenniinnoo..    

  

DDeennttrroo  ddee  eessttaa  ddiinnáámmiiccaa,,  mmii  nnoommbbrree  eess  DDaavviidd,,  ““hhoommbbrree””  hhoommoosseexxuuaall  ddee  2277  aaññooss,,  lllleevvoo  

eenn  GGaayyddaarr  oonnccee  mmeesseess..  MMii  ppeerrffiill  ssee  ddeeffiinnee  rrááppiiddaammeennttee::  rrooll  sseexxuuaall  ““aaccttiivvoo””  yy  ““ddee  

ccllóósseett””,,  qquuee  bbuussccaa  eessttaabblleecceerr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  oottrrooss  uussuuaarriiooss..  MMiiss  iimmáággeenneess  mmee  pprrooyyeeccttaann  

ccoommoo  ““hhoommbbrree  mmaassccuulliinnoo””  yy  llooss  ddeemmááss  uussuuaarriiooss  mmee  lleeeenn  aassíí..  ¿¿QQuuiiéénn  ppooddrrííaa  ppeennssaarr  qquuee  

ssooyy  mmuujjeerr??  ppaarreeccee  qquuee  nnaaddiiee,,  nnii  ssii  qquuiieerraa  ccuuaannddoo  uunnaa  vveezz  iinnssiinnuuéé  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  aa  uunn  

mmiieemmbbrroo  ddee  eessttaa  ccoommuunniiddaadd  qquuee  mmaanniiffeessttóó::  ““¿¿QQuuéé  ttee  ppaassaa??  SSii  ffuueerraass  mmuujjeerr  yyaa  mmee  

hhuubbiieerraa  ddaannddoo  ccuueennttaa  hhaaccee  rraattoo””
33
..    

  

EEnnttoonncceess,,  ¿¿qquuéé  eess  lloo  qquuee  hhaaccee  qquuee  aallgguuiieenn  sseeaa  ccaattaallooggaaddoo  ccoommoo  ““hhoommbbrree””??    SSeegguuiirr  eell  

gguuiióónn,,  aapprrooppiiaarrssee  yy  rreepprroodduucciirr  llaa  eessttééttiiccaa  mmaassccuulliinnaa  yy  ttooddoo  lloo  qquuee  ééssttaa  iinnvvoolluuccrraa..  DDeessddee  

eessttaa  ppeerrssppeeccttiivvaa::  ““EEll  ddiissccuurrssoo  ssoobbrree  llaa  hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd  nnoorrmmaattiivvaa  iimmpplliiccaa,,  eenn  eeffeeccttoo,,  

qquuee  sseerr  hhoommbbrree  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  ssoolloo  aassuummiirr  uunnaa  aaccttiittuudd  eessppeeccííffiiccaa,,  ssiinnoo  mmááss  bbiieenn  rreessppeettaarr  

uunnaa  sseerriiee  ddee  eexxppeeccttaattiivvaass  ssoocciiaalleess  aassoocciiaaddaass  aa  aaqquueell  sseexxoo……””  ((MMiirriizziioo  eenn  SSeeggaarrrraa,,  

22000000::113366--113377))..    

                                                            
33
  DDiiaarriioo  ddee  CCaammppoo,,  0066//0066//22000099  
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EEll  gguuiióónn  ddee  ““mmaassccuulliinniiddaadd  ggaayy””  qquuee  pprrooppoonnee  GGaayyddaarr  eessttáá  ccllaarraammeennttee  rreepprreesseennttaaddoo  eenn  

llaass  ffoottooggrraaffííaass  qquuee  iinncclluuyyee  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  ssuu  ppoorrttaaddaa,,  ssee  mmuueessttrraa  aa  hhoommbbrreess  aattllééttiiccooss,,  

ccoonn  eell  ccaabbeelllloo  ssiieemmpprree  ccoorrttoo,,  aallgguunnooss  ccoonn  rreezzaaggooss  ddee  bbaarrbbaa  oo  bbiiggoottee  eenn  ssuu  rroossttrroo  yy  ccoonn  

ppoosseess  ccoorrppoorraalleess  qquuee  ssee  aalleejjaann  ppoorr  ccoommpplleettoo  ddee  lloo  qquuee  ppuueeddaa  ccoonnssiiddeerraarrssee  ““ffeemmeenniinnoo””..    

  

LLuueeggoo,,  llooss  ddaattooss  qquuee  ssee  lleess  ppiiddee  aa  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ppaarraa  sseerr  ppuubblliiccaaddooss  eenn  ssuu  ppeerrffiill  ssee  

cceennttrraann  eenn  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ffííssiiccaass..  SSee  iinncclluuyyeenn::  eessttaattuurraa,,  ccoolloorr  ddee  tteezz,,  ccoonntteexxttuurraa  ccoorrppoorraall,,  

ttaammaaññoo  ddeell  óórrggaannoo  sseexxuuaall,,  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssii  eess  cciirrccuunncciiddaaddoo  oo  nnoo  yy  rrooll  sseexxuuaall  qquuee  

pprreeffiieerree  ddeesseemmppeeññaarr..  EEssttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  ccrriitteerriiooss  ddee  bbúússqquueeddaa  ppaarraa  

llooss  uussuuaarriiooss  ddee  llaa  rreedd,,  ppoorr  ttaannttoo  eenn  uunn  pprriimmeerr  mmoommeennttoo,,  eell  ééxxiittoo  oo  ffrraaccaassoo  ddee  llooss  

mmiieemmbbrrooss  ddeeppeennddee,,  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa,,  ddee  eessttee  ccuuaaddrroo..      

  

LLooss  ppeerrffiilleess  mmááss  vviissiittaaddooss  ssuueelleenn  sseerr  llooss  ddee  qquuiieenneess  ssee  pprrooyyeeccttaann  ccoommoo  hhoommbbrreess  ddee  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  mmaassccuulliinnaass,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  eessttee  eess  uunnoo  ddee  llooss  ddiissccuurrssooss  qquuee  mmaanneejjaann  

mmuucchhooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  eessttaa  rreedd::  ““CCuuaannddoo  ttee  ttooppaass  ccoonn  uunnaa  ddee  eessaass  ““nneennaass””  llee  bbllooqquueeaass  ddee  

uunnaa,,  ssee  bbuussccaann  hhoommbbrreess  qquuee  sseeaann  bbiieenn  hhoommbbrreess,,  nnoo  eessaass  ““llooccaass””
44
  

  

EEnnttoonncceess  sseerr  hhoommbbrree  eenn  GGaayyddaarr  eess  ppoorr  pprriinncciippiioo  nnoo  aasseemmeejjaarrssee  aa  lloo  ““ffeemmeenniinnoo””,,  ssiinn  

eemmbbaarrggoo  eessttoo  ssee  ccoommpplliiccaa  ccuuaannddoo  eenntteennddeemmooss  qquuee  llaa  llóóggiiccaa  hhéétteerroo  eessttaabblleeccee  ccoommoo  uunnaa  

ddee  ssuuss  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ddiiffeerreenncciiaacciióónn,,  llaa  aassuunncciióónn  ddee  uunn  rrooll  sseexxuuaall  eessppeeccííffiiccoo::  aaccttiivvoo  oo  

ppaassiivvoo,,  eell  pprriimmeerroo  aassoocciiaaddoo  aa  lloo  mmaassccuulliinnoo  yy  eell  sseegguunnddoo  aa  lloo  ffeemmeenniinnoo..  ¿¿QQuuéé  ppaassaa  

eennttoonncceess  ccoonn  aaqquueellllooss  hhoommbbrreess  qquuee  ssee  ddeeffiinneenn  ccoommoo  ggaayy  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  eessttééttiiccaa  

mmaassccuulliinnaa  yy  aaffiirrmmaann  qquuee  ssuu  rrooll  sseexxuuaall  eess  ppaassiivvoo??  

  

SSeerr  ggaayy  ddeessddee  lloo  hhéétteerroo    

  

PPeennssaarr  llaass  iiddeennttiiddaaddeess  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaass  pprrááccttiiccaass  sseexxuuaalleess  eess  uunnaa  ddee  llaass  ccoonnssttaanntteess  qquuee  

ssee  rreepprroodduucceenn  eenn  GGaayyddaarr..  MMuucchhooss  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  qquuee  ssee  ddeessccrriibbeenn  ccoommoo  ddee  rrooll  sseexxuuaall  

aaccttiivvoo  ccoorrttaann  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ccuuaannddoo  ssee  eennccuueennttrraann  ccoonn  oottrroo  uussuuaarriioo  

                                                            
  
44
  DDiiaarriioo  ddee  CCaammppoo,,  0077//0099//22000099  
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qquuee  aassuummaa  eell  mmiissmmoo  rrooll,,  oottrrooss  pprreeffiieerreenn  eettiiqquueettaarrssee  ccoommoo  ““vveerrssááttiilleess””,,  eess  ddeecciirr  qquuee  

ddeesseemmppeeññaann  aammbbooss  rroolleess  ssiinn  pprroobblleemmaa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ccuuaannddoo  llaass  ccoonnvveerrssaacciioonneess  

aavvaannzzaann  aallgguunnooss  ssee  ccoonnffiieessaann  ccoommoo  ppaassiivvooss,,  lloo  qquuee  ppaarraa  mmuucchhooss  ddee  ffoorrmmaa  aauuttoommááttiiccaa  

llooss  hhaaccee  sseerr  ““mmááss  ggaayyss””,,  ppoorrqquuee  ““ssee  ffeemmiinniizzaann””  yy  ssiimmbbóólliiccaammeennttee  ppiieerrddeenn  eell  ppooddeerr  

aassoocciiaaddoo  aa  lloo  ““mmaassccuulliinnoo””..  

  

PPaarraa  mmuucchhooss  mmiieemmbbrrooss,,  eenn  eell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  ssuu  aaccttiivviiddaadd  sseexxuuaall  jjuueeggaa  uunn  ppaappeell  

iimmppoorrttaannttee  llaa  ““eessttééttiiccaa  hhéétteerroo””
55
,,  ssii  aallgguuiieenn  ssee  ddeeffiinnee  ccoommoo  hhoommoosseexxuuaall  mmaassccuulliinnoo  ddeebbee  

rreessppoonnddeerr  aa  eessttee  eesstteerreeoottiippoo..  EEnn  uunnaa  ddee  mmiiss  iinntteerraacccciioonneess,,  uunn  uussuuaarriioo  mmaanniiffeessttóó::  ““YYoo  

ssooyy  cchhiiqquuiittoo  yy  ffllaaccoo,,  ppoorr  eessoo  ssooyy  ppaassiivvoo  ppoorrqquuee  iimmaaggíínnaattee  qquuee  nnoo  sseerrííaa  eessttééttiiccoo  qquuee  yyoo  

““llee  ddéé””  aa  uunn  mmaann  mmuucchhoo  mmaass  aallttoo  yy  ttuuccoo  qquuee  yyoo……  AAddeemmááss  ppaarraa  sseerr  aaccttiivvoo  mmee  qquueeddaabbaa  

ddee  hhéétteerroo  mmeejjoorr””
66
..    

  

LLaa  rreellaacciióónn  eennttrree  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  yy  hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd  ssee  vvuueellvvee  ccoommpplleejjaa;;  ppoorr  uunn  llaaddoo,,  

llaass  rreellaacciioonneess  hhoommoosseexxuuaalleess  rreepprroodduucceenn  llaa  llóóggiiccaa  bbiinnaarriiaa  ddee  llaa  hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd;;  yy  ppoorr  

oottrroo,,  llaa  hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd  nneecceessiittaa  ddee  llaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  ppaarraa  aasseegguurraarr  yy  mmaanntteenneerr  ssuu  

hheeggeemmoonnííaa..    

  

HHaaggoo  rreeffeerreenncciiaa  aa  llooss  ppllaanntteeaammiieennttooss  ddee  FFoouuccaauulltt,,  ccuuaannddoo  aaffiirrmmaa  qquuee  llaa  

hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  eess  uunnaa  ccaatteeggoorrííaa  ccoonnssttrruuiiddaa  yy  nnoo  ddeessccuubbiieerrttaa,,  qquuee  ssuurrggee  eenn  llaa  ddééccaaddaa  ddee  

11887700..  EEll  hhoommoosseexxuuaall  aappaarreeccee  ccoommoo  uunnaa  ““eessppeecciiee””  aabbeerrrraannttee  ddee  sseerr  hhuummaannoo  qquuee  ssee  

ddeeffiinnee  bbáássiiccaammeennttee  ppoorr  llaa  sseexxuuaalliiddaadd  ppeerrvveerrssaa  ((FFoouuccaauulltt  eenn  SSppaarrggoo,,  22000044::  2277--2288))..    

  

EEnn  eell  mmiissmmoo  sseennttiiddoo,,  HHaallppeerriinngg  sseeññaallaa  qquuee  eell  ttéérrmmiinnoo  ““hhoommoosseexxuuaalliiddaadd””  nnoo  ddeessccrriibbee  eenn  

eesseenncciiaa  aallggoo  eessttaabbllee,,  eess  uunn  eessppaacciioo  qquuee  ppuueeddee  sseerr  lllleennaaddoo  ppoorr  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  pprreeddiiccaaddooss  

ccoonnttrraaddiiccttoorriiooss  ee  iinnccoommppaattiibblleess  ““ccuuyyaa  ccoonnjjuunncciióónn  iimmppoossiibbllee  nnoo  ssee  rreeffiieerree  ttaannttoo  aa  uunn  

ffeennóómmeennoo  ppaarraaddóójjiiccoo  ddeell  mmuunnddoo  ccoommoo  aa  llooss  llíímmiitteess  qquuee  mmaarrccaa  ddeell  ttéérrmmiinnoo  ooppuueessttoo,,  

““hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd””  ((HHaallppeerriinn,,  22000044::  6677))..  PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd  yy  

hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  rreepprreesseennttaann  uunnaa  ooppoossiicciióónn  jjeerráárrqquuiiccaa,,  llaa  pprriimmeerraa  nneecceessiittaa  ddee  llaa  sseegguunnddaa  

ppaarraa  aaffiiaannzzaarrssee..    
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  CCoonn  eessttoo  mmee  rreeffiieerroo  aa  llaass  ccaarraacctteerriizzaacciioonneess  oobblliiggaattoorriiaass,,  mmaarrccaaddaass  ppoorr    uunnaa  vviissiióónn  nnoorrmmaattiivvaa,,  qquuee  

pprrooppoonnee  ddiiffeerreenncciiaass  ffííssiiccaass  yy  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  eennttrree  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess..    
66
  DDiiaarriioo  ddee  CCaammppoo,,  0033//0044//22000099  
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LLaa  mmeennttee  hhéétteerroo  aa  llaa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  WWiittttiigg,,  aaqquueellllaa  qquuee  ““nnoo  ppuueeddee  ccoonncceebbiirr  uunnaa  ccuullttuurraa,,  

uunnaa  ssoocciieeddaadd  ddoonnddee  llaa  hheetteerroosseexxuuaalliiddaadd  nnoo  oorrddeennee  nnoo  ssóólloo  ttooddaass  llaass  rreellaacciioonneess  hhuummaannaass  

ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  llaa  mmiissmmaa  pprroodduucccciióónn  ddee  ccoonncceeppttooss  ee  iinncclluussiivvee  llooss  pprroocceessooss  qquuee  eessccaappaann  aa  

llaa  ccoonncciieenncciiaa””  ((WWiittttiigg,,  11997788::  22))  ppeerrmmeeaa  ttaannttoo  eenn  ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  ddeeffiinneenn  ccoommoo  

hheetteerroosseexxuuaalleess  yy,,  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  ffuueerrzzaa,,  eenn  mmuucchhaass  iiddeennttiiddaaddeess  hhoommoosseexxuuaalleess  qquuee  ssee  

lleeeenn,,  ppiieennssaann  yy  aassuummeenn  aa  ppaarrttiirr  ddee  eellllaa..    

  

  

TTrraavveessttiissmmoo  eenn  eell  cciibbeerreessppaacciioo  

  

LLaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  mmii  ppeerrffiill  eess  llaa  mmuueessttrraa  mmááss  vviissiibbllee  ddee  ccóómmoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  vviirrttuuaalliiddaadd  

ppuueeddeenn  ggeenneerraarrssee  iiddeennttiiddaaddeess  mmeeddiiaaddaass  ppoorr  eell  ssiimmuullaaccrroo  yy  eell  aannoonniimmaattoo..  MMee  iinntteerreessaa,,  

rreellaacciioonnaarr  llaa  vviissiióónn  ddee  ttrraavveessttiissmmoo  pprrooppuueessttaa  ppoorr  LLaannccaasstteerr,,  ccoonn  llaass  iiddeennttiiddaaddeess  vviirrttuuaalleess  

qquuee  llooss  hhoommbbrreess  hhoommoosseexxuuaalleess  ccoonnssttrruuyyeenn  eenn  GGaayyddaarr,,  ppoorrqquuee  eessttaa  mmiirraaddaa  nnooss  ppeerrmmiittee,,  

ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa,,  ddiimmeennssiioonnaarr  llooss  llíímmiitteess  yy  rruuppttuurraass  ddee  llaa  nnoorrmmaa  hhéétteerroo..    

  

NNaaddiiee  eenn  GGaayyddaarr  ppuueeddee  eessttaarr  sseegguurroo  ddee  ssaabbeerr  ccoonn  qquuiiéénn  eessttáá  iinntteerraaccttuuaannddoo,,  ssii  llaass  

ffoottooggrraaffííaass,,  nnoommbbrreess  yy  ddeessccrriippcciioonneess  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  eexxiisstteenn  ssoolloo  ddeennttrroo  ddee  llaa  rreedd  oo  ssii  

ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  iiddeennttiiddaaddeess  qquuee  hhaabbiittaann  ffuueerraa  ddee  IInntteerrnneett..  AAuunnqquuee  mmuucchhaass  ddee  llaass  

iinntteerraacccciioonneess  ppoorr  cchhaatt  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  ffuuttuurraass  cciittaass  ppeerrssoonnaalleess,,  mmuucchhaass  oottrraass  ssee  qquueeddaann  

eenn  lloo  vviirrttuuaall..    

  

LLaannccaasstteerr  pprrooppoonnee  eenntteennddeerr  lloo  ttrraavveessttii  ccoommoo::  ““ttooddaa  rreeiitteerraacciióónn,,  rreeffeerreenncciiaa  oo  ppaannttoommiimmaa  

qquuee  ccrruuzzaarraa  llooss  llíímmiitteess  ddeell  ggéénneerroo  oo  ddee  llaa  sseexxuuaalliiddaadd,,  ccoommpprreennddeerrííaammooss  ttaalleess  

aaccttuuaacciioonneess  eenn  ttooddaa  ssuu  ssoorrpprreennddeennttee  ddeennssiiddaadd::  ccoommoo  rruuttiinnaa,,  hháábbiittoo,,  ccoonnvveenncciióónn  yy  

sseegguunnddaa  nnaattuurraalleezzaa””  ((LLaannccaasstteerr,,  11999988::4433))..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  GGaayyddaarr,,  ssee  ppuueeddee  aaffiirrmmaarr  qquuee  

mmuucchhooss  ddee  llooss  uussuuaarriiooss  qquuee  ssee  ddeeffiinneenn  ccoommoo  ““ppaassiivvooss””,,  ““hhoommbbrreess  qquuee  ffuueerrtteeaann
77
””  oo  

““aaffeemmiinnaaddooss””  hhaann  ddaaddoo  uunn  ccrruuccee  eevviiddeennttee  ddee    lloo  qquuee  ssee  ccoonncciibbee  ccoommoo    lloo  mmaassccuulliinnoo  

hhaacciiaa  lloo  ffeemmeenniinnoo,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  eenn  lloo  qquuee  aa  ssuu  iiddeennttiiddaadd  vviirrttuuaall  ssee  rreeffiieerree..    

                                                            
77
  ““FFuueerrtteeaarr””    eess  uunn  ttéérrmmiinnoo  qquuee  uuttiilliizzaa  llaa  ccoommuunniiddaadd  ggaayy  yy  ssee  rreeffiieerree  aa  tteenneerr  aaccttiittuuddeess,,  mmoovviimmiieennttooss  

ccoorrppoorraalleess  yy  eexxpprreessiioonneess  qquuee  ssee  eennmmaarrccaann  eenn  lloo  qquuee  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ““aaffeemmiinnaaddoo””..  
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EEssttaa  rreedd  vviirrttuuaall  eess  uunn  eesscceennaarriioo  ddoonnddee  ssee  ddaa  lloo  qquuee  eell  aauuttoorr  ddeeffiinnee  ccoommoo  tteeaattrrooss  

ccoottiiddiiaannooss::  ““aall  nnaarrrraarr  uunn  ssuucceessoo  oo  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  aarrgguummeennttoo,,  eell  hhoommbbrree  ssee  ddeesslliizzaa  aassíí  

hhaacciiaa  uunn  ttiippoo  ddee  aaccttuuaacciióónn  ““ttrraavveessttii””;;  eess  ddeecciirr,,    aaddooppttaa  uunnaa  ppoossee  ddeessttiinnaaddaa  aa  rreepprreesseennttaarr  aa  

aallgguunnaa  oottrraa  ppeerrssoonnaa,,  aallggúúnn  ppaappeell,,  aallggúúnn//aa  oottrroo//aa  ““yyoo  mmiissmmoo//aa””……””  ((LLaannccaasstteerr,,  11999988::4422))..  

DDee  hheecchhoo,,  ccuuaannddoo  llooss  mmiissmmooss  hhoommbbrreess  hhoommoosseexxuuaalleess  ““mmaassccuulliinnooss””  iinntteennttaann  mmaanntteenneerr  

eessttee  rrooll  yy  ssoobbrreevvaalloorraarrlloo  eessttáánn  ssiieennddoo  ppaarrttee  ttaammbbiiéénn  ddee  uunnaa  aaccttuuaacciióónn  qquuee  qquuiieerree  

rreepprreesseennttaarr  eessee  rreeffeerreennttee..    

    

CCoommoo  iinnvveessttiiggaaddoorraa  mmee  hhee  ccoonnvveerrttiiddoo  iinneevviittaabblleemmeennttee  eenn  uunnaa  ttrraavveessttii  vviirrttuuaall  yy  ppaarrttiirr  ddee  

aallllíí  hhee  llooggrraaddoo  iinntteerraacccciioonneess  qquuee  ddee  oottrraa  ffoorrmmaa  mmee  hhuubbiieerraann  ssiiddoo  iimmppoossiibblleess..  MMii  ppeerrffiill  

eess  uunnaa  mmuueessttrraa  ddee  ccóómmoo  ssee  ppuueeddee  ggeenneerraarr  rruuppttuurraa  ddee  eessttee  eessppaacciioo  vviirrttuuaall,,  aappeellaannddoo  aa  llaa  

nnoorrmmaa,,  ppuueess  ccoommoo  aaffiirrmméé  aanntteess,,  ssiieennddoo  mmuujjeerr  ccaarraacctteerriizzóó  aa  uunn  ““hhoommbbrree  hhoommoosseexxuuaall  

aaccttiivvoo””..    

  

PPeennssaarr  lloo  qquueeeerr  

  

EEnn  GGaayyddaarr  llaass  iiddeennttiiddaaddeess  ssoonn  ppaarrttee  ddee  uunnaa  llóóggiiccaa  cciirrccuullaarr,,  ggeenneerraann  rruuppttuurraass  aall  ssiisstteemmaa  

hheetteerroonnoorrmmaattiivvoo,,  aa  llaa  vveezz  qquuee  pprroottaaggoonniizzaann  rreepprroodduucccciioonneess  yy  rreeaaffiirrmmaacciioonneess  ddeell  mmiissmmoo..  

PPeennssaarr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  lloo  qquueeeerr  eenn  eessttee  eessppaacciioo  iimmpplliiccaa  aannaalliizzaarr  llaass  rruuppttuurraass..    

  

LLoo  qquueeeerr,,  aaqquueelllloo  qquuee  ccuueessttiioonnaa  llaass  ffoorrmmaass  eenn  llaass  ccuuaalleess  aaddooppttaammooss  nnuueessttrrooss  ggéénneerrooss  yy  

sseexxuuaalliiddaaddeess  ((TTuurrnneerr  eenn  VViitteerrii::  22000088;;  44)),,  lloo  qquuee  rroommppee  ccoonn  llaa  nnoorrmmaa  yy  ccoonn  llaa  hheeggeemmoonnííaa  

ddeell  bbiinnaarriioo  ppuueeddee  eennccoonnttrraarrssee  eenn  rree--ppeennssaarr  yy  ppootteenncciiaarr  llaa  ccoonncceeppcciióónn  ddee  llaass  iiddeennttiiddaaddeess  

hhoommoosseexxuuaalleess  ddeessddee  uunnaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  qquuee  eessttaabblleecciióó  llaa  mmiissmmaa  hheetteerroonnoorrmmaattiivviiddaadd..    

  

““EEll  hhoommoosseexxuuaall  eess  ddeeffiinniiddoo  ppoorr  nneeggaacciióónn  yy  ooppoossiicciióónn  ccoommoo  ttooddoo  lloo  qquuee  eell  hheetteerroosseexxuuaall  

nnoo  eess,,  eenn  rreessuummeenn,,  eess  uunnaa  iiddeennttiiddaadd  ssiinn  eesseenncciiaa””  ((HHaallppeerriinn,,  22000044::  8844))..  DDeessddee  eessttaa  

ppeerrssppeeccttiivvaa,,  eessttaa  iiddeennttiiddaadd  ppuueeddee  ccoonnssttiittuuiirrssee  ccoommoo  uunnaa  ooppoossiicciióónn  ppoorr  eell  lluuggaarr  qquuee  

ooccuuppaa  yy  eell  mmooddoo  eenn  qquuee  ooppeerraa..  EEssttoo  ccoonnssttiittuuyyee  eell  ppaassoo  hhaacciiaa  lloo  qquueeeerr,,  aa  ppeennssaarr  eenn  

iiddeennttiiddaaddeess  mmóóvviilleess,,  qquuee  ccrruuzzaann  llíímmiitteess  yy  ffrroonntteerraass  ddee  ffoorrmmaa  ppeerrmmaanneennttee..  SSee  ttrraattaa  ppoorr  

ssuuppuueessttoo  ddee  uunnaa  ppoossiicciióónn  ppoollííttiiccaa..    
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