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 Vejam só todas as coisas que podem dar errado para um homem. Há o problema de 
nada-acontecer, o problema de coisa-demais-acontecer-cedo-demais, o problema de desalento-
desolador-pós-começo-promissor; há o problema de tamanho-não-importa-a-não-ser-no-seu-
caso, o problema-de não-dar-conta-do-recado...e com o que as mulheres têm que se 
preocupar? Um punhado de celulites? Bem-vindas ao clube. Um pequeno surto de qual-a-
minha-avaliação? Idem. 
 Eu tenho prazer de ser homem, acho,mas às vezes não tenho prazer de ser homem na 
segunda metade do século vinte. Ás vezes eu  preferiria ser o meu pai. Ele nunca teve que se 
preocupar em dar conta do recado, porque nunca soube que havia qualquer recado a ser dado; 
nunca teve que se preocupar com sua avaliação na lista dos cem mais fogosos de todos os 
tempos da minha mãe, porque era o primeiro e o único da lista. Não seria ótimo se vocês 
pudessem conversar sobre este tipo de coisa com os seus pais? 
 Um dia, talvez, eu tente: “Pai, você alguma vez já teve que se preocupar com o 
orgasmo feminino, seja em sua forma clitoriana seja em sua (possivel mítica) forma vaginal? 
Você sabe, na verdade, o que é o orgasmo feminino? E o ponto G? O que significa “bom de 
cama” em 1955, se é que significava alguma coisa? Quando o sexo oral foi importado para a 
Grã-Bretanha? Você inveja a minha vida sexual, ou tudo parece terrivelmente trabalhoso para 
você? Você alguma vez ficou ansioso a respeito do tempo que demorava, ou não pensava 
nesse tipo de coisa na época? Você não fica feliz de nunca ter precisado compra livros de 
culinária vegetariana como um primeiro e pequeno passo na direção de fazer alguém baixar a 
calcinha? Não fica feliz de nunca ter tido uma conversa do tipo “Você pode ser politicamente 
correto, mas você limpa a privada?” Não fica feliz de ter sido poupado dos perigos do parto 
que todo homem moderno tem que enfrentar? (E o que ele diria, eu me pergunto, se não 
ficasse emudecido por sua classe, seu sexo e seu acanhamento? Provavelmente algo como 
“Filho, pare de se lamentar. A trepada boa não havia sido nem inventada no meu tempo, e não 
importa quantas privadas vocês limpem, nem quantas receitas vegetarianas tenham que ler, 
ainda assim vocês se divertem mais do que nos foi jamais permitido.” E ele teria razão, 
também.) 
 
               Nick Hornby (Alta Fidelidade)  
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RESUMO 
 

 

RIBEIRO, Cláudia Regina Santos. Sexualidade, corpo e saúde masculinos: transformações e 
permanências nos discursos de homens e da revista Men´s Health. 2011. 322 f. Tese 
(Doutorado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 
 
 

O estudo analisa os discursos de homens e da revista Men´s Health acerca do corpo, 
saúde e sexualidade. Para a construção dos discursos dos homens, realizamos entrevistas 
semi-estruturadas com 19 homens leitores e nove não leitores. E dois eventos de grupos focais 
que reuniram 11 homens no total. Foi entrevistado também o editor da revista. Os principais 
conceitos norteadores deste trabalho foram os de gênero, sexualidade, poder e masculinidades 
hegemônicas e subalternas. Evidenciou-se que a revista está fortemente atrelada à sociedade 
de consumo ao estimular a inserção dos homens em um mercado de produtos e serviços até 
então estranhos a esse gênero. E que suas concepções sobre saúde estão relacionadas a de 
bem-estar e de individualização que se articulam com os discursos hegemônicos que vêm 
dando sentido às concepções de saúde e doença atualmente. A publicação investe fortemente 
na ideia de um corpo musculoso que proporcionará ganhos sociais, sexuais e profissionais aos 
sujeitos, nem sempre atrelado às questões de saúde. Ela ratifica a heterossexualidade do leitor 
projetado, expondo o corpo feminino e o sexo heterossexual e silenciando sobre outras formas 
de sexualidade. Por isso consideramos que a revista se vincula a uma concepção tradicional da 
masculinidade. Seus discursos, no entanto, não são monolíticos ou isentos de contradição, e 
também manifestam nuances relativas a um modelo mais contemporâneo de masculinidade,  
como quando apresenta a ideia de uma nova pedagogia da sexualidade e a valorização dos 
cuidados estéticos e de saúde com o corpo, aspectos considerados pouco próximos da 
masculinidade tradicional. Com relação aos discursos dos homens, evidenciou-se que a classe 
social e a geração são as variáveis mais importantes nas suas concepções sobre corpo, saúde e 
sexualidade masculina. Que, entre os não leitores, de modo geral, há evidências mais fortes de 
flexibilização com relação aos padrões mais tradicionais entre os homens mais jovens e/ou de 
classes mais altas. Enquanto os homens com idade acima dos 30 anos e das classes populares 
estão mais atrelados às concepções tradicionais. Entre os leitores, observou-se uma grande 
reflexividade com relação aos discursos da revista demostrando que eles vêm se apropriando  
de forma importante dos discursos da revista e ressignificando suas concepções e práticas 
sobre os três temas da pesquisa a partir desses discursos. E, assim como os discursos da 
revista, os discursos dos homens, leitores ou não, também apresentaram aspectos 
contraditórios, ora demonstrando mais afiliação a um novo modelo de masculinidade, ora ao 
modelo mais tradicional.  
 
 
Palavras-chave: Masculinidades. Sexualidade. Corpo. Saúde. Revista Men´s Health. 
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ABSTRACT 

 

 

The study examines the discourses of men's and Men's Health magazine about the 
body, health and sexuality. For the construction of discourses of men, we conducted semi-
structured interviews with 19 male players and nine non-readers. And two events in focus 
groups that met 11 men in total. He was interviewed the editor of the magazine. The main 
concepts guiding this study were gender, sexuality, power and hegemonic masculinity and 
subordinate. It was evident that the magazine is strongly tied to the consumer society by 
encouraging the inclusion of men in a market of products and services hitherto strangers to 
this genre. In addition, what are his views on health-related welfare and individualization that 
articulate with the hegemonic discourses that have been giving way to notions of health and 
illness today. The publication is heavily invested in the idea of a muscular body that will 
provide social benefits, subject to sexual and professional, not always linked to health issues. 
It reaffirms heterosexuality reader designed to expose the female body and sex and 
heterosexual silences about other forms of sexuality. We therefore think that the magazine is 
linked to a traditional conception of masculinity. Their speeches, however, are not monolithic 
or free of contradiction, and also express nuances related to a more contemporary model of 
masculinity, like when he presents the idea of a new pedagogy of sexuality and the 
enhancement of health and beauty treatments for the body, aspects considered fairly close to 
traditional masculinity. With regard to the resources of men, it became clear that social class 
and generation are the most important variables in their conceptions of body, health and male 
sexuality. That among non-readers in general, there is stronger evidence of flexibility with 
respect to more traditional patterns among younger men and / or upper classes. While men 
over the age of 30 years and the poor are more tied to traditional conceptions. Among the 
readers, there was a great reflexivity with regard to the resources of the magazine showing 
that they have been appropriating an important speeches of the magazine and giving new 
meaning to their views and practices on the three topics of research from these speeches. In 
addition, as the speeches of the journal, the discourses of men, readers or not, also had 
contradictory aspects, sometimes showing more affiliation to a new model of masculinity, 
sometimes the more traditional model.  
 
 
Keywords: Masculinities. Sexuality. Body. Health. Magazine Men's Health.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho analisa os discursos da revista Men´s Health e de homens, leitores e não 

leitores desta revista, acerca da sexualidade, do corpo e da saúde masculinos. A pesquisa 

surgiu a partir de duas premissas: a de que os homens e o universo masculino vêm mudando 

nas últimas décadas em decorrência das transformações nas relações de gênero e de trabalho 

impulsionados, sobretudo, pelos movimentos femininas e LGBT e pelas transformações 

econômicas e sociais trazidas pelos avanços do capitalismo (CONNELL, 1995, 2005; 

KIMMEL, KAUFMAN, 1995; NOLASCO, 1993 – entre outros/as). Mais especificamente 

nos interessam os reflexos das referidas mudanças nas concepções e comportamentos dos 

homens acerca da sexualidade, corpo e saúde. 

Consideramos que essas mudanças, que se refletem na cultura, têm a mídia como 

principal catalizadora e propagadora. Essa questão diz respeito a nossa segunda premissa: a de 

que a revista Men´s Health, lançada no Brasil em 2006 e que podemos considerar também, 

como reflexo dessas transformações, vem buscando construir novas verdades acerca da 

masculinidade que podemos chamar de dominante em nossa cultura.  

Essas premissas engendraram duas curiosidades ou desejos de saber: como os homens 

estão compreendendo, assimilando ou rechaçando as mudanças a que vêm sendo convidados a 

realizar no que diz respeito à sexualidade, saúde e ao corpo, sobretudo. E como se constitui e 

se constrói o modelo de masculinidade presente e valorizado na revista. Para satisfazer essas 

curiosidades, ouvimos homens, leitores e não leitores da revista, durante eventos de grupos 

focais e entrevistas. E realizamos leituras críticas de diversas edições da Men´s Health.  

Também nos estimulou na realização deste trabalho a constatação de que esta revista 

ainda era desconhecida por muitos homens e mulheres quando começamos esta pesquisa. E 

que, apesar dos vários estudos sobre revistas masculinas que encontramos em nossas 

investigações, não achamos um que tivesse se dirigido ao público alvo dessas publicações – 

os homens – para investigar suas impressões sobre elas.  

Entre os conceitos que atravessarão este trabalho é importante destacar o de gênero 

como sendo fundamental. Esse conceito foi construído nas lutas feministas da década de 

1960, com o objetivo de distinguir os imperativos sociais, culturais e históricos da ideia de 

determinação biológica implícita no uso dos termos como sexo e diferença sexual até então 

utilizadas (SCOTT, 1995). Diz respeito, portanto, “às qualidades fundamentalmente sociais 

das distinções baseadas no sexo”, que se constroem de forma relacional e que variam em cada 
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momento histórico, sociedade e cultura (SCOTT, 1995)1. As relações de gênero não dizem 

respeito somente às relações entre mulheres e homens, mas “incluem relações entre os 

homens, relações de dominação, marginalização e cumplicidade.” (CONNELL, 1995, p. 189). 

Aspectos fundamentais  para nossas reflexões sobre os discursos dos informantes e da revista 

Men´s Health.   

No que diz respeito mais especificamente aos homens, foi nos anos de 1970/80 que 

estudiosos norte-americano os/as e ingleses/as das ciências sociais começaram a se debruçar 

de forma sistemática sobre as questões do gênero masculino, construindo com suas pesquisas 

o que passou a ser chamado de Men´s Studies. Pode-se dizer que esses estudos, que tem como 

pesquisadores relevantes Raewyn Connell2 e Michael Kimmel, são um desdobramento dos 

movimentos feministas e homossexuais iniciados nas décadas 1960 e 1970, respectivamente. 

Movimentos que tiveram, e ainda têm, como proposta trazer os homens, o universo masculino 

e a construção histórica e cultural das masculinidades para a arena das discussões de gênero, 

problematizando o androcentrismo e a dominação masculina, até então protegidos de 

questionamentos (ALMEIDA, 2000; BADINTER, 2010; HEILBORN; CARRARA, 1998). 

Parafraseando Joan Scott (1995), gênero passa a ser sinônimo também para homem. 

 No contexto nacional, desde a década de 1990 os homens e as masculinidades 

passaram a ser objetos de pesquisa em vários campos de estudo, como afirmam Maria Luiza 

Heilborn e Sérgio Carrara (1998) e Mara Viveiros Vigoya (2000)3 São muitos/as os/as 

pesquisadores/as que têm se debruçado sobre esses temas a partir de diversos aspectos: 

violência, trabalho, família, paternidade, saúde e sexualidade, sobretudo. E relacionando as 

masculinidades com algumas categorias como raça, etnia e classe social (CECCHETTO, 

2004, 2009; GOMES, 2008; GOMES; NASCIMENTO, 2006; HEILBORN; CARRARA, 

1998; HEILBORN; GOUVEIA, 1999; LYRA, 2008; MEDRADO, 1998, 2000; NOLASCO, 

1993, 2001 – entre outros/as). Alguns/as, inclusive, tomam as relações entre a mídia e 

masculinidades como focos de investigação, como Marko Monteiro (2000), Benedito 

Medrado (1997, 1998) e Luiz Paulo da Moita Lopes (2006, 2009).  

Em se tratando da relação entre masculinidades, saúde e sexualidade,  destaca-se o 

                                                
1 Devemos lembrar que na década de 1930, a antropóloga Margaret Mead, ao estudar três tribos da Papua Nova Guiné, trouxe 
esse tipo de reflexão quando percebeu que a masculinidade e a feminilidade típicas naquelas tribos eram condicionadas 
socialmente, apresentando-se de forma diferente em cada uma delas.  E que seria  possível afirmar que as diferenças de 
personalidade entre os sexos são “criações culturais às quais cada geração, masculina e feminina, é treinada a conformar-se” 
(MEAD, 1969, p. 268-269). 
2 Desde 2007, após uma cirurgia de mudança de sexo, o sociólogo Robert Connell assina seus trabalhos como Raewyn 
Connell. No entanto, os artigos citados foram assinados com o nome Robert Connell, e asssim estarão nas referências. 
3 Porém, antes mesmo dos estudos especificamente sobre masculinidades, os homens já vinham sendo questionados em suas 
posições sociais pelos/as pesquisadores/as que se debruçavam sobre os estudos de família, como afirmou Maria Luiza 
Heilborn em suas contribuições durante a defesa de tese.  
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trabalho de Sérgio Carrara (1996) que tratou das lutas que o  Estado e a Medicina travaram 

contra a sífilis no começo do século XX. E de Romeu Gomes (2008) que vem se debruçando 

sobre a abordagem desses temas na contemporaneidade. No entanto, deve-se dizer que, como 

efeito da hierarquia de gênero e de concepções que resguardavam o corpo e a sexualidade 

masculina, historicamente os homens e as masculinidades “escapavam” e não eram 

implicados nas investigações das ciências sociais e médicas quando se tratava de  articular o 

tema corpo com saúde e sexualidade. Até que nos anos de 1980, devido à epidemia de HIV 

que acometeu inicialmente mais homens do que mulheres, esses temas foram articulados, 

tornando-se assuntos de estudos acadêmicos das Ciências Sociais. Mais recentemente, a partir 

das novas perspectivas de medicalização da sexualidade masculina, outros/as estudiosos/a 

vêm se atendo a esses temas. Entre eles/as, Rogério Azize (2004), Estela Aquino (2005) e 

Fabíola Rohden (2009).  

São inúmeros os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil sobre o corpo, nos 

campos das Ciências Sociais e Humanas. Trabalhos que em sua maioria tomam mais 

frequentemente a ideia de um corpo genérico, sem a distinção de gênero, ou o corpo feminino. 

Alguns destes estudos relacionam as questões do corpo com outros importantes temas 

contemporâneos: sistema capitalista e consumo, novas conformações identitárias, novos 

padrões estéticos e envelhecimento, violência, gênero e mídia (BELELI, 2007; 

CECCHETTO, 2004, 2009; COUTO, 2007; FONTES, 2007; GOELLNER, 2008; 

NOLASCO, 2001; NUNES; GOELLNER, 2007; SILVA, 2001). Com relação especificamente 

ao corpo masculino, destacamos os trabalhos da antropóloga Fátima Cecchetto que vêm 

articulando as dimensões do corpo, masculinidade e violência a partir de estudos de grupos 

específicos, como os lutadores de Jiu-jítsu no Rio de Janeiro.  

Ao elegermos a revista Men´s Health como objeto de nossa análise torna-se 

fundamental falar de mídia. Tomamos a mídia como sendo um “sistema cultural complexo 

que possui uma dimensão simbólica, que compreende a (re) construção, o armazenamento, 

reprodução e circulação de produtos repletos de sentidos, tanto para quem os produz como 

para os que consome” (MEDRADO, 2000, p. 244). Não é possível ignorar que a mídia exerce 

um forte poder na formação dos sujeitos no sentido de construir e desconstruir olhares, gostos, 

formas de ser e de se apresentar no mundo, constituindo-se como um poderoso aparato 

disciplinador. É notória, nos últimos tempos, a sua atuação como divulgadora de novas 

verdades sobre ser mulher, homem, criança, idoso/a, saudável, bonito/a etc. Aspectos que 

dizem respeito especialmente a este trabalho.   

A importância da mídia nos dias atuais também vem sendo percebida e analisada por 
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alguns autores dos Estudos Culturais como Anthony Giddens (1993) e Stuart Hall (1997, 

2002). Para eles, na contemporaneidade, a mídia vem fornecendo a matéria bruta que seus/as 

leitores/as e espectadores/as usam para enfrentar as ambivalências de sua posição social e 

construir suas identidades a partir da infinidade de discursos que ela oferta. Aspecto que 

confere à mídia uma nova significação social, e que nos auxilia, também, a pensar nas 

mudanças que os homens vêm vivenciando ou sendo convocados a vivenciar.  

Para Hall (2002), as marcas centrais deste nosso tempo são as rupturas com a tradição 

e a instabilidade de estruturas sociais importantes que davam apoio à construção das 

identidades como o trabalho, a classe social e a família. Associa-se a essa instabilidade a alta 

reflexividade que nos impulsiona a medir e avaliar, a todo o momento, nossos atos e maneiras 

de ser a partir de transformações e mudanças que não cessam, e são apresentadas sobretudo 

pela mídia, tornando as identidades fluidas e instáveis. O resultado é que os indivíduos têm 

agora a responsabilidade de construir sua própria biografia apoiados/as nos atos individuais e 

nos discursos dos quais se apropriam, inclusive da mídia4. 

Discursos que dizem respeito ao gênero e à sexualidadeide são recorrentes na mídia 

(FISCHER, 2006). E, ultimamente, os que dizem respeito às transformações nos modos de ser 

masculino se tornaram bastante frequentes, “convidando” os homens a vivenciar sua 

masculinidade de forma mais flexível, permitindo-se adotar hábitos até então classificados 

como femininos e a abrir mão de crenças e práticas mais tradicionais. Agindo assim eles 

tornam-se mais coerentes com as transformações que marcam a contemporaneidade e que 

vêm sendo positivadas pela mídia. 

John Thompson, teórico da mídia, ao falar das mudanças contemporâneas nas formas 

de se informar e formar, chama nossa atenção para aspectos aos quais também se referem os 

autores citados e que são também importantes aqui. Para o autor, das interações face a face 

que prevaleciam anteriormente, temos na contemporaneidade as relações mediadas que 

provocam o fenômeno interessante de levar os indivíduos a preferirem cada vez mais, “buscar 

informações e conteúdo simbólico em outras fontes (referindo-se à mídia) do que nas pessoas 

com quem interagem diretamente no dia a dia” (THOMPSON, 2002, p. 82). Para o autor, os 

indivíduos, embora nem sempre reconheçam ou percebam, apoderam-se de mensagens 

midiáticas e as incorporam à própria vida, construindo uma compreensão de si mesmo a partir 

delas. A esse fenômeno Thompson chamou de “apropriação”. “Apropriar-se de uma 

                                                
4 Stuart Hall (2002) nos lembra, no entanto, que a fixidez das identidades não passou de uma ideia criada pela modernidade. 
Uma ideia que deu sustentação àquele momento histórico e que os sujeitos da contemporaneidade não vivenciam mais. É 
interessante frisar que o autor elege ainda os movimentos feministas como um dos fatores de “descentramento” das 
identidades, que caracteriza o século XX.  
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mensagem é apoderar-se de um conteúdo significativo e torná-lo próprio [...] é adaptar a 

mensagem à nossa própria vida e aos contextos e circunstâncias em que vivemos” 

(THOMPSON, 2002, p. 45). O processo de apropriação e de construção de uma compreensão 

de si a partir dessas mensagens não se efetuam de forma rápida, mas acontecem lentamente, 

imperceptivelmente, dia após dia. É um processo pelo qual algumas mensagens são retidas e 

outras são esquecidas, algumas se tornam fundamento de ação e de reflexão, enquanto outras 

deslizam pelo dreno da memória e se perdem no fluxo de imagens e ideias.  

Entretanto, apesar da influência das mensagens midiáticas sobre os sujeitos, eles não 

são passivos diante dela, mas interagem com seus discursos a partir de seus saberes, sua 

cultura e valores, negociando e produzindo novos sentidos, assimilando ou recusando suas 

mensagens a partir de diversas mediações: classe social, gênero, raça/etnia, localidade etc. 

Esse aspecto vem sendo evidenciado pelos/as teóricos/as dos Estudos de Recepção, como 

Jesús Martín-Barbero (1995, 2000, 2003) que também afirma que a recepção não é o ponto 

chegada das mensagens dos produtores, mas o lugar a partir do qual o processo de 

comunicação pode ser entendido. O fundamental, portanto, é perceber que a mídia e o/a 

receptor/a compartilham a mesma cultura, não sendo possível perder de vista a ideia de 

negociação de sentidos e de interação entre essas duas esferas e a sociedade. Essa visão nos 

afasta do unilateralismo característico da noção estruturalista da mídia, que coloca os sujeitos 

como passivos diante do poder midiático e nos aproxima do conceito de poder em Michel 

Foucault (1997), fundamental neste trabalho.  

Relacionando masculinidades e mídia, no final da década de 1990 e de forma mais 

significativa no começo dos anos 2000, desponta na mídia nacional a figura do “novo 

homem”. Um modelo que nasceu, entre outros aspectos, da crise do masculino dos anos de 

1980 (KIMMEL; KAUFMAN, 1995; NOLASCO, 1993). Diferente do metrossexual, modelo 

que surgiu também naquela época e que se caracterizava (caracteriza) como um homem 

urbano que se preocupava muito com a aparência (RIBEIRO; SIQUEIRA, 2007), o “novo 

homem” se projeta como um avanço com relação às mudanças em certos valores e crenças 

que ancoram a masculinidade dominante. Mas naquele momento foi mais exposto a partir da 

sua face relacionada aos cuidados corporais, à maior liberdade estética, à vaidade e, 

consequentemente, ao consumo, assimilando-se ao metrossexual. Isso fica claro quando se 

percebe que para um “antigo” homem se transformar em “novo homem” as inúmeras 

matérias receitavam uma fórmula simples: adotar padrões de comportamento mais próximos 

aos considerados próprios das mulheres, sobretudo no que dizia respeito à estética: cuidados 
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com a pele, cabelos, vestuário, e afrouxar o estilo “machão”. Tudo isso sem se aproximar da 

homossexualidade, aspecto fundamental para a aceitação e adesão a essas mudanças. É 

verdade que a ideia de que os homens deveriam também empreender mudanças de 

comportamento no universo doméstico e familiar foi ventilada na mídia, mas não com a 

mesma força.  

Acreditamos que os anúncios acerca do metrossexual e do “novo homem”, no final 

dos anos de 1990, têm relação com as demandas sociais, inclusive masculinas por mudanças 

no modelo hegemônico de masculinidade; com os deslocamentos identitários e culturais que 

vêm influenciando a vida cotidiana das pessoas no nível do microcosmo, e também guarda 

uma estreita relação com a sociedade de consumo. E, não podemos negar, estando esses 

aspectos estéticos historicamente relacionados às mulheres e aos homossexuais, esses 

anúncios e apelos trouxeram discussões e questões mais profundas com relação ao gênero e à 

sexualidade (RIBEIRO; SIQUEIRA, 2007). 

Em se tratando da sociedade de consumo, alguns/as autores/as vêm apontando a mídia 

também como elemento fundamental dessa sociedade que se estabeleceu a partir dos anos 

1970. Entre suas características as que mais nos importa neste trabalho são a promoção do 

consumo como forma de distinção e/ou associação a pessoas e grupos (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2009) e como fonte de felicidade (BAUMAN, 2008). A mídia e a publicidade 

tornaram-se marcas desta sociedade ao cumprirem o papel de anunciar as novidades e associá-

las aos grupos e pessoas, imputando valor às mercadorias que estão muito além do 

económico, e estimular o consumo (BAUDRILLARD, 1976; BAUMAN, 2005; DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2009; NIXON, 1992; 2003).   

Mas, se na mídia brasileira há até pouco tempo o corpo/estética, saúde e a sexualidade 

masculinos estavam restritos a alguns artigos e encartes especiais de revistas e jornais, agora 

os brasileiros podem contar com uma publicação mensal inteiramente voltada para o 

propósito de informá-los sobre esses aspectos: a revista Men´s Health. Lançada no Brasil em 

maio de 2006 e tendo se tornado um dos destaques da editora Abril, a revista segue a linha 

editorial traçada na editora matriz. Ela se distingue das demais revistas para o público 

masculino heterossexual ao se aproximar das publicações destinadas às mulheres em seu 

formato, temas e abordagens5.   

A Men´s Health tem como público alvo homens heterossexuais das classes médias e 

                                                
5 A editora Rodale Press produz revistas voltadas apenas para os temas da saúde e dos exercícios físicos. A Men´s Health 
publicada nos outros países segue determinações dessa editora.  
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alta urbanas, um público “altamente qualificado, extremamente bem informado, de alto nível 

socioeconômico”, como descreveu seu editor, o jornalista Airton Seligman, entrevistado para 

esta pesquisa. O título em inglês é uma imposição da editora norte-americana Rodale Press, 

que criou a revista em 1987. Um aspecto que deve ser levado em conta quando se pensa no 

público alvo, pois o/a possível leitor/a precisará traduzir o título da revista para saber qual é o 

seu tema central. Seligman diz ainda que a revista se apóia em cinco pilares compreendidos 

como fundamentais para que os homens tenham uma vida saudável:  fitness/condicionamento 

físico; sexo/relacionamento; nutrição; saúde; carreira e estilo, na ordem ditada por ele durante 

entrevista. A revista, que tem como subtítulo o slogan “Viver melhor é fácil”, é “basicamente 

um manual de instrução para o bem-estar, para uma qualidade de vida melhor” e tem por 

objetivo “transformar a vida do leitor que busca mais qualidade de vida”. Diferentemente do 

que aponta o título, a revista não é de “saúde, mas de bem-estar. Mas, para ele alcançar o 

bem-estar tem que tomar algumas providências também sobre saúde”, explicou o editor. É 

classificada como uma revista de serviços e não de entretenimento, como é o caso de 

publicações como Playboy e Vip, revistas que falam de nudez, carros, futebol, cerveja, trazem 

entrevistas e reportagens investigativas, mas não se encaixam no filão de serviço. “Revistas de 

serviço são as quem dão dicas de transformação da sua vida, um universo muito tradicional 

das revistas femininas, que não existia nas revistas masculinas”, afirmou o editor. A Men´s 

Health é a revista que mais cresce em números de vendas na Editora Abril6.  

As referências transcritas acima e que nos foram dadas pelo editor precisam estar 

claras, pois são fundamentais para a construção das matérias e também para posicionar a 

revista no mercado editorial, pois são elas que sinalizarão para os/as publicitários/as se esta é 

ou não a publicação ideal para um certo produto. E sem publicidade nenhuma revista 

comercial se mantém no mercado. Uma ideia de segmentação do público alvo que vai além 

dos fatos estatísticos e avança sobre aspectos como visões de mundo, atitudes e subjetividades 

dos/as possíveis leitores/as, como aponta Monteiro (2000). Diante da crescente concorrência 

que o mercado de revistas vem enfrentando, a segmentação em relação ao público e a 

especialização com relação aos temas, vêm sendo uma saída para o mercado.  

Então, se compararmos com publicações tradicionais voltadas para o público 

masculino – Playboy, Quatro Rodas ou Placar – e com os artigos publicados no começo da  

década de 2000 que apresentavam o “novo homem”, podemos dizer que a Men´s Health 

                                                
6 O sucesso da revista parece se comprovar nos números de venda e também com o lançamento de outras publicações 
semelhantes pela mesma editora. Em 2009 foi lançada a Woman´s Health, e em 2010 a masculina Alfa, que se aproxima da  
Men´s Health, mas é voltada para homens na faixa dos 35 anos. 
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amplia o leque de temas compreendidos como de interesse para esse público. E vai além, 

inclusive,  dos temas apresentados pela revista VIP Exame, uma publicação da Abril voltada 

para o mesmo segmento e que já apresentava uma tendência menos fechada no que diz 

respeito aos temas mais tradicionais considerados de interesse desse público (MONTEIRO, 

2000). No entanto, ainda é o corpo e a estética que estão em destaque, como mostraremos 

neste trabalho.  

E, como já foi referido, não se pode enveredar na análise da  revista e dos novos 

modelos de masculinidade sem tocar na questão do consumo e de criação de novos/as 

consumidores/as. Se até então cosméticos, alimentos dietéticos, moda, produtos para higiene 

pessoal e embelezamento da casa faziam parte da cesta de compras e do repertório de 

preocupações femininas, a Men´s Health inova lançando essas preocupações aos homens. O  

uso de produtos e hábitos que antes eram impróprios para os homens, sob pena de colocar em 

dúvida sua masculinidade, torna-se agora legitimador da masculinidade que está sendo 

valorizada. Os homens são convidados a aderir ao mercado de beleza e estética, do culto do 

corpo jovem e saudável, um fenômeno novo e altamente rentável. 

Podemos juntar às informações trazidas pelo editor, o texto de apresentação da revista 

transcrito abaixo e disponível no site da editora, que nos dá a dimensão da potencialidade da 

revista de falar aos homens e mulheres de mais de 40 países (eram 43 em 2010).  

 
Presente em mais de 40 países, com 37 edições e 18 milhões de leitores, a Men´s 
Health é a maior revista masculina do mundo. E o instrumento fundamental para o 
homem que busca qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. 
Men´s Health é uma revista de estilo de vida, que trata de forma prática e objetiva 
dos temas para o bem-estar do homem moderno como: saúde, fitness, nutrição, 
relacionamento, sexo, estilo e carreira .7 

  

Em termos de números, estamos falando da maior editora do Brasil, a Editora Abril, 

que tem sob a sua marca 46 publicações, entre elas a Men´s Health. São Paulo é o estado que 

mais compra a revista, ficando com 40% das vendas avulsas, seguido pelo Rio de Janeiro que 

compra 15% das edições. Com relação aos/às leitores/as da revista, além desses dados, o site 

da Editora revela outros que consideramos relevantes para esta pesquisa. 

 

 

 

 

                                                
7 O texto foi extraído do site da revista, onde também podem ser lidos todos os editoriais, ou “Carta do Editor”. Disponível 
em: http://menshealth.abril.com.br. Acesso em: 17 maio 2009. 
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Em um site direcionado aos/às publicitários/as, encontramos dados mais especificos 

sobre a Men´s Health8. Com relação à circulação, são 129.089 exemplares mensais, sendo 

62.207 assinaturas e 66.882 vendidas avulso. O número total de leitores é de 369.000, uma 

vez que estima-se que mais de duas pessoas lêem cada edição da revista. Entre esses/as 

leitores/as, 58% estão na região Sudeste, 15% na região Sul, 14% na Nordeste, 9% na Centro-

oeste e 5% na Norte. Quanto à classe social, 55% pertence à classe B, 28% à classe A, 17% à 

classe C, 1% à classe D e o site não revela o número de leitores/as da classe E. Dados que 

correspondem claramente aos da concentração de renda e desenvolvimento humano do país e 

que têm relação com o poder de consumo. Quanto ao sexo, 77% dos leitores são homens e 

23% mulheres. Com relação à faixa etária, 35% dos/as leitores/as têm entre 25-34 anos; em 

seguida, os/as que têm entre 20-24 anos, que são 23%; 35-44, que são17%; 15-19 anos que 

contam 16%, 45-49 anos com 5% e 10-14 anos, com 2% de leitores.9 Em 2010, a revista 

custava R$10,00 nas bancas.  

Diante do que foi dito, é interessante lembramos Norbert Elias (1990) e sua concepção 

de que os indivíduos não existem isoladamente na sociedade, se for possível flexibilizar suas 

ideias e adaptá-las ao caso específico da revista e do novo modelo de masculinidade. Para o 

autor, as pessoas se relacionam com a sociedade e com o outro a partir de funções que 

desempenhamos, por mais que isso não seja perceptível no primeiro momento. Funções que 

só existem, ganham sentido e se mantém se estiverem articuladas com outras funções que lhes 

garantam sentido, sustentem-nas e as reproduzam em meio às pressões para se manter. Então, 

não é possível compreender a revista e o modelo por ela projetado sem compreender a 

sociedade em que foram criados e as funções que vêm exercendo nela. Assim como não é 

possível compreender os leitores da revista sem perceber a relação indissociável que mantêm 

com a sociedade atual.  

Após a Introdução, dividimos este trabalho em três capítulos. O primeiro intitulado 

“Contextualizando os temas da pesquisa”, é composto por: Seção 1: Corpo e Saúde. Seção 2: 

Masculinidades: construções e reconstruções. E Seção 3: A sociedade de consumo e as 

                                                
8 Trata-se de um site da Editora que informa sobre dados gerais das revistas e é de interesse dos/as publicitários/as. Uma 
melhor percepção desses dados é possível se compararmos com os dados das três maior revistas masculinas do país. A 
Playboy tem circulação mensal de 162.723 exemplares; 92.374 assinantes; 70.349 vendas avulsas e 2.038.00 leitores, 
contabilizando os/as não compradores/as e e custa R$12,00. A Quatro Rodas tem circulação líquida de 203.456 revistas 
mensais; 138.501 assinantes, vende mais 64.955 revistas na banca, tem 1.800 leitores/as e R$10,00. A MH fica na frente da 
tradicional Placar, revista também mensal que tem circulação de 73.3655 exemplares, 53.256 assinantes, que vende 20.109 
revistas na banca, 1.634.000 leitores/as e custa R$10,00. Disponível em: http://www.publiabril.com.br. Acesso em 08 abril  
2011.   
9 Segundo o editor, a Marplan, um instituto de pesquisa, verificou que, no primeiro ano da revista, a faixa etária de cerca de 
60% dos leitores era de 18 e 34 anos.  
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masculinidades. Iniciamos a primeira parte com uma curta retrospectiva da história recente 

das revistas para o público masculino no Brasil. Nas três seções, buscamos, a partir dos 

trabalhos de alguns/as autores/as, apresentar um leque de discussões e conceitos referentes aos 

temas das Masculinidades, Corpo, Saúde, Sexualidade, Mídia e Sociedade de Consumo, que 

nortearão a análise dos dados.  

O capítulo 2, intitulado “Análise dos dados”, foi dividida em quatro seções. Na seção 

1: “Metodologias de construção e análise dos dados”, apresentamos as metodologias que 

utilizamos para construir e analisar os dados. Referimo-nos às entrevistas semi-estruturadas e 

aos grupos focais como técnicas de construção de dados, e à Análise de Discurso como 

metodologia de análise dos mesmos. Esta metodologia – AD – preconiza que os discursos são 

construídos por sujeitos sociais e a partir de uma série de contingências às quais estão 

submetidos. Discursos que compõem uma certa formação discursiva e que só puderam ser 

construídos em um momento histórico.  

Na seção 2, “Cartas do editor: negociando com os homens”, apresentamos nossa 

leitura crítica de alguns editoriais dos anos de 2008 e 2009. Os editoriais nos apontam, através 

da incidência de certas marcas discursivas, os aspectos do “antigo” homem que a revista vem 

elegendo para sua crítica e as qualidades que ela vem destacando como fundamentais para 

serem adotadas pelos homens para se afiliarem ao modelo por ela proposto. Na seção 3, “O 

que os homens e a Men´s Health dizem sobre sexo e sexualidade”, apresentamos nossa leitura 

crítica das edições de 2009, atendo-nos de forma mais importante às capas e às matérias que 

dizem respeito aos temas sexualidade e sexo e a análise dos discursos dos informantes 

construídos sobre esses mesmos temas. E, na seção 4, “Viver melhor é fácil? Corpo e saúde 

nos discursos dos homens e da Men´s Health”, apresentamos nossa análise sobre corpo, 

estética e saúde a partir das mesmas edições da revista e dos discursos dos homens sobre os 

temas. Após a análise dos dados, apresentamos no capítulo 4 as conclusões a que chegamos 

depois do longo caminho percorrido na investigação da Men´s Health e dos discursos dos 

nossos informantes.  

Nesse capítulo de análise muitos/as autores/as, discussões e conceitos serão trazidos 

para nos ajudar nas reflexões. Mas, de modo especial, são os conceitos de disciplina e de 

poder de Michel Foucault, que nortearão de forma geral nossas análises. Além dos conceitos e 

discussões sobre masculinidades hegemônica e subalterna formaldas por Raewyn Connell 

(1997) e Michael Kimell (1997; 1998). São importantes também as concepções de George 

Mosse (1996) acerca dos estereótipos da masculinidade moderna. De Luc Boltanski, a relação 

entre classe social e os usos sociais do corpo. E ainda as reflexões sobre a sociedade de 
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consumo desenvolvidas por Zygmunt Bauman (2008) e Mary Douglas e Baron Isherwood 

(2009), sobretudo. Ao relacionarmos as discussões acerca dessa sociedade e as 

masculinidades, tomaremos algumas discussões que vêm sendo trazidas por Frank Mort 

(1996) e Sean Nixon (1992, 2003).  

Nos apêndices apresentamos um quadro referente ao perfil dos informantes; os 

roteiros das entrevistas e o modelo de formulário que os participantes dos grupos focais 

preencheram. E nos anexos os editoriais analisados; alguns exemplos de capas e de seções das 

edições de 2009; e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, utilizados nesta 

pesquisa.   
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1 CONTEXTUALIZANDO OS TEMAS DA PESQUISA 

 

 

Como parte da contextualização da revista Men´s Health, será feita uma curta 

introdução acerca das revistas destinadas ao público masculino Brasil. Para tanto tomaremos o 

estudo de Maria Celeste Mira (1997) que trata sobre revistas no país e, especificamente, sobre 

a Editora Abril, que também edita a Men´s Health. A autora afirma que, no período de escrita 

do seu trabalho, eram raros os estudos sobre revistas no Brasil, com exceção das revistas 

femininas. Talvez porque, como afirma Mira, a “revista seja a mídia mais feminina que existe. 

Tanto quanto o jornal é masculino” (MIRA, 1997, p. 69).10 E, como comprovamos, ainda hoje 

são as publicações mais analisadas, embora os estudos sobre revistas masculinas estejam 

começando a apontar no cenário acadêmico.11 

A segmentação com relação às revistas se dá em termos de gênero, geração e classe 

social. As duas primeiras segmentações foram se arrefecendo com os movimentos de 

mulheres e jovens das últimas décadas, que transformaram esses públicos em um ótimo 

mercado consumidor. As publicações direcionadas ao público feminino são as primeiras 

grandes segmentações apontadas já no começo da segunda metade do século XX. Naquele 

século, começava a fase das grandes revistas, algumas até hoje no mercado, como a Quatro 

Rodas (1960), Cláudia (1961) e Veja (1968). A classe social, embora seja fundamental para a 

classificação das editoras, não pode ser vista exatamente como um segmento, pois é algo 

estrutural que se percebe atravessando todo o cenário social e é atravessada pelas outras duas 

segmentações. Um exemplo é o interesse pelas revistas de moda que pode ser facilmente 

percebido entre as mulheres, independente da classe. De toda forma, no caso das revistas, 

grande parte dos/as leitores/as são das classes média e alta, pois podem pagar por essas 

                                                
10 As primeiras pesquisas sobre o tema já evidenciam essa tendência e não apenas no Brasil. No Rio de Janeiro, em 1945, 
70% das mulheres liam alguma revista, enquanto 61,4% dos homens liam. Na década de 1990, essa tendência ainda é a 
mesma. A revista Cláudia, a publicação feminina mais vendida do país, tem circulação líquida de 407.926 exemplares/mês, 
bem superior à Men´s Health; 298.640 assinantes; vende 109.286 exemplares avulsos; número total de leitores/as de 
1.861.000 e custa R$10.00 nas bancas. E, segundo a Editora Abril, a revista Veja tem mais leitoras do que leitores.  
11 Os trabalhos sobre revistas femininas ainda são maioria, mas parece que as coisas começaram a mudar na última década. 
Na pesquisa bibliográfica acerca do tema, que não pretendíamos esgotar, encontramos alguns trabalhos sobre revistas 
masculinas, inclusive sobre a Men´s Health no Brasil e no exterior. Citamos as dissertações de Leonardo Cruz da Silva: 
“Playboy, a revista para ser lida com uma só mão: produção ou apropriação de sentidos da identidade masculina?”, defendida 
em 2004.  E de Marko Monteiro “Masculinidades em revista: um estudo da VIP Exame, Sui Generis e Homens”, defendida 
em 2000. Sobre a Men´s Health, encontramos a dissertação de Pedro Calabrez intitulada “Ética e comunicação: Prazeres 
fugazes, amores eternos e corpos sedutores e saudáveis na recepção de Men´s Health e Nova” . E a monografia de Marina 
Lopes Ferreira “A construção da identidade masculina na revista Men´s Health”, defendida no curso de Comunicação Social 
da UFRGS. Em seu livro, Sexualidade, masculina, gênero e saúde (2008), Romeu Gomes dedica um dos capítulos à análise 
das oito primeiras edições da revista Men´s Health. E Luciana Zucco, desenvolve um projeto de pesquisa na UFRJ intitulado: 
“Sexualidade em discursos: um estudo sobre revistas femininas e masculinas”, que toma as capas da revista Men´s Health 
para análise.  
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publicações e, de modo geral, possuem maior familiaridade com esse tipo de leitura.  

Os anos de 1970 são bastante importantes para o cenário dessas publicações no Brasil, 

pois começou a ser abandonada a diretriz de se criar revistas que “fossem a cara” dos/as 

brasileiros/as, que retratassem nossas particularidades e ajudassem a construir a identidade 

nacional – desejos que impulsionaram as publicações entre os anos 40 e 60. Em seu lugar, 

surge a ideia de trazer revistas de outros países para associar o/a leitor/a brasileiro ao que 

acontece no resto do mundo, para encontrar traços de identificação entre leitores/as 

brasileiros/as e de outros países, uma segmentação mundializada. Assim, revistas conhecidas 

fora do Brasil como a Playboy, Elle e Marie Claire entram no país sem precisar (e nem dever) 

mudar o nome, o mesmo que aconteceu com a Men´s Health no Brasil e em todo o mundo. 

Sobre este movimento de mundialização, a autora destaca o caso da revista Cláudia 

como emblemático desta mudança. Esta revista foi criada em 1961 para ser “a cara” das 

mulheres brasileiras, sua voz, conselheira, amiga, e o uso do nome próprio tinha justamente a 

função de aproximar a leitora da revista ao conferir a ideia de proximidade e intimidade. A 

partir dos anos 1970 a Cláudia não falava mais “à mulher brasileira”, mas às mulheres que se 

distinguem e se associam a partir de um certo estilo de vida. Os novos tempos levaram 

também esta revista a falar de temas ainda pouco tocados, como o trabalho, o sexo fora e 

dentro do casamento e a política, além de sua segmentação nas modalidades Casa Cláudia e 

Cláudia Moda. Trazemos esse exemplo por reconhecer as características de “mundialização  

do homem” e de ênfase na ideia de estilo de vida também na Men´s Health. 

Com relação mais especificamente às publicações para o público masculino, em 1975 

é lançada a revista que ainda hoje é a mais importante para este segmento, a Homem, que, em 

1978, com o afrouxamento do Regime Militar, assume o nome internacional Playboy. Nascida 

nos Estados Unidos, em 1953, no bojo das transformações nas relações sociais trazidas pelo 

pós-guerra e influenciada pelas novidades trazidas pelo relatório Kinsey, publicado em 1948, 

a revista desafiava a moralidade burguesa mostrando o nu com o único propósito de dar 

prazer aos homens. Como nos lembra Mira, a Playboy não falava ou mostrava apenas sexo, 

mas também de moda, viagens e literatura: o que vestir, onde comer, para onde viajar, além 

das mulheres nuas.  

As tentativas de publicação, no Brasil, de uma “revista para homens”, já tinha 

acontecido em 1966, com a revista Fairplay, que trazia matérias, reportagens, entrevistas e 

também erotismo. No entanto, não houve êxito, pois, sob a rígida moral social daquele 

período, era difícil articulação entre a publicidade e a área comercial da revista, além de toda 

censura do Regime Milita. Em 1977, saíram suas últimas edições. Em 1968, é lançada a Ele & 
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Ela, também erótica, mas que estrategicamente afirma tratar de temas para ambos os sexos. 

Em seguida, surge Status, em 1974. Até que chega a Homem (Playboy), consolidando o 

mercado brasileiro para este tipo de publicação.  

Mas, ainda sob a rígida censura do Regime Militar, as revistas tinham que conter a 

exposição do nu. Até que, em 1980, Ele&Ela publica o primeiro nu frontal da história, e tem 

essa edição esgotada em 48 horas. A autora afirma que o humor e o “falar de homem para 

homem” são características estilísticas dessas revistas, aspectos também observados na Men´s 

Health. 

 A partir desses sucessos, pequenas editoras começam também a produzir revistas 

voltadas para um público menos exigente de classe média baixa. Mira observa que nesse caso 

específico há um forte recorte de classe: enquanto as revistas para as classes A e B são 

classificadas como eróticas, as demais vão ser taxadas de pornográficas. Trata-se de um jogo 

em que o gênero é atravessado pela classe social e que os editores devem conhecer bem para 

manterem o público. Mas a autora afirma que, de toda forma, há uma receita a ser respeitada, 

pois “os temas que capturam o consumidor masculino são sempre os mesmos: aventura, na 

literatura como no cinema, mas também subjacente a uma revista de “serviços” como a 

Quatro Rodas; violência como nas diversas formas do gênero policial; e, obviamente, sexo” 

(MIRA, 1997, p. 180). E ainda hoje podemos “ler” assim as revistas masculinas expostas nas 

bancas. 

Mas, sobretudo, a revista dirigida ao público masculino daquelas décadas precisava 

trazer erotismo, ou não faria sucesso. Dois exemplos de insucessos editoriais parecem ser 

emblemáticos desta lógica: primeiro, a revista Ele, um encarte dentro da revista Cláudia que 

testaria o mercado para uma revista de prestação de serviços para os homens sem o erotismo; 

e a revista Senhor, lançada pela Editora Delta e que só esteve nas bancas entre março de 1959 

e janeiro de 1964 – sua publicação foi interrompida duas vezes nesse período –, e voltou por 

um curto período em 1970. Uma revista definida como cultural que trazia grandes temas 

através de crônicas e matérias de grandes jornalistas e intelectuais, além de “serviços para 

homens” com matérias sobre como se vestir bem, como preparar drinques ou escolher bons 

vinhos, além de resenhas de livros de utilidade para empresários. Destacava-se também pelo 

preço mais elevado, com o propósito de marcar o status do leitor.12  Mesmo sem conhecer 

profundamente as publicações, tais experiências de insucesso nos fazem refletir sobre os 

                                                
12 Dados da entrevista de Nahum Sirotsky, um dos criadores da revista. BASSO, Eliane Fátima Corti. Revista Senhor: 
jornalismo cultural na imprensa brasileira. UNIrevista, v.1, n.3, julho, 2006. Disponível em:  
<www..unirevista.unisinos.br/pdf/UNIrev_Basso>. Acesso em: 15 dez. 2010. 
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motivos do sucesso da Men´s Health duas décadas depois. Talvez a força de uma publicação 

estrangeira, assim como foi o caso da Playboy? As mudanças que homens e mulheres 

atravessaram nas últimas décadas? Ou o alinhamento da Men´s Health com temas das revistas 

tradicionais masculinas, como o erotismo, carros, esporte, mercado de trabalho etc.?  

Nos anos de 1980, as revistas começam a ser mais segmentadas por classe e gênero. E, 

acompanhando as mudanças na sociedade de consumo, o planejamento de marketing passa a 

ser integrado cada vez mais às editoras, tornando-se sua própria filosofia. Mesmo assim com 

relação ao gênero, as coisas mudam pouco nesses termos. As publicações que trazem os temas 

como esportes (tradicionais ou novos), música, cinema, vídeo, artes e jogos eletrônicos são 

lidas mais pelos adolescentes e jovens do sexo masculino. Enquanto as adolescentes e jovens 

do sexo feminino continuam se interessando mais pelos temas “femininos”: amor, sexualidade 

e corpo. Surgem também as revistas voltadas para o público homossexual, que erotizam o 

corpo masculino tal como o corpo feminino era (é) erotizado nas revistas para homens 

heterossexuais. Revistas como G Magazine e Suis Generis que, como afirma Monteiro 

(2000), colocam o homem no lugar do objeto de desejo a ser consumido prazerosamente pelo 

olhar do leitor, algo que até então era um lugar da mulher, o que de certa forma fragiliza e 

feminiza o homem. O homem passa de espectador a espetáculo, como apontou Sean Nixon 

(2003). 

 

 

1.1 Corpo e saúde 

 

 

Até o começo da Idade Moderna, o que norteava o entendimento sobre os seres 

humanos, no que diz respeito à ideia de corpo e indivíduo, era que estavam intrinsecamente 

relacionados a uma ordem universal que englobava o cosmos, o mundo, os seres vivos, a 

comunidade etc. Os humanos não se distinguiam da trama comunitária e cósmica em que 

estavam inseridos e a ideia de singularidade não era, sequer, uma questão. A construção da 

ideia de indivíduo começa a ser possível a partir do declínio da Idade Média e nascimento da 

Moderna, período marcado por transformações fundamentais nas ordens política, econômica, 

cultural e das mentalidades, provocadas, sobretudo, pela ascensão da burguesia. Essa ideia de 

singularidade que começa a se construir traz em seu bojo a possibilidade de construção de 

uma outra, a de corpo, como o conhecemos hoje. As ideias de corpo, separado da alma, e 

indivíduo, portanto, são frutos das mesmas conjunturas sociais, culturais e das mesmas 
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mudanças epistemológicas (LE BRETON, 2002).  

Essa nova ordem que se inaugura rompe com as ideias tradicionais de um continuum 

de valores e vínculos dos seres humanos entre si e com o cosmos, valorizando agora as ações 

individuais e a singularidade. Os burgueses são referência para essas mudanças por serem “o 

protótipo do indivíduo moderno, o homem cujas ambições superam os marcos estabelecidos, 

o homem cosmopolita por excelência, que converte ao interesse pessoal no mote das ações em 

detrimento do ‘bem geral’.” (LE BRETON, 2002, p. 39). Esse corpo individual passa a não 

mais se confundir com o corpo social, coletivo e místico, torna-se propriedade do ser humano 

e o limite de sua individualidade. Ser indivíduo significa ter corpo e intelecto compreendidos 

como distintos, guardar fronteiras corporais com os demais, ter preponderância sobre o grupo, 

não mais se mesclar e confundir com a comunidade. Ser indivíduo é ser singular, ser único.  

René Descartes, no século XVII, deu forma à ideia de existência individual, ou de 

indivíduo, que começava a circular entre as camadas superiores da sociedade, teorizando 

sobre a noção de razão como essência do “homem” e forma de entender o mundo, ou de uma 

essência do ser humano descolada do corpo. A ruptura cartesiana, como passou a ser chamada 

a separação entre corpo e espírito, ancora-se na concepção dualista da realidade que considera 

corpo e mente como independentes um do outro. Apesar da sua existência conjunta, a mente 

passa a predominar sobre o corpo e este passa a ser considerado um suporte para que a mente 

possa existir, é parte do ser humano, não mais ele próprio ou sua essência. É através da mente 

e da razão que se chega à verdade, enquanto o corpo é o lugar de sentidos enganadores, do 

que é mutável e perecível. Uma máquina, que até certo ponto funciona independentemente da 

mente, dependendo mais de seu bom funcionamento mecânico. O corpo poderia ser explicado 

através de uma linguagem universal, como a Matemática e a Física, enquanto a mente não se 

submeteria a estas ciências/linguagens, mas às concepções subjetivas, o que ia ao encontro 

dos preceitos religiosos daquele período. Todas essas ideias a respeito do corpo, da mente e do 

indivíduo estão na base da modernidade e são divisoras de águas na história do pensamento 

ocidental.  

Essa separação fundamental de mente/subjetividade e corpo/objetividade, embora 

nunca tenha sido consensual, está na raiz da separação que se estabelece ainda hoje entre as 

ciências exatas e as humanas, e da forma como ainda pensamos o mundo (MONTEIRO, 

2008). E a Biologia, que nasceu no século XIX e que tem tanta importância na construção das 

concepções acerca da sexualidade e do gênero ainda hoje, trouxe em si essa polêmica 

referente às implicações e relações entre os aspectos subjetivos e materiais/naturais do corpo.  

Pode-se dizer que muitos séculos depois estamos assistindo à inversão hierárquica 
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entre corpo e mente, ou seja, o corpo, para muitos/as, sobrepôs-se à mente em importância e 

definição da condição humana. Se não podemos afirmar que estamos observando a construção 

de um novo estatuto para o corpo, pelo menos podemos dizer que ele passa por um período 

importante de supervalorização e vem tomando outras dimensões com as quais nos 

importamos neste trabalho. Ao que parece, o corpo passou a ser compreendido não como 

suporte para o intelecto, para o verdadeiro ser humano, mas ele próprio é o “ser humano”. 

Como coloca Le Breton (2007, p. 86), “o corpo é o lugar tenente do indivíduo, o parceiro”, 

diferente do dualismo do começo da Idade Moderna, que opunha corpo e alma, o dualismo 

hoje  

[...] opõe o homem ao corpo como se fosse um desdobramento. Destacado do 
homem, transformado em objeto a ser moldado, modificado, modulado conforme o 
gosto do dia, o corpo se equivale ao homem, no sentido em que, se modificando as 
aparências, o próprio homem é modificado. Nessa vertente da modernidade, o corpo 
é associado a um valor incontestável. Ele é psicologizado e torna-se um lugar 
alegremente habitável graças a esse suplemento de alma (suplemento de símbolo) 

(LE BRETON, 2007, p. 86) 

 

 E é importante salientar ainda que o corpo ocupa posição importante no que diz 

respeito às construções de gênero e às discussões que vêm sendo desenvolvidas sobre o tema 

nos últimos tempos, não podendo ser negligenciado como lugar de manifestação e produção 

dos mecanismos hierárquicos de poder entre os gêneros (CONNELL, 1995; LOURO, 2004; 

MONTEIRO, 2008).  

Nesta subseção, trataremos de corpo e saúde em um plano mais amplo, sem nos atermos 

ao gênero masculino. O que pretendemos é apresentar algumas discussões contemporâneas que 

consideramos importantes para compreendermos a revista e os discursos dos homens acerca 

desses temas. É preciso deixar claro que tendo os homens das classes média e altas como 

leitores projetados, a revista Men´s Health divulga os modelos de corpo e de saúde considerados 

mais próprios e/ou assimilados por esses classes. Tomando a perspectiva de Luc Boltanski 

(1984), podemos dizer que se trata de um segmento social que se encontra sob as expectativas 

de ideais de corpo, de masculinidade e de saúde que, tomados no conjunto, são marcadores de 

distinção com relação às classes populares. Trata-se de um segmento social que pode consumir 

serviços médicos, produtos de beleza e de higiene, alimentos especiais, frequentar academias ou 

desfrutar de áreas de lazer para a prática de exercícios etc. E tendo este trabalho como foco de 

investigação os discursos da revista, são as questões do corpo e da saúde próprias dessas classes 

que traremos aqui.  
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1.1.1 Corpo e sexo sob o regime disciplinar 

 

 

Uma rápida leitura de qualquer edição da Men´s Health13 já nos possibilita perceber 

que o que está sendo proposto para o homem contemporâneo é a reformulação de algumas 

crenças acerca das masculinidades que dizem respeito, sobretudo, ao corpo. Essa 

reformulação pressupõe investimentos na conformação dos seus corpos que, por sua vez, 

requerem muita disciplina e autocontrole, seus pré-requisitos fundamentais. Discursos que 

interpelam os homens e que precisam ser também interpelados em seus sentidos e 

condicionamentos sociais, históricos e econômicos para que possamos avançar na análise da 

ideia de mudança no universo masculino que vem frequentando a mídia nos últimos tempos.  

Os conceitos de poder e disciplina, fundamentais neste trabalho, se apoiam nos 

postulados teóricos de Michel Foucault, que traremos nesta subseção, embora de forma 

pontual. Um tipo de poder que incide sobre o corpo, ou, de forma mais ampla, em seu 

disciplinamento e controle, sobretudo, no que diz respeito à sexualidade.  

Michel Foucault se debruça em suas investigações sobre as mudanças colocadas em 

marcha a partir dos séculos XVIII-XIX, no que diz respeito à compreensão e vivência do 

poder e sua repercussão sobre os sujeitos. Para o teórico, a partir daquele período, que teve a 

ascensão da burguesia e a implantação do capitalismo industrial como pontos fundamentais, 

surgiu um novo mecanismo de poder que se manifestaria de forma diferente do poder 

soberano. Ou o tipo de poder que emanava da figura do rei e que era percebido através da 

cobrança de impostos, de punições violentas e do direito sobre a vida e a morte dos/as 

súditos/as. Trata-se de uma nova economia do poder que se articula com o saber e que se 

expressa nas práticas discursivas e não discursivas, no dito e no não dito. Um poder que não é 

repressor, mas que produz, que faz falar e como efeito produz novas formas de subjetivação e 

de controle. É uma maneira de agir sobre o/a outro/a, sendo algo que se exerce e não que se 

possui, colocando em jogo relações entre indivíduos, parceiros ou grupos. Ele só se exerce 

sobre os “sujeitos” (individuais ou coletivos) “livres” que têm diante de si um leque de 

possibilidades de condutas. Oferece, portanto, possibilidades de escape com relação a ele, não 

se confrontando com a liberdade, mas só existindo se ela também existe.  

Esse poder se caracteriza por ser difuso, capilar, por se espraiar pela sociedade, 

controlando e disciplinando os corpos e as subjetividades através de instituições como as 

                                                
13 A partir deste ponto, poderemos usar a sigla MH para substituir o nome completo da revista. 
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escolas, hospitais, presídios, quartéis. Estas instituições também produzem verdades e fazem 

produzir verdades, conduz e define ações e condutas.  

O que interessa a Foucault é o funcionamento desse poder: o que permite que uns 

atuem sobre os outros (o dinheiro, certas competências...?); que objetivos perseguem; quais 

instrumentos usam para exercer o poder (a palavra, o dinheiro, a vigilância...?); que formas de 

institucionalização estão envolvidas (costumes, burocracia, hierarquia...?) e que tipo de 

racionalidade (tecnológica, econômica...?) está em jogo quando se exerce o poder? Nesse 

sentido, para melhor compreender esse tipo de poder é mais conveniente questionar “como se 

exerce?” e não “por quê?” se exerce  (CASTRO, 2009; FOUCAULT, 1995). 

Segundo o teórico, esse poder é conveniente ao novo sistema econômico que surge 

naquele período, uma vez que ele investe sobre o corpo vivo, disciplinando, gerindo e 

distribuindo suas forças, uma  relação de “docilidade-utilidade”, aspectos indispensáveis 

naquele momento (FOUCAULT, 1997). Nas palavras de Foucault,   

 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e 
o recompõe. Uma “anatomia-política”, que é também igualmente uma “mecânica do 
poder”, está nascendo; ela define como se pode ter o domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que ser quer, mas para que operem 
como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A 
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A 
disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 
diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência) (FOUCAULT, 
2009, p. 133, grifo do autor).    

 

Os investimentos disciplinares sobre os corpos não foram uma novidade trazida pelo 

século XVIII, já existiam, por exemplo, nos conventos. Mas ela diz respeito agora a uma nova 

economia do poder que propicia simultaneamente o “crescimento das forças dominadas e o 

aumento da força e da eficácia de quem domina” (FOUCAULT, 1993, p. 187). Mas é de 

fundamental importância para a tese foucaultiana e para este trabalho que se compreenda que 

não se trata de um poder que “só diz não”, mas um poder que produz desejos, “induz ao 

prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que 

atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função 

reprimir” (FOUCAULT, 1993, p. 8).  

No campo individual, “o homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma 

espécie viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, 

saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar e um espaço em que se pode 

reparti-las de modo ótimo” (FOUCAULT, 1997, p. 133). Elementos essenciais para o 

surgimento do capitalismo, como já foi referido. Ainda segundo o autor, houve uma 
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proliferação de tecnologias políticas que passaram a “investir sobre o corpo, a saúde, as 

maneiras de se alimentar e de morar, as condições de vida, todo o espaço da existência” 

(FOUCAULT, 1997, p. 135). Como consequência, o corpo torna-se cada vez mais importante 

e objeto de investimentos políticos, sociais, médicos e individuais. É nesse processo e a partir 

desse modo específico de sujeição que o homem (expressão de Foucault) passa a ser objeto de 

saber “para um discurso com status ‘científico’” (FOUCAULT, 2009, p. 27, grifo do autor).  

O poder disciplinar teve como um dos focos principais o disciplinamento, 

normatização e agenciamento da sexualidade, nomeado por Foucault (1997, p. 132) como 

“dispositivo de sexualidade”. O foco da disputa política e de poder passa a ser o sexo por dois 

fatores: “faz parte das disciplinas do corpo – adestramento, intensificação e distribuição das 

forças, ajustamento e economia das energias. Do outro, o sexo pertence à regulação das 

populações, por todos os efeitos globais que induz” (FOUCAULT, 1997, p. 136). A 

formulação de verdades e saberes e a definição de quem pode falar sobre sexo são estratégias 

de poder colocadas em marcha naquele momento, estratégias de saber-poder, como definiu 

Foucault. Mas, diferentemente do que se possa acreditar, não há um silenciamento sobre o 

sexo, ao contrário, o que ocorreu a partir do século XVIII “foi uma incitação política, 

econômica, técnica, a falar do sexo” (FOUCAULT, 2007, p. 26), de colocá-lo em discurso 

para melhor controlá-lo. Ou seja, “não se fala menos de sexo, pelo contrário. Fala-se dele de 

outra maneira; são outras pessoas que falam, a partir de outros pontos de vista e para obter 

outros efeitos” (FOUCAULT, 1997, p. 30). O sexo deve ser falado como forma de controle – 

“falar de si’, “confessar-se” – e falado dentro de certos parâmetros e por quem pode falar. 

Nesse regime disciplinar dos corpos e da sexualidade, a Medicina teve – e tem – um 

lugar especial como elemento de ligação entre o que estava sendo construído, para a 

dominação, e a sociedade. A partir do século XIX, a ação dessa ciência e das práticas médicas 

se torna central na ação desse poder. Isso se dá porque é a Medicina, sobretudo a Psiquiatria, 

que toma a frente na formulação e difusão de novas verdades sobre os corpos e sobre o sexo 

no que diz respeito às classificações, aos seus efeitos e suas práticas. A relação estabelecida 

com o sexo passa a ser normativa: criam-se regras, definem-se condutas, decide-se o que é 

lícito e ilícito, permitido ou proibido, objetivando seu controle de forma uniforme e maciça. O 

que se constrói são estratégias de poder a partir das descobertas científicas e a formulação de 

inúmeros dispositivos de controle e de discursos sobre o sexo, que agora tem um lugar 

especial, central, na sociedade e na vida dos indivíduos. Ou, tomando os termos usados por 

Foucault (1993), a construção de um novo regime de verdade e de saber sobre sexo e corpo.  

Concluímos essa subseção com um aspecto das discussões de Foucault que nos parece 
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bastante interessante salientar, por sua pertinência com os nossos temas. Para Foucault, o 

investimento do poder sobre o corpo sadio gerou, em contra-partida, um domínio e 

consciência do próprio corpo que se volta contra as normas disciplinadoras. O corpo passa a 

reivindicar direitos como a saúde e o prazer, voltando-se contra as rígidas normas da 

sexualidade, por exemplo. Efeitos contrários ao desejado pelo controle que se estabeleceu a 

partir do século XVIII sobre o corpo e a sexualidade. Mas o poder reage à revolta do corpo 

através da exploração econômica da erotização com a oferta de produtos para este fim, não se 

configurando mais como “controle-repressão”, como percebido naquele século, mas como 

“controle-estimulação”. Nas palavras do teórico,  

 
Como é que o poder responde? Através de uma exploração econômica (e talves 
ideológica) da erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes 
pornográficos...Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo 
investimento que não tem mais a força do controle-repressão, mas de controle-
estimulação: 'Fique nu…, mas seja magro, bonito, bronzeado!'. A cada movimento 
de um dos dois adversários, corresponde o movimento do outro. (FOUCAULT, 
1993, p. 147, grifo do autor).   

 

 

1.1.2 Novas verdades acerca do corpo e da saúde 

 

 

Recentemente alguns/as autores/as vêm anunciando a existência de uma corporeidade 

canônica que tem povoado os discursos médicos, midiáticos e da indústria de beleza. E, embora 

haja uma diferenciação de significados entre esses discursos, eles tratam dos mesmos aspectos: 

negar os efeitos do tempo sobre o corpo apresentando inúmeras estratégias e técnicas para 

potencializá-lo esteticamente e aumentar a expectativa de vida (FONTES, 2007; GOELLNER, 

2008; PALÁCIOS, 2007). Silvana Goellner (2008) afirma a assimilação e valorização desse 

novo cânone tem “efeito cascata”, pois os corpos que sofrem estas muitas intervenções vão 

interpelar outros sujeitos em sua educação corporal, em sua saúde, sensualidade, beleza, 

sucesso, seus gestos etc. Eles servem de modelo e educam sobre a ideia de superar limites, ter 

sucesso no mercado de trabalho e de casamento e de que o corpo pode servir como moeda de 

troca em diversas situações.    

Não obstante, gostaríamos de incorporar outras reflexões às últimas citações. O 

historiador da cultura George Mosse (1996), em estudo acerca da criação da imagem de 

masculinidade normativa na Europa no final do século XVIII, afirma que o ideal de corpo 

construído naquele momento – musculoso, rígido, forte – baseado no corpo grego e nas ideias 
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de coragem, poder, honra, força e virilidade, também se tornou um padrão, um modelo a ser 

seguido. Afirma ainda que a criação daquele estereótipo, que ainda é o aceito hoje como sendo a 

materialidade daquelas qualidades, foi orquestrada pela filosofia positivista, Medicina e 

burguesia (classe média) daquele período, mas que teve sua base no século anterior e foi 

retomado de forma importante pelos movimentos nacionalistas do século XX. Um corpo que 

não era dado, mas que precisava ser produzido através de exercícios físicos. E que atuava como 

um modelo e que também definia o contra-estereótipo, o marginalizado.  

O que queremos dizer é que modelos corporais a serem seguidos e que constrangem 

outros tipos corporais não são uma novidade dos tempos atuais. Acreditamos que a novidade 

hoje é a potência que este modelo adquire ao ser valorizado e veiculado pela mídia, sobretudo a 

televisão, as revistas e o cinema, em escala global. Uma força inexistente no século XVIII. 

Reconhecemos a força das propagandas nazista e fascista que divulgaram esta imagem corporal 

em meados do século XX, buscando vincular estes regimes às ideias as quais aquele corpo 

correspondia. Mas, ainda assim a mídia e a publicidade atuais estão em vantagem no que diz 

respeito à difusão de ideias, gostos e desejos.    

Retomando às discussões sobre o corpo na contemporaneidade, podemos dizer que os 

mecanismos de poder atuais não param de investir em técnicas de disciplinamento e controle do 

corpo a partir de novos aparatos e objetivos. Eles ganham campos cada vez mais vastos, como 

se tendessem a cobrir toda sociedade a partir da docilização, da submissão, da utilização e do 

aperfeiçoamento do corpo. E todos/as nos tornamos vigilantes em tempo integral do nosso 

próprio corpo, adotando comportamentos que promovam a saúde e procurando sinais de 

doenças que possam ser resolvidos pela Medicina. Um corpo dócil que cumpre a sua função 

seguindo algumas regras, privando-se de alguns “prazeres”, adotando algumas práticas, mesmo 

que sejam dolorosas ou desconfortáveis. Enfim, um corpo que se submete à disciplina e às 

regras14.   

Essas novas “verdades” se relacionam também intimamente com a promoção e 

valorização de um estilo de vida esportivo ou ativo. Considerado, juntamente com uma 

                                                
14 Nesse cenário, envelhecer e morrer passam a ser problemas a serem combatidos, e a mídia se tornou uma grande 
divulgadora desta nova ordem. Annamaria Palácios (2007) observa que a batalha foi iniciada criando-se os termos “terceira 
idade” e “melhor idade” para substituir vocábulos semanticamente marcados agora como negativos como velhice, senilidade 
e envelhecimento. Novos termos mais condizentes com os novos tempos em que adiar o envelhecimento e prolongar a vida 
passou a ser uma determinação. A autora observa também como as propagandas de várias marcas de cosméticos introduziram 
termos como: anti-envelhecimento, anti-sinais para a 3ª idade, poder anti-tempo etc. Termos que buscam atrair 
consumidores/as que estejam preocupadas/os com a manutenção da juventude, mas, ao mesmo tempo, que informam que a 
velhice deve ser combatida e que há tecnologias para isso. Em entrevista recente, Jurandir Freire Costa afirmou que as 
concepções sobre o envelhecimento mudaram nos últimos tempos graças ao funcionamento do capitalismo, que tem exigido 
cada vez mais das pessoas e dos seus corpos: mais produtividade, mais eficiência, mais competitividade. Tanto que era 
comum a um jovem do século XIX desejar e se esforçar para parecer mais velho engordando um pouco, deixando a barba 
crescer ou andando encurvado, o que seria impensável hoje. (Revista da Biblioteca Nacional. Ano 4, n. 40, janeiro/2009).    
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alimentação saudável, como fator central de promoção de saúde, bem-estar, longevidade e 

beleza, a atividade física vem sendo descrita como uma forma eficiente de prevenção de 

inúmeras doenças, sobretudo as crônico degenerativas. Em contrapartida, esses mesmos 

discursos de verdade elegem o sedentarismo, um mal da modernidade, como uma (anti) prática 

nociva à saúde, como afirma Alex Fraga (2005). O corpo que está sob novas prescrições 

médicas precisa se equilibrar entre a equação: inatividade/doença/velhice, versus  

atividade/saúde/juventude. Mas, embora esse seja o discurso hegemônico na mídia e na 

Medicina, não é o único, como veremos adiante.   

Fraga (2005) afirma que nas últimas décadas, a atividade física ganhou espaço nas 

concepções e práticas da saúde pública. Organizações nacionais e internacionais como o 

Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde da Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS) vêm chamando a atenção para a importância da prática de exercícios 

físicos para a boa saúde. Entre as estratégias estão a divulgação de estatísticas que apontam os 

índices de mortalidade entre pacientes acometidos por doenças que seriam prevenidas com a 

adoção de atividades físicas, e dos custos para os cofres públicos referentes aos tratamentos 

médico-hospitalares desses/as pacientes.15  

No Brasil os programas de promoção de atividades físicas vêm sendo implementados 

pelos três níveis de governo e costumam gerar ganhos políticos, pois usualmente repercutem 

positivamente junto à opinião pública ao serem divulgados de forma bastante contundente pela 

mídia (FRAGA, 2005). As empresas privadas também vêm implementando programas como a 

ginástica laboral, que além de melhorar as condições de trabalho traz economia ao se evitar as 

licenças para tratamento das lesões por esforço repetido (LER) e pelo estresse. Estas iniciativas 

também geram ganhos políticos internos e externos, por serem empresas que se preocupam com 

a qualidade de vida dos/as empregados/as. Ou seja, o exercício físico está na ordem do dia como 

promotor de beleza, saúde e longevidade e de ganhos políticos e econômicos.  

Mas é interessante perceber que apesar desses investimentos governamentais e dos 

alertas de “risco à vida”, a população – não somente no Brasil –, não vem aderindo a essas 

práticas. Ao contrário, assumem uma postura que vem sendo chamado de “comportamento de  

risco”, levando alguns estudiosos a alertarem sobre uma “epidemia de sedentarismo”, como 

 

 

                                                
15 O argumento financeiro pode ser encontrado, inclusive, no documento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem. O documento afirma que além dos sofrimentos físicos e emocionais, a recusa dos homens em procurar os serviços 
de atenção primária geram sobrecarga financeira à sociedade.     
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afirma Alexandre Palma (2000, 2009) em sua crítica a esses discursos.16 Ele questiona a 

existência da “epidemia” quando percebe que esta ideia vem se relacionando a uma retórica 

alarmista, moralista e mercadológica, atrelada aos discursos científicos que ditam soluções 

simples e milagrosas a partir da atividade física.  

Palma (2009) afirma que a associação entre sedentarismo e o desenvolvimento de 

doenças ou a diminuição da expectativa de vida vem sendo feita de forma simplista. Esses 

discursos escondem fatores importantes como a relação entre a prática de exercícios físicos 

vigorosos e a morte súbita por infarto do miocárdio, embora esses exercícios também possam 

proteger os indivíduos de doenças coronarianas. E denuncia que, apesar de haver uma corrente 

hegemônica que reforça esta ideia, é preciso que se leve em conta outros fatores, além de se 

determinar exatamente o que seria sedentarismo.17 Além disso, a articulação de discursos que 

relacionam diretamente atividade física e saúde como causa e efeito desse fenômeno não levam 

em conta fatores contextuais, sociais, econômicos, as condições de moradia, de renda, o prazer, 

o interesse, o acesso ao serviço de saúde etc. O autor conjectura ainda que a escolha por um 

comportamento dito sedentário poderia ser simplesmente uma estratégia adotada pelas pessoas 

para defender o corpo de mais um desgaste físico além dos que já são submetidos/as no dia a 

dia, sobretudo os pertencentes às classes trabalhadoras urbanas.  

Isso significa que, apesar do que apregoam os discursos midiáticos e médicos, buscando 

disciplinar e controlar os corpos, os sujeitos vêm reagindo de forma importante ao controle e 

disciplinamento. Uma reação que vai ao encontro das características desse tipo de poder 

descritas por Foucault (1993). E significa dizer também que o poder que acreditamos terem 

essas instâncias, e em especial a mídia, precisa ser ponderado à luz das respostas dadas a eles 

pelos/as receptores/as.  

Os argumentos de Palma nos remetem ao trabalho de Boltanski (1984). Este teórico nos 

chama a atenção para o fato de que o corpo não é compreendido da mesma forma por todos/as. 

Os comportamentos, a atenção, as percepções, as funções, as necessidades, as sensações de 

doença e de saúde, os prazeres ou desprazeres corporais são vivenciadas e expressadas de 

                                                
16 Basta uma caminhada pelas ruas para percebermos que a população, de modo geral, não vem adotando o bodybuilding, à 
magreza e o padrão de beleza estabelecidos e divulgados pela mídia. O consumo de alimentos considerados saudáveis, fator 
que também vem sendo apontado como importante na promoção da saúde, é considerado bastante baixo no Brasil - 2,4% da 
totalidade da alimentação diária, enquanto a OMS recomenda a média de 7%. Esta notícia, que teve como base os resultados 
da  pesquisa VIGITEL 2010 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) do 
Ministério da Saúde/USP, foi amplamente divulgada pela mídia impressa, televisiva e pela internet na primeira quinzena de 
dezembro de 2010. E destacaram como causa principal desta situação os altos impostos que incidem sobre os alimentos 
considerados saudáveis, o que faz com que a população de baixa renda consuma alimentos mais baratos e menos saudáveis. 
Este é sem dúvida um fator importante, mas, retomando Boltanski (1984), seria útil às discussões considerar também os 
hábitos de classe.  
17 Segundo o autor, alguns sujeitos que seriam considerados ativos devido às atividades que realizam durante o trabalho não 
o foram, pois os critérios de classificação não contemplavam essas atividades. 
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formas diferentes por cada classe social, sendo, portanto, ideias construídas socialmente. As 

aptidões e regras para entender, identificar e exprimir as mensagens corporais variam, estando 

condicionadas à aprendizagens específica ou difusa, implícita ou inconsciente de um 

vocabulário das sensações e sintomas, e da experiência com o corpo que se adquirem em uma 

sociedade que tem uma cultura científica. Um aprendizado que dependerá “dos meios materiais 

e culturais próprios e disponíveis aos indivíduos a verbalizá-las e cresce quando se passa das 

classes populares às classes superiores” (BOLTANSKI, 1984, p. 131).  

Boltanski também chamou a atenção para as questões de gênero que atravessam aspectos 

como o cuidado e as sensações referentes ao corpo e às enfermidades. Para ele, além das classes 

superiores, são as mulheres que mais se apercebem das manifestações do corpo de modo geral. 

E, mais interessante, afirma que quanto mais se sobe na hierarquia social, mais as diferenças 

entre homens e mulheres deixam de se estabelecer a partir das questões do corpo – forte/fraco; 

dureza/doçura; vigor/graça – para se estabelecerem em domínios como as aptidões intelectuais: 

inteligência/sensibilidade; dom/intuição; produção/consumo (BOLSTANSKI, 1984, p.175). 

Com relação ao último binômio, temos percebido um esforço grande da mídia e da MH em 

reduzir a fronteira que ainda pode existir entre o homem produtor e a mulher consumidora.   

 

 

1.2 Masculinidades: construções e reconstruções 

 

 

Começamos definindo masculinidade(s) como sendo “uma configuração de práticas em 

torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero” (CONNELL, 1995, p. 188). 

Raewyn Connell, “desmembra” os termos dessa definição e esclarece que “falar de uma 

configuração de práticas significa colocar ênfase naquilo que as pessoas realmente fazem, não 

naquilo que é esperado ou imaginado. Não existe qualquer limite para os tipos de prática 

envolvidos”. Que “falar de prática significa enfatizar que a ação tem uma racionalidade e um 

significado histórico”. A ideia de posição dos homens diz respeito ao fato de que “a 

masculinidade tem a ver com relações sociais e também se refere a corpos – uma vez que 

“homens” significa pessoas adultas com corpos masculinos”. E que a expressão estrutura de 

relações de gênero, presente no conceito, refere-se à ideia de que o gênero é uma estrutura 

ampla que engloba família, sexualidade, economia, estado, em uma dimensão inclusive 

internacional, indo além da interação face a face entre homens e mulheres  (CONNELL, 1995, 

p. 188, grifo da autora). A autora conclui sua definição, afirmando que as formas de 
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masculinidade são complexas e contraditórias e que essa contradição diz respeito à própria 

dinâmica de gênero, não sendo masculinidade um caráter apenas dos homens.  

Assumir o uso do terno no plural – masculinidades – significa admitir a ideia de 

diversidade de formas de ser masculino e que “masculinidades significam diferentes coisas para 

diferentes grupos de homens em diferentes momentos” (KIMMEL, 1998, p. 106). Está claro 

ainda que há formas distintas de masculinidades produzidas no mesmo contexto social, que 

convivem no mesmo lugar e momento histórico, e que muitas vezes se relacionam de forma 

tensa. Essa tensão entre as diversas masculinidades não se manifesta apenas quando se trata da 

orientação sexual ou das posições heterossexual-homossexuais, mas entre os homens que 

partilham a heteronorma, mas não compartilham características de classe, raça-etnia, idade, 

formação e profissão, por exemplo. Ou que se relacionam de forma diferente com o mundo do 

trabalho, mostram-se mais ou menos atrelados aos padrões normativos da sociedade e da 

masculinidade tradicional etc. Diferenças que se constroem e manifestam como relações de 

poder, de hierarquia e subordinação entre os homens (CONNELL, 1995; HEILBORN; 

CARRARA, 1998; KIMMEL, 1998). Essa transitoriedade e contextualidade presentes nesse 

conceito podem ser percebidas nos discursos dos homens e da revista sobre temas importantes 

para a masculinidade como o corpo, a saúde e a sexualidade. 

Em se tratando dos estudos sobre masculinidades, ou Men´s Studies, estes se darão em 

torno dos questionamentos dos movimentos feministas e homossexuais em torno dos privilégios 

masculinos, da violência doméstica, do monopólio de postos de trabalho, do assédio sexual e da 

homofobia, atrelados às conquistas de espaços sociais, políticos e econômicos. Juntam-se a isso 

as mudanças sociais e econômicas no mundo ocidental que colocam em questão as dinâmicas de 

gênero, as posições e a própria dominação masculinas. Todos esses questionamentos “balançam 

o sólido edifício” da masculinidade que se reflete na chamada “crise do masculino” que começa 

a aflorar em seguida (ALMEIDA, 2000; BADINTER, 2010; CONNELL; KIMMEL; HEARN, 

2005; HEILBORN; CARRARA, 1998; KIMMEL; KAUFMAN, 1995; VIGOYA, 2000). É essa 

“crise” que provoca os homens a também se tornarem atores das mudanças, organizando-se em 

grupos para também compreender e discutir novos rumos para o gênero masculino, propor 

mudanças no que diz respeito a aspectos como a vida doméstica ou mesmo para se apoiarem 

mutuamente (HEILBORN; CARRARA, 1998; KIMMEL; KAUFMAN, 1995; NOLASCO, 

1993).  

Como resultado daqueles primeiros questionamentos, os estudos acerca dos homens e 

das masculinidades vêm se expandindo em inúmeros países nas últimas décadas, especialmente 

nas ciências sociais, humanas e biológicas. Assim, as especificidades das diferentes 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



37 

  

masculinidades estão agora sendo reconhecidas e suas origens, estruturas e dinâmicas 

investigadas. É desse cenário do qual partimos para falar de mudanças no universo masculino e 

de “novo homem”.   

     Cabe aqui uma observação. Connell chama a atenção para o uso da palavra “crise” no  

contexto da “crise do masculino” ou da masculinidade. Para a autora, a ideia de tendência de 

crise deve ser compreendida de forma distinta do sentido coloquial da palavra, pois o termo 

teórico “crise” pressupõe a ideia de um sistema coerente que é destruído e restaurado como 

consequência de uma crise. Mas a masculinidade não se inscreve nessa definição por não se 

tratar de um sistema, mas de "uma configuração de práticas dentro de um sistema de relações de 

gênero”. No entanto é possível falar de “sua ruptura ou de sua transformação. Podemos sem 

dúvida falar de crise de uma ordem de gênero como um todo, e de sua tendência para a crise. 

(CONNELL, 1997, p. 45).   

Retomando nossa discussão, podemos dizer que os homens, mesmo não tendo suas 

perspectivas e características examinadas, eram tomados formalmente como modelos para a 

cidadania, a ciência e a religião, isentando-os das investigações científicas. Nos estudos 

antropológicos, por exemplo, e sobretudo com relação à sexualidade, os homens sempre 

estiveram presentes, mas sempre representados por um certo modelo de masculinidade, como 

nos lembra Checchetto (2004). Nesse sentido, colocá-los em questão, tirá-los da posição de 

domínio para transformá-los em um problema não foi tarefa fácil e nem isenta de sentimentos 

de angústia e incertezas (BADINTER, 2010). E lembramos, como afirmam Maria Luiza 

Heilborn e Sérgio Carrara (1998) ao se referirem à mudança de posição dos homens no 

campoda pesquisa, e a partir de uma perspectiva foucaultiana, que a construção de novos 

objetos de pesquisa é sempre atravessada por questões de poder.  

A perspectiva adotada pelos estudos acerca das masculinidades é a do construcionismo 

social que destaca as questões de poder, enfatizando as estruturas sociais e o contexto na 

formação das masculinidades particulares. A partir dessa perspectiva, vem-se demonstrando a 

diversidade da vida e dos padrões de masculinidade dentro de um persistente sistema de gênero, 

trazendo à arena de debates as dimensões do trabalho, da casa, da política, das atividades 

culturais e, de forma especial, a dimensão histórica dos gays. E Kimmel, Hearn e Connell 

(2005) firmam que as pesquisas são apenas uma das dimensões das novas discussões sobre 

homens e masculinidades, estando esses temas bastante presentes também na mídia e na 

sociedade de modo geral. E que as questões masculinas também vêm sendo trazidas ao público 
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pelos campos da estética, das artes visuais, da música, da literatura e da dança.18 

Essa perspectiva ampla se opõe ao conceito de “papéis sexuais” – formulado no começo 

do século XX sob a influência da Psicologia e da Antropologia –, que limitava a abordagem do 

tema. A partir desse conceito, a masculinidade era compreendida como uma interligação de 

papéis ou identidades, refletindo as normas e valores culturais adquiridas através dos 

aprendizados sociais e dos agentes de socialização como a família, escola e mídia. Uma 

abordagem que, segundo as feministas dos anos de 1960-70, é opressiva e limitadora por não 

apontar a perspectiva de poder, por ser etnocêntrico e por sua influência positivista, fazendo este 

conceito cair na obsolescência nas ciências sociais (KIMMEL; HEARN; CONNELL, 2005).  

Paralelamente às pesquisas, vêm sendo desenvolvidos também debates políticos mais 

globais. Os/as autores/as destaca as Conferências Mundiais de Mulheres das Nações Unidas, 

especialmente a 4ª Conferência, realizada em 1995, que deixou claro, no parágrafo terceiro da 

sua Plataforma de Ações, que as mulheres compartilham preocupações que só podem ser 

solucionadas em um trabalho conjunto com os homens.19 E são os Estados Unidos o país que 

vêm especialmente buscando implementar essas políticas, além de agências e organizações 

internacionais e trans-governamentais.    

Ao tratarem de América Latina, Kimmel, Hearn e Connell (2005) citam o Brasil e o 

México como países que vêm desenvolvendo estudos importantes acerca dos homens e 

meninos.  Afirmam que essas discussões têm se dado, principalmente, em torno das questões da 

violência, inclusive doméstica, do desemprego, do insucesso educacional, da crise familiar e das 

mudanças identitárias a partir dos questionamentos em torno do “machismo”. Nesse continente 

os comportamentos sexuais masculinos foram colocados em questão a partir das reestruturações 

econômicas, das transformações dos papéis masculinos com relação à reprodução diante do 

controle populacional – e, diríamos, também as novas formas de reprodução –, e com relação à 

saúde, a partir da epidemia de Aids.  

Mara Viveros Vigoya (2000) afirma que as investigações sobre os homens começaram a 

se desenvolver na América Latina a partir do final dos anos de 1980, período em que muitas 

mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais se fizeram sentir, influenciando as 

                                                
18 Sobre a produção bibliográfica, Connell, Kimmel e Hearn (2005) afirmam que há um crescimento nos últimos sete anos e 
trazem uma lista de livros e anais de congressos que reúnem trabalhos de diversos autores/as produzidos entre 1987 e 2003. 
Sobre a contribuição do Brasil, apontam o livro “Homens e masculinidades: outras palavras” organizado por Margareth 
Arilha, Sandra Unbehaum e Benedito Medrado (São Paulo: ECOS/Editora 34, 1998). A  América Latina é trazida 
genericamente a partir dos Anais do III Encuentro de Estúdios de Masculinidades. Hombres: Identidad/es y sexualidad/es, 
organizados no Chile, em 2002, por José Olivarría e Enrique Moletto. Apontam ainda as diversas linhas teóricas que vêm 
abordando as masculinidades: positivismo, estudos culturais, psicologia, neomarxismo, feminismo, relativismo cultural pós-
estruturalismo, pós-modernismo e pós-colonialismo. E afirmam que a Economia e o Direito são as disciplinas que mais vêm 
relutando em desenvolver estudos sobre o tema.   
19 Fourth World Conference of Women. Platform of Action, paragraph, United Nations, 2001, p. 17.  
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dinâmicas tradicionais de gênero. Esses estudos se deram paralelamente ao desenvolvimento de 

grupos de homens que buscavam transformar suas práticas nas relações de gênero, por 

considerarem que essas oprimiam não somente as mulheres, mas também os homens. A autora 

destaca o livro do brasileiro Sócrates Nolasco – “O mito da masculinidade” – publicado na 

década de 1990, como um dos primeiros a ser desenvolvido sobre o tema na região. E as 

pesquisas desse autor sobre os movimentos de homens que buscam outros caminhos de 

socialização e de construção da masculinidade que se contraponha às pressões sociais e culturais 

sofridas por eles.   

Ainda com relação ao Brasil, Heilborn e Carrara (1998) afirmam que o processo de 

discussão das masculinidades no país tem íntima relação com conferências internacionais sobre 

direitos das mulheres, que afirmavam a necessidade de incorporar os homens como objetos de 

estudo e “como alvos de políticas de implementação de uma maior equidade entre os gêneros” 

(HEILBORN; CARRARA, 1998, p. 372), trazendo-os às discussões de gênero, sobretudo no 

que dizia respeito à reprodução e às discussões sobre a Aids. Para os/as autores/as, “despertar do 

interesse articula-se obviamente com a possibilidade de financiamento de pesquisas e 

intervenções que cada vez mais privilegiam os integrantes do sexo masculino como aqueles a 

quem se cumpre conhecer, interrogar e mesmo alterar valores e comportamentos.” 

(HEILBORN; CARRARA, 1998, p. 372).   

No que diz respeito à relação entre saúde e sexualidade masculinas, alguns/as autores/as 

(AQUINO, 2005; GOMES, SCHRAIBER, COUTO, 2005; LYRA, 2008) defendem a 

pertinência de estudos ao verificarem que a produção acadêmica na área da saúde pública tem 

abordado o exercício da sexualidade masculina quase que exclusivamente como infectante, 

acentuando questões de doença em detrimento das relacionadas propriamente à saúde. Gomes, 

Schraiber e Couto (2005, p.8) defendem essas pesquisas também por acreditarem que “o 

conhecimento das singularidades permite melhor aproximação da forma imediatamente 

relacional do par masculino-feminino, assegurando uma maior densidade de conhecimento das 

especificidades de cada pólo em interação”. Ou seja, uma abordagem que toma a perspectiva 

relacional de gênero. Nesse mesmo sentido, em sua tese de doutorado, Jorge Lyra (2008) frisa 

que enfoques mais específicos sobre a saúde reprodutiva e a sexualidade masculinas cumprem 

preencher uma lacuna nos estudos de gênero, no sentido de apontar outros caminhos que 

recoloquem os homens em um lugar diferente do de opressor, ou de meros agentes estratégicos 

para a garantia dos direitos da mulher, a partir de um enfoque feminista e de gênero.  

É importante dizer que todos esses trabalhos, embora não tratem especificamente da 

mídia, tocam nesse tema em algum momento, destacando a sua importância para a construção 
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ou deflagração de ideias sobre corpo, saúde, sexualidade, gênero, desejos, gostos, novos 

padrões de comportamento e de consumo etc. No que diz respeito à mídia, chamou 

especialmente nossa atenção a dissertação de mestrado de Marko Monteiro: “Masculinidades 

em revista: um estudo da VIP Exame, Sui Generis e Homens”. Trata-se de um estudo que se 

debruça sobre os discursos das revistas, mas vai além, ao realizar uma pesquisa etnográfica na 

redação da revista VIP Exame. Na pesquisa, o autor busca compreender o processo de 

produção e circulação de sentidos construídos sobre o homem e o masculino, a partir de 

observações e entrevistas realizadas com profissionais dessa publicação. A VIP Exame, uma 

das revistas analisadas, apesar de ser voltada para um público mais jovem, aproxima-se 

bastante da linha editorial da Men´s Health ao não ter temas centrais tipicamente masculinos, 

mas moda, comportamento e cuidado com o corpo. O autor conclui que, apesar da 

desestabilização que os homens vêm sofrendo nos últimos anos no que diz respeito à sua 

identidade, a masculinidade mais tradicional continua a encontrar ancoragem em publicações 

como a VIP Exame, o que nos pareceu bastante interessante. Essa revista faz um movimento 

que nos levaria a pensar numa mudança – homens mais sensíveis, feminilizados, vaidosos – 

mas, na verdade, procura reforçar antigos padrões no que diz respeito à sexualidade, um 

aspecto que também encontramos na MH.  

 

 

1.2.1 Construção da hegemonia e da subalternidade 

 

 

Parece ser consenso entre os/as estudiosos/as de gênero, em especial dos Men´s 

Studies, que se construir como homem é um projeto permanente e requer muitos cuidados. 

Nas palavras de Connell (1995, p. 190), a construção da masculinidade “têm uma estrutura 

dialética e não uma estrutura mecânica”. É um projeto perseguido durante muitos anos e 

sujeito a muitas voltas e reviravoltas. Um projeto que envolve encontros com instituições e 

com forças culturais como a comunicação de massa e que pode ser assumido ou refutado por 

muitos (as).  

Com relação a esse projeto, Badinter (2010) toma a mesma posição e afirma que a 

masculinidade é algo que se conquista na luta diária dos homens para provar que não são 

mulheres, bebês ou homossexuais, uma luta de toda uma vida. O controle, o cuidado e a 

vigilância entre os pares, aspectos importantes do aprendizado sobre o modelo dominante em 

cada sociedade, deve-se ao medo de quem se aproxime da fronteira com o feminino. Segundo 
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a autora, não faz muito sentido demandar de uma mulher que ela prove ser mulher, mas o 

contrário acontece com os homens que, desde muito cedo, são impelidos a provarem sua 

masculinidade. Afirma ainda que de forma quase inconsciente, percebemos a feminilidade 

como natural, enquanto que a masculinidade precisa ser adquirida com esforço e muito 

trabalho. “A virilidade não é dada de imediato, ela deve ser construída, ‘fabricada’. O homem 

é, portanto, um tipo de artefato, e como tal corre sempre o risco de estar com defeito. Defeito 

de fabricação, falha na máquina viril, enfim, um homem fracassado” (BADINTER, 2010, p. 

15, grifo da autora). 

Miguel Vale de Almeida ratifica essas idéias e afirma que, apesar de também estar 

inscrito no corpo, ser homem é algo muito mais complexo, é portar “um conjunto de atributos 

morais de comportamento, socialmente sancionados e constantemente reavaliados, 

negociados, relembrados. Em suma, em constante processo de construção” (ALMEIDA, 2000, 

p. 128). Compreender o que é a masculinidade, ou o que é ser masculino, em uma determinada 

sociedade, não é algo simples, pois são requisitos que se espalham “por todos os níveis do 

social, desde a família ao trabalho, do prestígio ao status, da classe social à idade, passando 

pela linguagem verbal e gestual, enfim, a lista seria tão vasta quanto à totalidade do social” 

(ALMEIDA, 2000, p. 128). Nas palavras de Kimmel, a masculinidade “não é uma propriedade 

de algum tipo de essência eterna, nem mítica, tampouco biológica. Pressuponho que 

masculinidades (1) variam de cultura a cultura, (2) variam em qualquer cultura no transcorrer 

de um certo período de tempo, (3) variam em qualquer cultura através de um conjunto de 

outras variáveis, ou lugares potenciais de identidade e (4) variam no decorrer da vida de 

qualquer homem individual” (KIMMEL, 1998, p. 105).  

Almeida também afirma, a partir de sua observação de um grupo específico, mas que 

tem características bastante próximas às da nossa sociedade,20 que nas práticas cotidianas as 

fronteiras entre os gêneros não são muito rígidas. Em suas palavras,  

 

[...] masculinidades e feminilidades são vividas enquanto conjuntos de qualidades 
que podem verificar-se no campo sexual oposto. Assim é reconhecido que um 
homem pode ter certos comportamentos, emoções ou atividades “femininas” e vice-
versa. Não pode é possui-las ou exercê-las exclusivamente, o que o remeteria para a 
anormalidade. Para definir a feminilidade e a masculinidade de uma emoção, ação 
ou situação, são centrais as noções de atividade e passividades (ALMEIDA, 2000, p. 
60). 21 
 
 

Um aspecto também descrito por Connell (1995) quando afirma que características 

                                                
20 O autor realizou seu estudo na aldeia (pequena comunidade) de Pardais situada na região do Alentejo, Portugal.   
21 Aspecto que também foi apontado por Peter Fry (1982) e por Richard Parker (1998) em suas análises acerca das 
concepções sobre homossexualidade na sociedade brasileira.  
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consideradas femininas ou masculinas são percebidas em ambos os gêneros, revelando que há 

possibilidades de negociação mesmo dentro do modelo de masculinidade vigente.  

Existem, portanto, muitas formas de ser homem e masculino dentro de uma mesma 

sociedade em um mesmo período histórico. No entanto, cada sociedade em cada momento 

constrói um modelo de masculinidade, a chamada hegemônica, que se constitui como um 

padrão cultural ideal pelo qual todos os homens se medem (KIMMEL, 1998). Esse modelo é 

construído a partir de narrativas presentes na cultura que informam como os homens devem 

ser, como se comportar, do que devem gostar, do que se aproximar ou se afastar, tendo como 

referência as mulheres. Narrativas que pressionam meninos e rapazes a agirem e a sentirem de 

acordo com essas condutas (CONNELL, 1995). Connell toma a definição de hegemonia de 

Antônio Gramsci, que pressupõe a posição de liderança de um grupo sobre o outro em uma 

sociedade, para afirmar que a “masculinidade hegemônica se pode definir como a 

configuração de práticas genéricas que encarnam a reposta correntemente aceita do problema 

da legitimidade do patriarcado, a que garante (ou se toma para garantir) a posição dominante 

dos homens e a subordinação das mulheres (CONNELL, 1997, p. 39).  

Segundo Almeida, apesar desse modelo não “ser atingível por praticamente nenhum 

homem, exerce sobre todos eles um efeito controlador, através da incorporação e da 

ritualização das práticas da sociabilidade cotidiana e de uma discursividade que exclui todo 

um campo emotivo considerado feminino” (ALMEIDA, 2000, p. 17). Essa masculinidade se 

relaciona de forma assimétrica, hierárquica e desigual com relação à feminilidade, sendo o 

principal efeito desse discurso o “controle sobre os homens concretos, quanto mais eles se 

afastarem do modelo hegemônico. Isso implica um alto grau de auto-controle e vigilância, que 

se aplica a todos os domínios da experiência humana em interação” (ALMEIDA, 2000, p. 17).  

Esse modelo se constrói em relação às mulheres, mas também em relação aos outros 

homens. Kimmel (1998, p. 106) traz a definição de Erving Goffman para o que seria o modelo 

de masculinidade hegemônica a partir da sociedade norte-americana:  

 
[...] há só um tipo de homem que não tem nada do que se envergonhar: um homem 
jovem, casado, pai de família, branco, urbano, do Norte, heterossexual, protestante, 
de educação universitária, bem empregado, de bom aspecto, bom peso, boa altura e 
com um sucesso recente nos esportes [...] qualquer homem que não consegue 
preencher um desses requisitos ver-se-á, provavelmente – pelo menos em algum 
momento – como indigno, incompleto e inferior. (GOFFMAN,1988, p. 139).  

  

Trata-se de uma caracterização bastante rígida e particular daquela sociedade, mas 

Kimmel (1998) afirma que esse padrão se articulava com outros que estavam sendo 

construídos no resto do mundo e que tinha um histórico de discursos que atravessaram os 
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séculos XIX e XX através de disciplinas como a economia, a psicanálise e a sociologia. Um 

modelo que pode ser nomeado como o do Self-made Man, o que desbancou os dois anteriores 

e contemporâneos: o “Patriarca Gentil” que tinha como marcas a posse de terras, o 

refinamento, elegância, cordialidade e o convívio com a família. E o “Artesão Heróico”, dono 

de pequenos negócios, pai devoto, trabalhador braçal e artesanal, que ancorava nessas 

características suas marcas de masculinidade. 

Diferente desses dois, esse novo modelo passa a ter a sua masculinidade provada no 

mercado e nos negócios e é atravessado pelas ideias de instabilidade e de constantes 

provações e questionamentos. Uma disputa que, citando Weber, Kimmel afirma se aproximar 

de um esporte. Um homem “ausente dos lares, cada vez mais distante dos seus filhos, 

devotado ao seu trabalho em um ambiente homossocial. Uma masculinidade cada vez mais 

ansiosa, pois requeria demonstração e provas constantes, sendo a aquisição palpável de bens 

uma evidência de seu sucesso” (KIMMEL, 1998, p. 111). Uma ansiedade provocada pela 

“ideologia da mobilidade ascendente”, ancorada na ideia de que a ascensão e queda sociais 

dependiam da ação, dos valores e desejos individuais. Esse modelo, que vai atravessar o 

século XX, é o mesmo que Kimmel e Kaufman (1995) identificam como o homem da “crise 

do masculino”. Um modelo que se aproxima do homem da MH e do que Connell (2005) 

apresenta como sendo o modelo do século XXI, como veremos mais adiante.  

A existência de um modelo hegemônico ou dominante de masculinidade pressupõe a 

existência de outras formas de ser masculino que destoam da hegemônica. Estas formas vêm 

sendo chamadas de subalternas ou marginais, que, na lógica da construção de gênero 

masculino e do modelo de masculinidade, têm como uma das funções a de ratificar, por 

oposição, o modelo dominante. Se ser heterossexual é o pressuposto primeiro da 

masculinidade hegemônica, ser homossexual é o que caracteriza primeiramente a 

masculinidade subalterna. Mas a definição de subalternidade se estende a todos os que não 

correspondem ao padrão. Nesse processo de construção, o homossexual é convertido em “o 

outro contra os quais os homens heterossexuais projetam suas identidades, contra quem eles 

embaralham as cartas do modo de competir em condições que lhes assegure ganhar, e desse 

modo, ao suprimi-los, proclamar sua virilidade” (KIMMEL, 1997, p. 59). O modelo 

hegemônico é construído em dois campos “inter-relacionados de relações de poder – nas 

relações de homem com mulher (de desigualdade de gênero) e nas relações de homens com 

outros homens (desigualdades baseadas em raça, etnia, sexualidade, idade etc.)” (KIMMEL, 

1998, p. 105).  

Tudo que foi apresentado nos remete à ideia de que as normas de gênero são fluidas e 
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estão submetidas, também, às práticas e necessidades do cotidiano, sendo colocadas em jogo, 

ou de lado, sempre que se faz necessário. Se tomarmos a ideia de “novo homem” e do homem 

que a MH procura construir, podemos perceber claramente esse movimento e as forças que os 

estão impulsionando: os movimentos feministas e homossexuais, a sociedade de consumo e 

um movimento também masculino pela mudança. De toda forma, é o padrão de 

masculinidade hegemônica definido nesta subseção que tomaremos para definir o homem 

tradicional sobre o qual a MH vem buscando construir o novo padrão masculino para o século 

XXI. 

Antes de continuarmos, precisamos dizer que usaremos neste trabalho a categoria 

“masculinidade tradicional” em contraposição à “nova masculinidade” ou “novo homem”. 

Trata-se de uma referência feita por Connell (1995, p.191) acerca da masculinidade produzida 

no mundo moderno, portanto, historicamente recente, atrelada à ideia de permanência, e não 

de transitoriedade como é próprio do gênero, e que se relaciona à família tradicional. Com 

essa categoria, procuramos dar conta da ideia de um homem que tem bastante preocupação 

com relação à manutenção de alguns valores centrais da masculinidade dominante em nossa 

cultura. E que podemos identificar como antagônicos a alguns discursos que vêm sendo 

construídos sobre o “novo homem” e considerados mais alinhados à contemporaneidade. 

 

 

1.2.1.1 Masculinidades para o século XXI 

 

 

 Temos percebido, e esse é um dos argumentos desta tese, que o modelo de 

masculinidade dominante em nossa sociedade (que não é isento de contradições, como já foi 

dito) vem sendo colocado em questão abertamente nos últimos tempos a partir de inúmeros 

fatores e movimentos sociais, como já foi referido. Acerca destas mudanças, Connell (2005) 

traz uma perspectiva bastante interessante sobre os fatores que vêm colaborando para tais 

transformações, ou para o surgimento dessas “masculinidades em transformação”, como se 

referiu. A autora considera que as pesquisas etnográficas que vêm sendo desenvolvidas nos 

últimos anos e que se debruçam sobre as particularidades das masculinidades em nível local 

são “uma rajada de realidade necessária” nas discussões atuais. Mas acredita que certas 

questões mais amplas são também importantes para que compreendamos as modificações nas 

masculinidades no nível local. Entre elas incluem-se movimentos importantes que devem ser 

levados em conta como “a história global, a globalização contemporânea, as lutas 
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geopolíticas, o imperialismo ocidental nas colônias, o mercado global, as corporações 

multinacionais, as migrações por busca de trabalho e as mídias transnacionais” (CONNELL, 

2005, p. 71, tradução nossa).22 

A partir dessa perspectiva, a autora sugere que pensemos na ideia de “globalização do 

gênero”, e da “masculinidade em escala global”. Mas, para isso, precisaremos modificar nossa 

ideia sobre este conceito, pois ele diz respeito aos atributos do indivíduo, não a uma 

característica em larga escala. Connel propõe que pensemos então numa “ordem mundial de 

gênero que pode ser definida como a estrutura de relações que interconectam os regimes de 

gênero de instituições, e as ordens de gênero nas sociedades locais em escala mundial. Esta 

ordem de gênero é um aspecto de uma ampla realidade: a sociedade global” (CONNELL, 

2005, p. 72). Sociedade esta que, além de mudar aspectos econômicos, também influencia 

fortemente mudanças culturais a partir da destruição ou enfraquecimento de culturas locais ou 

da criação de culturas novas e/ou híbridas, em uma escala nunca antes vista na história.  

As interligações que constituem a ordem mundial de gênero parecem ser de dois tipos: 

a primeira é a interação existente entre a ordem de gênero e a sociedade global, que colocou 

diversas sociedades em contato umas com as outras. Os arranjos locais de gênero foram 

remodelados pela conquista e exploração sexual, importação de epidemias, intervenção 

missionária, escravidão, migração e reassentamentos. Os processos de desenvolvimentos 

econômicos, por exemplo, ajudaram a trazer políticas de gênero dos países ricos para os em 

desenvolvimento, especialmente em torno das políticas para as mulheres, alterando as antigas 

ordens e ajudando a explicitar a masculinidade e os homens. Os padrões de gênero resultantes 

dessas interações são o primeiro patamar da ordem global de gênero. São padrões locais, mas 

que trazem a marca das forças da sociedade global. Mas o processo não se dá de forma linear 

ou sem reação, e as masculinidades tradicionais, em determinados momentos, sobretudo os de 

transição, podem imprimir tentativas de se reafirmar.23 

A segunda ligação que constitui a criação da ordem global de gênero é o surgimento de 

novos espaços e arenas para além dos individuais: corporações multinacionais e 

transnacionais, com suas grandes divisões sexuais do trabalho e uma forte cultura masculina 

                                                
22 Um dos exemplos de estudo sobre masculinidades em nível local trazidos pelo autor foi o artigo da antropóloga brasileira 
Cláudia Fonseca “ Philanderes, cuckolds, and wily women: a re-examination of gender relations in a Brazilian working-class 
neighbourhood. In: Men and Masculinities, 3(3), 261-277, 2001.  
23 O autor traz, como exemplo, o caso da África do Sul que, no período pós-apartheid e com as mudanças advindas deste 
processo – inserção na comunidade internacional, desemprego, violência, aumento dos casos de Aids –, trouxe à tona um 
movimento de reconstrução de patriarcados rivais em diferentes grupos étnicos que tinham agendas conflitantes com a 
agenda global de modernização da masculinidade, com o feminismo, e com os discursos referentes aos direitos humanos 
trazidos pelo novo governo (CONNELL, 2005, p. 74).  
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de gerenciamento. Assim como os estados internacionais, ainda com sua masculinização da 

guerra e da diplomacia, também colaboram para a criação dessa ordem global de gênero a 

mídia internacional e a circulação de filmes, vídeos, música e notícias em larguíssima escala, 

além das mídias descentralizadas, como a internet. Todas são estruturas que contêm arranjos 

de gênero e/ou fazem circular significados de gênero em nível global.  

É nesse contexto que se pode falar de uma ordem de gênero e uma masculinidade 

global sem, no entanto, anular os padrões locais, que nem sempre espelham a ordem global. 

“A interação entre muitas ordens locais de gênero multiplica as formas de masculinidade 

presentes na ordem global. E, ao mesmo tempo, o intercâmbio global através das instituições 

e das comunicações pode operar estandartizando novos padrões nas localidades” (CONNELL, 

2005, p. 74). A autora chama a isto de masculinidade globalizada, ao invés de “globais”, 

dando ênfase à ideia do processo em que ela se inscreve.  

As reconstruções das masculinidades se dão segundo três níveis fundamentais: a 

divisão do trabalho, mudanças nas relações de poder e gênero e as novas formas de relações 

emocionais. A divisão do trabalho caracterizou a masculinidade nas sociedades modernas, 

mas o capitalismo mundial e os movimentos feministas, com suas reformulações globais,  

vem alterando-a, o que provoca certa vulnerabilidade na masculinidade. As mudanças nas 

relações de poder dos homens sobre as mulheres transformaram os aspectos mais 

fundamentais da ideologia masculina de gênero, embora ainda mantenham posições de poder, 

por exemplo, nas grandes corporações onde ocupam quase sempre os lugares de chefia. As 

novas formas de relações emocionais baseadas no ideário ocidental de amor romântico, 

sobretudo urbano, são agora difundidas pela mídia. Essa influência é mais referida às 

mulheres, mas pode ser percebida também entre os homens a partir da exaltação do homem 

romântico. Um lugar de tensões decorrentes do padrão emocional que pode ser percebido 

também no que diz respeito às relações homossexuais. Por fim, Connell aponta o plano 

simbólico como mais um aspecto importante nessa reconstrução. E para ela, a mídia tem um 

papel importante de difundir os modelos norte-americanos e europeus de moda e de corpo, e 

mesmo que não se possa dizer que há um padrão ocidental único, esses modos influenciam. 

Mas é preciso deixar claro que essas redefinições de masculinidade e de ordem de 

gênero global não podem ser pensadas sem se levar em conta três aspectos: a reconstrução 

não é realizada somente pelos homens – as mulheres têm papel ativo nesta formação; como 

qualquer reconstrução, essa é suscetível de ser desigual, não sendo adotada por todos e nem 

da mesma forma por todos; e as reconstruções não começam do mesmo ponto, não havendo 

equivalência trans-cultural nas concepções de masculinidade (CONNELL, 2005, p. 74).  
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Connell afirma ainda que “é entre a masculinidade globalizada, e não na que existe 

estritamente na localidade, que é mais provável de se encontrar a forma hegemônica atual na 

ordem mundial de gênero” (CONNELL, 2005, p. 74). O masculino hegemônico hoje é o 

homem empreendedor, gerenciador e que se relaciona com a tecnologia. A esta ideia se 

associa ainda a valorização do enriquecimento, o endurecimento, o isolamento emocional, 

além da interligação entre o distanciamento social e a abundância material combinados com 

um sentimento de direitos e de superioridade. Ideias que podem ser facilmente encontradas na 

literatura para executivos, no jornalismo de negócios e nos materiais de autopromoção das 

corporações. A autora toma as palavras de Hopper para completar essa descrição e afirma que, 

apesar das mudanças no estilo patriarcal de fazer negócios, o novo padrão de masculinidade 

está próximo do tradicional (que  Kimmel chamou de Self-Made Man) pela dedicação de 

longas horas ao trabalho e pelo afastamento do mundo doméstico.24  

Ainda com relação à influência da masculinidade globalizada sobre a masculinidade 

local, Connell chama a atenção para o fato de que embora as novas profissões não requeiram 

força corporal, o marketing das empresas costuma usar os corpos de atletas da elite esportiva 

em suas estratégias e eventos esportivos como um negócio de entretenimento. Enquanto isso, 

revistas dirigidas aos homens de negócios chamam a atenção para a importância do fitness, do 

esporte e da aparência. “Em todo o mundo parece que o cultivo do corpo vem sendo uma 

significante prática para ajudar a definir a masculinidade contemporânea nos negócios” 

(CONNELL, 2005, p. 77). O que nos faz lembrar do modelo divulgado pela Men´s Health.  

 

 

1.2.2 Construções e reconstruções corporais 

 

 

Os modelos de masculinidade são construções sociais, culturais, políticas e históricas, 

como temos salientado neste trabalho. Assim como há um modelo de masculinidade 

hegemônica, também há um corpo que corresponde a essa masculinidade e que também é uma 

construção cultural, social e política importante na construção do gênero, como referiu 

Connell (1995). Para a autora, o gênero se constrói sobre corpos e, a partir desta lógica, 

podemos dizer as masculinidades são “corporificadas sem deixar de ser sociais”, pois são 

vivenciadas “(em parte) como certas tensões musculares, posturas, habilidades físicas, formas 

                                                
24 HOPPER, C. Masculinities in transition: the case of globalization. In: MARCHAND, M. .H.; RUNYAN, A. S. (Ed.). 
Gender and global restructuring. London: Routledge, 2000. p. 59-73. 
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de nos movimentar, e assim por diante” (CONNELL, 1995, p. 189).  

No que se refere especialmente ao corpo e às masculinidades trazemos para nos ajudar 

a refletir sobre os discursos da revista e dos informantes a análise desenvolvida por George 

Mosse (1996). Trata-se de um estudo sobre o estereótipo de masculinidade ideal que tem suas 

origens no século XVIII e se afirma no começo do século XIX. Um “estereótipo de 

masculinidade que foi concebido em sua totalidade sobre a natureza do corpo masculino.” 

(MOSSE, 1996, p. 5, tradução nossa).  

O autor faz uma relação bastante interessante entre este estereótipo e a construção da 

ideia moderna de nação européia no começo daquele século. Ou a relação entre a construção 

da ideia de nação na Europa entre os séculos XVIII e XIX e o modelo de masculinidade 

normativo necessário às nações que surgiam. Um estereótipo masculino que conhecemos 

ainda hoje: um homem branco, heterossexual, ocidental, definido também pela dureza de 

caráter, rigidez do corpo, coragem e força. Por isso, a masculinidade moderna deve ser 

analisada como um fenômeno histórico intimamente ligado aos temores e esperanças daquela 

sociedade. Relações que parecem claras para o autor, pois embora a ideia de uma 

masculinidade moderna já viesse sendo gestada, ela só “é sistematizada, construída como um 

estereótipo no começo da era moderna.” (MOSSE, 1996, p. 5, tradução nossa). 

Essa relação entre sociedade moderna, construção da ideia de nação e de um certo 

modelo de masculinidade começa a ser traçada através do novo olhar que o Iluminismo faz 

lançar sobre a natureza, que agora deveria ser medida, analisada, tocada e dissecada. Olhar 

que trouxe em si também a ideia de ligação entre alma e corpo que passam a ser reflexos um 

do outro – um corpo belo reflete uma alma bela, conferindo ao corpo um estatus que ele havia 

perdido, como já referimos. A beleza seria então fundamental para o estereótipo que estava 

sendo gestado, pois a moralidade poderia ser vista no corpo.25 Assim, qualidades como a 

moderação, saúde, beleza e amor ao trabalho vão também compor o modelo de masculinidade 

moderna forjada pela classe média (burguesia) que precisava construir um ideal masculino 

diferente do aristocrático que vigorava até então. Ideias, movimentos e transformações que 

são parte do mesmo caldeirão político e social de onde também surgiram as ideias de ciência, 

nacionalismo, de Medicina moderna e de antropologia.   

O papel da Medicina é fundamental para a construção do estereótipo masculino e da 

nova relação entre corpo e alma ao trazer de volta a máxima romana: mente sã em corpo são. 

                                                
25 O autor cita Johann Caspar Lavater, teólogo luterano fundador da Fisiognomonia. A partir da ideia de que podemos ver no 
corpo o que as pessoas são por dentro, essa teoria afirma que a personalidade pode ser compreendida a partir dos traços 
fisionômicos.  
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Por exemplo, ela passa a classificar práticas até então aceitas, mas desaconselháveis pelos 

males causados ao corpo – como a masturbação –, como hábitos que causariam prejuízos 

também à alma: a melancolia e a falta de controle ou de vontade. Em seus novos preceitos, 

um corpo fisicamente apto passa a ser essencial para uma postura moral adequada, passando o 

corpo a estar sujeito, também, a um julgamento moral. Esta ideia vai atravessar o século XX, 

tornando-se também a ideia representativa de nação que se está construindo e que tem como 

elemento fundamental o homem e um certo estereótipo masculino. 

Com relação a esse corpo é no começo do século XIX que começa a fixação de um 

novo padrão baseado no corpo do homem grego clássico, representado nas esculturas e 

gravuras encontradas pela Arqueologia que também surgia naquele período. O corpo ao estilo 

grego seria conseguido através da ginástica, que passa a ser recomendada como uma forma de 

higiene, de cuidado com o corpo, uma forma de manter a saúde ou de restaurá-la.26A relação 

com a natureza, a valorização do homem primitivo que vivia próximo dela – e, por isso, era 

mais saudável –, da pureza e da beleza dos habitantes do Novo Mundo – os selvagens –, 

ideias surgidas sob as influências do Iluminismo, são também trazidas como valores a serem 

seguidos. Assim como a ideia de homem guerreiro será também tomada e especialmente 

exaltada no século XX durante os períodos de guerra. Nesse ponto, cabe especialmente uma 

distinção com relação à mulher que tem o corpo mais frágil, que fica em casa, que não vai à 

guerra.  

Cria-se um novo estereótipo masculino de corpo que assume cada vez mais 

importância na construção da ideia de verdadeira masculinidade. Este estereótipo educa nosso 

olhar para valorizá-lo e nossa percepção sobre qual seria a relação adequada entre o corpo, a 

aparência, as roupas, a sexualidade e a condução das relações pessoais. A masculinidade 

normativa torna-se central para os costumes da sociedade e para a moral respeitável, um tipo 

ideal que foi “popularizado em palavras e imagens e que os homens tentaram atingir através 

da modelagem dos seus corpos e do seu caráter, passando no teste da guerra e da defesa da 

sua honra. Um estereótipo viril que surpreendentemente permaneceu constante do seu 

surgimento até os dias atuais” (MOSSE, 1996, p. 76) e que torna-se especialmente forte por 

não ser apenas uma ideia, mas um ideal que poderia ser visto e tocado e que servia de modelo 

também para a construção da sua antítese, o estereótipo negativo ou o contra-estereótipo.  

                                                
26 O autor cita o livro Gymnastics for youth, escrito em 1793, na Alemanha, por J.F.C Guts Muth, como o livro básico da 
moderna ginástica, que foi reeditado no século XIX. Na concepção de Muth, o corpo masculino, a beleza e a moral se 
relacionam e juntos simbolizam a “coragem e o espírito”, sendo o homem ideal o que está mais ligado à natureza, como o 
Apolo de Belvedere e os índios do Novo Mundo. Ideias que fazem referência ao mundo grego e à nobreza selvagem trazidas 
e valorizadas pelo Iluminismo. 
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Se as ideias de harmonia e beleza atravessavam esse estereótipo em seu corpo e sua 

alma, as de desarmonia, feiura e desproporção seriam reflexos de uma alma e uma moral 

também desarmônicas e próprias do contra-estereótipo, os estigmatizados (tomando a 

expressão usada por Goffman, 1988), os que serão marginalizados socialmente: judeus e 

ciganos, por exemplo. Será a imagem construída dos judeus como errantes, sujos, afeminados, 

feios, com narizes desproporcionais, morenos etc., que vai simbolizar a desarmonia, que aqui 

não está somente no corpo, mas também na alma do que não se adapta, do que está fora da 

sociedade, do que está representado pelo que é oposto ao belo, o que não tinha o estereótipo 

do típico homem moderno e europeu em corpo e alma, o que estava fora da norma e da 

própria sociedade.27 Uma estreita relação entre a construção do estereótipo corporal e moral 

masculino e de nação modelares, e dos inimigos deste homem e desta nação progressista 

(MOSSE, 1996).28 

  É neste mesmo período que se articula a maior definição entre os gêneros e 

consequentemente uma maior separação entre eles, passando cada um a ter uma função 

especificamente determinada em que a mulher ocupa o lugar de dominada e o homem de 

dominador. Uma mudanças de paradigma que pode ser percebida, por exemplo, nas alterações 

que as próprias imagens representativas das nações sofreram a partir do começo do século 

XIX, substituindo-se as imagens femininas pela imagem do corpo masculino saudável, 

musculoso e forte como figura representativa da nação progressista, positivista.29 

Se tomarmos o que coloca Laqueur (2001) sobre as ideias construídas pela Medicina 

no século XIX acerca da mulher e do corpo feminino, essa substituição faz todo o sentido. 

Para esse autor, o surgimento de nova epistemologia construída pela revolução científica e o 

contexto político modificado pela Revolução Francesa vão influenciar fortemente a arena de 

discussões acerca do gênero. Enquanto a defesa dos princípios de igualdade da Revolução 

Francesa abria espaço para a reivindicação das mulheres por novos lugares no mundo social e 

político – situação que colocaria a primazia masculina em questão e em perigo – a Medicina, 

                                                
27 O autor afirma que os negros foram colocados na mesma categoria e sob os mesmos estigmas, mas que não foram eles os 
perseguidos pelo nazismo alemão. A escolha dos judeus tem relação não somente com o estereótipo moderno de 
masculinidade, mas com o projeto de nação.  
28 No livro Mosse apresenta várias imagens deste corpo masculino que servirá como modelo especialmente em três 
momentos históricos: final do século XVIII, começo e meados do século XX. Para falar do primeiro período traz a imagem 
de um homem grego com o abdome, braços e pernas musculosas presente em um livro de história de 1764. Para os outros 
dois períodos traz imagens de jornais e de propagandas alemães de 1919, 1932, 1936, 1937, que mostram homens vigorosos 
trabalhando, se apresentando em jogos esportivos ou aniquilando os inimigos. Imagens que buscavam mostrar a grandeza 
daquela nação. E uma gravura publicada em um jornal alemão de 1933 que mostra Hitler desfazendo uma escultura formada 
por várias pequenas imagens humanas e refazendo-a na forma de um único homem altivo, com o abdome esculpido em 
musculosos e com os punhos cerrados. E há também imagens dos que representavam o contra-modelo: homens magros, 
judeus ou não, de gestos afeminados, sentados em bares, fumando e/ou bebendo.  
29 O autor traz como exemplo a Mariane na França, a Britânia na Inglaterra e a Germânia na Alemanha, que foram 
substituídas ou tiveram suas representações minimizadas diante das novas imagens masculinas.  
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que começava a despontar como ciência importante, fornecia os argumentos para a 

manutenção da ordem, contestando o modelo do sexo único de Galeno e construindo a teoria 

dos dois sexos e dois corpos distintos e incomensuráveis, cujas diferenças estavam na 

Fisiologia e Biologia, criando a ideia da bi-sexualidade original. Assim, os corpos que eram 

considerados iguais, da mesma natureza, mas invertidos, passam a ser vistos como diferentes 

em seus músculos, esqueleto e, principalmente, no útero e ovários, no que não se pode mudar 

ou contestar.  

Essa nova epistemologia que derruba a concepção galênica abre espaço para se 

perceber outras diferenças e construir novas concepções acerca do sexo e dos corpos. Essas 

diferenças biológicas passam a ser evocadas para justificar as diferenças entres os gêneros no 

mundo social, ou a assimetria de gênero. Então, ao se localizarem as diferenças nos corpos, no 

que é imutável, as reivindicações femininas por igualdade perdem força sob as ideias de 

fragilidade, variações hormonais, menstruação e gravidez. Corpo “naturalmente” instável que 

definia a própria mulher como também instável física e emocionalmente e naturalmente inábil 

para a atuação na vida pública. Isso delimitou o lugar da mulher e sua função como sendo o 

da casa e da maternidade.  

Olhando através destes óculos, os mesmos que devem ter sido usados pelos teóricos, 

cientistas,  políticos e governantes daquele momento, faz todo o sentido a desvinculação da 

figura feminina das imagens representativas das nações que emergiam no século XIX. 

No final daquele século, as mudanças políticas – entre elas o socialismo – e as lutas que 

envolveram tanto homens quanto mulheres trouxeram um período de instabilidade para os 

homens e a masculinidade. Mesmo assim, o estereótipo criado um século antes atravessou 

todo o XIX que “necessitava” daquele modelo como um dos símbolos das ideias de ordem, 

progresso e ciência moderna. E aqui podemos, mais uma vez, relembrar o Self-Made Man 

referido por Kimmel (1998), como sendo o modelo de masculinidade construído entre o final 

do século XIX e começo do XX na sociedade norte-americana, mas que se espraiou por outras 

partes do mundo ocidental. E este modelo também elegeu e construiu seus subalternos: os 

homens negros das colônias, os índios, os imigrantes de várias nações – como os italianos e 

irlandeses –, os judeus, os descontrolados sexualmente, os extremamente violentos, os que 

não conseguiam o sucesso no mercado de trabalho, entre outras masculinidades menos 

valorizadas em comparação ao modelo. 

Esse estereótipo masculino será mais uma vez reforçado durante os movimentos 

fascista e nazista de meados do século XX, também associado à ideia de uma nação forte, 

como pode ser visto na propaganda alemã. Com suas ideias de limpeza étnica esses regimes 
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reforçam o estereótipo personificado agora no homem ariano, e os contra-estereótipos, como é 

sabido. Após a Segunda Grande Guerra, o estereótipo reaparece fortemente na publicidade e 

nos filmes, sobretudo os norte-americanos, que elegem a figura do cowboy e dos galãs frios 

como modelos de masculinidade: dureza, solidão, coragem, frieza, corpo atlético e rosto 

marcado. Ao mesmo tempo, surgem as revistas em quadrinhos com histórias de violência e de 

heróis voltadas para os homens, um contínuo entre a violência da guerra, a literatura popular e 

a retomada do pós-guerra e a masculinidade normativa. Um movimento contrário à tendência,  

também presente, de se buscar apagar as lembranças da guerra e reconstruir a normatividade e 

a paz.30  

Segundo Mosse, as mudanças nesse estereótipo masculino começam a acontecer a 

partir da pressão dos movimentos sociais que despontam nos anos 1950 e se estendem até os 

anos 1980. Os movimentos de direitos das mulheres, dos direitos civis dos negros nos EUA, 

para o fim do colonialismo europeu na África e Ásia. Os movimentos culturais dos jovens 

com sua “deliberada confusão” entre os gêneros; os movimentos de homossexuais que já 

existiam desde o começo do século, mas que ganha destaque naquele período com importante 

representatividade na literatura (movimento “coming out”), na moda e na academia, como 

aponta Almeida (2000), que trouxeram positividade para a imagem dos homossexuais. Todos 

são movimentos fundamentais para a construção de uma atmosfera propícia para a mudança 

no estereótipo masculino que começa a ser questionado não somente do lado de fora, mas de 

dentro do próprio universo masculino, como já foi referido.  

Essa possibilidade de se questionar e modificar padrões e modelos que se colocou para 

o corpo e o gênero naquele momento especial, não foi, portanto, um processo único. Tratava-

se de deslocamentos de discursos hegemônicos condizentes com movimentos mais amplos 

socioculturais, econômicos, políticos daquele momento. Os contornos do estereótipo 

masculino estavam sendo borrados, desfocados, mesmo que o ideal de masculinidade 

normativa ainda estivesse presente. Contudo, estereótipos são muito difíceis de serem 

desfeitos e quando o são outros surgem em seu lugar. Mas, “como a guerra intensificou a 

masculinidade normativa, o desafio contemporâneo para a imagem de masculinidade pode ser 

o de suavizar as bordas e dar a este estereótipo uma maior flexibilidade” (MOSSE, 1996, p. 

                                                
30 O autor chama a atenção para o fato de que o socialismo – especificamente o austríaco –, depois do fim da primeira guerra 
trouxe novas percepções acerca da civilização e do homem atravessadas pela ideia de solidariedade. Este ideário rejeitava a 
masculinidade normativa nascida no seio da burguesia, classe que combatiam, não valorizava a estética, mas a moralidade 
política e a não-violência como atributos da masculinidade. Mas, na realidade, o socialismo esteve sempre muito próximo do 
modelo normativo, por exemplo, enfatizando o comportamento social e a conduta sexual como atributos cruciais da 
masculinidade e lançando mão da estética masculina normativa como representativa do trabalhador saudável – símbolo 
daquela ideologia –, o herói que havia combatido e vencido os inimigos na guerra.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



53 

  

191).  

Podemos dizer que os modelos metrossexual e “novo homem” – o primeiro com sua 

ênfase no corpo e o segundo que, apesar de ir além do corpo, carrega nele muitas das suas 

marcas de distinção com relação ao “antigo homem” – são parte deste processo de borramento 

das fronteiras de gênero, inserem-se dentro de um processo constante de movimento de 

construção e reconstrução, estabilização e desestabilização que confronta os homens desde 

sempre, como colocou Mosse.  As condições sociais, políticas, econômicas e também a ordem 

de gênero que precisa ser mantida vão dizer como será o novo modelo de masculinidade, o 

que terá de realmente novo e o que será somente reedição. Mas retomando mais uma vez 

Foucault (1993, 2007), o que precisamos perguntar é por que novos modelos de 

masculinidade estão podendo despontar neste momento, e por que um modelo com estas 

características e não outras.  

 

 

1.2.3 Reconstruções na saúde e na sexualidade 

 

 

Sérgio Carrara (1996) afirma que foi a partir da luta antivenérea, sobretudo contra a 

sífilis, colocada em curso entre o final do século XIX e começo do XX, no Brasil e em outros 

países ocidentais, que a sexualidade masculina começa a ser devassada, examinada e 

controlada.  Momento também de criação Andrologia, especialidade médica que objetivava 

estudar e agir sobre a sexualidade masculina e sobre os “problemas sexuais” masculinos, uma 

vez que os homens eram apontados – juntamente com as prostitutas e o caos urbano –, como 

os disseminadores das doenças, sobretudo a sífilis. Como afirma Rohden, essa nova 

especialidade, embora não tenha tido sucesso, agiria sobre o corpo masculino “anormal”, 

doente e que precisava ser tratado, diferentemente da ginecologia que agiria sobre o corpo 

feminino saudável “que é, por natureza, potencialmente patológico” (ROHDEN, 2001, p. 52).  

Sobre a Andrologia, cabem algumas observações. Diferente das mulheres os homens 

nunca tiveram uma ciência, um estudo ou uma especialidade médica exclusivamente voltada 

para eles (ROHDEN, 2001). Mas na década de 1930 o médico José de Albuquerque, que se 

auto-proclamava sexólogo, propõs a criação de uma especialidade e disciplina médica que 

cuidasse “exclusivamente dos problemas das funções sexuais e do aparelho reprodutor 

masculino” (CARRARA, 1996, p. 258). Um discurso que se construía a partir de sua crença 

de que esses temas haviam sido “impropriamente monopolizados por outras disciplinas, 
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especialmente pela urologia, cujas pretensões combatia fortemente” (CARRARA, 1996, p. 

258). Surge assim a Andrologia. Em 1936, Albuquerque funda, com o apoio do prefeito do 

Distrito Federal (Rio de Janeiro), a primeira cátedra de clínica de Andrologia no Brasil e o 

mundo, na Universidade do Distrito Federal. E, segundo Carrara, essa deve ter sido também a 

última, pois a clínica não teve sucesso devido às resistências, provavelmente, do reitor da 

Universidade, um militante católico, e foi encerrada em 1938. 

Se o surgimento de novos temas de investigação científica estão subordinados e 

atravessados pelas lutas e questões de poder, e os estudos científicos dependem de 

financiamento, como afirmam Heilborn e Carrara (1998), podemos dizer que o fracasso da 

Andrologia tem íntima relação com as questões de gênero presentes naquele momento 

histórico, uma vez que submeter o corpo e a sexualidade do homem à especulação não é tarefa 

fácil ainda hoje. É sabido que o cuidado com a saúde é um aspecto historicamente mais 

relacionado às mulheres, não fazendo parte, propriamente, do repertório de preocupações 

masculinas. A saúde reprodutiva, por exemplo, desde sempre deveria ser uma preocupação 

feminina, uma vez que vigorava (e vigora) a ideia de que se informar sobre esse tema é um 

dever das mulheres, ideia que costuma ser reforçada por elas próprias, como apontam 

Heilborn e Gouveia (1999) ao se referirem às mulheres das classes populares.   

 Para Will Courtenay “crenças e comportamentos em saúde, assim como outras práticas 

e interações sociais, são usadas diariamente nas construções das estruturas de gênero e de 

poder” (COURTENAY, 2000, p. 1385, tradução nossa). Na construção da masculinidade não 

há espaço para o cuidado com o corpo e a saúde, pois esses seriam atributos típicos e 

valorizados no gênero feminino. Entre os homens, seriam tomados como demasiada 

aproximação com um universo que eles, desde crianças, são educados para se afastar. Esse 

comportamento masculino, afirma o autor, se colaboram para a manutenção da ideia de 

masculinidade dominante em uma negociação de poder e status social masculino, também 

colaboram para a prevalência dos riscos em saúde.  

Tomando a perspectiva construcionista, Courtenay acredita que os homens não são 

vítimas das regras sociais e culturais que os colocam nesse lugar social de superioridade, mas 

seus agentes, pois não são raros os relatos de homens que afirmam orgulhosos “que não vão 

ao médico há anos, que não usam filtro solar, que nunca faltaram ao trabalho por doença, ou 

que o álcool não os impede ou atrapalha a dirigir” (COURTENAY, 2000, p. 1388). Além 

disso, pesquisas relatam que mais meninos e homens do que meninas e mulheres pressionam 

para o endosso de prescrições sociais de gênero que ratificam que os homens devem ser 

independentes, autoconfiantes, robustos e valentes. A construção e manutenção da 
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masculinidade são contrárias às práticas de saúde e, embora o autor se refira à sociedade 

norte-americana, pode-se dizer que esse padrão se repete nas sociedades ocidentais.  

 Mas o autor afirma ainda, a partir de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 

1995, que os homens não são encorajados a prestar atenção à sua saúde como são as 

mulheres, que levam menos tempo nos consultórios do que elas e, durante os check ups, 

recebem menos informações sobre mudanças de fatores de risco para doenças do que as elas,  

embora as informações sejam melhores quando se trata dos homens. A pesquisa mostra ainda 

que dos homens que fizeram check ups, 29% receberam instruções sobre o auto exame para 

detecção do câncer de testículo, enquanto 86% das mulheres receberam instruções sobre como 

fazer o autoexame de mama. Afirma também que durante décadas os homens foram preteridos 

das campanhas sobre câncer, por exemplo, que se direcionavam basicamente às mulheres. O 

que demonstra que as questões da saúde masculina passam também pelos/as próprios/as 

profissionais de saúde que o precisam flexibilizar as normas de gênero em sua práticas.  

Referindo-se ao contexto brasileiro, Carrara, Russo e Faro (2009) corroboram com a 

perspectiva do Courtenay e afirmam que dar atenção à saúde significaria, para os homens, 

colocarem-se no mesmo plano das mulheres ou de outros homens menos valorizados 

hierarquicamente, como os homossexuais e travestis. Nesse mesmo artigo, os autores afirmam 

que, diferente do que aconteceu com as mulheres – que em uma posição social 

hierarquicamente inferior precisaram se organizar para reivindicar direitos –, os homens não 

reivindicam melhores condições de saúde, mantendo-se como sujeitos passivos que precisam 

ser representados pelos médicos, ou pela Medicina, e incentivados pelo Estado para que 

cuidem do seu corpo. 

Ainda segundo os autores, historicamente, e diferente das mulheres, crianças, idosos e 

outras categorias específicas, os homens estiveram fora do sistema de saúde no sentido de não 

haver uma política específica para eles. Embora, como afirma Carrara (1996), algumas ações 

estatais tenham tido, de certa forma, os homens ou a masculinidade como alvos principais, 

como aconteceu no período de campanhas de combate à sífilis no começo do século XX. E 

durante o começo da epidemia de AIDS, nos anos de 1980, quando o tema volta à discussão 

por se considerar que eram os homossexuais masculinos os principais agentes do contágio por 

HIV. 

  Mas, nos primeiros anos do nosso século, o cenário começa a se alterar no Brasil. E 

um dos sinais da mudança foi a criação, em 2008, da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem, formulada a partir de articulações entre médicos urologistas, gestores e 
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formuladores de políticas públicas e representantes de “movimentos organizados”31. Em sua 

apresentação, essa Política é anunciada como uma das prioridades do governo. Tem como 

desafio compreender a saúde do homem brasileiro em suas “idiossincrasias e similaridades” e 

reconhece “os agravos do sexo masculino” como problemas de saúde pública. Reconhece 

ainda que a população masculina, apesar de ser mais vulnerável às doenças, sobretudo às 

crônicas, e de ter expectativa de vida menor que as mulheres, negligencia a atenção primária à 

saúde, costumando acessar o sistema de saúde para buscar atenção especializada e não 

preventiva.  

O documento traz como ponto fundamental para a melhoria das condições de saúde do 

homem a necessidade de se considerar as questões de gênero, reconhecendo que essas 

questões são causas da pouca procura e adesão masculina aos serviços de saúde, e levar os 

homens e os profissionais da área a refletir e flexibilizar valores da masculinidade é um 

aspecto fundamental para a ação em saúde. A ideia que perpassa o documento é, como 

consideraram Carrara, Russo e Faro (2009), a necessidade de “salvar os homens de si 

mesmos”. 

Ao relacionar determinantes sociais e dados epistemológicos, o documento aponta 

necessidades mais urgentes para a promoção, prevenção e recuperação da saúde do homem. 

Afirma que os estudos sobre a saúde masculina têm como temas mais recorrentes a violência, 

a tendência à exposição a riscos e a saúde sexual e reprodutiva e elege oito linhas temáticas 

que serão privilegiadas: indicadores demográficos, violência, alcoolismo e tabagismo, pessoa 

com deficiência, adolescência e velhice, direitos sexuais e reprodutivos.32  

 A saúde e a sexualidade masculinas voltam à discussão no começo do século XX. E o 

destaque a esta questão vem sendo dado pela Medicina, por algumas políticas públicas e pela 

mídia a partir de outros imperativos que não os que trouxeram os temas à baila no começo do 

século XX e nos anos 1980. O que vem impulsionando as discussõs sobre o tema agora são a 

busca da longevidade e retardamento do envelhecimento, do bem-estar e do prolongamento da 

atividade sexual masculina compreendida como capacidade de ereção.  

                                                
31Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/protal/arquivos/pdf/politica_nacional-homem.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2011. 
A Política começa a repercutir na academia para além da sua análise. Um exemplo foi 48º Congresso Científico do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (HUPE /UERJ), realizado em agosto de 2010, que teve como tema a Saúde do Homem. A 
Política está explicitada na apresentação dos seus Anais ao afirmar que a saúde publica se volta agora também para a saúde 
do homem através de uma política do governo. Entre as 26 mesas redondas/palestras, quatro tiveram a reposição hormonal, a 
disfunção erétil e o envelhecimento masculino como temas isolados ou relacionados. A paternidade foi tema de três mesas 
redondas: a importância do pai no acompanhamento da saúde dos/as filhos/as, no perinatal e a construção da paternidade. A 
relação entre saúde do homem e atenção primária, tema central da Política foi assunto de uma mesa redonda, além da palestra 
do ministro da saúde, José Gomes Temporão.  
32 Com relação aos indicadores demográficos, os dados apontam uma expectativa de vida menor para homens jovens, 
sobretudo nos centros urbanos, em decorrência dos homicídios que vêm modificando a pirâmide populacional, e esse dado se 
relaciona às questões étnicas, à localidade e à classe social, como apontam Cano e Ferreira (2003). 
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Com relação a esses temas, a Política parece tomar essa mesma direção, o que se 

mostra problemático, como apontam Carrara, Russo e Faro, pois essa questão vem sendo 

norteada por uma   

 
[...] uma configuração complexa de processos econômicos, políticos, culturais e 
tecnológicos contribui para isso. De um lado, o aprofundamento da crítica dos 
movimentos feministas e LGBT ao machismo tem feito com que os homens percam 
progressivamente a posição de representantes universais da espécie humana e a 
relativa invisibilidade epistemológica que tal posição lhes proporcionava. De outro, 
a transformação das estruturas familiares e de padrões de masculinidade tem 
permitido aos homens emergirem como consumidores de bens e serviços – entre 
eles os serviços de saúde – antes voltados às mulheres ou vistos como 
intrinsecamente femininos. Além disso, a constatação de que a resolução de graves 
problemas de saúde (como a disseminação da Aids, a reprodução não-planejada ou 
o recrudescimento da violência urbana) passa necessariamente pela mobilização da 
população masculina e o desenvolvimento de tratamentos específicos e 
relativamente eficazes para a  "impotência", rebatizada nesse novo contexto de 
"disfunção erétil", precipitam a medicalização dos corpos masculinos. 
(CARRARA;RUSSO; FARO, 2009, p. 661)  

 

Chamam ainda a atenção para o fato de a Sociedade Brasileira de Urologia – que 

desde 2004 vinha se dedicando às questões referentes à saúde do homem, lançando inclusive a 

"Campanha Nacional de Esclarecimento da Saúde do Homem", em 2008, cujo tema foi a 

disfunção erétil –, ter se colocado como ponta de lança da Política. E para o fato de que 

“dentre os vários perigos letais que rondariam os homens, a disfunção erétil (grifo dos 

autores) tenha sido escolhida para tema de uma campanha cujo título promete um genérico 

‘esclarecimento da saúde do homem’.” (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009, p. 665). Ainda 

segundo os autores, sendo a ideia de potência e de invulnerabilidade relacionadas à 

masculinidade hegemônica consideradas historicamente como entraves à promoção de saúde 

dos homens, a campanha que tem na ereção o seu foco principal parece tomar o caminho 

oposto do esperado, ou seja, reforçar valores que deveriam ser abandonados em prol da saúde 

masculina.  

E, embora a violência seja considerada um dos fatores mais importantes de causa de 

mortalidade de homens jovens, Carrara, Russo e Faro afirmam que a ênfase recai sobre a 

saúde sexual e os direitos sexuais e reprodutivos, além de corroborar com a ideia de que 

algumas masculinidades são “insalubres” e refratárias à medicalização, sendo um dos 

objetivos da Política romper essa barreira cultural e medicalizar os homens. Ressaltam 

também que quanto à saúde reprodutiva, ou à paternidade, aspecto fundamental no que diz 

respeito às questões de gênero, o documento fala de direitos e não de saúde, e faz uma 

abordagem do tema que não encontra eco na realidade.  Sobre essas questões o texto da 

Política se constrói em torno da ideia de que os homens devem lutar pelo direito de 
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interferirem nas práticas contraceptivas restritas hoje às mulheres e pelo direito de participar 

ativamente como pais. Discurso que estranham, pois sabidamente são demandas femininas, 

enquanto os homens, não raramente, tendem a escapar destas responsabilidades. 

Outros/as autores/as também vêm se debruçando sobre este documento. Medrado et al. 

(2009), por exemplo, consideram preocupante na Política o fato de que a definição de saúde 

parece atrelada ainda à oposição em relação à doença, e o sistema de saúde ainda se restringe 

à oferta de serviços. Criticam ainda o recorte etário entre 25 e 59 anos e a concentração do 

debate em torno de cinco especialidades: Cardiologia, Urologia, Saúde Mental, 

Gastroenterologia e Pneumonia, a partir das evidências estatísticas dos males que acometem 

essa faixa etária. Isso “põe em risco a discussão sobre a complexidade do problema e é parcial 

e limitada, porque desconsidera a importância inegável dos fatores sócio-culturais 

relacionados com a morbi-mortalidade por causas eternas” (MEDRADO et al., 2009, p. 15).  

Quanto à medicalização da sexualidade masculina, essa discussão só passa a ter lugar 

a partir da criação dos medicamentos para disfunção erétil, lançados no mercado a partir da 

década de 1990 (AZIZE, 2004; AZIZE; ARAÚJO, 2003; CARRARA; RUSSO; FARO, 2009; 

GIAMI, 2002, 2009; KATZ, 2007; MARSHALL, 2006; MARSHALL; ROHDEN, 2009). É 

importante lembrar que, até meados do século XX, o diagnóstico de impotência e o seu 

tratamento só eram recomendados e faziam sentido para homens jovens. Para os demais, a 

perda da capacidade erétil e do desejo sexual eram considerados um fator normal e algo 

próprio ao envelhecimento, sendo mesmo bem-vindo, pois se considerava que, sem a urgência 

do sexo, os homens poderiam aprimorar outras qualidades e se voltar para questões mais 

próprias à maturidade.  

Ao que parece, a virilidade passou a ocupar um lugar muito especial na garantia da 

masculinidade. A ênfase na penetração e o medo de não ter uma ereção e um bom 

desempenho sexual – compreendido como um longo tempo de ereção –, que lhes garanta o 

título de “homens de verdade”, fazem com que alguns homens usem os novos medicamentos 

para disfunção erétil mesmo não apresentando dificuldades reais com a ereção, como Azize 

(2004) constatou em suas pesquisas. O lançamento e o sucesso dos medicamentos para 

disfunção erétil vêm sendo tomados por estudiosos/as do tema, como Meika  Loe (2001),  

como frutos da crise da masculinidade, que toma a ênfase na potência como mais um 

elemento da luta pelo empoderamento, mas que, no entanto, torna os homens dependentes do 

medicamento. A ereção “natural” não confiável deve ser substituída pelo total controle da 

ereção através da medicalização.   

Com relação à mídia, pode-se dizer que teve um papel importante na divulgação 
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desses medicamentos através de uma maciça veiculação de publicidade da indústria 

farmacêutica, utilizando, inclusive, personagens importantes do esporte como o Pelé, 

reportagens especiais e entrevistas com médicos, mesmo antes de ser oferecido nas 

farmácias. A sexualidade masculina, tema até então pouco exposto e explorado, começou a 

ocupar um espaço inédito na mídia com manchetes como: “A pílula do prazer” ou “O melhor 

amigo do homem” (AZIZE, 2004; AZIZE ; ARAÚJO, 2003). 

 

 

1.2.4 A mais recente reconstrução: o “novo homem” 

 

 

Nos últimos anos do século XX, despontaram no cenário do ocidente duas novas 

configurações de masculinidade: o metrossexual e o “novo homem”33. Esses dois modelos 

foram insistentemente anunciados na mídia como sendo padrões de masculinidade mais 

próprios aos tempos atuais.  

Interessa-nos neste trabalho o modelo do “novo homem”. Além do que já dissemos 

sobre ele e suas implicações com os movimentos sociais e as transformações trazidas por 

estes, acreditamos que esse modelo, da forma como foi configurado pela mídia, se constitui 

como uma tentativa de ordenar alguns padrões da masculinidade após todos os abalos 

provocados, justamente, pelos movimentos sociais das últimas décadas. O “novo homem”, 

organizado em suas características, gostos e desejos, torna-se menos contraditório, embora 

seja feito e refeito, negado e assimilado no cotidiano das pessoas. Trata-se, no entanto, de um 

modelo que vem sendo compreendido e tomado, inclusive pelos nossos informantes, como 

uma forma de os homens se encaixarem na modernidade, mas que, no entanto, pode estar 

mais presente nas falas que nas práticas, assim como acontece com os discursos acerca da 

masculinidade hegemônica ainda em vigor.  

De toda forma, o metrossexual e o “novo homem” só têm lugar no mundo em que as 

relações entre os gêneros feminino e masculino estão em transformação. E, também, como 

                                                
33 Entre os entrevistados o metrossexual não foi referido de forma importante pelos informantes e foi negado pelo editor 
como não estando presente na revista. O metrossexual tem uma íntima relação com a mídia. O termo metrossexual foi 
utilizado pela primeira vez pelo jornalista inglês Mark Simpson em seu artigo “Here come the mirror men“ (Aí vêm os 
homens do espelho), publicado em novembro de 1994 no jornal inglês The Independent, para se referir aos homens ingleses, 
urbanos e heterossexuais que tinham preocupações especiais com a estética. Mas foi em 2002, a partir do artigo “Meet the 
metrosexual” (Conheça o metrossexual) publicado pelo mesmo jornalista na revista online Salon, que o termo e o assunto 
tiveram mais repercussão. A partir daí metrossexual passou a designar o homem vaidoso, narcisista, que se preocupa antes de 
tudo com a aparência. Esse conceito, embora ainda seja explorado e valorizado por alguns setores da mídia e possa ser 
adotado por muitos homens, sobretudo os homens mais jovens, ainda pode ser tomado como pejorativo devido à relação 
estabelecida entre vaidade e feminilidade/homossexualidade, sobretudo entre os homens mais tradicionais.  
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refere Nixon (2003), um mundo em que as relações entre os próprios homens estão se 

transformando, pois são, sobretudo, aos seus pares que a todo o momento os homens precisam  

provar sua masculinidade, sendo eles os que darão, ou não, o aval para as mudanças. Perceber 

tais mudanças significa, não encontrando melhor expressão, compreender que as mudanças no 

interior do gênero masculino, ou do que os próprios homens acreditam ser masculino, está 

mudando de forma importante.  

Amparadas, sobretudo, nos discursos dos informantes, compreendemos como afiliado 

ao modelo do “novo homem” aquele que vem se preocupando e buscando se colocar na vida 

social e familiar de um modo que o desvincule de alguns aspectos considerados 

tradicionalmente como mais próprios aos homens. Ser um “novo homem” significa rejeitar o 

“machismo” como marca fundamental da masculinidade tradicional. E pressupõe, 

basicamente, investir na estética, cuidar mais do corpo e da saúde, realizar  tarefas até então 

tomadas como obrigação das mulheres e/ou próprias a elas, valorizar o contato e o cuidado 

com os/as filhos/as, respeitar e valorizar a mulher em suas buscas profissionais, refutar o valor 

da virgindade feminina, entre outros aspectos. Um modelo que esteve presente nas falas de 

leitores e não leitores da revista, independente da classe social, mostrando que, apesar de ser 

um fenômeno claramente das classes médias, espraia-se por outras classes, sobretudo por ser, 

também, um fenômeno fortemente anunciado pela mídia. E constituiu-se como um modelo 

que alguns homens tomaram como referência quando construíram discursos sobre si e sobre 

os outros.  

É preciso dizer que tomamos o termo “machismo” como um “sistema ‘tradicional’ de 

significados” (PARKER, 1998, p. 108) e práticas masculinas bastante presentes na América 

Latina, incluindo o Brasil, e que tem o sexismo como aspecto central (GUTMAN; VIGOYA, 

2005; PARKER, 1998). Podemos dizer que os homens (e mulheres) machistas estão bastante 

atrelados ao modelo mais tradicional de masculinidade e que é a partir desse sistema de 

significados que constroem suas concepções acerca do gênero e da sexualidade. A palavra 

machismo é trazida nesse sentido pela revista e foi compreendida e referida por todos os 

informantes também nesses termos.   

Para compreender o surgimento do modelo do “novo homem”, precisaremos percorrer 

de volta os caminhos que homens e mulheres trilharam nas últimas décadas e resgatar 

algumas mudanças importantes que interferiram e modificaram certos aspectos do modelo de 

masculinidade tradicional que conhecemos. Para tal, apontamos duas perspectivas de análise: 

a das grandes mudanças sociais colocadas em marcha pelas alterações nas relações familiares 

e pelos movimentos feministas e homossexual, e as alterações trazidas pela sociedade de 
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consumo, que traremos na subseção seguinte. Ambas ocorridas após a segunda metade no 

século XX ou da Segunda Guerra Mundial. Embora essas perspectivas sejam apresentadas 

separadamente, sabemos elas se entrelaçam e que os acontecimentos e suas consequências 

ocorrem paralelamente e assim devem ser tomadas.   

Uma boa introdução que articula as duas perspectivas pode ser trazida a partir do que 

nos apresentam Kimmel e Kaufman (1995) quando tratam da crise do masculino e dos 

movimentos masculinos deflagrados em países da Europa ocidental, Estados Unidos e 

Canadá, e se referem ao novo homem. Os autores falam de uma crise do masculino que está 

estruturada em mudanças geopolíticas e econômicas que se fizeram sentir nas últimas décadas 

do século XX, alterando arenas como a do trabalho, fundamental para a estruturação da 

masculinidade. Explicam que a definição de masculinidade se apoiava fortemente na ordem 

econômica e na autonomia com relação ao mundo do trabalho, um mundo até então 

compartilhado com outros homens, um espaço de homossociabilidade. Mas, nas últimas 

décadas, esse mundo começou a ruir diante de mudanças significativas em sua dinâmica que 

incluíram, por exemplo, a entrada das mulheres, fazendo com que os homens revissem antigas 

certezas acerca do gênero. Juntam-se a isso, e de forma mais relevante, os movimentos 

feministas e homossexuais dos anos 60 e 80, respectivamente, e temos um cenário modificado 

onde os homens precisarão viver.  

Segundo os autores, muitos grupos de homens sentiram essas transformações. Os mais 

afetados foram os heterossexuais, brancos, da classe média e com idade entre 30-40 anos que 

herdaram as prescrições da masculinidade – a vida pública, a autonomia econômica e o 

patriarcado. Os que acreditavam ser os representantes do gênero, os homens com direito de 

exercer essa masculinidade constituindo-se como as “válvulas de segurança de fronteira”,  

agora viam seu espaço invadido pelos que eles haviam excluído: as mulheres e os 

homossexuais. Por isso, segundo os autores, não é à toa que os homens que estavam (estão) 

envolvidos nos movimentos reivindicatórios do novo homem, desencadeados naqueles países, 

são os da classe média, brancos, heterossexuais e de meia idade (KIMMEL; KAUFMAN, 

1995). O que nos faz pensar não em um novo modelo, mas em reformas no antigo.  

Mas partindo da ideia de mudanças na masculinidade tradicional, trazemos as 

considerações de Márcia Arán (2006) que tratou de forma pormenorizada os acontecimentos e  

processos de transformação nas relações entre os gêneros colocados em marcha desde o fim 

da Segunda Guerra. A autora, tomando vários/as autores/as, oferta-nos alguns elementos que 

ajudam a construir os caminhos que os homens (e mulheres) vêm percorrendo desde esse 

período na reformulação de alguns pontos significantes da masculinidade tradicional que, em 
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nosso ponto de vista, possibilitaram o surgimento desse modelo. Os processos que vêm 

fazendo os homens serem demandados de outras formas e que vêm sendo fundamentais para 

pensarmos nessas reformulações.  

A pesquisadora coloca a equação “deslocamento do feminino/crise do masculino” 

quando aponta o movimento feminista como fundamental nesses processos por ter 

desencadeado alterações nos campos da política e da cultura, que se refletem no cotidiano das 

relações humanas, e por ter jogado “por terra o projeto de tornar universal o modelo de 

dominação masculina, onde a mulher só tem lugar como objeto” (ARÁN, 2006, p. 16). A 

crítica ao modelo essencialista e a desnaturalização da condição de submissão feminina – 

justificada até então pelas diferenças corporais com relação aos homens – foram mudanças 

que alteraram nossas concepções sobre as diferenças entre os sexos e nossa forma de viver o 

dia a dia, fundamentais para pensarmos o novo modelo de masculinidade. Para a autora,  

 
[...] se antes a questão paradigmática era formulada a partir do que se constituía 
como um enigma para os homens: “o que quer uma mulher?”, hoje a questão que se 
apresenta no horizonte da nossa reflexão é “como pensar a diferença de sexos?”. 
Neste contexto, o desenho de novas formas de socialização se anuncia, constituindo 
uma mudança significativa no “mundo da vida”, onde o esboço de uma nova 
experiência da cotidianidade se configura como pano de fundo para pensarmos a 
questão da diferença entre os sexos. (ARÁN, 2006, p. 16-17).34 
 
 

A partir desta colocação inicial que também lança luz sobre nossas reflexões acerca 

das transformações no universo masculino, a autora destaca a Segunda Guerra Mundial como 

importante marco do processo de transformação que a família vem passando. Foi a partir do 

fim da guerra que as taxas de natalidade começaram a diminuir nos países ocidentais 

desenvolvidos, o número de casamentos começou a sofrer quedas, enquanto o de divórcios 

começou a aumentar. A autora cita ainda um estudo que aponta um reforço da relação entre 

mãe-filho, ou da família matrifocal, e uma certa “expulsão do masculino” das relações 

familiares, mudanças que colocam em questão o modelo de família nuclear na cultura 

contemporânea.35  

A entrada da mulher no mercado de trabalho, fenômeno que se torna mais evidente 

após a guerra, é outro ponto importante na descrição da autora e fundamental para pensarmos  

 

                                                
34 Neste trecho, a autora cita dois trabalhos. Os dois primeiros trechos entre aspas são de David-Menard, Monique, FRAISSE, 
Geneviére, TORT, Michel (orgs). L´Exercice du savoir et la differénce des sexes. Paris: L´Harmattan, 1991. O último: 
HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Universitário, 1990.   
35 Márcia Arán se refere ao artigo de Françoise Héritier “Les dogmes ne meurent pas”.  Autrement, 3 (automme), Paris, 1975, 
p. 150-162.  Como as mudanças nas relações familiares não são foco deste trabalho, ativemo-nos apenas a não ocultar a fonte 
da autora.    
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os temas deste trabalho. A promoção do walfare state36, nesse período, atua na economia e se 

reflete dentro de casa, aumentando a exigência por mais conforto, por substituição de tarefas 

domésticas mais pesadas por novas técnicas, por oferecer redes de assistência pública que 

passam a dividir com a família o cuidado com os/as filhos/as e os/as velhos/as que, por sua 

vez, abre novos postos de trabalho para as mulheres na educação e na saúde.  

Apesar do neoliberalismo que atingiu o walfare state, modificando as relações 

trabalhistas e os serviços das redes estatais de apoio à população, o trabalho feminino fora de 

casa passou a fazer parte da nossa cultura. E hoje, diferentemente do que ocorria nos anos 60 

e 70 – mas levando-se em conta as diferenças de classe e entre os países subdesenvolvidos e 

desenvolvidos, por exemplo –, quando o trabalho feminino era visto como uma “ajuda” no 

orçamento familiar, as mulheres trabalham porque querem, por “um desejo de autonomia”, 

um valor, como afirma a autora, independentemente da condição financeira familiar. Isso 

coloca sob pressão a clássica divisão sexual do trabalho, embora elas ainda sejam as 

principais responsáveis pela organização doméstica (ARÁN, 2006, p. 20-21).  

A separação entre sexualidade e reprodução, que desvincula a mulher da ideia de 

maternidade como destino, é outro aspecto relevante para constituição das novas 

configurações da masculinidade. A possibilidade do exercício da sexualidade sem ter 

necessariamente a gravidez como consequência e de programar sua vida no sentido 

profissional e familiar, possibilidades trazidas às mulheres depois do surgimento da pílula 

anticoncepcional que, diferentemente de outros métodos utilizados até então, ganhou 

legitimidade social, mudaram completamente o cenário das relações entre homens e mulheres. 

E as mudanças nesse aspecto não pararam por aí. Novas novas técnicas de reprodução como a 

fecundação in vitro, a inseminação artificial com ou sem doador, a doação de óvulos, o “útero 

de aluguel” vêm provocando mudanças fundamentais nos nossos valores e representação 

sobre o que é a filiação. 

Arán também destaca os movimentos de homossexuais como um dos processos sociais 

mais importantes das duas últimas décadas e, como foi colocado, um fenômeno importante 

para nossas reflexões. A saída da homossexualidade do código internacional das doenças e o 

fim da condenação da prática homossexual no código penal foram, para a autora, os dois fatos 

mais importantes nesse processo. Ela lembra que a Aids, nos anos de 1980/90, reavivou a 

onda de preconceitos, mas a reação exemplar desses movimentos que organizou redes de 

                                                
36 O Walfare State (Estado de Bem-Estar Social) é um tipo de organização econômica e política implementada por alguns 
Estados europeus depois da Segunda Guerra que colocava o Estado como agente social e regulamentador da economia a fim 
de garantir aos/as cidadãos/cidadãs os direitos básicos com relação à saúde e educação, por exemplo. (Wikipédia).   
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prevenção e solidariedade às vítimas da epidemia repercutiu de forma muito favorável na 

sociedade, revertendo o quadro inicial de discriminação. Ao fim desse período, a “política de 

visibilidade da homossexualidade” tomou fôlego a partir dos Estados Unidos, e a criação do 

“Dia do orgulho gay”, foi a culminância desse processo. As discussões que se seguiram 

impulsionam a pressão em quase todo o mundo por mudanças no reconhecimento jurídico de 

casais homossexuais que, por consequência, provocou uma rediscussão sobre casamento, 

família e filiação.  

Após a exposição desse leque de fatores que vêm influenciando e transformando 

nossas crenças acerca da sexualidade, da reprodução e da família, a autora conclui dizendo 

que  

 

[...] todos estes fenômenos indicam o surgimento de uma nova cartografia da 
relação entre os sexos. Neste sentido, não podem ser considerados um somatório 
sociológico distante de cada um de nós, mas, pelo contrario, são fenômenos 
incorporados nas sexualidades contemporâneas que redefinem a questão da 
diferença configurando um novo topos para pensar formas de subjetivação. Cabe 
salientar que entendemos subjetivação como sendo uma forma de singularização no 
universo da alteridade. Universo de valores compartilhados que se constitui não por 
uma ilusão transcendente, mas sim pela práxis da experiência cotidiana, pela forma 
de ser com o outro. (ARÁN, 2006, p. 25)37. 
 
 

Também Mosse (1996) traz alguns fatores interessantes na esfera das transformações 

sociais que afetarão a imagem e a conformação da masculinidade: os movimentos culturais de 

jovens das décadas de 1960-70. O rock and roll dos anos 1950 e 60 influenciaram um novo 

estilo de vida na Europa e em quase todo o mundo na forma de vestir, na moda e na moral; o 

cinema e a música norte-americanos, projetados para todo o mundo, popularizaram novas 

formas de masculinidade que não existiam antes da Segunda Guerra, colocando em questão os 

paradigmas da masculinidade; a Beat Generation nascida nos Estados Unidos, nos anos de 

1950 vão igualmente influenciar gerações de jovens na Europa dos anos de 1960 com sua 

ideia de busca de identidade pessoal. O movimento de estudantes dos anos de 1960, que 

tinham uma agenda não de mudanças pessoais, mas sociais e, em seguida, os hippies e punks, 

todos jovens querendo ser eles mesmos sem se ater às tradições. Para Mosse,  

 

                                                
37 No entanto, o debate sobre as diferenças entre os sexos é complexo e atravessa muitos campos. A autora  descreve duas 
teses que vêm sendo discutidas no momento sobre este tema. Uma do campo da antropologia que afirma que as diferenças 
entre os sexos e a hierarquização dessa relação ainda permanecem bastante rígidas, ou, como coloca: “o sistema sócio-
simbólico fundante da modernidade não teria sido abalado por estas alterações [...] a relação de hierarquia entre os gêneros 
permanece como estruturante das relações sociais atuais, sendo a dominação masculina uma premissa inabalável que 
continua sustentando e governando a ordem social”. E a outra tese, mais próxima aos campos da História e da Filosofia que 
“enfatiza a desconstrução da referência do sistema de oposição, organizadoras do pensamento metafísico e, como 
consequência, propõe a desconstrução da binaridade sexual” (ARÁN, 2006, p 26).  
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[...] a nova música encoraja o que há de selvagem, passional e desarmônico nos 
movimentos do corpo, e os jovens a serem “eles mesmos” [...]. A relação entre os 
movimentos culturais jovens e a moderna masculinidade parece óbvio: alegria nos 
movimentos e nas expressões do corpo, no ritmo e na indisciplina e a liberdade dos 
sentidos estava diametralmente oposto as qualidades masculinas. (MOSSE, 1996, p. 
185). 

 

 Entretanto, precisamos lembrar que nossa ideia de movimento que leva à mudança e 

ao futuro é somente uma forma de olhar esta realidade, uma forma que se constitui como um 

dos pilares do projeto burguês de modernidade que justamente deu origem ao estereótipo do 

qual temos falado. As mudanças comportam permanências e um bom exemplo delas trazido 

pelo autor são os skinheads surgidos no final da década de 1960 na Inglaterra, um grupo que 

tinha (tem) com um dos lemas a ideia de militarismo e de uma masculinidade “formal e dura”, 

em oposição aos movimentos de jovens daquele momento. Um grupo que talvez representasse 

o ideário das classes trabalhadoras originais, uma vez que os movimentos jovens surgiram no 

seio das classes médias e alta. Diferente dos jovens dos outros movimentos os skinheads não 

amavam a paz, mas o confronto, e atacavam os inimigos que originalmente eram associados 

aos inimigos da masculinidade: judeus, negros e asiáticos. A androgenia, os cabelos longos e 

o gênero indefinido eram considerados aspectos negativos por este grupo por representarem o 

oposto da verdadeira masculinidade. 

 Por fim, trazemos Bourdieu (2003, p. 108) que também contribui para 

compreendermos o surgimento de um “novo” modelo de masculinidade. O autor elege o 

aumento do acesso das jovens mulheres ao ensino secundário e superior, sobretudo as das 

camadas sociais mais privilegiadas, como decisivo para os questionamentos com relação à 

dominação masculina e para as mudanças das quais estamos tratando. Essa foi uma mudança 

que se relaciona com o afastamento das funções domésticas e com o controle da reprodução, 

que vai se refletir nas novas gerações – filhas/os que serão criados/as em um novo modelo de 

família e terão o exemplo das mães. Também afirma que apesar disso as mulheres ainda 

encontram seus cargos de trabalho mais facilmente nas funções que requerem cursos médios e 

têm dificuldade de ascender às funções de autoridade e responsabilidade, sobretudo na 

economia, nas finanças e na política.  
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1.3 Sociedade de consumo, mídia e as masculinidades 

 

 

O consumo tornou-se uma marca indelével e definidora das sociedades ocidentais 

contemporâneas. Autores como Frank Mort (1996) e Sean Nixon (1992, 2003) afirmam que 

tratando-se de uma sociedade de consumo, as propostas de mudanças nas masculinidades 

pautadas no corpo e nas mudanças estéticas têm nas revistas de estilo masculino (como a 

Men´s Health), a sua efetivação38. Está claro para nós que o consumo tem estreita relação 

com o surgimento dessa revista e com as propostas de novas masculinidades, e, por isso, 

consideramos importante tratar esse tema que, desde os anos de 1970, vem sendo analisado 

pelas ciências sociais e que se tornou fundamental para se pensar o mundo contemporâneo. 

Trazemos então alguns pontos que consideramos importantes nas obras de alguns/as 

autores/as e que nos ajudaram a compreender os discursos da MH e dos informantes.   

 

 

1.3.1 Quatro olhares sobre o consumo 

 

 

Embora a MH também “venda” produtos chamados de primeira necessidade, não são 

esses os que se destacam na revista, mas os que quando comprados dão respostas a certas 

demandas sócio-culturais, e cujo consumo se inspira nos desejos de distinção ou de 

associação a pessoas e grupos. O bens consumidos são uma forma de comunicação. Estas 

afirmações  inspiram-se na tese central do estudo que Mary Douglas e Baron Isherwood 

(2009) produziram. Um estudo antropológico clássico acerca dos bens e do consumo que se 

destaca pela ponte que faz com as ciências econômicas. Os autores, uma antropóloga e um 

economista, partem da crítica a alguns/as cientistas sociais que se empenham em tratar o 

consumo a partir da ótica da moralidade e da crítica ao consumismo como o grande vilão da 

humanidade. Também classificam como insatisfatórias as teorias econômicas que explicam o 

consumo pelas necessidades de subsistência ou pelo desejo de exibição competitiva, a 

emulação. Para os autores, essas posturas e concepções não bastam para compreender o 

                                                
38 A Men´s Health é um sucesso editorial não apenas no Brasil. Nos Estados Unidos, onde surgiu, em 2000 foram vendidos 
cerca de 1.650 milhão de exemplares/mês. Em países europeus tão distintos quanto a Itália e a Alemanha também é um 
sucesso, com uma média de vendas de cerca de 400 mil exemplares/mês na década de 2000 no primeiro país, e 250 mil 
cópias/ mês em 2003 no segundo. Estudiosos destes países que têm se debruçado sobre a relação entre revistas de estilo e 
masculinidades vêm apontando a MH como a mais representativa desta tendência (BONI, 2009; STIBBE, 2008; 
WERKMEISTER, 2003).  
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processo de consumo e, mais que isso, o fundamental sobre o tema é se compreender o 

motivo da compra de bens, uma questão que não encontra resposta quando se aplica, por 

exemplo, a teoria da demanda tão utilizada pelos/as economistas na busca de explicações 

para o consumo. 

O fundamental seria compreender os significados mais amplos do consumo através da 

investigação de como os sujeitos se relacionam com as trocas e os bens, e o que dizem esses 

objetos acerca dos sujeitos que os possuem e da sociedade onde existem. Não se pode separar 

o consumo da forma de organização da sociedade ou da cultura, pois é esta que justifica, 

controla e impõe limites ao consumo. É também essa organização que dota os objetos de 

valor, transformando-os em marcadores sociais. A teoria do consumo tem que ser, por isso, 

uma teoria da cultura e da vida social sob pena de cair no relativismo.  

 Buscando uma definição de consumo que possa ser empregada nas sociedades que 

fazem comércio ou não – os economistas se debruçam sobre as primeiras –, Douglas e 

Isherwood concluem que o consumo é “um uso de posses materiais que está além do 

comércio e é livre dentro da lei” e, a partir desta definição, afirmam que “as decisões de 

consumo se tornam a fonte vital da cultura […] o consumo é a própria arena em que a cultura 

é objeto de lutas que lhe conferem forma” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 102-103). 

Chegam a essa conclusão quando percebem que as decisões acerca do consumo atravessam 

ações e escolhas pessoais do dia a dia. Nas palavras de Douglas em artigo publicado vinte 

anos após a primeira edição do livro O mundo dos bens, “nem os bens, nem os objetos, mas a 

sociedade é o produto. As escolhas de consumo são em relação a quem vai comer em nossa 

casa, quem será excluído, com quem nossas crianças irão brincar, ir à escola, casar. São as 

decisões mais importantes que podemos fazer” (DOUGLAS, 2007, p. 26). Escolhas e 

atividades do consumo que atravessam a vida cotidiana, as relações, que vitalizam algumas 

atividades em detrimento de outras, que exprimem e geram cultura em seu sentido mais geral.    

 

Em última análise são juízos morais sobre o que é um homem, o que é uma mulher; 
como o homem deve tratar seus velhos pais, quanto deve dar a seus filhos e filhas 
para começarem a vida; como ele mesmo deve envelhecer, elegante ou 
deselegantemente, e assim por diante […] são escolhas de consumo que podem 
envolver custos elevados e que, uma vez feitas, podem determinar a evolução da 
cultura. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 103).  
 

Assim, para se chegar à compreensão dos significados dos bens e do consumo, é 

preciso que sejam suspensas ideias como a dos usos práticos dos bens e da racionalidade do 

consumidor e seja adotada a de que “a função essencial do consumo é sua capacidade de dar 

sentido”, enquanto a dos bens é a de comunicar significados culturais. Para se compreender o 
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consumo, no lugar da ideia de utilidade das mercadorias coloquemos a “ideia de que as 

mercadorias são boas para pensar: tratemô-las como um meio não verbal para a faculdade 

humana de criar” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 103). Nesse sentido, o consumo é 

usado pelos indivíduos para dizer coisas sobre eles, sobre sua família, sua casa etc. “É um 

processo ativo em que todas as categorias sociais estão sendo continuamente definidas” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 108). 

Portanto, em seus questionamentos sobre a necessidade dos bens, os autores tomam 

como base um preceito fundamental da antropologia que afirma que estes são necessários para 

a subsistência e para demarcar posições sociais e não, como querem alguns que minimizam o 

seu papel, para a exibição competitiva individual. O significado dos bens está além do seu 

valor utilitário, comercial e de exibição de status. As posses materiais carregam significação 

social e os bens “estabelecem e mantêm relações sociais”, servindo para “dar visibilidade e 

estabilidade às categorias da cultura” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 105).  

Os bens são a parte visível da cultura, de como a cultura classifica, divide, limita, 

discrimina, inclui, exclui. São “arranjos em perspectivas e hierarquias que podem dar espaço 

para a variedade total de discriminações de que a mente humana é capaz”, e as perspectivas 

não são fixas e nem aleatórias, “suas estruturas são ancoradas nos propósitos sociais 

humanos” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 114). O consumo é uma atividade ritual que 

“usa os bens para tornar firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos 

fluidos de classificar pessoas e eventos” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 115). Os bens 

são, portanto, uma forma de comunicação com os outros e a forma de entender o que se passa 

a nossa volta. São marcadores sociais dotados de valor e esse valor é acordado com os outros 

consumidores, que classificarão o que deve continuar e o que deve mudar no ranking dos 

valores. Cada indivíduo faz parte do esquema de classificação cujas discriminações está 

ajudando a estabelecer e que também o submete. Mas a comunicação do valor dos bens só 

pode ser construída a partir de um sistema estruturado de significados, que é conferido pelos 

rituais, neste caso, o ritual do consumo. E as convenções para selecionar e fixar os 

significados, os rituais, são fundamentais como base de consenso da sociedade, como 

memória e como forma de tornar claro seus significados.   

Mas os bens são apenas uma parte do processo inteiro do consumo e do sistema de 

classificação. O conhecimento, os nomes que foram aprendidos e classificados, o 

compartilhamento da companhia de certas pessoas, a experiência etc. também têm valor e são 

o resultado de investimento de tempo, de atenção e de dinheiro. São uma outra parte do 

serviço prestado pelos bens e é onde reside o seu valor. O papel do consumidor é se manter o 
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mais próximo possível do centro de transmissão da informação sobre os bens e os nomes em 

um cenário cultural que está em constante transformação, é selar as fronteiras do sistema, 

construir barreiras que limitarão o acesso de outros/as. Esse lugar privilegiado é garantido a 

partir da orquestração de trocas dos serviços de marcação, de modo a não ser excluído das 

civilidades partilhadas, sejam elas quais forem, o que se articula claramente com a ideia de 

poder. Essas características definem o comportamento do consumidor, seja ele um morador de 

uma aldeia que não faz comércio ou um/a habitante de um centro urbano. É isso que joga por 

terra a ideia de irracionalidade do consumidor e da sua sujeição às artimanhas da publicidade. 

Diferentemente dos dois teóricos que traremos a seguir, Douglas e Isherwood não se 

atêm sobre a mídia e a publicidade, embora toquem nesses assuntos. De toda forma, essas 

instituições não são trazidas como vilãs e patrocinadoras do consumo da sociedade 

contemporânea. Nessa reflexão, o consumo é um ritual desta sociedade, é parte da sua cultura, 

um elemento dela, assim como a mídia e a publicidade também são.  

Jean Baudrillard (1976), que também escreveu um livro clássico sobre a sociedade de 

consumo, toma outro caminho de análise, mas também acredita que o consumo demarca 

lugares sociais. Para o autor, o consumo é uma marca das sociedades pós-modernas que 

atravessa e define as diversas relações sociais, inclusive as familiares, reproduzindo-se e 

reinventando-se incessantemente em novos espaços e formas. Nessa sociedade-cultura de 

consumo, que sofre forte influência da mídia e da tecnologia, o indivíduo se tornou e é 

reduzido à condição de consumidor/a. E não se trata apenas de consumo de bens, mas de 

“signos”, ou como colocou Baudrillard: “já não consumimos coisas, mas somente signos”. 

Essa seria uma marca de diferenciação entre a sociedade pós-moderna e a moderna, um valor 

que se agrega à mercadoria, transformando-a em signo (mercadorias-signo) fazendo com que 

signifiquem mais do que o seu valor de uso, que sejam a elas incorporados valores sociais, 

tornando-as uma “imagem mercadoria”. O que se consome, portanto, não são apenas 

mercadorias, mas ideias e valores. Uma outra característica desta sociedade é a sua incansável 

produção de objetos e serviços que nos levam à enganadora impressão da abundância que, na 

verdade, não existe.  

Essas seriam as marcas centrais da teoria acerca da sociedade de consumo de 

Baudrillard. Mas, interessa-nos chegar ao ponto em que o autor retoma o fio da meada da 

origem desta sociedade, que estaria no século XIX e no projeto burguês de igualdade 

proveniente das revoluções daquele século. Projeto que foi, na sociedade contemporânea, 

transformado no projeto de democracia e de felicidade total que, na verdade, é impossível de 

se realizar. Então, na sociedade de consumo, a felicidade se transformou naquela que pode ser 
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mensurável e percebida através de sinais externos, e o que se possui ou se deseja conquistar 

são as marcas que vão expressar a felicidade. “O princípio democrático acha-se então 

transferido de uma igualdade real, das capacidades, responsabilidades e possibilidades sociais, 

da felicidade (no sentido pleno da palavra) para a igualdade diante do objeto e outros sinais 

evidentes do êxito social e da felicidade” (BAUDRILLARD, 1976, p. 62).  

O ideário burguês de igualdade também deu origem ao projeto de promoção de bem-

estar, que seria resultado, em última análise, da promoção da sociedade da abundância que 

traria a possibilidade de satisfação de todas as necessidades. Mas é preciso atinar para o fato 

de que a desigualdade, que sempre existiu e que o capitalismo recrudesceu, é parte da lógica 

do sistema, uma “lógica sistemática” e que, por isso, não pode ser resolvida. E que, mais 

importante que isso para a análise de Baudrillard, não é a necessidade que regula o consumo, 

mas o desejo de distinção social. E, nesse sentido, Baudrillard se aproxima de Douglas e 

Isherwood quando afirma que o consumo atual não pode ser explicado pelas teorias 

econômicas que buscam as determinações individuais, pois a lógica social do consumo não é 

a da “apropriação individual do valor de uso dos bens e dos serviços – lógica de produção 

desigual, em que uns têm direitos ao milagre e outros apenas às migalhas do milagre –; 

também não é a lógica da satisfação, mas a lógica da produção e da manipulação dos 

significantes sociais” (BAUDRILLARD, 1976, p. 82). A lógica da promoção incessante da 

distinção social.  

Nessa perspectiva, o processo de consumo pode ser analisado como “processo de 

significação e de comunicação”, quando o consumo “revela-se como sistema de permuta e 

equivalente de uma linguagem, sendo abordado neste nível pela análise estrutural” e como 

“processo de classificação e de diferenciação, em que os objetos/sinais se ordenam, não só 

como diferenças significativas no interior de um código, mas como valores estatutários no 

seio de uma hierarquia”, com “implicações de outros significantes sociais: saber, poder, 

cultura etc.”. O que se pode dizer então é que “nunca se consome o objeto em si (no seu valor 

de uso) – os objetos (no sentido lato) manipulam-se sempre como sinais que distinguem o 

indivíduo, quer filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal, quer desmarcando-

o do respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior” (BAUDRILLARD, 

1976, p. 82-83, grifo do autor).  

 Não se busca satisfação das necessidades, como também destacou Douglas e 

Isherwood, mas distinção a partir de sinais. Esses sinais são objetos concretos e também o 

significado desses objetos que, ao fazerem parte de um conjunto que lhes conferem sentido e 

valor, torna-os apenas parte do sinal de distinção. Algumas diferenciações nesses objetos, 
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mas, sobretudo, o seu uso, a graça na forma de usá-lo, ou o “saber” usá-lo, são os elementos 

que juntos vão distinguir a pessoa que usa o objeto, que vão informar sobre o seu lugar social, 

mostrar quem a pessoa realmente é. São estes os atributos que se busca ao consumir um 

objeto, é o desejo de se ter essas qualidades que “suscita o delírio e o mundo descontrolado de 

bugigangas, de engenhocas e FEITIÇOS, procurando todos gravar a eternidade de um valor e 

fornecer a prova da salvação por meio das obras, na falta da salvação pela graça” 

(BAUDRILLARD, 1976, p. 81-82, grifo do autor).  

O autor é muitas vezes irônico, por exemplo, quando afirma que a lei de distinção 

geral é mais conhecida do que o código penal. Ninguém ignora que em tudo há distinção, que 

o sistema social está atravessado por ela e que atravessar os limites da diferenciação pode 

levar às reações punitivas, pois “todos são iguais perante os objetos enquanto valor de uso, 

mas não diante dos objetos enquanto sinais de diferenças, que se encontram profundamente 

hierarquizadas” (BAUDRILLARD, 1976, p. 137). Mas o/a consumidor/a acredita que faz suas 

escolhas regido/a pela liberdade e pela aspiração, não percebendo que está obedecendo e 

respondendo a um código que condiciona suas escolhas e que, ao fazer essas escolhas 

condicionadas a partir de uma estrutura de diferenciação, ele/a contribui para todo o processo 

de diferenciação. 

 Assim, pode-se afirmar que o campo do consumo é um campo social estruturado que 

não responde somente às leis econômicas. A dinâmica “diferencial” do consumo é “uma 

variável incontornável – não uma variável a mais no cálculo econômico, nem uma variável 

sócio-cultural de situação ou de contexto, mas uma variável estrutural decisiva que ordena 

todas as outras” (BAUDRILLARD, 1976, p. 88). Portanto, diferentemente do que possam 

pensar os/as economistas, o consumo não se estabilizará quando cessar a necessidade. E aqui, 

mais uma vez, percebemos os ecos entre as obras de Baudrillard e de Douglas e Isherwood.  

O autor refuta também a existência de uma “massa de consumidores” e de 

necessidades que emergem espontaneamente do consumidor de base, afirmando que elas vêm 

de cima, das classes superiores e só chega ao consumidor da classe média, ou standard 

package quando já passou pelo select package.  

 
A fieira das necessidades, de modo análogo à dos objetos e dos bens, começa por 
ser socialmente seletiva: as necessidades e as satisfações escoam-se para baixo 
(trickling down) em virtude de um princípio absoluto e de uma espécie de 
imperativo social categórico que constitui o suporte da distância e da diferenciação 
por meio dos sinais. Semelhante lei é que condiciona toda a inovação de objetos 
enquanto material social distintivo; esta lei de renovação do material distintivo “a 
partir de cima para baixo” é que atravessa o universo global do consumo e não, em 
sentido inverso (de baixo para cima, para a homogeneidade total), a ascendência dos 
rendimentos. (BAUDRILLARD, 1976, p. 87, grifo do autor). 
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Dessa forma, as necessidades das classes médias e inferiores (termo usado pelo autor) 

são sempre passíveis de atraso nos planos cultural e dos objetos com relação às classes 

superiores. Outra hierarquização importante seria a de que, nas classes médias e inferiores, a 

distinção se dá pela posse de bens, enquanto nas classes superiores, pela “excelência no 

exercício da cultura e do poder”. São, portanto, duas formas importantes de segregação na 

sociedade “democrática” (BAUDRILLARD, 1976, p. 87, grifo do autor).  

Mas a aspiração respeita padrões reais, concretos, e chega a um limite, assim como 

também há um limite para o crescimento da diferenciação dos produtos. No entanto não há 

limites para a crescente procura de prestígio que diferencie as pessoas socialmente. Em nossa 

sociedade urbana, industrial e de comunicação total, as necessidades se intensificam não por 

apetite, mas por concorrência com relação a tudo. E aqui a concorrência se faz com relação a 

tudo: desejos, móveis, aprovação dos outros, informação, carros, corpos etc. e a necessidade 

sempre está na frente da produção, resultando em um equilíbrio neurótico. E é aí que a 

publicidade entra no sistema ao  

 

[...] atingir cada qual em função dos outros, nas suas veleidades de prestígio social 
reificado. Nunca se dirige apenas ao homem isolado, visa-o na relação diferencial e 
quando dá a impressão de retardar as suas motivações “profundas”, fá-lo sempre de 
modo espetacular, isto é, convoca sempre os vizinhos, o grupo, a sociedade 
inteiramente hierarquizada para o processo de leitura e de encarecimento que ela 
instaura. (BAUDRILLARD, 1976, p. 91).  
 

O autor acredita que a publicidade é o meio de massa por excelência e, 

especificamente com relação ao que foi dito, são os apelos publicitários para a compra de 

objetos que ajudam o sujeito a se reencontrar, a ser ele mesmo, a se compor a partir de 

objetos. Os sinais visíveis de distinção parecem ser uma necessidade, uma forma de se fazer.  

Nessa obra o autor é bastante crítico e pessimista com relação à mídia, construindo 

sobre ela uma imagem bastante negativa. Ao mesmo tempo, confere-lhe um grande poder. 

Concepções com as quais concordamos apenas em parte, como esclarecido anteriormente, 

pois, entre outros aspectos, não considera a esfera da recepção.  

Nosso quarto teórico do consumo é Zigmund Bauman (2008), que classifica como 

“sociedade de consumidores” ou “sociedade líquido-moderna de consumidores” a sociedade 

instituída a partir do final do século XX.39 Essa definição se deve ao fato de que, nessa 

                                                
39 Para Colin Campbell, o consumo como conhecemos hoje tem suas raízes no século XVIII, no momento de criação do 
capitalismo que não atuava apenas na esfera da produção, mas também do consumo que sustentaria seu desenvolvimento. 
Este fenômeno só foi possível a partir da construção de uma nova ética que modificou as formas de olhar o mundo, de se 
lidar com o gosto e com a moda, de novas atitudes morais referentes à ideia de aquisição surgidas com uma nova ética: a 
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sociedade, o consumo se tornou o propósito primeiro da vida das pessoas e o desejo de 

consumir passou a ser o esteio principal da economia capitalista. Uma sociedade que percebe 

o sólido e o estável como aspectos desvalorizados, enquanto que o substituível e o instável 

passam a ter valor. Onde o ato de comprar passou a ser prazeroso em si, uma fonte de 

felicidade, e onde “ter uma vida feliz” e eliminar todo tipo de infelicidade passou a ser algo 

legítimo e buscado por todos/as. Paradoxalmente, 

  
[...] a sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não-
satisfação  de seus membros (e assim, em seus próprios termos, a infelicidade 
deles). O método explícito de atingir tal efeito é depreciar e desvalorizar os 
produtos de consumo logo depois de terem sido promovidos no universo dos 
desejos dos consumidores. Mas outra forma de fazer o mesmo, e com maior 
eficácia, permanece quase à sombra e dificilmente é trazida à luz da ribalta, a não 
ser por jornalistas investigativos perspicazes: satisfazendo cada 
necessidade/desejo/vontade de tal maneira que eles só podem dar origem a 
necessidades/desejos/vontades ainda mais novos (BAUMAN, 2008, p. 64 – grifo 
do autor).  

  

Se na “sociedade sólido-moderna de produtores”, anterior à atual, a satisfação residia 

na promessa de segurança ao longo prazo, a dinâmica da “sociedade líquido-moderna de 

consumidores” se realiza produzindo o que pode ser descartável: mercadorias, desejos, 

promessas, gostos, estilos etc. Nessa sociedade que evita a todo custo justificar e/ou 

legitimar qualquer espécie de infelicidade (BAUMAN, 2008, grifo do autor), o estímulo ao 

consumo está intimamente ligado à ideia de produção de uma felicidade instantânea, 

renovável, mas nunca totalmente alcançável, sob pena de colocar a própria sociedade em 

risco. Para o autor, manter a insatisfação dos seus membros é um dos pressupostos para a 

manutenção desse tipo de sociedade. Neste sentido Bauman e Baudrillard caminham na 

mesma direção, afirmando que a felicidade se tornou o objetivo central desta sociedade, uma 

felicidade rarefeita, pautada no consumo de bens que logo serão substituídos por outros, 

tornando essa busca um movimento constante por ser inconclusivo em sua essência.   

Bauman afirma que, nessa sociedade, as pessoas se tornaram mercadorias vendáveis, 

sendo reconhecidas e interpeladas primeiramente como consumidores/as, o que Baudrillard 

também sugere. Assim, o desejo e a necessidade de se sentir pertencente a ela e de garantir 

para si “um bom valor de mercado” leva os sujeitos a consumirem incessantemente, levando o 

mercado a também produzir incessantemente novas mercadorias, desejos e estilos para serem 

consumidos, com o propósito de tornar as pessoas mais adequadas/os.  

Com relação à identidade e à constituição dos sujeitos, Bauman acredita que em uma 

                                                                                                                                                   
ética romântica dos séculos XVIII e XIX que, associada à ética do consumo, possibilitou, legitimou e facilitou a conduta do/a 
consumidor/a. 
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sociedade em que o ambiente é caleidoscopicamente instável e as propostas de longo prazo 

são vistas como desaconselháveis e indesejáveis, cabe ao mercado oferecer os “kits 

identitários”. Nessa cultura consumista, os sujeitos passam a ser interpelados basicamente na 

condição de consumidores (grifo do autor). A sociedade avalia, recompensa, penaliza seus 

membros a partir da sua capacidade de consumir, da sua capacidade de responder à essa  

interpelação. É o consumo, portanto, que localiza o sujeito nessa sociedade, que o faz ser 

sujeito, que o inclui ou rechaça, valoriza ou desvaloriza, constituindo sua identidade, tornando 

o "consumir" um investimento na afiliação de si próprio à sociedade. Assim, o desejo e a 

necessidade de se sentir pertencente a ela e de garantir para si “um bom valor de mercado” 

leva os sujeitos a consumirem incessantemente, levando o mercado a também produzir 

incessantemente novas mercadorias, desejos e estilos para serem consumidos com o propósito 

de tornar as pessoas mais adequadas/os.  

Sendo assim, uma revista como a MH pode ser bem-vinda por atuar nos dois lados 

desta moeda: servindo como promotora e valorizadora do que o mercado produz e como 

informante do que os sujeitos precisam adquirir (incluindo o corpo) ou descartar para terem 

prestígio nessa sociedade, constantemente se “autofabricando” para manterem-se valiosos/as 

e adequados/as. Um lugar de encontro entre os/as que produzem e os/as que consomem.   

Podemos dizer que essa ideia pode atravessar de certa forma o que colocam 

Baudrillard, Douglas e Isherwood, quando apontam o desejo de distinção como central na 

lógica do consumo atual. Desejar ser distinto em uma sociedade significa ter um valor maior 

em seu grupo e nesta sociedade. No entanto, Bauman explicita esta dinâmica e coloca o 

sujeito contemporâneo como sendo ele mesmo uma mercadoria, quase no mesmo nível das 

que podem ser compradas em armazéns. Essa afirmação, embora possa parecer radical, pôde 

algumas vezes ser percebida nos discursos da MH, como veremos adiante. 

Em síntese, pode-se dizer que a sociedade de consumo pós-moderna associa e 

envolve desejos, hábitos, gostos e necessidades, em uma escala extremamente intensificada, 

tendo a mídia e a publicidade uma estreita relação com este processo de subordinação ao 

consumo e estímulo ao incessante descarte do que é velho e aquisição do novo, sejam coisas, 

ideias ou gostos. Não é possível deixar de relacionar essa lógica com o que está sendo 

analisado neste trabalho. Consideramos, portanto, que alguns dos preceitos de Bauman 

fazem sentido quando nos debruçamos sobre os discursos da revista Men´s Health e dos 

nossos informantes, e nos utilizaremos destes para nossas análises.  

Embora concordemos que essa sociedade está a todo o tempo forjando novos desejos e 

construindo novos patamares de distinção, como já afirmaram Douglas e Isherwood, as 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



75 

  

concepções de Bauman, atravessadas pela ideia de instabilidade e liquidez da sociedade atual, 

empalidecem as permanências, ou desejos de solidez que também podemos perceber em 

inúmeros fatos cotidianos. Desejos e fatos que convivem com a instabilidade e a liquidez do 

mundo contemporâneo que, indubitavelmente, é fortemente marcado pelo consumo. E, 

embora venhamos tomar suas reflexões na análise da revista, acreditamos que desconsidera, 

de certa forma, o sujeito como ator e receptor/a ativo e crítico diante das interpelações das 

mensagens publicitárias que anunciam produtos e ideias e convocam ao consumo.  

Aproximando-nos mais da relação entre novas masculinidades e a revista MH, 

trazemos dois autores ingleses que vêm se debruçando sobre as relações existentes entre 

masculinidades, novo homem, sociedade de consumo e mídia: Sean Nixon (2003), 

pesquisador de Mídia no campo dos Estudos Culturais, e Frank Mort (1996), historiador da 

cultura. Os autores referem-se ao caso inglês, mas, tratando-se de mundo ocidental 

globalizado, suas análises extrapolam essa fronteira. 

Nixon e Mort acreditam que a sociedade de consumo começa a se estabelecer nos anos 

1980. No caso inglês, Mort detecta os primeiros sintomas da implementação do consumo via 

Estado, em 1988, com a formulação de políticas estatais que buscavam impulsionar o 

consumo por considerar que esse seria o caminho necessário e essencial para a recuperação 

econômica depois das crises dos anos de 1970. O alvo dessas políticas era especialmente o 

comércio de varejo. Mas, para que o consumo fosse implementado a ponto de “salvar” a 

economia, seria preciso a criação de uma nova cultura do consumo. E, nesse sentido, o setor 

de marketing das empresas deveria se converter em pontos tão fundamentais quando a própria 

 produção dos bens a serem consumidos, usando a mídia como canal de propagação da nova 

lógica de consumo.40  

A partir dessa diretriz econômica, começa a ser formulada uma profunda 

reconfiguração das crenças sobre o consumo, e os profissionais que atuavam nas áreas de 

produção simbólica – jornalistas e publicitários – passaram a ocupar lugar de destaque, pois 

dependia deles a formulação de ideias positivas sobre o consumo. O que se inaugura é uma 

mudança histórica/econômica na forma de perceber o consumo de varejo e uma mudança 

simbólica na forma de significar o consumo que afetariam não somente a economia, mas toda 

                                                
40 Frank Mort cita como emblemática a declaração que Terence Conran, presidente da Storehouse, grande empresa de venda 
de varejo da Inglaterra, fez em 1984 da nova política e economia. Conran afirma que a área do merchandising havia se 
tornado – ou precisaria se tornar – o setor mais importante de qualquer empresa, e que a venda no varejo passaria a ser a test-
bed da economia do futuro. Cita ainda o exemplo da Henley Center for Forecasting, empresa especializada em prognósticos 
de mercado, que, naquela década, trazia ao público a ideia de que o mercado precisaria se organizar de forma profunda para 
criar nada menos do que novas crenças e valores sobre o consumo, aproveitando-se para isso das novas tendências do 
individualismo.  
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a vida social e cultural, pois uma das estratégias para a implantação da sociedade de consumo 

foi a estimular a relação entre prazer e consumo, provocando mudanças fundamentais no 

estilo de vida e na cultura. 

Tomando uma expressão do Bauman, Mort afirma que o consumo passa a ser o 

cognitive focus of life.41 Afirma ainda que “abandonando o disciplinamento panóptico do 

poder moderno, a vigilância do consumo agora se transformou no supra-sumo das estratégias 

de auto-regulamentação” (MORT, 1996, p. 6, tradução nossa). Uma mudança econômica que 

vai muito além da economia, provocando uma transformação também na divisão do trabalho, 

na produção de novos mapas do poder e de desigualdade em escalas global e local, criando 

novas paisagens simbólicas e físicas, novas reformulações espaciais dos centros das cidades 

com criação de áreas de comércio e dos shopping centers, por exemplo. Aspectos relevantes 

para a construção de novas formas de se viver cotidianamente, de produzir significados sobre 

a vida e de se construir identitariamente.  

  Esse é o cenário da construção de uma nova imagem masculina a partir dos anos de 

1980. Foi a partir daí que os homens, sobretudo os jovens, passaram a ser os novos focos do 

mercado de consumo varejista. A mídia, a publicidade e a moda começam a se ocupar do 

homem e sua relação com o consumo, mas esses debates extrapolam para outras esferas e 

debates sociais nos campos também da política. É esse caldo cultural e de consumo, ou dessa 

“energia”, como sugere o autor, “que surge a figura do ‘novo homem’ – um caráter híbrido 

cuja etiologia não pode ser atribuída a uma única fonte, mas a uma condensação de múltiplas 

relações que temporalmente vinham juntas, um ‘personagem sintoma’ do crescimento 

comercial e da confusão cultural.” (MORT, 1996, p. 15).  

Através de uma “perspectiva otimista da vida e de uma visão fortemente 

contemporânea da masculinidade, esse indivíduo era associado a uma nova forma de 

consumidor” (MORT, 1996, p. 16) e às ideias de uma ética e uma moralidade guiadas pela 

ideia de “parecer chique”, ser ganancioso e competitivo, próprias aos yuppies dos anos 1980. 

Um homem que passa a ser convidado a falar sobre moda e precisará escolher entre as muitas 

ofertas da coleção primavera verão. Mas esse homem passa a ser associado a outros aspectos, 

como a uma nova e mais cuidadosa forma de paternidade. Um homem em meio à proliferação 

de gostos e estilos masculinos do renascimento da moda britânica, após a recessão do final da 

década de 1970.  

Os homens também estavam sendo confrontados com outras mudanças, e “pela perda 

                                                
41BAUMAN, Zigmund. Intimation of Postmodernity, London: Routledge, 1992, p. 49. 
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das certezas tradicionais de gênero” que os levavam “a questionar seus papéis sociais” 

(MORT, 1996, p. 15). Mas, embora as discussões sobre o “novo homem” estivessem 

presentes em várias áreas, era a da cultura do consumo que se fazia mais expressiva naquele 

momento. Esse movimento da moda e do consumo é relacionado pelos autores aos 

movimentos e às políticas para os homossexuais que ajudaram a quebrar estereótipos sexuais 

e a alargar as possibilidades masculinas em muitas áreas. Então, embora possa parecer 

reducionista relacionar mudanças no mercado e na moda com o surgimento do novo homem, 

Nixon e Mort afirmam que é possível perceber a relação destas mudanças com algo mais 

profundo, pois elas implicam na possibilidade de entender e querer estar na moda, por 

exemplo, aspectos que até então eram estranhos ao homem médio. 

É interessante ressaltar ainda que juntamente com o comércio de varejo de roupas para 

homens, as muitas estratégias de marketing das empresas e a proliferação de setores de moda 

masculina nas lojas de departamentos, conforme aponta Mort, as revistas masculinas de 

interesse geral ou de “estilo de vida” que fizessem circular as novas ideias, essenciais naquele 

momento, tornam-se focos importantes dos investimentos financeiros dos empresários. Novas 

revistas que expusessem uma imensa variedade de produtos e serviços e difundissem a nova 

visão masculina sobre o consumo, nos mesmos moldes da visão feminina apresentada pela 

mídia décadas atrás. As revistas atuavam duplamente: como difusoras de ideias e como 

atividade economicamente interessante na esfera da produção.     

 

 

1.3.2 Homens, consumo e moda 

 

 

No estágio atual do capitalismo a publicidade e a moda ocupam um espaço 

fundamental. Neste trabalho tomamos a moda não como restrita às roupas e ornamentos para 

estas, mas como abrangente ao corpo influindo sobre os gestos, os modos de andar, falar, 

pentear etc. (PORTINARI; COUTINHO, 2006). E na revista MH e na construção dos novos 

padrões de masculinidade a moda, veiculada pela publicidade, é fundamental e configura-se 

como um forte elemento de distinção, tanto individual quanto de um grupo, sobretudo quando 

podemos falar de uma moda do corpo ou de um corpo da moda (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2009; LIPOVETZKY, 1989).   

Publicidade e moda não são possíveis sem imagens. Para Guy Debord as imagens se 
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tornaram centrais na pós-modernidade, como afirma em seu livro A sociedade do espetáculo42. 

E Jean Baudrillard afirma o mesmo, no livro analisado na seção anterior, quando diz que as 

imagens são partes fundamentais da sociedade de consumo que analisa. Estamos imersos/as 

em imagens e não é mais possível pensar o mundo e a vida sem elas. É através delas que nos 

informamos, nos divertimos, trocamos informações ou registramos acontecimentos. E não é 

novidade que, para a mídia e a publicidade, as imagens são mais do que ilustração de textos, 

mas divulgadoras rápidas de valores. Por compreendermos a relevância que esses discursos 

têm na MH, como divulgadores do estereótipo de masculinidade, faremos referência às 

imagens em nossa análise sempre que se fizer necessário.  

Sobre a relação entre imagens e publicidade, Douglas Kellner afirma que até o final do 

século XIX a propaganda se utilizava somente de textos, mas, a partir dos anos de 1890, as 

fotografias43 passaram a fazer parte dos anúncios, enquanto os textos se transformaram em 

slogans ou jingles formados por rimas simples. A partir daí, a publicidade se tornou um texto 

social importante, um repertório de informações sobre tendências e valores contemporâneos, 

largamente utilizada pela sociedade de consumo. Ela hoje é um setor da indústria cultural e o 

“discurso público dominante do século XX, com suas imagens e mercadorias, consumo, 

estilos de vida, valores e papéis de gênero deslocando outras formas de discurso público” 

(KELLNER, 1995, p. 111). A publicidade associa valores sociais aos produtos que, quando 

adquiridos, passam a integrar as características do/a próprio/a comprador/a. Assim, um 

homem que compra um creme anunciado na MH compra, além do produto, um jeito de ser 

associado a ele e que está sendo valorizado pela revista. 

 Para Jorge Veríssimo (2008), a publicidade é um “processo de comunicação 

intencional, com conteúdos persuasivos que visam a determinados efeitos numa massa de 

indivíduos” (VERÍSSIMO, 2008, p. 26). Ainda segundo o autor, uma mensagem publicitária 

deve enobrecer o produto, recorrer a estratégias como personagens, cenários e cores e só será 

bem sucedida, ou seja, eficaz e persuasiva, se trouxer em si elementos com os quais o/a 

receptor/a se identifique, viabilizando assim a comunicação. O texto de um anúncio 

publicitário tem duas dimensões: a descritiva/informativa, que é explícita e tem a função de 

constatação; e a persuasiva/incitativa, que é mais ou menos implícita e tem a função de 

incitação.  

Mary Jane Spink et al. (2007, p. 14) afirma que os anúncios publicitários são artefatos 

                                                
42 A quarta das 221 teses formuladas por Guy Debord em seu livro A sociedade do Espetáculo afirma que “ O espetáculo não 
é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens”.   
43 A invenção da fotografia na década de 1820 (a primeira fotografia data de 1827) é o estopim desta centralidade da imagem 
no século XX a que esse e outros autores já citados vêm se referindo.  
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culturais, e como tal eles co-optam o que é corrente na cultura. “A publicidade não formula 

valores e atitudes próprias; absorve e re-direciona repertórios que o público alvo já 

compartilha”. Essa re-interpretação tem o efeito de familiarizar consumidores potenciais com 

um certo estilo e legitimar o produto ou serviço. E a mídia é a ferramenta que faz circular os 

valores, representações e estilos, estando profundamente imbricada com o que veicula.  

Com relação à publicidade e gênero, Iara Beleli (2007) afirma que a propaganda é um 

meio de divulgação da cultura e que corpo é fundamental para transmitir a ideia de 

identificação entre o produto e o consumidor, aspecto dos mais importantes para o sucesso da 

publicidade. As formas de exposição desses corpos e as concepções de gênero e sexualidade 

contidas nas formas de representação são mediadas pelos próprios publicitários a partir de 

suas concepções se gênero e sexualidade. E os estímulos à sexualidade, presentes em textos e 

fotos, são estímulos para o/a consumidor/a.  

Historicamente as mulheres foram os primeiros alvos da publicidade, quando, ainda 

nos anos de 1930, a imprensa e o cinema passaram a disseminar um padrão de aparência e 

beleza feminina que incentivavam o cultivo da magreza, o uso de unhas e cabelos pintados e o 

cuidado geral com o embelezamento, ao mesmo tempo que divulgava os produtos a serem 

comprados para esses fins. Essa nova proposta rompe com os preconceitos que pairavam 

sobre as práticas de embelezamento feminino e esse tipo de cuidado passa a ser compreendido 

como uma obrigação feminina (VERÍSSIMO, 2008; LIPOVETSKY, 1989). Hoje são as 

imagens mais recorrentes nas propagandas, e o corpo feminino pode ser associado 

gratuitamente a diversos produtos que não são destinados a elas, mas aos homens. Um corpo 

“comparável a qualquer elemento passivo ou objeto “desumanizado” que emerge em qualquer 

encenação publicitária, que tanto poderia promover fragrância como qualquer outro produto” 

(VERÍSSIMO, 2006, p. 1708, grifo do autor).    

Mira (1997) recua um pouco mais no tempo ao analisar a relação entre revista e 

mulher na França da segunda metade do século XVIII, período das primeiras publicações 

voltadas para esse público, divididas entre os temas da moda e das causas feministas. No caso 

da moda, essas publicações se popularizam ao longo do século XIX como propagandas dos 

magazines – daí o nome magazines como sinônimo de revista – que surgem com a 

modernização da indústria têxtil e com a produção de roupas em larga escala, o que 

possibilitou o borramento das fronteiras da moda entre as elites e o grande público. Nesse 

período, os homens, sob a égide da sobriedade burguesa, são deixados de lado nas 

publicações, enquanto a figura feminina descolada da família ganha ênfase, associando, daí 

para a frente, a moda ao feminino.  
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Com relação aos homens e a moda, Gilles Lipovetsky (1989) refaz o processo 

histórico de inclusão dos homens na lógica de consumo de moda, estilo e estética. Segundo o 

autor, entre os séculos XVI e XVIII, a moda masculina experimentou um período de 

criatividade e pompa maior que a feminina. Até que a sociedade burguesa, buscando expurgar 

os traços da nobreza da sociedade, inclusive das roupas, impôs um novo padrão de vestimenta 

mais sóbria, sobretudo para os homens. Depois desse período e até os anos de 1960, o uso do 

preto, das cores neutras e do empolado se impõe na moda para homens. Essas regras só 

começam a mudar a partir dessa década, com a produção de roupas “pronto-a-vestir” e, 

principalmente, da sportwear que inclui o uso de cores no vestuário masculino, antes 

compreendidas como inconvenientes. Foi o período também em que as fronteiras que 

marcavam a separação entre moda feminina e masculina começaram as ser desfeitas. E aqui 

podemos lembrar também das mudanças culturais trazidas pelos movimentos de jovens que 

apresentam uma certa androginia no vestir, além de novas cores e formas, como referiu Mosse 

(1996). 

No entanto, Lipovetsky deixa claro que a fluidez na moda no que diz respeito aos 

gêneros se dá mais no sentido da adoção pelas mulheres de roupas masculinas. No sentido 

contrário ainda há uma rigidez dos homens na adoção de certas cores ou de roupas como o 

vestido, que estaria interditado por estar “culturalmente associado à mulher e logo, para nós, à 

moda, ao passo que o masculino, desde o século XIX, se define, em parte pelo menos, contra 

a moda, contra os sinais de sedução, contra o fútil e o superficial” (LIPOVETSKY, 1989, p. 

179). A interdição do uso de vestidos pelos homens tem duplo motivo, portanto.  

A associação entre homem e moda começa a se refazer em meados do século XX e 

mais fortemente a partir das duas últimas décadas daquele século, período em que os homens  

começaram a sofrer o mesmo tipo de investimento publicitário e midiático. Sobre a imagem 

masculina na publicidade Veríssimo (2008) nos informa que até os anos de1970-80 o homem 

era representado classicamente como em ação, absorto no que estava fazendo, alheio ao olhar 

do/a outro/a e à sua beleza, anti-narcisista e jamais nu. Mas, em seguida, os preconceitos com 

relação ao corpo masculino na publicidade e na mídia começaram a se perder levando a uma 

mudança também dessas imagens. Foi também nesse período que os homens começaram a ser 

mais fortemente estimulados a se tornarem consumidores de moda, cosméticos e produtos de 

embelezamento em geral, produtos até então considerados impróprios aos homens.  

Nesse processo altera-se também a forma de exposição do corpo masculino na 

publicidade, e os principais fatores que contribuíram para essa inserção foram: as novas 

metodologias e tecnologias de pesquisa de mercado que revelaram que o uso do corpo nu e de 
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expressões eróticas na publicidade funcionavam como elementos persuasivos; a emergência 

de uma imprensa masculina voltada para a moda e a eclosão da “febre” dos exercícios físicos 

que ressuscitaram o ideal masculino de corpo musculoso; e os movimentos homossexuais que 

expuseram a valorização do corpo e o alto poder de consumo dos gays. (VERÍSSIMO, 2008, 

p. 129). Como um exemplo do contexto nacional, em sua análise sobre imagens masculinas 

na publicidade brasileira, Medrado (2000) afirma que as propagandas vêm divulgando  

imagens erotizadas de homens, vinculadas a produtos para esse público, inclusive, em revistas 

masculinas como a Placar e Playboy.   

Nixon toma como referência o conceito de “sociedade do espetáculo” formulado por 

Guy Debord44 para afirmar que, a partir dos anos de 1980, os homens passaram a estar mais 

expostos nas campanhas publicitárias e a ser estimulados a consumir novos produtos. Mas, 

além disso, também passaram a ser incentivados a “ir às compras”, a estar no shopping, a 

exibirem-se e a sentir prazer nisso, sendo posicionados não mais como espectadores, como 

“os que olham”, sobretudo as mulheres, mas como “os que são olhados”, um “homem 

espetáculo”. Trata-se de uma posição até então historicamente considerada como feminina, 

mas que na nova cultura do consumo começa a também ser ocupada pelos homens, uma vez 

que o “espetáculo” constitui-se como parte e instrumento de unificação dessa sociedade, em 

que a imagem é mediadora entre as pessoas e um elemento fundamental  (NIXON, 2003). 

  Tratando da relação entre novo homem e o mercado de moda de varejo, ou para o 

grande público, Nixon afirma que, a partir dos anos de 1980, o mercado de moda e o design 

de roupas masculinas começam a tomar outros rumos, expandindo-se e diversificando. O 

autor cita, como exemplo, as categorias de homens consumidores criadas pela agência 

McCann-Erickson´s “Man Study” para orientar o mercado na produção de moda: avant-

gardians, pontificators, self-admirers, self-exploiters, chameleons, token triers, sleepwalkers 

and passive endurers (NIXON, 1992, p. 157).  

Trazendo o exemplo da Inglaterra, a moda masculina começa a se projetar no começo 

dos anos de 1980. Ganha ênfase nas escolas de moda e arte como um novo, promissor e 

desafiador nicho de mercado, pois fazer uma nova moda para os homens se apresentava sob a 

ideia de quebra de barreiras. Essa nova moda traz um novo senso de criatividade e as roupas 

                                                
44 Guy Debord, em um livro chamado A sociedade do espetáculo, escrito em 1967, forjou o conceito de “sociedade do 
espetáculo” para se referir à sociedade de consumo, que passa a se constituir após a Segunda Guerra Mundial, e que tem na 
imagem e no espetáculo os seus focos centrais. A partir de 221, teses o autor sedimenta sua teoria do espetáculo, cuja 
primeira dela diz o seguinte: “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia 
como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai nas fumaça da representação”. No 
prólogo da terceira edição francesa, publicada em 1991, o autor afirma que desde a sua publicação, não aterou em nada o seu 
livro.  
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ganham estampas floridas, tecidos mais leves e são apresentadas por modelos masculinos que 

começam a mostrar um novo “visual” no corpo e nas expressões menos sisudas. A ênfase era 

na “moda de rua”, ou moda para se usar no cotidiano, que usava elementos da moda mais 

esportiva e, ao mesmo tempo, uma reformulação dos ternos ou, na verdade, retomada das 

jaquetas e das calças mais amplas usadas nos anos de 1940-50.  

Paralelamente, o interesse pela moda masculina nas escolas, embora de forma mais 

comedida, chega à indústria de moda masculina tradicional e, em seguida, ao público médio e 

popular. Os grandes ateliês de costura também começam a lançar suas coleções masculinas 

inovando nas formas, cores e nos modelos que as apresentavam nas passarelas – homens 

carecas, fortes, negros, entre outras inovações com, por exemplo, expressão facial marcada 

por sorrisos e maquiagem. E, diferente do que acontecia, foi a moda da rua – o que os homens 

estavam começando a vestir nos centros urbanos como Londres e Nova Iorque e a moda do 

body-building – que inspiraram os grandes costureiros a criar essas coleções masculinas 

(NIXON, 2003).45 E, apesar das inovações terem sido inspiradas e lançadas nos centros 

urbanos, a moda sempre circulou rapidamente pelo mundo e, sob a ordem da globalização, 

esse processo foi certamente acelerado, e tudo que fosse produzido nesses centros, de ideias a 

roupas, chegava rapidamente às extremidades do mundo ocidental. 

 Podemos dizer que se trata de um processo similar ao que levou à criação do termo 

metrossexual. Ou seja, embora tenha sido rapidamente tomado pela mídia, o metrossexual, o 

novo homem e as novas modas masculinas já estavam nas ruas, nasceram sem o estímulo da 

mídia, embora sob a batuta da sociedade de consumo, mas também de outros processos 

históricos. Sobre a mudança no posicionamento masculino para o consumo, Mort (1989) 

afirma que a explosão da moda masculina na década de 1980 possibilitou o alinhamento de 

diversos tipos de you’s, ou de modos de distinção, ou uma proliferação de individualismos. 

Essas mudanças no mercado levam ao surgimento, na Inglaterra, da ideia de um novo homem 

intimamente atrelado à sociedade de consumo que se construía. Um novo homem somente no 

que diz respeito aos aspectos exteriores, os que convinham às necessidades de consumo de 

uma sociedade que precisava se recuperar da crise econômica dos anos de 1970-80.  

Mas, para alcançar o público masculino, a publicidade precisou articular a ideia de 

homem consumidor que surgia e os traços de uma masculinidade tradicional. Como exemplo 

                                                
45 Costureiros famosos como Jean Paul Gaultier e Yohji Yamamoto lançam suas primeiras coleções de moda masculina entre 
1983-85. Ele inova na passarela, lançando camisetas sem costas ao estilo dos piratas, uma moda sensual para homens. O 
estilista se disse inspirado no que via nas ruas em Nova Iorque e Londres: homens que trocaram as calças tradicionais por 
calças com culotes e corpos que mostravam a nova mania do body-buiding. Em seguida, lança de forma mais mercadológica, 
uma moda masculina que incluiu calças mais justas, jaquetas jeans, blusas com capuz tendo se tornando o primeiro costureiro 
famoso a vestir o novo homem urbano (NIXON, 2003).  
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dessa articulação, Veríssimo (2008) nos conta que nos anos 1970 uma estratégia bastante 

utilizada para a introdução do perfume como produto para homens foi a vinculação de certos 

aromas à ideia de “masculinidade brutal”, uma vez que o produto era até então vinculado às 

mulheres e à homossexualidade.  Voltando o olhar para a MH a partir do exemplo trazido por 

Veríssimo, podemos supor que, para apresentar e incentivar o uso de produtos que 

historicamente não se vinculam à imagem de masculinidade, como os cosméticos, a 

necessidade de se estabelecer relações com a masculinidade parece ser bastante importante. 

Essa parece ser a estratégia usada pela MH que apela para uma insistente relação entre o 

modelo de masculinidade que vem ajudando a construir e que tem como marca o consumo 

desses produtos, e aspectos tradicionais da masculinidade, como a virilidade e as conquistas 

profissionais.  

Por fim, sendo a moda e o corpo temas centrais na MH, voltamos a Gilles Lipovetsky 

(1989), pois nos chamou a atenção certas afirmações feitas pelo autor no texto escrito há mais 

de vinte anos. Por exemplo, o autor afirma que, diferente das mulheres que “retalham” o 

corpo analiticamente, observando e cuidando de detalhes como olhos, lábios, pele, seios, 

nádegas etc., os homens, mesmo a partir do momento de mudança que se estabelece nos anos 

de 1960 que ele chama de “neonarcisismo masculino”, são menos analíticos com relação ao 

seu corpo, preocupando-se com a imagem global e com alguns poucos detalhes como as rugas 

do rosto, a calvície e o "”estômago”. Em suas palavras, “o narcisismo masculino é mais 

sintético que analítico” (LIPOVETSKY, 1989, p. 184). Em outro momento, afirma que esse 

processo de observação do corpo desencadeia nas mulheres “um inevitável processo de 

comparação com as outras mulheres, uma observação escrupulosa do físico em função dos 

cânones reconhecidos” (LIPOVETSKY, 1989, p. 184). Mais adiante, o autor afirma que “as 

sociedades modernas assentam não só no princípio de igualdade entre os seres, mas também 

no princípio de desigualdade do ‘belo sexo’: a beleza mantém-se um atributo, um valor 

particular do feminino, que é admirado, encorajado e exibido em profusão nas mulheres, mas 

pouco nos homens”(LIPOVETSKY, 1989, p. 187). E, por fim, chamou nossa atenção a 

seleção feita pelo autor dos hábitos próprios às mulheres, mas que são interditados aos 

homens, que incluem maquiagem e depilação.  

Ao tomarmos os discursos da revista MH e de alguns entrevistados e compararmos 

com o que disse Lipovetsky, se o uso do vestido ainda é um tabu para os homens, podemos 

dizer que a moda, a preocupação com a sedução e a futilidade – para usarmos o termo 

empregado pelo autor – começaram a fazer parte do repertório de interesses masculinos. E 

que, além disso, a preocupação com os detalhes estéticos e a “retaliação” do corpo passaram a 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



84 

  

ser também um atributo masculino, embora a calvície, a barriga e as rugas do rosto ainda 

sejam pontos importantes nas suas preocupações, haja vista a exploração desses detalhes na 

MH.  

Sobre a interdição da depilação, é clara a mudança uma vez que é incentivada por essa 

e outras revistas e pode ser percebida claramente no cotidiano, sobretudo entre os homens 

jovens praticantes de musculação, que argumentam que os pelos no peito “atrapalham” a boa 

exposição da musculatura e ainda foi relatada por nossos informantes como uma prática 

adotada. Em relação à maquiagem, a interdição continua, mas, em contrapartida, retirar alguns 

pelos das sobrancelhas está se tornando um hábito entre os homens mais jovens, 

independentemente da orientação sexual, que buscam um visual mais “limpo” no rosto, como 

referiu um dos entrevistados. E ainda, se tomarmos como referência a revista e autores como 

Nixon (1992, 2003) e Mort (1996), concluiremos que o narcisismo, a sensualidade, a 

valorização e encorajamento da busca da beleza e a exibição de si já podem ser facilmente 

identificadas entre os homens, embora ainda possam ser considerados comportamentos mais 

femininos. 
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2 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

2.1 Metodologias de construção e análise dos dados 

 

 

Para o antropólogo Gilberto Velho, a “realidade” sempre passa pelo filtro de 

determinado ponto de vista do observador, tornando o rigor científico uma “objetividade 

relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa” (VELHO, 1978, p. 43), 

pressupostos também importantes na Análise do Discurso. Junta-se a isso o fato de que, em 

pesquisa qualitativa, os discursos construídos e analisados resultaram de negociações entre o/a 

pesquisador/a e os sujeitos da pesquisa. Mas entre os aspectos e filtros sócio-culturais que 

atravessaram a construção e análise dos dados desta pesquisa, há um para o qual chamamos 

especialmente a atenção: foi uma mulher que leu as revistas e os editoriais, que entrevistou os 

homens e que analisou esses discursos. A palavra “mulher” está no singular por considerar a 

autora desta pesquisa, mas outras mulheres (e somente mulheres) estiveram envolvidas nas 

atividades descritas, co-construtoras e co-analistas dos dados, co-autoras deste trabalho. E 

acreditamos que por mais que tentemos “neutralizar” as marcas de gênero, elas ainda poderão 

ser percebidas neste trabalho.  

Como forma de construção dos dados no que diz respeito aos informantes, optamos por 

entrevistas semi-estruturadas e grupos focais. Com relação à revista e os editoriais, realizamos 

uma leitura criteriosa e fichamentos. O grupo focal foi escolhido como técnica de abordagem 

por permitir que em um tempo relativamente curto se possa conhecer crenças, valores, 

representações sociais, conceitos vigorantes no grupo, zonas de conflito e pontos de vista de 

um dado grupo acerca de um tema específico (FRASER; GONDIM, 2004; LERVOLINO; 

PELICIONI, 2001; MINAYO, 1999). Segundo Fraser, “o grupo focal permite ampliar a 

compreensão transversal de um tema, ou seja, mapear os argumentos e contra-argumentos em 

relação a um tópico específico, que emergem do contexto do processo de interação grupal em 

um determinado tempo e lugar (jogo de influências mútuas no interior do grupo)” (FRASER; 

GONDIM, 2004, p. 149-150). 

Para Maria Cecília Minayo (1999), essa técnica de abordagem permite, além do  

confronto de opiniões, a emergência de novas indagações e/ou o abandono de outras a partir do 

surgimento de fatores ainda desconhecidos pelo/a pesquisador/a, aspecto fundamental na 

abordagem qualitativa. Além disso, esse procedimento de coleta possibilita a interação entre o/a 
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pesquisador/a e os sujeitos, essencial para uma pesquisa que visa à compreensão de dados 

subjetivos, como é o caso desta.  

Quanto às entrevistas semi-estruturadas, Fraser e Gondim (2004) observam que essa 

técnica em pesquisa qualitativa é recomendada quando o objetivo é compreender os modos de 

percepção da realidade, pois possibilita atingir um alto nível de compreensão dos atores sociais. 

Em ambas as técnicas, está claro que os discursos construídos são textos negociados que 

envolvem pesquisador/a e entrevistado/a na produção do conhecimento, a partir de trocas 

verbais e não verbais. A intenção ao se utilizar ambas as técnicas é dar voz ao outro e 

compreender de que perspectiva ele/a fala, tendo-se em mente que a abordagem qualitativa 

compreende que a realidade social não tem existência objetiva independente dos atores sociais, 

sendo construída no processo de interação social. Também está claro que a entrevista e os 

grupos focais permitem uma compreensão parcial da realidade possível, construída naquele 

momento, naquelas condições e que é ainda atravessada pelas condições de sua época, 

localidade, classe social, escolaridade, entre outras variáveis que vão influenciar na construção 

dos discursos dos informantes e do entrevistador. É importante dizer que, sendo o espectro de 

opiniões algo limitado, se os informantes compartilham algumas similaridades, como no caso 

dessa investigação, mais relevante que o número de informantes é saber se nessas interações 

discursivas foram construídos conteúdos significativos que ajudem a compreender as questões 

de pesquisa (FRASER; GONDIM, 2004). É o que acreditamos ter conseguido com as 20 

entrevistas e os dois eventos de grupos focais que reuniram um total de 11 homens.   

Sobre o critério de escolha dos informantes, que será melhor descrito em seguida,  

preocupamo-nos, no caso dos não leitores, em reunir homens que tivessem pelo menos duas 

das  características principais do leitor projetado da revista: pertencerem às classes médias ou 

altas, residirem no ambiente urbano, estarem na faixa etária entre 20 e 50 anos, cursarem ou já 

terem concluído o curso superior. Alguns homens reuniram todas estas qualidades. Entre os 

leitores não houve qualquer delimitação. Quanto aos grupos focais foram realizados com 

grupos naturais, ou seja, homens que já se conheciam do ambiente acadêmico ou de trabalho, e 

que continuariam a se relacionar depois do evento. Aspectos fundamentais para se refletir sobre 

os dados construídos nestes eventos. E tínhamos claro que nos grupos focais não seria 

conveniente haver jornalistas ou profissionais das ciências médicas que pudessem trazer para a 

conversa uma abordagem dos temas e da mídia a partir de teorias de sua área de atuação.  

Como aponta Minayo (1999), as pessoas que vivem em um mesmo ambiente social 

tendem a compartilhar os modos de perceber a realidade, o que significa que as opiniões 

individuais podem ser representativas de um grupo inserido em um contexto específico. Então, 
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apesar do cuidado de seleção dos informantes, estava claro para nós que qualquer homem 

adulto, morador de um centro urbano, que participe do mercado de trabalho, frequente uma 

universidade e/ou interaja com a mídia em seu cotidiano teria condições de opinar sobre saúde, 

corpo e sexualidade masculina, sobre as novas demandas direcionadas aos homens e sobre as 

mudanças que as normas de gênero vêm sofrendo nos últimos anos. Essas opiniões poderiam 

ser tomadas como representativas de um grupo de homens que poderia ser ou vir a ser leitores 

da revista Men´s Health, um critério que considerávamos importante.   

 

 

2.1.1 Primeiros passos na construção dos dados 

 

 

Nossos  primeiros informantes foram os participantes das quatro entrevistas de cunho 

exploratório, realizadas entre os dias 15 de outubro e 22 de novembro de 2008. Chegamos ao 

primeiro informante (que chamaremos de M) através do dono da academia que frequentamos e, 

aos demais, por indicação desse entrevistado. As entrevistas tiveram a função de nos apontar 

caminhos de investigação e ajudar no refinamento do roteiro das entrevistas que seriam 

realizadas posteriormente. Nesse momento, estávamos interessadas em entrevistar apenas 

leitores, critério que foi modificado depois do exame de qualificação. As entrevistas semi-

estruturadas seguiram o roteiro em anexo e foram concedidas mediante assinatura de um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO D).  

A análise parcial destas entrevistas fazia parte do projeto apresentado no exame de  

qualificação. No entanto, no exame os membros da banca sugeriram a realização de grupos 

focais com homens leitores ou não revista. Decidimos posteriomente que, tratando-se de não 

leitores, os informantes deveriam ter, pelo menos, duas das características do leitor projetado: 

pertencer às classes médias, ter idade entre 25 e 45 anos, nível superior de escolaridade etc. 

Além disso, os grupos focais seriam realizados com homens pertencentes a grupos naturais. Ou 

seja, homens que se conhecem por compartilhar o mesmo espaço de trabalho, estudo, lazer etc, 

pois seria muito mais difícil reunir homens adultos em outra situação.  

Por questão de praticidade, iniciamos a busca dos participantes em cursos da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para satisfazer ao perfil que delimitamos 

para os entrevistados, procuramos os cursos de Pós-graduação em Engenharia e Direito por 

serem cursos que historicamente têm um número maior de alunos do que de alunas, embora 

esse quadro venha mudando nas últimas décadas; porque são considerados de excelência na 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



88 

  

UERJ, o que também nos daria mais chances de encontrarmos alunos das classes médias e alta 

com idade superior a 25 anos. 

Como estratégia de aproximação com esses alunos, visitamos as coordenações dos 

referidos cursos, buscando informações sobre horários de turmas, número de alunos, nome 

dos/as professores/as etc., e visitar as turmas. No entanto, apesar do nosso esforço e da inicial 

disposição de alguns alunos, só conseguimos a confirmação de 12 alunos do curso de 

Mestrado em Engenharia da Computação, graças ao professor de Metodologia de Pesquisa 

que se dispôs a ceder um horário da sua aula, o que facilitaria a reunião dos alunos. No 

entanto, somente três alunos participaram do evento.  

A dificuldade de mobilizar homens para a realização dos grupos focais nos cursos de 

Pós-graduação nos fez recorrer aos cursos de graduação em Engenharia também da  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sem, no entanto, abandonar os critérios de 

escolha desses homens referidos anteriormente. Visitamos quatro turmas do horário noturno e 

duas do horário diurno. Nessas turmas, apesar da boa recepção e interesse pelo tema, poucos 

se disponibilizaram a participar e nos informaram seus telefones e emails. Porém, mesmo 

esses poucos, quando foram contactados para confirmarem o dia e o horário pré-agendado, 

declinaram do convite.  

  A partir da rede de relações pessoais, tentamos estabelecer um novo ciclo de contato 

com homens no perfil adequado para a pesquisa. Com essa estratégia, conseguimos reunir oito 

homens, funcionários de uma empresa de transportes marítimos, em um evento de grupo 

focal. No entanto, ainda eram poucos os entrevistados e optamos por voltar à metodologia de 

entrevistas semi-estruturadas. A partir dessa determinação, encontrar os não leitores dispostos 

a conceder entrevista foi mais fácil. Entrevistamos dois alunos de graduação do curso de 

Engenharia da UERJ e sete homens também funcionários da empresa. Nenhum desses 

informantes havia participado dos eventos de grupo focal.  

Quanto aos leitores, seguimos a orientação do editor da revista46 e fizemos uma 

pesquisa nas 44 comunidades do site de relacionamento Orkut dedicadas à publicação. Para ter 

acesso aos membros das comunidades, criamos um perfil específico para a pesquisa em que 

nos apresentávamos e explicávamos nossos objetivos. Depois disso, entrávamos nas diversas 

comunidades e, a partir do critério de idade e acessibilidade (muitos dos perfis são bloqueados 

ao envio de mensagens por pessoas desconhecidas), fazíamos o convite a alguns membros para 

                                                
46 Durante a entrevista perguntamos ao editor sobre a possibilidade de termos acesso a alguns leitores que fazem contato com 
a revista. A resposta foi negativa, mas acompanhada da sugestão de procurarmos estes sujeitos no site de relacionamento 
Orkut.  
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que nos retornassem o contato a fim de agendarmos uma conversa via internet, online, pelo 

MSN. Foram enviados 26 convites para a participação e cinco homens aceitaram participar. As 

entrevistas foram realizadas através do MSN em horário de encontro combinado. Foram 

realizadas mais duas entrevistas com leitores a partir de indicação de amigos: uma pelo MSN e 

uma face a face.  

Os discursos foram construídos, portanto, a partir de vários tipos de interação. A 

articulação das técnicas se fez necessária para adequarmos a possibilidade de acesso aos 

informantes e nossos objetivos de pesquisa. E, apesar da dificuldade de realização dos grupos 

focais, por exemplo, foi a articulação dos dados construídos a partir dessas técnicas que nos 

permitiu ampliar, complementar e enriquecer muito a pesquisa.  

Ao citarmos os discursos construídos nos grupos focais e entrevistas, serão assinaladas 

a forma de sua construção. Mas não nos preocuparemos em fazer distinção entre entrevistas 

via internet ou face a face, uma vez que as conversas pelo MSN, tendo sido online,  

produziram uma “quase” interação face a face.  

Quando tomamos como preceitos norteadores a Análise do Discurso, devemos lembrar 

que os discursos só fazem sentido se contemplados a partir das suas condições de produção. 

De modo mais geral, os sujeitos entrevistados estão submetidos às condições históricas, 

culturais e de classe, à sua formação profissional e escolaridade, às normas de gênero, às 

normas da sua geração e da localidade onde mora, à sua etnia e origem social etc., aspectos 

que juntos formam os seus discursos. Mais especificamente, nos discursos construídos nas 

entrevistas, deverão ser levados em conta, além da forma de interação, o fato de estarem 

sendo gravados em áudio e de terem uma mulher pesquisadora como interlocutora, em uma 

conversa que tratava de temas importantes para a construção das masculinidades. No caso dos 

grupos focais, além desses constrangimentos ainda havia a(s) assistente(s) de pesquisa, a 

câmera de vídeo e a interlocução com os colegas, pois devemos lembrar que se tratavam de 

grupos naturais, ou seja, os sujeitos já se conheciam anteriormente à realização do evento e 

continuariam se relacionando depois dele.   

Consideramos leitores os informantes quem comprar, assinar ou lêem frequentemente 

a publicação, revelando um interesse pelos temas e um alinhamento com a masculinidade 

construída pela revista, mesmo que esse alinhamento não se dê em relação a todos os 

aspectos, como ficou claro nos discursos. Singularidades que diferenciam os discursos dos 

leitores e dos não leitores. Apesar disso, há muitas coincidências entre os roteiros de 

entrevistas para leitores e não leitores, pois estávamos interessadas tanto na apreciação dos 

sujeitos sobre os temas da pesquisa quanto sobre sua impressão acerca da revista. 
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2.1.1.1 Realização dos grupos focais 

 

 

Foram realizados dois eventos de grupos focais envolvendo um total de oito homens: 

três homens no evento realizado na UERJ e oito no realizado em uma empresa de navegação  

localizada no centro do Rio de Janeiro. Todos não leitores da revista. As informações sobre 

esses informantes estão no APÊNDICE A. Os eventos foram gravados em áudio e vídeo, 

transcritos por uma mesma pessoa e revisado pela pesquisadora. Os participantes de ambos os 

grupos foram informados de que o evento seria gravado em vídeo com o único propósito de 

facilitar a transcrição dos seus discursos, e participaram mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Após uma rápida conversa inicial, os homens foram 

convidados a falar/conversar sobre os temas da pesquisa. Num segundo momento, foram 

convidados a folhear algumas edições da revista Men´s Health e a discorrer um pouco sobre o 

que viam e liam. Os informantes preencheram ainda um formulário de identificação 

(APÊNDICE C) que tinha como objetivo traçar um perfil desses sujeitos sobre aspectos 

como: hábito de práticas esportivas, cuidados com saúde e estética, orientação sexual e estado 

civil. 

Os grupos focais foram realizados com homens que já se conheciam do ambiente de 

trabalho ou acadêmico, grupos naturais. As/os pesquisadoras/es recomendam números que 

variam entre seis e 15 integrantes para a formação de um grupo focal (LERVOLINO; 

PELICIONE, 2001; RESSEL et al., 2008). Ressel et al. (2008) afirma que, com grupos 

maiores, pode-se chegar a uma gama maior ideias e opiniões, enquanto, nos menores, é 

possível o aprofundamento de temas. Estas distinções corresponderam à realidade no nosso 

estudo, pois ficou claro que durante o grupo focal que reuniu três homens (Rob, Luiz e Pablo), 

os participantes tiveram mais tempo para aprofundar suas ideias e nós também tivemos mais 

espaço para fazer perguntas. Enquanto no grupo focal com oito participantes, apesar de ter 

sido muito rico e interessante, os informantes falavam dos temas propostos de forma mais 

rápida.  

As/os pesquisadoras/es também variam de opinião com relação ao fato de os 

participantes se conhecerem e formarem grupos naturais ou não. As/os que acreditam que o 

melhor é não se conhecerem argumentam que partilharem o mesmo espaço depois da 

realização do grupo pode inibir a exposição das ideias. Mas acreditamos que o que não 

podemos perder de vista é a ideia de que os discursos construídos são sempre contigenciados e 

negociados no grupo ou com a/o entrevistadora/o. Aspecto que não pode ser ignorado durante a 
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análise dos dados. Mas as pesquisadoras concordam que o grupo deve ser homogêneo ou 

guardar, pelo menos, algumas características comuns entre seus membros. Em nosso caso, os 

grupos eram naturais e homogêneos em boa medida.  

O primeiro grupo focal foi realizado com três alunos, dois brasileiros e um peruano, do 

curso de mestrado em Engenharia da Informação da UERJ, com idade entre 32 e 46 anos. 

Apenas um homem era solteiro. Foi realizado em uma sala da Universidade, no turno da tarde, 

durante um horário cedido pelo professor da turma. A sala foi arrumada de forma a reunir os 

homens em semi-círculo diante de uma mesa que continha algumas edições da revista abertas 

em páginas específicas de matérias sobre os temas da pesquisa: saúde, corpo e sexualidade. 

Mas os homens, após o primeiro contato com a revista, poderiam manipulá-las, como o 

fizeram. O evento teve a duração de 1 hora e 5 minutos e a assistência de uma pesquisadora do 

Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM) e uma aluna do curso 

de Mestrado do Instituto de Medicina Social (IMS/UERJ).  

O segundo grupo focal foi realizado com funcionários de uma empresa de transporte 

marítimo. O evento se deu na sala de reuniões da empresa, teve a duração de 1 hora e 20 

minutos e contou com a participação de oito homens entre 29 e 50 anos. Os dados dos 

informantes estão na tabela em anexo, mas podemos adiantar que todos ocupavam cargos 

administrativos na empresa e, com exceção de um que não havia concluído o curso superior 

em Ciências Contábeis, os demais tinham o terceiro grau completo nas carreiras de 

Administração de Empresas, Direito, Ciências Contábeis, Gestão Empresarial, Ciências 

Náuticas, Engenharia. Havia homens solteiros e casados, todos se declararam heterossexuais e 

apenas um era negro. Os homens sentaram-se em torno de uma mesa grande onde estavam 

dispostas algumas revistas, também abertas em matérias específicas sobre os mesmo temas. 

Nesse evento tivemos a assistência de uma colega psicóloga que desenvolve atividades na 

área de formação em Sexualidade e Gênero. O grupo contou com a participação de oito 

homens, mas quatro deles tiveram participação incipiente e/ou saíram  da sala com frequência 

alegando problemas com o trabalho. Esses informantes, apesar de considerarmos que 

participaram do evento, não se pronunciaram.  

 

2.1.1.2    Realização das entrevistas 

 

Foram realizadas 20 entrevistas: nove com não leitores e 11 com leitores da revista47. 

                                                
47 Leitor é o homem que assina, compra ou lê regularmente a revista. Alguns informantes afirmaram já ter lido e comprado a 
revista, mas não se descreveram como leitores.   
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As entrevistas se dividem ainda em realizadas face a face e via internet pelo MSN, online. 

Entre os não leitores, foram realizadas nove entrevistas face a face: sete homens funcionários 

da empresa de transporte marítimo que não haviam participado do grupo focal. E  dois alunos 

do último ano do curso de graduação em Engenharia da UERJ que também não haviam 

participado do grupo focal na Universidade. Com leitores, foram realizadas cinco entrevistas 

face a face, incluindo-se as exploratórias, e seis pelo MSN. De modo geral, as entrevistas por 

MSN tiveram a duração entre 40 minutos e uma hora e, as entrevistas ao vivo, entre 30 

minutos e uma hora e vinte minutos.  

Consideramos leitores, além dos que compram e assinam, os que lêem a revista com 

certa frequência e que assim se declararam. Encontramos homens que, apesar de já terem 

“passado os olhos nas bancas”, lido de amigos ou mesmo comprado algumas edições, não se 

construíram como leitores, então não serão considerados leitores. Não nos preocupamos se os 

leitores correspondiam ao perfil da revista, pois não corresponder a este perfil já seria um 

dado relevante para a pesquisa.  

O roteiro de entrevistas não era o mesmo para leitores e não leitores, embora muitas 

das perguntas coincidissem, pois nosso propósito era, além da impressão sobre a revista, 

investigar o que os homens – leitores ou não – tinham a dizer sobre corpo, saúde e 

sexualidade masculina. Optamos também por modificar algumas perguntas a partir da faixa 

etária, por considerar que as normas de gênero e as concepções acerca das masculinidades 

vêm sofrendo alterações nos últimos anos e a geração a que pertencem os entrevistados têm 

relevância especial em suas concepções sobre essas mudanças (APÊNDICE C). 

Nas entrevistas com os leitores, além de abordarmos os temas da pesquisa – corpo, 

saúde e sexualidade –, buscamos saber também suas percepções sobre a revista – o que 

criticam e o que mais gostam –, os motivos que os levam a ler/comprar/assinar a revista, os 

aprendizados que vêm adquirido através desta publicação, se a revista os está influenciando 

ou não na adoção de novos hábitos etc. Com os não leitores, só nos era dada a possibilidade 

de explorar a relação dos entrevistados com os temas centrais do trabalho, suas percepções 

sobre os novos modelos de masculinidade e uma apreciação sobre a revista a partir das que 

eram apresentadas no momento da entrevista, embora alguns tenham afirmado conhecê-la 

pelo menos das bancas. Foram, portanto, entrevistas distintas e assim serão tratadas. 

As entrevistas foram realizadas mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Nas realizadas via MSN procedemos da seguinte forma: o Termo era enviado 

ao participante que, após sua leitura, confirmava por escrito o aceite do mesmo. Esses textos 

estão gravados e têm o peso de documento. As entrevistas realizadas por MSN não contaram 
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com microfone ou câmera de vídeo. Algumas vezes, sugerimos que ligássemos o microfone, 

mas ou o entrevistado não tinha ou preferia escrever. As conversas foram, portanto, totalmente 

escritas pela pesquisadora e pelos entrevistados, tendo gerado um arquivo de texto que foi 

gravado. As demais foram gravadas em áudio e transcritas. 

Destacamos como pontos positivos das entrevistas realizadas pelo MSN a 

acessibilidade aos entrevistados, que poderiam ser homens de várias partes do Brasil, o que 

nos pareceu bastante interessante; a retomada do contato com o entrevistado para tirar 

dúvidas, como aconteceu com alguns, também é facilitada; o alargamento do horário e dias 

possíveis para a entrevista e a produção imediata do texto escrito, pois cada conversa é 

gravada no histórico do MSN e pode ser recuperada. Os pontos negativos são a necessidade 

de escrita quando o entrevistado não conta ou não deseja usar microfone, como ocorreu em 

todas as entrevistas; a impossibilidade de percebermos os discursos não verbais, pois não 

foram usadas câmeras; a possibilidade da perda da espontaneidade imediata na resposta, pois 

o entrevistado poderia alterar seu texto antes de enviá-lo para seu/a interlocutor/a, fator que 

era amenizado quando conseguíamos manter um ritmo mais rápido na “conversa/escrita”. 

Todas essas peculiaridades foram percebidas logo na primeira entrevista, o que facilitou a 

realização das subsequentes, embora nem sempre tenhamos obtido o sucesso desejado.  

É interessante ressaltar que acreditávamos que, sendo uma conversa entre um homem e 

uma mulher que tinha entre um dos assuntos a sexualidade, o quase anonimato dos/as 

interlocutores/as nas entrevistas pelo MSN facilitaria o diálogo. Mas percebemos que o meio 

não interferiu de forma importante nisso, e os entrevistados, sobretudo os mais jovens, 

demonstraram timidez para falar de suas experiências amorosas e sexuais e sobre suas 

impressões sobre a revista nesses quesitos.  

Os diálogos transcritos neste trabalho foram copiados quase que na íntegra dos 

históricos do MSN. Por terem sido escritos de forma rápida e com pouco compromisso com 

pontuação, por exemplo, uma vez que o mais importante era manter o ritmo da conversa, os 

textos do histórico sofreram algumas poucas alterações somente para melhorar a 

compreensão. Esses discursos guardam algumas marcas das peculiaridades referidas, que 

tentaremos amenizar com nossas apreciações.  

Os homens entrevistados na empresa não foram os mesmos participantes do grupo 

focal. Apesar destas entrevistas terem sido realizadas apenas na presença da pesquisadora e 

em uma sala isolada, não se pode ignorar o fato de ser o local de trabalho daqueles homens e 

de terem sido convidados por uma colega de trabalho, a irmã da pesquisadora. No caso das 

entrevistas realizadas na universidade, consideramos que, mesmo sendo o local de estudo dos 
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entrevistados, esse fato não teria o mesmo peso. 

Realizamos ainda entrevista com o editor da revista, o jornalista Airton Seligman, 48 

anos. Objetivávamos conhecer melhor a revista – os motivos que levaram a Editora Abril a 

publicá-la no Brasil, a dinâmica da sua produção, o ponto de vista do editor sobre ela etc. 

Esses discursos serão tomados como “a voz da revista” no capitulo de análise dos dados, 

articulados e complementares aos discursos da própria revista – textuais e imagéticos – 

analisados por nós. 

O contato foi feito via email da redação disponível na página de serviços da revista. 

Desde o primeiro momento, Seligman se mostrou disponível para a conversa, se preocupando 

somente em conhecer o teor da pesquisa. Fomos a São Paulo na primeira quinzena de 

novembro de 2008 para a entrevista em sua sala na redação da Men´s Health, na Editora 

Abril. A conversa durou uma hora e trinta minutos, aproximadamente, foi gravada em áudio e 

concedida mediante Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO D). Entre os termos desse 

Consentimento, constava a autorização para a declaração do nome do entrevistado, uma vez 

que só há um editor da revista48. Alguns dias depois, já em Niterói, telefonamos para ele a fim 

de elucidar algumas dúvidas surgidas após a leitura cuidadosa da entrevista. Mais uma vez ele 

nos atendeu com cordialidade e respondeu às perguntas.     

Quanto a essa entrevista, sobretudo a realizada face a face, vale a pena outra 

observação. Tratava-se do homem responsável pela revista no Brasil, o coordenador da sua 

produção, a pessoa que interfere enormemente em suas pautas, que fecha as edições a cada 

mês e que, talvez por isso, tenha demonstrado algumas vezes manter uma relação quase 

paternal e de controle sobre a Men´s Health49. Além disso, ele estava falando da revista em 

nome da Editora Abril, uma enorme responsabilidade, e demonstrou ter um discurso pronto  

sobre a revista que precisávamos atravessar para alcançar questões menos superficiais50. E 

como fazer isso e ainda imprimir um tom de neutralidade diante de um interlocutor tão 

precavido, seguro, informado sobre a revista e experiente com relação a conceder e formular 

entrevistas? Por isso, além da ansiedade que precedeu a conversa e do medo de não 

conseguirmos aproveitar como queríamos aquele momento com o editor, durante todo o 

tempo fomos atravessadas pelo receio de que algumas perguntas pudessem trazer problemas.  

                                                
48Mas apresentamos a ele dois modelos de Termos de Consentimento: um que guardava o anonimato e outro que revelava o 
seu nome e cargo.  
49Isso é perceptível nas muitas vezes em que ele usou o pronome da primeira pessoa do singular para falar das diretrizes da 
revista: “eu escolho”, “eu acho” etc.   
50 Interessante que muitas das respostas do editor brasileiro são iguais as do editor português entrevistado meses depois. 
Segundo o último, os editores de todo o mundo se reúnem uma vez por ano, na sede da revista nos EUA, para trocar 
informações e conhecerem as diretrizes da revista. Daí a coincidência nos discursos.  
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Mas, apesar dos cuidados, uma ou outra pergunta acabou ganhando certo grau de 

desconfiança e crítica. Mas não as que foram formuladas cuidadosamente para a entrevista e 

estavam impressas no papel para serem lidas uma a uma para o entrevistado. Essas não seriam 

capazes sequer de revelar as intenções da pesquisa. As que provocaram meu medo foram as 

que surgiram no decorrer da conversa a partir das deixas do entrevistado. E, nesse aspecto, 

cabe outra observação sobre o processo da entrevista: não consideramos que a manutenção de 

uma “neutralidade” teatralizada nos gestos, olhares, tom de voz e perguntas teriam ajudado na 

aproximação com um entrevistado tão firme e que tinha muitas das respostas “na ponta da 

língua”. Um pouco de riso e de ironia fizeram parte daquela conversa e ajudaram bastante.  

Além destes discursos, traremos para as análises os discursos construídos entre o 

editor e alguns/as internautas durante dois eventos denominados “Bate-papos com o editor”, 

possibilitados através do site UOL. O primeiro foi realizado no dia 11 de maio de 2006, na 

ocasião do lançamento da revista. E, o segundo, em 14 de junho de 2007, quando a revista 

completou um ano. Nesses eventos, que tiveram a duração de uma hora, o editor respondeu 

em tempo real às perguntas dos internautas sobre a revista. No primeiro evento, foi registrada 

a entrada de 299 pessoas na “sala”, mas, com relação ao segundo, o site não revelou o número 

de intenautas participantes. Esses textos constituem mais uma forma de compreendermos a 

revista e serão tomados como complementares à entrevista do editor e aos discursos da revista 

e trazidos no capítulo de análise dos dados.    

Por fim, afirmamos que nem todos os informantes serão trazidos na análise dos dados, 

mas todos serão apresentados no APÊNDICE A deste trabalho. Nas citações dos seus 

discursos os informantes serão identificados por nomes fictícios, a pesquisadora pela letra P e 

o editor pelo seu nome ou cargo. Destacaremos ainda as condições de produção dos discursos, 

se durante entrevistas ou grupos focais. 

 

 

2.1.1.3 A leitura crítica dos editoriais e das revistas 

 

 

Para chegar aos resultados desta pesquisa, combinamos várias técnicas para a 

construção dos dados. Como forma de compreensão dos discursos dos editoriais e da revista, 

realizamos uma leitura crítica de ambos, amparadas nos pressupostos mais gerais da Análise de 

Discurso. Quanto aos editoriais, realizamos a leitura crítica de oito textos do ano de 2008 – 

janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro –, e sete de 2009 – janeiro, 
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fevereiro, março, maio, junho, setembro e outubro. O primeiro ano marca o início desta 

pesquisa e o segundo foi o ano de realização das entrevistas e grupos focais. Como parte 

importante da revista, tínhamos o objetivo de compreender a forma de escrita desses textos e  

identificar suas principais marcas discursivas, a fim de construir um conjunto de informações  

sobre a revista como um todo51. Essa leitura crítica se fez necessária ainda por percebermos 

que muitas das ideias que atravessam esses textos podem ser percebidas muito claramente nos 

discursos de alguns nossos informantes, demonstrando a reflexividade presente e possível entre 

esses textos e os seus leitores.  

A escolha desses editoriais foi feita a partir da percepção que esses textos trazem marcas 

específicas acerca da construção de novas verdades, ou normas, sobre a masculinidade 

dominante. Discursos que tanto constroem um novo modelo que deve ser adotado pelos 

homens, como relacionam uma série de características do “antigo” que devem ser deixadas de 

lado em nome das mudanças “necessárias”. Sendo o número de editoriais analisados superior à 

50% dos publicados em cada um desses anos, consideramos que formam um conjunto 

representativo dos novos discursos e sustentam nossas argumentações. Nesse sentido, 

consideramos que a análise dos editoriais desses dois anos seria suficiente e adequado. 

Quanto às revistas, a leitura crítica foi realizada objetivando traçar um panorama do 

que os homens têm encontrado na publicação, no que diz respeito às matérias sobre 

estética/corpo, saúde e sexualidade. Procurando identificar marcas discursivas que nos 

indiquem qual é o padrão de masculinidade que a revista procura construir e vem divulgando 

como sendo o mais apropriado para os tempos atuais. Quais são as principais características 

desse homem no que diz respeito à beleza, forma física, saúde e vivência da sexualidade. E o 

que vem sendo criticado com relação a esses aspectos.   

Elegemos as edições de 2009 para esta leitura das matérias da revista, ano de 

realização das entrevistas e grupos focais, quando muitas dessas edições foram utilizadas 

como deflagradoras de discursos durante esses eventos. As imagens analisadas serão somente 

as de homens e mulheres e, sobretudo, as fotos das capas. Eventualmente poderemos tomar 

algumas edições de 2008 que serão citadas em notas. 

A leitura dessas edições foi realizada a partir dos pressupostos básicos da Análise do 

Discurso e por um olhar informado pelas teorias e conceitos trazidos na primeira parte deste 

trabalho. Esses pressupostos nos impediram de ler a revista através de óculos maniqueístas 

                                                
51 Neste trabalho não analisamos a publicidade na revista. Mas podemos dizer que são mais frequentes as propagandas de 
tênis de corrida, roupas e acessórios – óculos de sol e relógios, sobretudo -, carros, sobretudo os de luxo, perfumes 
masculinos, alimentos dietéticos, vitaminas e suplementos alimentares, algumas bebidas alcóolicas, sobretudo cerveja e 
preservativo.  
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que poderiam levar ao equívoco de desqualificar ou demonizar a revista. Assim, em nenhum 

momento perdemos de vista a ideia de que a Men´s Health está sendo produzida em uma 

sociedade, uma cultura e um tempo próprios que possibilitaram o seu surgimento e 

permanência no mercado. 

Em ambos os textos – revistas e editoriais – buscamos identificar ainda em quais 

pontos eles avançam na quebra de padrões e/ou flexibilização da masculinidade dominante, e 

em quais pontos se tornam mais um lugar de apoio para essa masculinidade. Os argumentos 

que lançam mão para convocar os homens às diversas mudanças. E os aspectos da 

masculinidade mais tradicional, que vêm sendo trazidos e desconstruídos por esses discursos. 

Consideramos que esses textos apresentam um jogo de rupturas e permanências com relação 

aos padrões e valores da masculinidade dominante que precisamos conhecer, para melhor 

compreender e situar a revista e os discursos dos informantes leitores, sobretudo. Procurando 

identificar marcas discursivas que nos indiquem qual é o padrão de masculinidade que a 

revista procura construir e vem divulgando como sendo o mais apropriado para os tempos 

atuais e quais são as principais características desse homem no que diz respeito à beleza, 

forma física, saúde e vivência da sexualidade. Buscamos identificar ainda em quais pontos a 

revista avança na quebra de padrões e/ou flexibilização da masculinidade dominante e em 

quais ela se torna mais um lugar de apoio para essa masculinidade, no que temos considerado 

um jogo de recuos e avanços de novos discursos, que vêm procurando se impor sobre o que é 

ser homem. 

A leitura crítica dos editoriais será apresentada na seção 2 deste segundo capítulo, sob 

o título de “Carta do Editor: negociando com os homens”. A leitura da revista será 

apresentada por temas e em conjunto com a análise dos discursos dos informantes, inclusive 

do editor da revista. E dos discursos produzidos durante duas conversas realizadas entre o 

editor e internautas denominados “Bate-papos com o editor”, nos dias 11 de maio de 2006, 

por ocasião do lançamento da revista, e 14 de junho de 2007, quando a revista completou um 

ano.52 Os discursos construídos durante os “Bate-papos”, os quais não tomamos parte, não 

serão analisados, mas trazidos ao trabalho como complemento aos discursos construídos 

durante as entrevistas com o editor, dos editoriais e da revista.  

 Esses bate-papos entre internautas e o editor tiveram a duração aproximada de uma 

                                                
52 O primeiro Bate-papo tem seis páginas e o segundo quatro. Optamos por não trazer estes textos nos anexos por serem 
discursos secundários neste trabalho. O “Bate-papo” de 11 de maio de 2006 está disponível em: 

<http://tc.batepapo.uol.com.br/convidados/arquivo/midia/ult1666u131.jhtm> E o “ Bate-papo” de 14 de junho de 2007 está 
disponível em: <http://tc.batepapo.uol.com.br/convidados/arquivo/midia/airton-seligman-fala-sobre-um-ano-de-existencia-
da-revista-men´s-health.jhtm>. Acesso em: 30  mar. 2011.   
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hora e o editor respondeu em tempo real às perguntas. No primeiro evento, foi registrada a 

entrada de 299 pessoas na “sala”, mas, com relação ao segundo, o site não revelou o número 

de internautas participantes. Esses textos não serão analisados em profundidade, mas tomados 

nas seções de análise quando compreendermos que suas informações elucidam,  complementa 

ou contradizem os discursos do editor, dos editoriais e das matérias da revista. A cópia desses 

textos está em anexo.    

 

 

2.1.2 Metodologia de análise dos dados 

 

 

Analisamos os discursos neste trabalho a partir de alguns procedimentos gerais 

sugeridos pela Análise do Discurso. Nesta subseção, apresentaremos de forma sucinta os 

pontos norteadores desse tipo de análise, sem nos atermos a correntes específicas.  

Segundo Milton José Pinto, essa prática busca analisar “os produtos culturais 

empíricos criados por eventos comunicacionais” que podem ser anúncios de revistas e jornais, 

entrevistas de todo tipo, os espaços da cidade, cartilhas, anúncios publicitários, obras de arte 

etc., procurando “descrever, explicar e avaliar criticamente os processos de produção, 

circulação e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos na sociedade” (PINTO, 2002, 

p. 11). Esses produtos culturais são chamados de textos, como “formas empíricas do uso da 

linguagem verbal, oral ou escrita, e/ou de outros sistemas semióticos no interior de práticas 

sociais contextualizadas histórica e socialmente” (PINTO, 2002, p. 11). O texto pode ser uma 

pintura, uma fotografia, uma esculturas, um capítulo de um livro, uma página de um livro, de 

uma revista ou uma entrevista.  

Analisar um texto jornalístico, como fazemos neste trabalho, significa que tomamos 

“como ponto de partida o texto publicado, associando-o, a partir de certas pistas materiais que 

podem ser encontradas em sua superfície mesma, isto é, na mistura de linguagem verbal, 

imagens e padrões gráficos que o constitui, às práticas socioculturais no interior das quais 

surgiu” (PINTO, 2002, p. 11). Essas práticas socioculturais podem ser também chamadas de 

contexto, condições sociais de produção ou condições de produção, e é preciso atentar para o 

fato de que “as condições de produção incluem todo o processo de interação comunicacional 

– a produção, a circulação e o consumo dos sentidos – e não apenas a primeira parte do 

processo” (PINTO, 2002, p. 12). O texto, tomado como tal e analisado a partir destes 

procedimentos, é chamado de discurso, e os participantes dessas práticas discursivas são 
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denominados de “sujeitos, no duplo sentido de assujeitados às determinações do contexto e de 

agentes das ações de produção, circulação e consumo dos textos” (PINTO, 2002, p. 12).     

A definição de texto é fundamental, pois é na sua superfície que podem ser 

encontradas as marcas e pistas da construção dos discursos, dos processos sociais, 

culturais e históricos que produziram os seus sentidos e que o analista vai interpretar. Nas 

palavras de Pinto,  

 
O analista de discurso é uma espécie de detetive sociocultural. Sua prática é 
primordialmente a de procurar e interpretar vestígios que permitem a 
contextualização em três níveis: o contexto situacional imediato, o contexto 
institucional e o contexto sociocultural mais amplo, no interior dos quais se deu o 
evento comunicacional […] A análise do discurso não se interessa tanto pelo que o 
texto diz e mostra, pois não é uma interpretação semântica de conteúdo, mas sim em 
como e porque o diz e mostra (PINTO, 2002, p. 26). 
 

Esses seriam os preceitos e procedimentos básicos da AD. Esse enfoque dado à 

linguagem foi assumido por uma tendência da Linguística a partir da década de 1960 e 

compreende a linguagem como discurso (PINTO, 2002; GILL, 2002, BRANDÃO, 2004). 

Nesse sentido, “a linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que serve 

apenas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento; a linguagem, enquanto 

discurso, é interação, é um modo de produção social; ela não é neutra, inocente nem natural, 

por isso o lugar privilegiado de manifestações ideológicas.” (BRANDÃO, 2004, p. 11)    

Podemos acrescentar que adotar essa metodologia de análise significa que 

compreendemos a linguagem como uma interação social em que o/a outro/a, um/a 

interlocutor/a concreto/a, e o contexto estão em relação – fala-se algo para alguém em um 

determinado contexto. Nessa perspectiva, podemos dizer que a linguagem não ocorre no 

vácuo, mas é orientada socialmente: lançamos mão dele para “fazer” coisas, para nos 

posicionarmos em uma determinada situação a fim de gerar um certo efeito. A linguagem é 

uma mediação entre o/a falante e sua realidade, e uma forma de engajá-lo/a na própria 

realidade. Ela não é neutra, inocente e nem natural, mas um lugar privilegiado de 

manifestação da ideologia. É um lugar de conflito e de confronto de ideias que não podem ser 

compreendidas fora de seu contexto de produção histórico-social. Estando todos/as 

assujeitados/as a certos contextos e condições históricas e culturais e a elas respondemos a 

partir da classe, do gênero, da sexualidade, da etnia, da raça, da geração a que pertencemos ou 

nos identificamos. São essas posições que vão interferir diretamente na construção da 

linguagem, que neste sentido, torna-se discurso, como foi dito acima (BRANDÃO, 2004). O 

discurso é uma prática social, uma ação do sujeito sobre o mundo, um acontecimento que 
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deve ser contextualizado. Ele envolve poder, tomada de posição, ação. Nosso olhar sobre os 

discursos da revista e dos informantes será orientado por esses preceitos.  

Para se analisar um discurso, é preciso compreender o período ou contexto 

histórico e cultural, em que ele foi produzido, ou os discursos que compunham a formação 

discursiva daquele período, mas também os que a estão atravessando, buscando se tornar 

hegemônicos. Dizemos isso por considerarmos este o movimento que está sendo estudado 

neste trabalho, um momento de “luta” para uma formação discursiva sobre masculinidades 

que vem sendo atravessada por novos discursos, ou interdiscursos, que das bordas começam a 

se aproximar do centro e a se fazer hegemônicos. 

Realizar uma análise dos discursos da revista e dos entrevistados, mesmo que 

somente a partir dos pressupostos centrais da AD, significa perguntar e “formular hipóteses 

que expliquem por que, dentro do universo de todos os textos passíveis de citação, de maneira 

consciente ou inconsciente, pelos produtores de textos, em um determinado contexto social e 

histórico, imediato ou amplo, só alguns dentre eles, bem determinados, são citados, 

recorrentemente, no texto produzido” (PINTO, 2002, p. 31). E, quem sabe, desvelar outras 

unidades discursivas mais profundas que os amparam; relacionar o que está sendo dito e, 

sobretudo, o que está sendo silenciado, o não-dito que está no interior de tudo que é dito, um 

outro discurso “que percorre o interstício das linhas escritas e, às vezes, as desarruma” 

(FOUCAULT, 2007, p. 31). Não buscaremos encontrar as origens desses discursos, mas, 

como aconselha Foucault, “tratá-lo no jogo da sua instância” (FOUCAULT, 2007, p. 28).  

 

 

2.1.3 Um novo lugar para o/a receptor/a 

 

 

Podemos dizer que neste trabalho, embora não se inscreva no campo da 

Comunicação Social, aproximamo-nos do que vem sendo chamado de Estudos de Recepção. 

Dizemos isso porque a revista, embora não tenha sido o tema central das entrevistas e grupos 

focais entre os homens não leitores, foi apresentada e trazida às discussões em todos os 

eventos. E entre os homens leitores ela foi o foco principal da conversa. 

Discorrer um pouco sobre essa proposta nos parece também interessante para 

deixar claro que nosso olhar sobre a revista está distante da ideia, que ainda pode ser 

percebida pelo menos no senso comum, de demonização da mídia. Estes estudos surgem no 

bojo das discussões pós-modernas e pós-estruturalistas e que tem a cultura como um dos 
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focos. Na América Latina este surgimento situa-se no período pós-ditaduras militares, ou seja, 

na década de 1980. No bojo dos movimentos de democratização, os estudos de Comunicação 

Social também procuraram novos caminhos que recolocavam os sujeitos no papel de ativos, 

reflexos dos acontecimentos políticos da época. A recepção passa do papel de passiva diante 

dos meios ao lugar onde a mensagem ganha sentido.  

Nas palavras de Mauro Wilson de Sousa, os termos emissor e receptor trazem em si as 

ideias de atividade e passividade e de predomínio do emissor sobre o receptor que precisam 

ser problematizadas e desconstruídas. Essa assimetria nos leva a pensar que há uma relação 

sempre direta e linear de um polo – o emissor – sobre o outro – o receptor/a – em uma relação 

marcada pela submissão de um receptor/a indivíduo, fraco/a, despojado/a, consumidor/as, por 

um emissor genérico, macro, sistema ou rede de comunicação, “como se existissem dois pólos 

que necessariamente se opõem, e não eixos de um processo mais amplo e complexo, por isso 

mesmo, também permeado por contradições (SOUSA, 1995, p. 14).  

Teóricos contemporâneos da Comunicação Social, entre eles Jésus Martin-Barbero que 

também é arrolado entre os teóricos dos Estudos Culturais, vêm realizando uma crítica 

contundente sobre esta dicotomia e separação entre os estudos dos meios, dos veículos e da 

recepção, considerando que essas instâncias se relacionam no processo de comunicação, 

devendo ser compreendidas e analisadas não de forma estanque, isoladas, mas de forma 

relacionada. Estes autores compreendem a comunicação como um processo cultural complexo 

que relaciona esferas sociais e econômicas, concepções que têm estreita relação com o que se 

pretende discutir neste trabalho. Por isso, embora não seja nosso objetivo discorrer 

longamente sobre este tipo de estudo, apresentaremos os pontos principais desta proposta de 

análise. 

Começamos por afirmar que até então pouco explorada, a esfera da recepção ganha 

destaque nas últimas décadas, nos estudos de Comunicação Social, ao ser compreendida como 

constitutiva e construtora do sentido do que é comunicado. Como afirma Martin-Barbero 

(1995), a recepção não é um ponto de chegada, mas o lugar a partir do qual o processo de 

comunicação pode ser compreendido. Desfaz-se, assim, a ideia de um receptor passivo diante 

do poder absoluto da mídia, e questiona-se a concepção estruturalista de que o emissor é o 

único responsável pelo sentido da mensagem (MARTIN-BARBERO, 1995, 2003; SOUSA, 

1995). Nessa proposta, está implícita a ideia de que a recepção não se estabelece como uma 

relação direta com o produtor, mas por meio das mediações, compreendidas como “todo o 

conjunto de fatores que estrutura, organiza e reorganiza a percepção e apropriação da 

realidade, por parte do receptor.” (BRITTOS, 1999, p. 4). A classe social, o gênero, a raça, a 
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etnicidade, a geração, a religião, as agremiações políticas, a família, a cultura do bairro, a 

cultura dos pares, a própria mídia, enfim, são incontáveis as mediações. Passa-se a admitir 

que as audiências são plurais e que o espaço da recepção é o lugar onde ocorrem as 

negociações e a produção de sentidos.  

O que não significa dizer que somente o receptor dá sentido às mensagens, que a mídia 

não influencia as relações sociais, que emissor não é importante nas transformações na cultura, 

nos modos de vida e nos gostos. Tampouco não se deseja negar a existência de uma 

intencionalidade, de manipulação e de interesses mercantis. Além disso, em realidades sociais 

que se mostram muito mais complexas do que há alguns anos, como no caso de centros urbanos 

latino-americanos, os meios de comunicação se vêem comprometidos com o aparecimento de 

novos temas, atores e interpretações sociais e culturais, o que não se pode negar, como apontam 

Martin-Barbero (1995) e Nestor Canclini (1997). Mas o importante é que se pense o receptor em 

suas circunstâncias, sob o olhar das práticas sociais em que se insere (SOUSA, 1995). E que se 

pense em termos de atores sociais, de interação e de negociação de sentidos (MARTIN-

BARBERO, 1995; 2004). 

 

 

2.2 Carta do editor: negociando com os homens 

 

 

Por definição, os editoriais são textos opinativos, a voz da empresa, do editor e/ou da 

equipe de redação, não tendo a obrigação de respeitar as regras da redação jornalísticas, como 

a imparcialidade. No caso da MH, o editorial publicado em casa edição é chamado de Carta 

do Editor. Este título, acreditamos, ajuda a aproximar quem escreve de quem lê esses textos, 

possibilitando um grau de informalidade e o “tom de conversa” que percebemos neles. As 

Cartas são curtas, apresentam o tema central da edição,  exprimem a visão da revista sobre os 

temas e indicam as matérias em que o leitor encontrará esses assuntos. Mas percebemos que 

esses textos têm funções que vão muito além dessas.53      

Na mesma página do editorial, pode ainda ser lida uma coluna chamada Revisão 

Rápida, uma espécie de índice com fotos que destaca cinco matérias da edição e indica suas 

páginas. E um box com frases de pessoas famosas, ou não, que dizem respeito ao tema central 

da edição. Mas acreditamos que os editoriais vão muito além destas formalidades,  

                                                
53 Disponíveis em: http://menshealth.abril.com.br. Acesso em: 29 março 2011. 
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Como já foi dito, esta subseção apresenta uma apreciação crítica de oito editoriais de 

2008 – janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro –, e oito do ano 

de 2009 – janeiro, fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro e outubro –, o que 

consideramos uma amostra representativa desses textos (ANEXO A). Esses editoriais foram 

escolhidos porque apresentam certas regularidades discursivas no que diz respeito à “nova” 

masculinidade, que a revista apresenta e defende, e à “antiga”, que desqualifica. São discursos 

reveladores da construção de novas verdades, ou normas, sobre o que é ser masculino que 

deverão ser adotadas pelas camadas médias e altas da sociedade, o que amplia de forma 

importante nossa visão sobre a revista e sobre os discursos de alguns informantes. Entre as 

marcas da nova masculinidade, percebemos a exacerbação da sexualidade e a super 

valorização do trabalho, que também são marcas claras da masculinidade tradicional, 

revelando a vinculação entre esses dois modelos nos discursos da revista. E a importância 

conferida à aparência/corpo como marca da “nova masculinidade”, revelando que as 

mudanças devem se dar no nível mais superficial, deixando questões mais pungentes com 

relação ao gênero e à sexualidade quase que intocadas.  

Foucault afirma que “o exercício do poder seria uma maneira para alguns de estruturar 

o campo de ação dos outros. Deste modo, o que seria próprio de uma relação de poder é que 

ela seria um modo de ação sobre ações”. (FOUCAULT, 1995, p. 245). A ação do poder 

depende de estratégias e, ao falar das relações de poder e relações de estratégia, o teórico 

define essa última como sendo “a escolha dos meios empregados para se chegar a um fim; 

trata-se da racionalidade empregada para se atingir um objetivo” (FOUCAULT, 1995, p. 247), 

ou se chegar à vitória, e o “conjunto de procedimentos utilizados num confronto para privar o 

adversário dos seus meios de combate e reduzi-lo a renuncia à luta” (FOUCAULT, 2007, p. 

247, grifo do autor). Assim, tomamos os discursos dos editoriais como “estratégias de poder”, 

no sentido de uma ação sobre uma ação que visa levar os homens a adotar uma série de 

atitudes consideradas ainda por muitos/as como impróprias. 

No entanto, Foucault não nos deixa esquecer que a liberdade e a “insubmissão” são 

inerentes às relações de poder. E, nesse sentido, é preciso atentar para os confrontos, as 

resistências e as possibilidades de escapatória acessíveis aos sujeitos. Uma ideia que, de certa 

forma, remete-nos ao que preconizam os estudiosos da recepção quando afirmam que o 

processo de comunicação se faz a partir de resistências e assimilações negociadas entre o 

receptor e emissor. E por isso também chamamos as estratégias de poder dos editoriais de 

negociações com os homens, pois consideramos que os textos apresentam marcas indeléveis 

de negociação da masculinidade com os leitores quando reforça a todo o momento as 
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vantagens que há na adoção das mudanças propostas pela MH, que não somente não colocam 

em risco a masculinidade ao lançar dúvidas sobre o seu principal atributo – a 

heterossexualidade –, como a fortalece. 

No que diz respeito à construção textual, nos editoriais, o enunciador e o destinatário 

estão presentes nos textos – editor e leitor da revista. O editor se coloca ora apresentando o 

conteúdo da edição ora elencando as qualidades da revista em um texto curto, cerca de meia 

lauda, distribuído em duas colunas. A linguagem usada é bastante informal buscando se 

aproximar dos leitores – homens – tomando com frequência os recursos da ironia e do humor 

e lançando mão de palavras e expressões do cotidiano. Os textos têm um tom de 

aconselhamento, não sendo frequente o uso do imperativo, embora este também seja usado. O 

enunciador se direciona ao homem das classes médias e altas e a alguém que já está no 

caminho da mudança, já adotou alguns hábitos e, por isso, é sempre elogiado e estimulado a 

continuar nesse percurso, a aprender e se informar mais através da revista e, se possível, a 

influenciar os amigos para também mudarem. Discursos que enaltecem o leitor, mas também 

a publicação. Todos os editoriais trazem um olho54 que tem a função de destacar a ideia 

síntese do texto. A foto do editor em meio corpo e quase sorrindo colabora para que se forje 

uma atmosfera de conversa. No mês de maio de 2008, aniversário de dois anos da revista, a 

foto mostrava toda a equipe de redação sorrindo, uma imagem que demonstrava descontração 

e unidade no grupo55.  

Essa informalidade sempre nos chamou a atenção uma vez que muitas expressões 

poderiam ser classificadas como pouco próprias para um editorial, sobretudo se o público 

alvo é constituído por homens das classes A e B. Mas percebemos muito rapidamente que 

esta é a linguagem muito “apropriada” para uma conversa informal, quando não se leva em 

conta a distinção de classe, mas de gênero: um “papo entre homens”. Também é perceptível 

que o editor busca aproximar-se do leitor ao incluir-se, ou à equipe, nas questões tratadas, 

trazendo a ideia de que, sendo também homem – e bem sucedido, na mesma faixa etária de 

muitos leitores, morador de São Paulo etc. –, os problemas, dúvidas ou características do 

leitor também podem ser as dele ou dos membros de sua equipe, criando um vínculo entre ele 

e o seu público. Mas, nessa conversa entre homens, só quem tem a palavra é o editor que 

apresenta a edição, elogia as matérias, valoriza os temas e convida à leitura.  

Os editoriais estão disponíveis nos anexos, mas para amparar nossas argumentações e 

                                                
54 No jargão jornalístico, olho é um trecho do texto destacado no corpo do próprio texto. É usado para chamar a atenção para 
uma ideia.  
55 Em 2009 o editorial da edição de aniversário trouxe somente a foto do editor.  
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evitarmos a frequente remissão dos/as leitores/as deste trabalho aos anexos, transcrevemos os 

trechos mais significativos dos discursos, mesmo sendo alguns um pouco longos.  Optamos 

também por sublinhar as frases, palavras ou expressões que serão tomadas de forma mais 

importante em nossa análise.  

 

 

2.2.1 Cartas de 2008 

 

 

Começamos pelos editoriais de janeiro e fevereiro de 2008. As matérias e esses textos 

convocando os leitores a obterem sucesso profissional no ano que se inicia, e os conselhos 

são: manterem-se bem informados, cuidar da aparência e da saúde. Assim, nos editoriais de 

janeiro e fevereiro, lemos os seguintes títulos, respectivamente: “Mate 2008 no peito” e 

“Pronto para o sucesso?”. Já no primeiro parágrafo do editorial de janeiro, temos o seguinte: 

“Drogas, Aids, muitas formas de obesidade, males do coração, estresse e até mesmo câncer 

são doenças implacáveis, riscos reais com os quais nos defrontamos dia a dia, mas que 

poderiam ser evitados com um mínimo de informação […]. Saber mais não é só uma questão 

de ganhar diferencial competitivo na selvageria do mundo corporativo. Saber é um 

instrumento de sobrevivência real, física. Um instrumento de autoconhecimento (e, portanto 

de bem-estar), uma alavanca na conquista da qualidade de vida. E, sim, uma arma na busca da 

mulher ideal, a mola mestra do motor de uma vida mais longeva […].  

O editorial de fevereiro avisa que a revista traz inúmeras estratégias para o campo do 

trabalho, “... desde um guia de autogestão para você se livrar dos pepinos até os looks para 

você chegar arrasando – na reunião com o chefe ou no café com a colega lindona. O que 

queremos é ver você cheio de energia, pronto para mais um ano legal – por isso essa Edição 

Especial Fitness (Na boa, ter um corpo em cima abre muitas portas para o sucesso […]. 

Curtiu a edição? Nossa missão é essa mesma: dar muita informação saborosa e relevante para 

você ter uma vida mais leve, mais divertida, mais saudável e com mais conquistas – no campo 

profissional e sexual.”  

Os dois editoriais trazem as ideias centrais da revista que, diferente do que o seu título 

indica, não é saúde, mas o corpo, embora esses dois temas sejam indissociáveis. É o corpo 

saudável e bonito, nos moldes do que a revista recomenda e ensina a obter, que abrirá as 

portas do sucesso profissional e sexual/amoroso para o leitor. A MH é a encarregada de 

instruí-lo, mas é ele o agente da transformação, o que deve começar a agir logo nos primeiros 
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dias do ano para ter uma vida mais saudável, mais divertida e plena de conquistas. Estas são 

ideias importantes que atravessam outros editoriais, estão presentes em todas as edições da 

revista e fazem parte dos discursos da mídia e da Medicina hoje (FRAGA, 2005; PALMA, 

2009; MARSHALL, 2006). Mas são ideias que podem ser encontradas nos discursos das 

empresas e dos esportes profissionais: empreendedorismo, pró-atividade, gestão, superação de 

obstáculos, vitória, conquistas. O receptor projetado desta revista são homens com curso 

superior das classes médias e altas, para quem esses discursos podem ser bastante familiares 

em seus campos de trabalho, o que ajuda na aproximação. E não devemos esquecer que esses 

discursos e essas esferas social/profissional vêm se constituindo como importantes 

sinalizadores da masculinidade contemporânea (CONNELL, 2005).   

 As articulações entre discursos empresariais, de saúde, corpo e sexualidade estão 

presentes de forma importante na mídia. Alex Fraga (2007) faz uma interessante relação entre 

a ideia de masculinidade, empreendedorismo, sucesso profissional e social e cultivo da boa 

forma, a partir da análise da cobertura jornalística sobre o acidente de helicóptero ocorrido em 

agosto de 2001 que envolveu o empresário João Paulo Diniz e a modelo Fernanda Vogel, e 

que levou a modelo e um tripulante à morte. A cobertura feita pela revista Veja, segundo o 

autor, deu especial destaque às causas que poderiam ter levado à morte da modelo e o 

salvamento do empresário, que teria nadado três quilômetros para se livrar da morte. O que se 

buscou foi atribuir a esses dois desfechos a ideia de que foram consequências dos hábitos de 

cuidado corporal dos dois: o estilo de vida esportivo e a condição atlética de João Paulo, “um 

fanático pela boa forma” e o sedentarismo e tabagismo da Fernanda. Ele sobreviveu porque é 

homem, tem força de vontade para fazer exercícios regularmente, tem força física, não é 

fumante, lutou pela vida, sabe nadar. Ela morreu por ser mulher, porque não tinha força física, 

não tinha disciplina para fazer exercícios e força de vontade para parar de fumar e não sabia 

nadar.  

O editorial de janeiro faz um alerta sobre os males dos tempos modernos – males que a 

mídia impressa e televisiva vem destacando nos últimos tempos – e as dicas sobre como 

evitá-los, convocando os homens a cuidarem da saúde começando pela obtenção de 

informações. Informar-se e cuidar da saúde, aspectos até então pouco relacionados ao 

universo masculino, ganham uma nova dimensão e fogem do perigo de aproximação com o 

universo feminino, quando são associados às ideias de vitória e ganhos, sobretudo 

profissionais e sexuais. Para confirmar que se cuidar nada tem a ver com o feminino, o título 

do editorial “Mate 2008 no peito” faz uma analogia ao futebol, um esporte tipicamente 

masculino e que mobiliza bastante os brasileiros, uma aproximação com o mundo dos 
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homens, notoriamente heterossexuais. Palavras relacionadas com este e outros esportes como 

“driblar” ou “competir”, são facilmente encontradas nas capas e nas matérias, empregadas em 

frases como “drible o colesterol”, “vença o cansaço” ou “derrote a preguiça”.  

Esse título traz também uma metáfora bélica, presente ainda no subtítulo “Saiba mais e 

desarme as bombas-relógio do seu futuro”, e nos faz pensar em violência, dois elementos 

intimamente relacionados à masculinidade. O uso das palavras “mate”, “ganhe”, “detone”, 

“tática”, “plano de ação” e “sobrevivência”, que fazem parte do repertório belicista e dos 

esportes, são comuns nos slogans publicitários há muitas décadas, utilizadas  como estratégias 

para relacionar um certo produto ao universo masculino (VERÍSSIMO, 2008). Na MH, 

palavras e expressões desse tipo estão presentes não somente nos editoriais, mas também nas 

capas e títulos das matérias e, acreditamos, são empregadas para relacionar o homem moderno 

à imagem de lutador e vencedor, que também evocam a masculinidade, convocando-o para as 

mudanças que precisam ser feitas, principalmente, no corpo. Um jogo entre discursos 

produzidos para o novo homem permeado por metáforas e palavras costumeiramente 

utilizadas pela publicidade para atrair o homem tradicional.   

A antropóloga Fátima Cecchetto (2009), que vem estudando a relação entre 

masculinidades, violência e a prática de alguns esportes, sobretudo Jiu-jítsu, vê na associação 

entre as ideias de lutador e masculinidade elementos importantes da construção do ethos 

masculino, na medida em que a prática desportiva agrega aspectos simbolicamente associados 

ao gênero, como conquista, agressividade, conflito e uma disposição “natural” para o 

confronto. Valores como força física, coragem e destemor são tipicamente atrelados à 

masculinidade dominante. Nesse caso, as metáforas de guerra nos remetem também à ideia de 

violência que, segundo Nolasco (2001), é uma das formas de sociabilidade masculina, 

tornando-se elemento importante na construção de sua subjetividade.56 

No caso dos editoriais da MH e suas metáforas bélicas ou esportivas, é interessante 

identificar quem ou o que está sendo eleito como inimigo desse homem e desse corpo. E 

compreender, a partir do que nos mostra Cecchetto (2009), que tipo de masculinidade está 

sendo interpelada por estas metáforas e quais os objetivos desta luta ou por que se luta. Nos 

editoriais destacados, os inimigos são as drogas, a obesidade, a “pança”, o amigo mala, a 

                                                
56 A antropóloga Cristiana Bastos (2002) nos esclarece que o uso das metáforas de guerra não é uma prerrogativa da 
publicidade, mas vem sendo usadas amplamente pela biologia há muitas décadas. Esta relação tem sua origem no século XIX 
com a bacteriologia pasteuriana e a descoberta dos micróbios como os causadores das doenças infectocontagiosas. Não se 
considerando mais que as doenças eram provocadas por miasmas, a cura se desvincula da magia e da purificação, passando 
às mãos da ciência. Pelos novos pressupostos científicos, a saúde é dependente de um sistema imunológico forte capaz de 
impedir a invasão e a ação dos micróbios, os novos inimigos. Além da associação com a masculinidade podemos considerar 
que estas metáforas se relacionam também a este aspecto, uma vez que na MH as ciência em evidência são as biomédicas. 
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TPM da parceira e os amigos “trogloditas” que não se curvaram às mudanças e criticam os 

que mudaram, entre muitos outros “problemas” que o novo homem precisa “driblar” para ter 

mais saúde, beleza e bem-estar. É flagrante ainda, nos editoriais e na revista, a insistência na 

ideia de que ter um corpo bonito e saudável depende unicamente do esforço pessoal, um 

discurso que tem seus cernes na disciplina e no controle sobre o corpo. Nesse sentido, o 

inimigo é o sedentarismo, a preguiça e os hábitos alimentares considerados incorretos e que o 

homem moderno precisa se livrar, como aos inimigos. Um estereótipo masculino construído 

por esses textos que trazem como novidade ao que nos foi apresentado por Mosse (1996) a 

exacerbação da sexualidade. No mais, trata de vigor físico, da virilidade, valorização do 

trabalho e da profissão, inteligência, racionalidade. Ou seja, são acrescidas novas qualidades, 

novos atributos à masculinidade sem, no entanto, abandonar os antigos. 

Mas, a relação entre o homem tradicional e o moderno nos editoriais e se dá, 

sobretudo, a partir do mundo do trabalho, importante para ambos e trazido com ênfase  nesses 

dois editoriais. E, por sua vez, a ideia de sucesso profissional está intimamente relacionada 

nos dois textos com o corpo bonito, bem cuidado e saudável, nos moldes da revista, pois este 

é o corpo que “abre portas”, que agrada de modo geral. Interessante notar que o homem 

descrito nos dois editoriais é um homem que trabalha em um escritório, talvez um executivo, 

que tem reuniões com “o” chefe, um homem que é convocado para compartilhar decisões, que 

já tem algum sucesso profissional e precisa mantê-lo ou alcançar mais sucesso, perfil que 

mais uma vez nos lembra o que apontou Connell (2005) como sendo o modelo masculino 

valorizado atualmente. Mas silenciam sobre o fato de que um homem que precisa se esforçar 

para ter sucesso profissional dificilmente terá tempo livre para cuidar do corpo “como deve”. 

Esse impasse é “resolvido” em outros editoriais que trazem a ideia de disciplina e que serão 

analisados mais adiante. 

Vale à pena lembrar que o trabalho é fundamental para a caracterização da 

masculinidade (ALMEIDA, 2000; GOLDENBERG, 2001; NOLASCO, 1993; OLIVARRÍA, 

1999) e que é através da atividade profissional – que deve se efetivar preferencialmente na 

esfera pública – e do que provém dele – recursos financeiros e status, sobretudo – que os 

homens encontram elementos para garantir segurança para si e para sua família e reforçar sua 

autonomia e autoridade diante dos demais. Essa importância do trabalho como constitutivo do 

mundo masculino, mescla-se à noção que separa os universos privado/feminino e 

público/masculino, estando o segundo binômio carregado de positividade (BOURDIEU, 

2003). No caso dos homens a quem os editoriais se dirigem o trabalho não se relaciona com o 

esforço braçal, mas intelectual que, além dos ganhos financeiros, confere status social a estes 
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homens. É interessante notar ainda nos dois editoriais que o sexo precisa ser trazido ao 

discurso, não importando o teor da conversa. Vemos que mesmo quando o tema é o trabalho, 

as questões sexuais não ficam de fora. 

Ainda em 2008, consideramos como mais significantes os editoriais de abril, maio, 

junho, setembro, outubro e novembro, por neles identificarmos muito claramente algumas das 

marcas discursivas descritas anteriormente.  

O título do editorial de abril é “O essencial e o supérfluo” e  nele lemos o seguinte:  
 
Você, leitor, já sabe que a Men´s Health é uma revista que funciona, que é para ser 
usada mesmo, manipulada, carregada na mochila, de casa para a academia, da banca 
para o café na padaria, para o parque... [...] queremos agora fazer nossos amigos 
mais blasés – aqueles que vivem apertando a tecla F – ‘usarem’ a Men´s Health. Os 
caras até dão uma folheada, mas, lá no meio da happy hour, soltam essa: ‘Não tenho 
tempo pra ficar malhando três horas por dia’. Ou resmungam, sobre a bela matéria 
de nutrição da última edição: ‘Tentar equilibrar o que você come é coisa de 
mauricinho’ [...]. Não imaginam que não custa nada ter um pouco de disciplina e 
que ela é a matéria-prima do homem contemporâneo. Ou seja, com um mínimo de 
informação e organização, você controla legal sua alimentação sem deixar os 
prazeres de lado. Foi para fazer um contraponto a essa galera – e ao bonde errado da 
história em que eles se encontram – que citei você, leitor. 

 

O olho do editorial traz o texto: “Informação e disciplina nos levam longe e não tiram 

o prazer da viagem”.  

O editorial de maio, edição de dois anos da revista, trás o título: “Valeu, seu exigente!” 

O texto afirma que o leitor é um sujeito que tem um “estilo exigente” que “ faz parte de um 

dos grupos mais qualificados entre os leitores de revistas do Brasil” e que foi para esse 

público que a MH foi lançada: “Sabíamos que existia um público top, bem informado, ávido 

por informações sobre qualidade de vida. Mas também queríamos passar um tipo de 

informação moderna, que não fosse chata nem careta, que contemplasse sexo de forma legal, 

que abordasse condicionamento físico sem obsessão, saúde sem neuras, nutrição sem cartilhas 

radicais, moda sem vitimar o usuário, que falasse de carreira para ganhar grana etc. E aí 

encontramos você.” Afirma ainda que a revista está sempre buscando alinhar suas matérias ao 

estilo “divertido, esperto, instigante, surpreendente, sedutor, curioso...” do leitor e que nela ele 

poderá encontrar um guia completo para ajudá-lo a expressar “suas qualidades – elegância, 

inteligência, bom gosto – e facilite sua vida na hora de turbinar a carreira, seduzir a colega 

lindona, se sentir confortável e em sintonia com as últimas tendências...”. 

No editorial de junho, “Conserte seu amigo mala”, lemos o seguinte:  
 
Tenho um amigo que sempre me provoca quando falamos da Men´s Health. Bem, o 
cara é um mala. Quando lançamos a revista, há dois anos, “o problema” dele era a 
capa. Hoje, já se acostumou à imagem de homens em vez de mulheres. ‘Tá legal, 
não tira pedaço’, diz. Depois foi o destaque dado aos treinos de condicionamento 
físico. Para ele, havia ‘coisa mais importante a fazer nas horas vagas’, como ir ao 
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cinema, ler um livro... ‘Prefiro malhar o cérebro’, dizia. Mais tarde, encanou com 
nossas dicas de higiene e beleza – ‘Peraí, meu chapa, passar creminho é demais!’. 
Meu amigo é um mala, mas amigos a gente tem de aguentar. E fazer tudo para 
ajudá-lo [...]. Hoje, ele próprio assinante, 20 quilos mais magro e com a acne sob 
controle, me sacaneia de outra forma: ‘Fala sério, vocês realmente acreditam que 
aquele treino funciona?’. E usa a mesma pergunta para por em dúvida as nossas 
dicas de sexo, as lições de nutrição, e até, quem diria, a eficiência dos “creminhos.  

 

 

No editorial de setembro, intitulado: “Tchau, caverna”, podemos ler:  

 
 [...] O homem contemporâneo [...]está deixando para trás as pegadas do brucutu 
pré-histórico e se voltando “para dentro”, se “interiorizando”. Isso tanto no que diz 
respeito a suas emoções quanto ao seu habitat. Em busca de equilíbrio e bem-estar – 
seu e de sua família –, ele passa mais tempo com a mulher, com os filhos, com os 
seus livros e CDs, com sua coleção de arte ou de ferramentas, na frente do home 
theater, jogando videogame ou assistindo ao futebol com amigos. Para os solteiros, 
o lar vem assumindo um papel ainda mais radical: virou uma arma de sedução. Não 
mais um simples abatedouro, a bat-caverna com o colchão no chão e uma cerveja na 
geladeira, mas uma espécie de extensão da personalidade do homem, onde ele 
mostra seu estilo, sua identidade. Sim, para quem busca sucesso na vida e na 
carreira, o lar funciona como um trampolim 

 

   Em outubro: “Confie no seu talco”. 

 

“Seu nécessaire é maior do que o da sua namorada?” Essa era a brincadeira feita 
entre os homens há quase uma década atrás, quando a indústria dos cosméticos 
começou a jogar seus anzóis para o nosso lado. A piada, óbvio, era pura provocação 
intimidatória: vinha sempre do machão, o cara à prova de creminhos. Natural que, 
mesmo na virada do século 20 para o 21, a tribo do tacape estivesse forte , unida. Os 
homens vinham tentando se recuperar da porrada que a sua auto-estima sofreu com 
a ascensão das mulheres na sociedade [...] reforçar  novos pilares brucutus foi só a 
resposta mais rápida e infantil que achamos para recauchutar o ego. E aí, mudou 
algo nesses dez anos? Sim, mudamos, e este é um movimento também... natural. 
Até o mais empedernido machão daquele final dos anos 90 tem hoje seu creminho 
escondido. Ou usa os cosméticos da mulher/namorada para se livrar da “culpa” – da 
mesma forma que o cara que só fila cigarro e diz que não fuma. 
Bem, você pode se perguntar: usar cosméticos é realmente um sinal de que estamos 
ficando menos bobos ou é apenas um verniz moderno de nosso machismo 
inoxidável? Se você considerar essa prática apenas pelo dado da vaidade, já dá pra 
ver um progresso: sim, agora podemos ser vaidosos. Boa. Mas mais do que 
escancarar nossa vontade de ficarmos bonitões, tratar da higiene e da beleza é sinal 
de que queremos ser bem-sucedidos, de que temos controle sobre nossa imagem, de 
que nossa presença é importante para nós e para os outros. Cuidar da pele, do 
cabelo, estar cheiroso são armas reais, eficientes na busca de nossas metas, sejam 
elas profissionais, sexuais ou sociais. Percebeu?  
Entender esse cenário, sim, é sinal de que mudamos, de que estamos menos infantis, 
menos inseguros, de que olhamos para frente, sem medo. Como todos os machos de 
verdade. Não que um visual legal seja a única forma de comunicar que você é, de 
fato, um homem do seu tempo e do futuro. Longe disso. É que dada a natureza 
intimidatória do clube do bolinha universal, apostar na sua imagem também realça 
sua ousadia, pró-atividade, criatividade – e esses são valores simpáticos aos caras 
que vão abrir as portas para o seu sucesso. Tenha isso sempre em mente ao ouvir 
provocações sobre o tamanho do seu nécessaire. E imagine quantas portas seus 
amigos piadistas conseguem abrir com o tacape deles.  

 
No olho, lê-se: “Cuidar da aparência é uma jogada bem prática, portanto masculina”. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



111 

  

O editorial de novembro continua reforçando as qualidades do novo homem, mas 

lança uma ideia nova, a de “estilo” e, por isso, será tratado juntamente com outros editoriais 

de 2009, pois percebemos que esse tema foi tratado de forma mais importante nos editoriais 

daquele ano.  

São muitas as possibilidades de análise destes textos, mas elegemos apenas algumas 

destas possibilidades neste momento. Primeiramente voltamos à ideia de negociação entre a 

revista/editor e os homens e nosso questionamento da real possibilidade de aceitação das 

mudanças por parte dos homens. Esses editoriais nos levam a acreditar que mesmo os homens 

que se propõem a ler a revista e, provavelmente, já estejam inclinados às mudanças que ela 

sugere, ainda precisam ser estimulados a continuar nesse caminho, e os editoriais têm o papel 

de insuflá-los a não desistir. E mudar significa também assumir com orgulho essa nova forma 

de ser homem, sendo a revista um estandarte a ser levado como prova dessa coragem e 

necessidade de mudar.  

Entre os argumentos utilizados para a adoção ou manutenção das mudanças está a 

ideia de que vivemos um tempo em que se espera muito mais de um homem do que ser 

provedor, bom pai, bom marido e bom profissional. Ou melhor, para ser tudo isso, hoje, ele 

deve antes construir um corpo bonito e saudável, ter estilo e estar bem informado, reconhecer 

a necessidade de cuidar da saúde e da estética, rompendo com valores antigos da 

masculinidade. Ele precisa fazer exercícios para ganhar músculos e perder a barriga, cuidar da 

pele com cremes e se depilar, entender de cuidados domésticos e culinária, saber como 

seduzir a mulher moderna, dar mais prazer a ela para conseguir fazer muito sexo, entre tantos 

outros ensinamentos que esse homem tem que adquirir e que podem ser encontrados nas 

páginas da Men´s Health.  

Pode-se perceber ainda nesses editoriais que a masculinidade tradicional é tanto 

refutada e ridicularizada quanto muitas vezes insuflada. Ora afirma que os homens devem 

mudar e deixar “a caverna”, ora reforça aspectos relacionados à autoridade e à potência, 

vinculadas à sexualidade e ao trabalho, tão típicos das masculinidades tradicionais. No 

entanto os textos silenciam sobre comportamentos como dividir as tarefas domésticas com a 

mulher e o cuidado com os filhos. Talvez porque a revista seja direcionada ao homem solteiro 

(apesar da negativa do editor quanto a isso). Quando toca no primeiro assunto, o cuidado com 

a casa, a revista tende a associar esse cuidado às estratégias para a conquista amorosa, não a 

uma nova atitude que ressignificaria a relação entre os homem e o mundo e tarefas 

domésticas, quase antagônicas no homem tradicional.     

No que diz respeito à sexualidade, o risco da aproximação com a feminilidade ou com 
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a homossexualidade, precisa ser afastado dos que se inclinam à adoção dessas mudanças ou a 

serem leitores da MH. Este homem precisa de apoio e de argumentos que possa usar contra os 

mais “reacionários” que desconfiam da sexualidade dos que se modernizam e reforçam a 

heteronorma, deixando claro para quem a revista se dirige, a orientação sexual deste homem, 

trazendo bastante o sexo heterossexual. Trocando em miúdos: incluir em sua lista de compras 

um creme especial pós-barba ou guardanapos “estilosos” para usar no jantar que preparará 

para os/as amigos/as do escritório ou namorada – mais provavelmente a garota com quem está 

saindo e pretende levar para a cama –, só vai lhe trazer vantagens profissionais e sexuais, 

contanto que os/as convidados/as também compartilhem dessas novas verdades. E mesmo que 

isso não aconteça no primeiro momento, eles acabarão se dando conta das vantagens de ser 

um novo homem quando vislumbrarem o sucesso profissional e sexual/amoroso dos “novos” 

homens.   

Ao que parece, a revista, que estava (está) em fase de inserção no mercado brasileiro e 

que ainda precisava formar um público leitor, articula mudanças e permanências em uma 

constante negociação de sentidos com seus leitores, apresentando o “novo” sem abandonar o 

“antigo” em seus aspectos mais centrais. Na verdade, as mudanças propostas para esse novo 

homem não dizem respeito às negociações com relação a questões mais profundas de gênero 

e, muito menos, de sexualidade, como veremos nas seções seguintes, mas às questões do 

corpo e da saúde que dizem respeito ao consumo. De toda forma, poderíamos dizer que 

estamos assistindo à tentativa de construção de novas verdades, ou normas, sobre o que é ser 

homem, pai, marido e profissional cujas marcas podem ser identificadas nos textos dos 

editoriais e na revista e cujas mudanças devem começar de fora para dentro.  

A estratégia da revista, presente nos editoriais, é bastante plausível do ponto de vista 

comercial e do capitalismo, pois as mudanças propostas podem ser compradas. Além disso, 

tais propostas já podem ser consideradas demasiadamente ousadas para se arriscar a ir além 

da aparência, se este fosse o objetivo da revista, pois, apesar de o editor ter afirmado que a 

revista se dirige a um público das classes A e B, bem informado e que já estaria inclinado às 

mudanças propostas, ela é vendida em bancas de jornal e precisa atingir um público grande 

para se firmar no mercado.  

Especificando um pouco a análise, podemos dizer que o editorial de abril traz, logo 

nas primeiras linhas, um tema bastante sensível à publicação. Carregar a revista na mochila e 

levá-la para ser lida no parque – atividade não muito própria aos brasileiros, talvez aos 

paulistanos – significa assumir algo que para muitos ainda pode ser complicado: ser leitor de 

uma revista cuja capa traz um homem com o dorso a mostra e que oferece dicas sobre 
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estética, cremes, modas etc57. Esse aspecto de “poder” ser leitor de uma revista que traz tantas 

fotos de homens sem camisa e fala de temas tipicamente femininos foi explicitado no editorial 

de junho e referido pelos nossos informantes, como veremos na subseção 2.3.158. Ao que 

parece, o editor tem ciência da dificuldade que seria levar e manter uma revista nestes moldes 

em nosso país, e trata de reforçar a auto-estima e os argumentos contrários dos leitores para 

que resistam às investidas dos que ainda não foram convencidos.   

Em setembro o foco foi a casa, um espaço que tradicionalmente não é associado aos 

homens. A ideia de que esse é o universo por excelência feminino é apontada por autores/as 

como Bourdieu (2003), quando se refere aos homens de modo geral, e por Heilborn e Gouveia 

(1999) e Almeida (2000), quando falam dos homens das classes populares. O ultimo autor, a 

partir das suas observações de um grupo de homens de Pardais (Portugal), nos revela que para 

aqueles informantes a casa é um espaço feminino que deve ser cuidado e ocupado por elas, 

não sendo muito apropriado para os homens, pois “estar em casa faz mal, amolece e feminiza 

o homem” (ALMEIDA, 2000, p. 64) 

As classes médias vêm tomando um caminho diferente valorizando as mudanças 

masculinas nesta área e, embora nem sempre os discursos se tornem práticas efetivas, cuidar 

da casa e dos filhos passaram a ser valores que os homens devem adotar e as mulheres vêm 

valorizando e demandando dos maridos/companheiros. Mudanças que têm seus pés fincados 

na entrada das mulheres destas classes no mercado de trabalho e que fazem parte do conjunto 

de predicados do novo homem. O próprio cuidado com a casa, com a decoração e a limpeza 

transmitiriam uma imagem positiva desse homem, associada à modernidade que as mulheres 

da sua classe social vêm buscando. Então, em lugar de fazer mal e amolecer o homem, a ideia 

de cuidar da casa é ressignificada como arma de sedução e de promoção profissional, uma 

forma de reforçar a masculinidade. No entanto, nas matérias dessa edição cuidar da casa não 

significa lavar e passar roupas, limpar o chão ou a geladeira, mas comprar vinhos, aparelhos 

tecnológicos, móveis e toda sorte de utensílios domésticos. Um “dono de casa” moderno, 

tecnológico e gastador, não um homem “trabalhador doméstico”. 

O homem do editorial é interiorizando, “pra dentro”, ou seja, o binômio 

                                                
57 Todas as capas trazem também fotos de mulheres e algumas mostra um casal. Mas a foto do homem sem camisa é o que 
mais chama a atenção, pois diferente da foto feminina, bem pequena, ela ocupa a parte central da capa. Foi interessante 
perceber que a MH portuguesa nem sempre traz esta foto feminina na capa. Apesar de ter afirmado que a foto do homem 
ainda é uma questão problemática em Portugal, o editor da MH portuguesa explicou em entrevista que a presença da mulher 
na capa não é uma regra naquele país. Segundo o editor português, quando foi lançada em 2001 estas fotos eram mais 
frequentes. Uma pesquisa ao site da revista, onde se pode ver capas de inúmeras edições, comprovou isso. Disponível em:  
<www.menshealth.pt>. Acesso em: 18 maio 2010.  
58 Esta questão foi tema no primeiro Bate-papo, o de lançamento da revista, referido na primeira seção deste capítulo. E  
também nesta oportunidade o editor usou a estratégia de valorizar o leitor e sua inteligência como neutralizadora dos 
possíveis problemas gerados por esta questão, que é uma imposição da Rodale.   
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homem/exterior é colocado de lado em prol das vantagens que o espaço doméstico oferece. 

Na casa este homem reúne a família e os filhos e é onde ele encontra o equilíbrio que precisa 

ter para se sentir bem. Mas lembra também que para os solteiros cuidar da casa é uma 

estratégia de conquista sexual/amorosa e pode ser utilizada também para impressionar os 

amigos. E são estas duas ultimas questões as abordadas na revista de setembro, pois nas 

matérias sobre casa não há fotos clássicas de família – homem, mulher, criança - mas de 

homens jovens reunidos com amigos/as ou na companhia de uma mulher. E também não há 

dicas de decoração de quarto de crianças. Além disso é a casa de um estilista paulistano 

solteiro (embora namorando) a escolhida como exemplo de conforto, beleza e praticidade de 

uma casa. A casa é um ambiente masculino quando serve para atender demandas 

simbolicamente relacionadas ao universo masculino.  

 Os editoriais de abril, maio, junho e outubro, especialmente, apresentam um jogo 

retórico de valorização e desvalorização entre o leitor - sujeito que já assumiu a leitura da 

revista e está consciente de que as mudanças que ela propõe são realmente necessárias - e o 

não leitor, os “outros homens” que ainda não se deram conta dessa necessidade e 

ridicularizam os primeiros a partir, sobretudo, das mudanças que tratam da estética e do 

cuidado com o corpo, ou dos traços que os aproximam da feminilidade ou homossexualidade. 

Os editoriais vão no sentido contrário e constroem argumentos de valorização do homem que 

mudou usando expressões e palavras enaltecedoras e afinadas com a contemporaneidade: 

“antenado”, “moderno”, “inteligente”, “exigente”, “equilibrado”, “qualificado”, “público 

top”. E outras que fazem parte do repertório simbólico da masculinidade: “prático”, “sem 

medo”, “mais seguros”, “bem-sucedidos”, “temos controle sobre nossa imagem”, “macho de 

verdade”. Assumir e defender a ideia de que vaidade e cuidado com o corpo e a saúde são 

fundamentais para o homem moderno viver melhor significa enfrentar o “clube do bolinha 

universal”, ou seja, demonstrar coragem, confirmar sua ousadia, pró-atividade, criatividade e 

masculinidade, nada a ver com ser menos masculino, muito pelo contrário.  

Os desvalorizados aqui são os “outros” – os “brucutus”, os “amigos mala”, os 

“preconceituosos”, “a tribo do tacape”, os que estão “no bonde errado da história”, -, pessoas 

que precisam ser ajudadas a encontrar o caminho. São desclassificados por compartilharem 

características até então valorizadas: pouca ou nenhuma vaidade, pouco cuidado com a saúde 

e com o corpo, pouca afinidade ou total desconhecimento sobre cuidados com a casa e 

preparo de alimentos etc. Como consequência dessa preocupação em construir o leitor da 

revista como moderno, mas não vinculado ao feminino os editoriais acabam por acirrar a ideia 

de assimetria de gênero e os preconceitos sexuais.  
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Esta construção do leitor - moderno e consumista de produtos até então “estranhos” à 

maioria dos homens – e o não leitor como o atrasado, nos lembra o que traz Bauman (2008) 

sobre o fato da sociedade de consumidores, ou a "sociedade líquido-moderna de 

consumidores", funcionar produzindo constantemente mercadorias e desejos de consumi-las. 

Uma sociedade em que as pessoas estimuladas a sempre buscar "parecer estar a frente" e no 

topo, o que significa ser muito valorizado/a, facilmente "vendá-vel" ou "comprá-vel" pelo 

empregador ou por um certo grupo. Nesse sentido os conselhos dos editoriais são 

ensinamentos que pretendem levar os homens a se tornarem adequados, eficientes e dentro do 

padrão para responderem com prontidão às demandas do mercado e da sociedade.  

Ainda segundo o autor, do outro lado estão os/as não-consumidore/as, pessoas com 

pouco desejo de consumo ou que consomem orientadas por necessidades genuínas. Pessoas 

que não correspondem aos apelos desta lógica e, por isso, não são boas para esta sociedade 

precisando ser relegadas ao esquecimento ou apagadas. Poderíamos dizer que esses/as não 

consumidores/as podem ser facilmente identificados com os "brucutus" ou "amigos mala", os 

não adaptados, os deficientes, os fora do padrão da revista e que, por isso, os editoriais e a 

revista tratam de desqualificar numa lógica perfeitamente integrada à sociedade de consumo.  

Os editoriais de abril e junho, apresentam um outro jogo retórico igualmente 

interessante entre disciplina/indisciplina e equilíbrio/excesso. O homem contemporâneo sabe 

que precisa de disciplina para obter o que é fundamental: um corpo bonito e saudável e 

conquistas profissionais e sexuais. E que os excessos, inclusive no que diz respeito ao 

exercício físico, não é conveniente. A indisciplina é uma marca dos “outros” que ainda não 

reconheceram as vantagens da mudança e ainda estão ligados na ideologia “libertária” do anos 

1970 que se baseava na trilogia: “sexo, drogas e rock and roll”. Ao homem do século XXI, 

prescrito pela MH, serve a liberdade que o estado de bem-estar lhes confere, algo 

diametralmente oposto à ideia de satisfação daqueles anos.  

O homem feliz hoje é o homem disciplinado e equilibrado e entre as instituições 

normatizadoras está a mídia, que no caso da MH se utiliza fortemente dos discursos das 

ciências médicas para amparar seus conselhos. A disciplina é uma marca também importante 

do modelo de masculinidade moderna descrito por Mosse. Mas tomando o que nos ensina 

Foucault (1993), o poder que se expressa nos discursos da MH não pode ser tomado como 

repressor, embora os conselhos mais frequentes envolvam controle, disciplina e restrições. E 

os discursos da revista e dos editoriais vão nesse sentido, agregando prazer e boas 

recompensas à disciplina e à obrigação. Um poder que estimula à ação e produz saberes e 

discursos.  
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Mas é importante referir também que estamos falando de um mundo em que a questão 

do tempo se tornou central, e que a revista se dirige a um público que, teoricamente, tem uma 

vida profissional e social ativas. Convocar os homens a se exercitarem, a prepararem uma 

refeição saudável, a cuidarem da casa e mesmo a ler a revista pode ser um problema se o 

tempo tornou-se escasso. Deslocar a questão para a disciplina e auto-gestão podem ser uma 

boa solução, pois, como explicita o editorial de abril, com um pouco de informação, 

organização e disciplina se consegue desenvolver todas estas atividades. Mais uma vez a 

responsabilidade pela boa saúde é do sujeito.  

O editorial de outubro, embora apresente marcas comuns ao editorial de abril, por 

exemplo, nos parece que mostra de forma emblemática o modelo de “novo homem” que a 

revista vem se esforçando em construir. Este texto nos chamou a atenção especialmente para 

quatro ideias, ou marcas, bastante interessantes: a adoção das transformações propostas pela 

revista, sobretudo a vaidade e o cuidado com o corpo, é um movimento “natural” próprio da 

evolução dos homens. A forma como o editor tomou a ideia de crise da masculinidade, ou do 

masculino decorrente dos movimentos feministas, como sendo a causa do acirramento das 

fronteiras entre os gêneros, e do “machismo”, que levaram ao descuido com o corpo. A ideia 

de que os homens deram uma “resposta” infantil e pouco producente a este movimento ao 

optar por acirrar o lado “brucutu” e o machismo, diferente do que propõe a revista. E a 

explicitação de que foi a indústria de cosméticos que começou o movimento para incitar e 

incluir os homens entre consumidores destes produtos.  

Reconhecer os dois primeiros fatores e compreender este novo cenário, é um sinal de 

que os homens mudaram e uma forma de olhar para a frente e “sem medo. Como todo macho 

de verdade”. Uma ideia que só foi explicitado neste editorial, mas que atravessa todos os 

outros. A alusão ao mundo dos esportes esteve presente – jogada, taco – assim como a ideia 

de que os comportamentos humanos atuais podem ser ainda reflexos do que foi aprendido e 

impresso no nosso DNA nos tempos em que vivíamos em cavernas. Uma ideia que se 

expressou a partir da palavra “tacape” (e em outros editoriais - “caverna” e “brucutu”). 

Discursos advindos da neurociência, a ciência da moda, e que a mídia vem adotando como 

sendo modernos.   

O editorial busca romper por completo com a ideia de que são as mulheres, e também 

os homossexuais, que precisam usar cremes e outros produtos, falando de forma direta aos 

homens sobre os medos que precisam ser superados para que fiquem mais bonitos, saudáveis 

e modernos usando estes produtos. Mas, ao mesmo tempo se desvincula do feminino quando 

afirma que “cuidar da beleza é uma jogada bem prática, portanto, masculina”. O que não está 
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dito, mas está presente no texto, é que as mulheres não são práticas, e, diferente do que a 

revista propõe aos homens, podem perder horas com beleza e ter uma nécessaire enorme. A 

ideia de ter poucos e bons produtos na sua nécessaire reforça a ideia de praticidade e oposição 

ao feminino e ajuda na adoção da ideia pelos leitores. Discurso permeados pelas novas 

verdades sobre a masculinidade e que os homens que querem adotar estas mudanças podem 

usar ao se “defender” dos “brucutus” que não têm uma nécessaire e que podem colocar em 

dúvida o que há de mais fundamental na masculinidade dominante: a heterossexualidade. 

Sendo o pouco cuidado com o corpo um dos valores da masculinidade, o que dificulta a 

compra desses produtos por boa parte da população masculina, essa insistência faz todo o 

sentido.   

 

 

2.2.2 Cartas de 2009 

 

 

Nos editoriais de 2009, as marcas discursivas que destacamos nos editoriais de 2008 

não estavam tão explícitas. Mas identificamos outras duas ideias bastante interessantes e que 

dizem igualmente respeito aos valores da nova masculinidade: equilíbrio e estilo. Esse último 

ponto atravessou especialmente o editorial de novembro de 2008 e, por isso, será trazido 

agora para a análise. Entre os editoriais de 2009, destacamos os de maio, outubro, novembro e 

fevereiro como exemplares da presença da ideia de “estilo”. Os de janeiro, fevereiro e 

setembro como emblemáticos da presença da ideia de equilíbrio. E o de agosto que retoma a 

ideia de disciplina.  

Mas tomaremos, primeiramente, o editorial de novembro de 2008, que não foi 

analisado na seção anterior. Nesse texto, temos explicitada já no título a ideia de que ser um 

novo homem significa ter estilo: “Tenha estilo, seja sincero”. O texto começa comentando o 

perfil do filósofo francês Bernard-Henry Levy, construído pelo jornal The New Yorker, em que 

o estilo de se vestir do filósofo foi o ponto destacado: “um cara conhecido por usar camisas 

brancas, sem gravata, ‘abertas até o abdome tanque, bronzeado’”. Destaca ainda a observação 

feita pelo filósofo de que esse aspecto não é relevante em seu perfil, e que só usa esse tipo de 

roupa por praticidade. Em seguida, o editor constrói uma argumentação sobre a importância 

de se apresentar bem vestido e bem penteado: 

 
Levy sabe que dar uma entrevista ao Times – ou ao setor de recrutamento de 
qualquer empresa – envolve regras de estilo. Elas podem pavimentar o caminho 
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para suas ideias, tirar da frente eventuais rejeições e ganhar a confiança do 
interlocutor. Ou seja, a forma como você se veste e penteia os cabelos, a armação 
dos seus óculos, o tecido da sua camisa (ou como ela fica aberta sobre seu peito), a 
idade do seu relógio, tudo isso conspira para formar uma babel que vai impactar o 
interlocutor antes mesmo de você dizer ‘olá, muito prazer, Bernard-Henry’. […]. 
Sabendo que você se importa com a forma como se apresenta e não se encana em 
admitir isso, montamos um Guia de Estilo de 20 páginas para você se dar bem. 
Garimpamos 103 peças e outras montanhas de dicas com as quais você vai abrir 
caminho para suas conquistas – sexuais, sociais, profissionais.  

 

No olho, lê-se “Valorize-se. Aí começa o seu sucesso”. 

Pode-se perceber a presença, mais uma vez, da super valorização do trabalho ao 

sugerir que estar bem vestido pode significar ser bem recebido em uma entrevista 

profissional. Mas, o que queremos destacar é o jogo retórico construído a partir das palavras 

do filósofo sobre a pouca importância que deveria ser dada à sua “barriga tanquinho” e às 

roupas que usou para a entrevista, e as do ator Matthew McConaughey por ter admitido em 

uma entrevista à MH norte-americana que se importa com o seu estilo, ou nas suas palavras 

destacadas no editorial: “o estilo é o resultado combinado de como um homem se coloca, o 

quanto ele vale e o que ele representa”, palavras que poderiam ter sido escritas em qualquer 

editorial e edição da MH. Nesse sentido, o filósofo é “bobo” ao não assumir que se importa 

com a aparência e com usar roupas modernas, ou não teria aquela barriga e não se vestiria 

daquele jeito, enquanto o ator é um homem moderno que assume que cuidar do corpo e da 

aparência são aspectos importantes. Uma falsa disputa entre um filósofo e um ator, pois 

ambos reforçam o estereótipo de masculinidade ditado pela revista, e no final a ideia que fica 

é a da “barriga tanquinho”.  

No editorial de outubro, intitulado “Não basta ser cool”, o editor mostrou de forma 

muito clara sua concepção acerca do estilo do “novo homem” ao afirmar que o leitor sabe 

“que estilo é um conceito que vai além da fachada. Estilo é um conjunto de conhecimentos – 

cultura, bom gosto, vivência – do qual você lança mão na hora de se comunicar com o mundo 

(especialmente com as mulheres, vai). Vem dele até mesmo sua chamada beleza interior, o 

alto-astral, o bom humor”. Um estilo bem apurado pode impressionar “a lindona do bar” e o 

chefe”. Afirma ainda que o guia de estilos da revista é o primeiro e até aquela data era o único 

no mercado. E termina dizendo que “sabemos que atrás de uma boa aparência deve sempre 

haver um cara legal, inteligente, divertido, maduro. Um não vive muito tempo na boa sem o 

outro”. No olho, lê-se : “Forma e conteúdo devem caminhar juntos. A aparência é o cartão de 

visitas de sua inteligência”. 

No editorial de novembro de 2009, o tema “estilo” volta a aparecer e traz ainda a 

agregação de certos valores à compra de roupas. O texto afirma que o leitor “pensa em estilo 
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todo dia ao acordar – é uma característica natural do cara que busca, na medida do bem-estar 

e sucesso” e que a equipe da revista “sabe que sua relação com comprar roupa vai além do 

fato de cobrir as partes íntimas e regular a temperatura corporal. Comprar roupa para um cara 

como você tem a ver com o seu dinamismo, sua vontade de se divertir, de ganhar pontos na 

carreira, no sexo, no meio social”. No olho, lê-se: “Quer mudar o visual? Estamos aí. Quer 

manter o estilo? Também...”. 

Assim como nos editoriais de 2008, a super valorização da aparência e a relação entre 

beleza, cuidado corporal e sucesso na vida profissional e sexual são flagrantes, sobretudo no 

editorial de outubro. Mas, diferentemente daqueles editoriais que tomaram bastante a retórica 

da desvalorização do antigo em proveito do novo, aqui há somente a valorização do novo a 

partir do seu atrelamento a uma ideia cara na atualidade: a de estilo ou de se ter um estilo.  

Ter um estilo, ou “ser dono de um estilo”, significa ter uma forma própria, ímpar, de se 

posicionar no mundo. Mas, do modo como está colocado nos editoriais, ter estilo tem relação 

direta com a aparência e, por consequência, com o consumo. Castro, citando Ganetz (1995), 

compreende estilo como um “contraponto ou equilíbrio entre a coletividade da moda e a 

personalidade individual, garantindo a possibilidade de cada um identificar-se com outros e 

ser único” (CASTRO, 2007, p. 87), uma possibilidade que é dada pelo consumo. Podemos 

dizer então que o estilo pode ser compreendido como um traço da identidade dos sujeitos, 

sobretudo se concordarmos que o corpo tornou-se o local de estruturação da identidade.   

Sem nos atermos a quaisquer teóricos/as, tomamos estilo na sociedade de consumo 

como sendo a organização de elementos de modo que formem um todo coerente e possam ser 

compreendidos como tal. Os estilos podem ser segmentados por faixa etária, localidade e 

classe social, por exemplo. Englobam modos de vestir, comer, falar, comportar-se, lugares que 

se frequenta etc., e, mais uma vez, a mídia é um elemento fundamental, deflagrando, 

valorizando e/ou desvalorizando estilos.  

Diferente do que se possa pensar, e apesar dos apelos à individualidade, a sociedade de 

consumo demanda a multiplicidade e a expansão de estilos que possibilitem uma margem 

maior de opções às quais os sujeitos possam se filiar. E entre eles o estilo de vida jovem vem 

sendo muito valorizado ultimamente, pois trata-se de uma fase da vida a qual se associam 

vários valores positivos. Assim, esse estilo pode ser adotado em outras fases da vida para 

agregar valor a quem o porta (CASTRO, 2007). Ideia que se associa também aos apêlos pela 

manutenção da beleza e do corpo jovem que temos percebido na mídia e na MH de forma 

especial.  

A ideia de “ter estilo” construída nos editoriais é o que vai afiliar o leitor a uma certa 
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posição revelada por sua “classe” (que podemos tomar no sentido de classe social e 

elegância), por “seu estado de espírito” etc. Uma ideia que, além do que foi dito acima,  

agrega outros valores igualmente caros aos nossos tempos e importantes para a 

masculinidade: individualidade, autonomia e independência. Mas, ter estilo pode, ao mesmo 

tempo, significar estar vinculado a uma rede a qual outros/as pertencem, outros/as com o 

mesmo estilo, ou “com estilo”. Essa ideia parece contraditória com relação à anterior, 

sobretudo se pensarmos que, embora o editorial afirme que a revista respeita o estilo pessoal 

do leitor, o que ela faz é oferecer dicas e “receitas” de estilo para serem adotados pelos seus 

milhares de leitores, retirando a marca de individualidade.  

Mas, se maximizamos as qualidades desse grupo, se afirmarmos que seus membros 

são modernos, avançados, inteligentes, bem informados, corajosos – e além de tudo 

heterossexuais –, fazer parte dele e compartilhar do seu estilo torna-se algo bastante 

interessante. E, nesse sentido, a ideia de estilo nos remete às concepções acerca do consumo 

referidas na primeira parte deste trabalho, sobretudo as de Douglas e Isherwood (2009), uma 

vez que ter, ou assumir um estilo, significa filiar-se a um grupo, valorizar certas regras, 

distinguir-se socialmente. O estilo diz coisas sobre quem os assume e, ao demarcar posições 

sociais, precisa ser ratificado por certos grupos. Ambos os aspectos são relevantes na 

valorização desse homem: se por um lado ele é independente, autônomo, “dono de um estilo 

próprio”, por outro ele faz parte de um grupo de homens modernos e “antenados” com o seu 

tempo, os homens que lêem Men´s Health. E que, ao mesmo tempo, são modernos e 

“antenados” porque são independentes e autônomos 

Mas, além dessas questões, os editoriais falam de um novo estilo de ser masculino em 

que o corpo tem papel fundamental e que está presente em toda a revista, como apontou 

Ramos (2011). Esses textos, ao lançaram essa ideias, nos permite pensar em pluralidade e 

construção, revelando que não há um único estilo de masculinidade heterossexual e 

dominante e abrindo às possibilidades de variação sobre este modelo central, mesmo que sob 

rígidas normas. Uma ideia que vai ao encontro do que os/as autores/as dos Men´s Studies 

apontam sobre a pluralidade de ser masculino.   

O editorial de novembro, além da ideia de estilo, alinha as ideias de fazer compras e 

divertir-se. E também associa o ato de comprar roupas a valores e desejos tipicamente 

tomados como masculinos, como o dinamismo e os ganhos na carreira, na vida sexual e 

social. Ao relacionar entre os resultados do ato de comprar roupas esses valores e desejos, o 

editor ressignifica um costume tradicionalmente associado às mulheres, como sendo vantajoso 

e bem-vindo para os homens. Revela-se claramente a valorização do consumo, que, 
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juntamente com os investimentos no corpo, atravessam toda a revista.  

Outro ponto relevante desses editoriais é a presença da ideia de equilíbrio. 

Consideramos que essa ideia substitui, ou ameniza, a de “disciplina” presente nos editoriais de 

2008, embora a ideia de disciplina não tenha sido negada nos textos de 2009, apareça algumas 

vezes e, de certa forma, atravesse todos eles. Mas o equilíbrio é recomendado como a melhor 

forma de organizar o tempo e as atividades, pois, para se obter uma vida mais longa e 

satisfatória, não é aconselhável restringir o prazer – da comida, do sexo, da diversão – mas 

encontrar o equilíbrio entre tudo isso. No entanto, há hábitos a serem restringidos, como o uso 

de drogas ilícitas e o tabagismo.  

Segundo o editorial de janeiro, há momentos na vida em que se deve “meter o pé na 

jaca, na porta, no balde e no acelerador” e outros de “meter o pé no freio”. Uma vida 

equilibrada entre os excessos e as restrições é o caminho mais desejável e a MH vai ajudar o 

homem nisso. O editorial de fevereiro reforça a concepção de equilíbrio e volta à ideia de 

estilo, relacionado à vida saudável. “Equilíbrio. Bem-estar. Qualidade de vida. É isso. Saúde e 

bem-estar são uma coisa só […]. Nossa ideia é dar ferramentas para você equilibrar sexo, 

vinho, rock and roll, corpo sarado, comida boa, doce far nientem, estilo, foco e sabedoria”. No 

olho se lê: “Viver com saúde é questão de estilo de vida”.   

Em setembro, tomando a ideia de que a crise econômica que abalava o mundo naquele 

período perdia o fôlego no Brasil, o editorial volta a tocar na ideia do equilíbrio ao convocar 

os homens a aproveitarem os 120 dias que restam do ano e, para isso, a revista oferecia “dicas 

de decoração, sedução, encontros com a galera, nutrição, fitness e organização para elevar o 

espírito de quem gosta de viver bem, morar bem”. Em seguida, afirma que o homem 

contemporâneo é o que está entre os que viveram o “espírito” de Woodstock, para quem “o 

importante era o conforto espiritual”, e os consumistas do começo da globalização, ou seja, 

homens dos extremos. Mas que “Agora é hora do equilíbrio. De ter e de curtir […]. A ideia é 

lembrar a você que olhar para si próprio tem a ver com algo mais do que com narcisismo – 

tem a ver com seu sucesso, sua sobrevivência”.  

As ideias de disciplina e controle voltaram nos editoriais de maio e agosto nos mesmos 

moldes do ano de 2008. Em agosto, o editorial intitulado “Estética e estatística” trata da 

barriga – perigos da gordura abdominal e ganhos com sua redução – e retoma a ideia de 

controle e disciplina. Afirma que “estar bem condicionado é uma ferramenta de marketing 

pessoal”, pois ter um corpo bem cuidado, ou sem gordura abdominal, significa que o homem 

cuida da “sua casa por natureza”, o que gera sobre ele uma expectativa positiva por parte do 

patrão e das mulheres, pois essa aparência indica que ele também é capaz de cuidar bem do 
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emprego (ou casa do patrão), e de uma família (casa com uma mulher). Para se conseguir tudo 

isso é preciso monitoramento, “controle, equilíbrio, contenção...”. Homens de sucesso como 

Nicolas Sarkozy e Barack Obama, presidentes da França e dos Estados Unidos, 

respectivamente, são citados como bons exemplos de disciplina, gerenciamento sobre as 

questões de Estado e das próprias vidas, homens magros, sem gordura abdominal, que se 

exercitam e, no caso do primeiro, que tem uma mulher famosa, jovem e bonita. 

Mas o que queremos chamar a atenção agora no editorial de maio é a articulação entre 

esses dois valores - ter estilo e ser equilibrado – e o novo homem. No título: “Aqui, agora. E 

amanhã”, está explicitado qual é o estilo do homem Men´s Health, e fala de flexibilização, 

conceito usado por teóricas/os como Connell (2005) e Mosse (1996) quando se referem às 

possibilidades de mudanças da masculinidade. A ideia, portanto, não é de ruptura, mas de 

flexibilização com relação ao antigo modelo. Flexibilização que possibilite os homens se 

adaptarem aos novos tempos, ao mundo pós-movimentos feministas e homossexuais, à 

sociedade de consumo, às novas demandas profissionais etc. Mas as flexibilizações sugeridas 

pela MH dizem respeito aos cuidados com o corpo, à aparência, à sexualidade e, vez por 

outra, à saúde. Mesmo quando fala de flexibilizar o uso do tempo, os valores sobre cuidados 

com a casa e filhos, o exercício físico, a alimentação, estão focalizando principalmente nesses 

aspectos.  

Quanto ao equilíbrio, elege as figuras do metrossexual e do yuppie como antagônicos 

ao novo homem, pelos excessos que representam: o primeiro, com relação à vaidade, e o 

segundo, ao trabalho. O novo homem é o signatário de equilíbrio e da disciplina, não dos 

excessos.  

 
Editor - A gente vive dizendo que o principal eixo do cara moderno é o bem-estar 
[…] pense em equilíbrio. Flexibilidade. Organização. Disciplina [...] Nossa proposta 
é: organize a bagunça  da sua vida e você vai passar a viver com mais intensidade. 
Não desperdice energia com o improviso, o imprevisto, o imponderável. Improviso é 
uma delícia, mas o prazer do planejamento é mais duradouro. O negócio é foco. No 
prazer e no trabalho […]. Não privilegie o consumo (a marca mais badalada, a peça 
mais cara), mas a construção de um estilo (por meio do qual você comunica sua 
personalidade e sabedoria, sem se tornar vítima da moda). Estilo é uma ferramenta 
poderosa de conquista – sexual e profissional.  
 
 

Todos estes editoriais ratificam a ideia de que o homem da MH é alguém que sabe que 

mudar na aparência não significa afeminar-se ou “tornar-se” homossexual, mas ser mais 

atraente para as mulheres e mais invejado e admirado pelos outros homens, o que o levará a 

fazer mais sexo e a conquistar uma carreira profissional de sucesso. Ser saudável, ser 

cuidadoso com a aparência, vestir-se bem e ter um corpo bonito são sinais de inteligência e 
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chaves para o sucesso no século XXI. Esses atributos são alcançados pelo esforço pessoal, 

pela disciplina, organização do tempo e equilíbrio das atividades. Trata-se de uma boa 

estratégia se considerarmos que as mudanças propostas já podem ser bastante difíceis de 

serem aceitas, mas que podem ser bem-vindas se vinculadas à ideia de “mais sexo” e de boa 

vida profissional. A estratégia de sempre falar de sexo com mulheres desatrela o novo homem 

da homossexualidade, uma questão nevrálgica dessa proposta. Esses posicionamentos 

revelam, ao nosso ver, que os homens (brasileiros) ainda temem que, ao adotarem as 

mudanças, possam ter sua heterossexualidade questionada, medo que os editoriais procuram  

dissolver negociando esses sentidos. 

 

 

2.3   O que os homens e a Men´s Health dizem sobre sexo e sexualidade 

 

 

A partir da definição de Jeffrey Weeks (1999), que se apoia nas concepções de 

Foucault (1997), tomamos sexualidade como sendo o conjunto de crenças e comportamentos 

que se relacionam com “o corpo e seus prazeres”. Sendo uma construção sócio-cultural e não 

inata ou universal, as concepções acerca da sexualidade se alteram, dependendo do lugar e do 

momento histórico, estando submetidas às formas de atuação do poder em cada sociedade.  

Foucault (1985) afirma que o termo sexualidade surgiu no início do século XIX, um 

fato que não deve ser desvalorizado, pois assinala que o termo tem uma historicidade, 

relaciona-se com outros acontecimentos e instituições daquele momento. A partir da 

construção da ideia e do termo, a sexualidade passa a ser uma experiência, algo que pode ser 

colocado em discurso, a que pode ser dado sentido, entra no campo da moral e passa a ser 

problematizada. Falar de sexualidade não significa falar de desejo ou de libido, mas das 

“práticas pelas quais os indivíduos foram levados a prestar atenção a eles próprios, a se 

decifrar, a se reconhecer e se confessar como sujeito de desejo, estabelecendo de si para 

consigo uma certa relação que lhes permite descobrir no desejo, a verdade de seu ser, seja ele 

natural ou decaído”. Isso diz respeito às “mudanças no modo pelo qual os indivíduos são 

levados a dar sentido à sua conduta, seus deveres, prazeres, sentimentos, sensações e 

sonhos”(FOUCAULT, 1985, p. 9-10).  E, tratando-se de poder e sexualidade, Foucault nos 

lembra que diferente do que se possa pensar, a “sexualidade não é fundamentalmente aquilo 

de que o poder tem medo; mas de que ela é, sem dúvida e antes de tudo, aquilo através de que 

ele se exerce” (FOUCAULT, 1993, p. 148).  
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Não devemos esquecer que nossas construções acerca da sexualidade se dão sobre 

corpos femininos e masculinos, não sendo possível desconsiderar o corpo nessa construção 

(CONNELL, 1995; LOURO, 2003). Está claro ainda que as questões de gênero estão 

entrelaçadas às do sexo e da sexualidade, e é assim que aparecem nos discursos da revista e 

dos sujeitos da pesquisa. E usamos aqui o termo “sexo” para nos referirmos às práticas e 

atividades sexuais que podem ser aprendidas como qualquer outra atividade humana, como 

nos lembra Heilborn (2006).  

A sexualidade e o sexo fazem parte do elenco de temas centrais na Men´s Health. Têm 

lugar de forma explícita nas seções: “Mixer: sexo” e “Boletim: sexo” e em outras, 

classificadas com o tema no sumário da revista.59 E de forma implícita, em diversas outras 

seções, como quando a conquista amorosa/sexual são arroladas como bons motivos para se 

exercitar, comer melhor, ir ao médico ou se arrumar, por exemplo. Ou quando as matérias são 

ilustradas por fotos de mulheres. Nas capas, há sempre a foto de uma mulher seminua, nua ou 

vestindo roupas de banho ou lingerie que ilustram a chamada da seção “Sexo”. As fotos, mais 

do que indicarem o teor da matéria, sinalizam que se trata de uma revista para o homem 

heterossexual, uma vez que, como nos lembra Olivarria (1999), o desejo por uma mulher está 

no centro da sexualidade masculina heterossexual. Informação que é reforçada em algumas 

edições que trazem, na foto central das capas, um casal heterossexual. 

A presença do sexo na revista é reforçada pela grande quantidade de fotos de mulheres 

no mesmo estilo das capas, também no interior da revista, ilustrando matérias ou publicidade 

de vários produtos. Além disso, as fotos das matérias, tratem ou não de assuntos relacionados 

ao sexo, trazem muitas vezes legendas que fazem analogia ao tema.60 Desse ponto de vista, 

parece que a MH projeta como leitor, além do homem preocupado com a estética, o típico das 

revistas tradicionais masculinas, o voyeur. E ainda, embora a revista pretenda falar para um 

“novo homem”, a ênfase no sexo e no corpo da mulher traz à tona a necessidade ainda 

existente da presença do tema mais tradicional das publicações masculinas: o sexo e o 

erotismo. Revela ainda a permanência da íntima relação entre a masculinidade e o constante 

desejo sexual, como se fossem indissociáveis, o que nos faz lembrar o antigo modelo de 

masculinidade. Conversamos com o editor sobre essa impressão e sua colocação foi a 

seguinte:  

 

                                                
59Mixer é um conjunto de seções apresentadas nas páginas iniciais da revista que trazem os temas sexo, fitness, saúde, 
nutrição, ganho de massa/perda de peso, visual e volante como subseções fixas. Alguns temas podem variar em cada mês 
como ócio, etiqueta e casal. Como o nome diz, um mix de temas.   
60 Por exemplo, na matéria sobre como reduzir a barriga em agosto de 2009, a legenda da foto que mostra um homem 
carregando uma mulher nas costas diz o seguinte: "Sem barriga, o Kama Sutra fica fácil".   
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Editor - [...] nas matérias de sexo eu dou duas coisas básicas: o desenvolvimento da vida 
sexual do casal em longo prazo, ou sedução. Na sedução, eu ainda dou técnicas de prazer 
para que o homem tire mais prazer da relação. E como que ele tira mais prazer da relação? 
Dando mais prazer à mulher, e isso não é tradicional, isso é uma coisa muito moderna [...]. 
O que eu estou falando de sexo é que nas revistas masculinas normalmente você diz assim: 
vá lá conquiste, transe, seduza. Na MH, a gente dá assim: seduz e dê prazer a ela. Nós temos 
lá manuais: como fazê-la gozar, como deixá-la mais livre, como fazê-la se libertar das 
amarras na cama. Isso é muito moderno, embora seja uma coisa que deveria ter percorrido a 
humanidade como um todo, o homem está deixando de ser machista hoje, de 10 anos pra cá. 
Então, não vejo isso como masculinidade tradicional, eu vejo como masculinidade normal, o 
homem tentar conquistar a mulher como a mulher tentar conquistar o homem do seu 
desejo.61 
 

A ideia de proporcionar prazer sexual às mulheres está realmente presente nas 

matérias, como afirmou o editor. No segundo Bate-papo do editor pela internet62, ele reforça 

essa ideia acerca do prazer feminino quando um/a internauta (o apelido Smiley não nos 

permite inferir sobre o gênero do/a interlocutor/a) pergunta qual é a abordagem da revista 

sobre sexo e relacionamento quando comparada com outras revistas masculinas. O editor 

responde que “nossa ideia é de que a mulher deve ser uma parceira na hora de elevar nossa 

capacidade de ter prazer. Nosso prazer não é egoísta, assim queremos que elas tenham 

muuuito prazer pra gente transar cada vez mais e melhor...”.  

E podemos completar essa sua resposta ao/à internauta com uma resposta que nos foi 

dada durante a entrevista quando falamos da nossa impressão de que o corpo feminino era 

tratado como misterioso e sujeito aos hormônios, um corpo que deveria ser descoberto pelos 

homens para proporcionar mais prazer às mulheres e a eles.  Seligman não concordou com 

nossa reflexão afirmando ser uma questão própria do meio acadêmico:    

 
Editor - Não tem nada disso. O corpo feminino tem uma vulva, que tem um clitóris, que tem 
um ponto G, que tem pontos erógenos na sua totalidade, que pode ser a orelha, que pode ser 
o mamilo, que pode ser o pé. E a gente dá essas dicas para que o homem chegue, dê prazer a 
sua parceira e, portanto, tenha prazer também. O que que a gente quer dele? Que ele tenha 
prazer. Nós somos amigos do nosso leitor. A gente quer que ele tenha o máximo de prazer. 
Como que a gente vai levá-lo ao máximo de prazer? Dando prazer à sua parceira. Pra que 
ela dê pra você. 

 

As respostas das ao/à internauta e a mim trazem em si uma contradição, pois, embora 

a revista tenha o objetivo de ensinar os homens a dar mais prazer às mulheres, elas devem ser 

parceiras para ajudar os homens a maximizarem o seu próprio prazer. Ou seja, o que 

realmente se objetiva é ajudar este homem a aumentar o número de relações sexuais e 

potencializar o seu prazer através da maximização do prazer feminino.  

                                                
61 Nesse trecho há três exemplos do emprego pelo editor de verbos na primeira pessoa do singular, colocando-se no lugar da 
equipe e da própria revista.    
62 Lembramos que o editor realizou dois eventos de Bate-papo com internautas: o primeiro na ocasião de lançamento da 
revista e o segundo quando a publicação completou um ano.   
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Na entrevista também conversamos sobre a ênfase que a revista dá ao sexo ao colocar 

o tema como pano de fundo para quase todas as matérias – de cuidar da casa a comprar um 

terno novo –, se configurar como mais um exemplo de alinhamento com uma masculinidade 

tradicional ao ratificar esta ligação “natural” entre homens e desejo sexual. Ou, pelo menos, 

como um não-questionamento desta ideia. A resposta do editor foi a seguinte:   

 
Editor - O que você chama de masculinidade tradicional, que é o homem conquistar a 
mulher, é o que a gente dá como figura de bem-estar, pois tudo se resume em bem-estar 
[…]. Então não é que seja uma masculinidade tradicional, é uma masculinidade normal [...] 
Eu não posso dar uma dica para ele ser passivo... ela vai tirar você pra dançar... Não é nem 
tradicional, é o prazer da sedução. Me diga, ao abordar isso, o que você colocaria, ou 
gostaria, como não sendo tradicional? O que você chama de masculinidade tradicional, que 
é o homem conquistar a mulher, o que que a gente dá como figura de bem-estar. Tudo se 
resume em bem-estar. Então, se o cara identifica que aquela é a mulher que ele quer ter pra 
ele, a gente dá as dicas para que ele conquiste essa mulher. Então, não é que seja uma 
masculinidade tradicional, é uma masculinidade normal. Se é o que ele quer uma mulher 
linda, maravilhosa, inteligente, divertida, a gente dá várias dicas para que ele conquiste isso. 
Agora eu não posso dar uma dica para o cara que diga: Seja passivo. Seja passivo, ela vai 
te... chegar em você?  

 

Ele afirma também que as edições dos meses que antecedem as férias de verão trazem 

mais matérias sobre sexo e fitness, pois entende-se que os homens vão querer ficar mais 

bonitos e ter mais sexo nas férias. E que entre as cartas de leitores, depois do fitness, os temas 

sexo e saúde sexual são os mais pedidos.63 O que nos lembra o que afirma Foucaul (1993) 

sobre a incitação ao corpo nu que o poder passou a fazer e que leva à prática de exercícios e 

aos cuidados especiais, ou a formas modernas de disciplinamento, pois o corpo que se despe 

deve corresponder ao padrões estético vigente.  

Na conversa por telefone alguns dias depois da realizada na editora em São Paulo, o 

tema veio outra vez à conversa, dessa vez a partir do argumento de que se a revista trata de 

cinco pilares como descreveu: fitness, sexo e relacionamento, nutrição, saúde, carreira e estilo, 

por que na capa há sempre uma foto de mulher seminua e não de um prato de comida 

saudável? Sua reposta foi a seguinte: “Como no Brasil não há tradição de uma revista para 

heterossexual com homem de dorso nu na capa, essa imagem ajuda a posicionar a revista. E o 

que atrai mais o homem: carreira, exercícios...? Não, mulher.” Confirmando o que já estava 

claro.   

Ao que parece, além da necessidade de falar de sexo heterossexual para delimitar o 

                                                
63 Encartado na edição de dezembro de 2007, a revista trouxe um libreto cujo título era: “Guia MH de sexo e relacionamento 
para o verão 2008”. Na Carta do Editor escrita por Wilson Weigl neste libreto é a seguinte: “A gente sabe que sexo ocupa 
tanto espaço na sua vida quanto seu cuidado com o corpo, a atenção com a alimentação e sua ambição profissional. Sexo é 
um dos pilares de uma vida plena, e o legal é que pode ser muito , muito divertido. É pra isso que a gente criou este Guia de 
Sexo e Relacionamento: pra aumentar ainda mais sua capacidade de curtir a vida. A intenção é dar umas dicas espertas para o 
verão, como se fosse um papo de bar entre velhos amigos. Ou seja, você pode se divertir a valer. Ou mudar sua vida”. O 
laboratório Bayer Schering parece ter patrocinado o libreto, pois são dele as duas únicas publicidades.   
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público, alguns atributos relacionados tradicionalmente à masculinidade, como a posição ativa 

com relação à sedução e à conquista e o desejo sexual aguçado, parecem estar presente na 

revista como marcas da masculinidade. E parecem ser inquestionáveis ou muito difíceis de 

serem repensadas mesmo para quem afirma propor um novo padrão de masculinidade. Para o 

editor, seriam atividades típicas de um “homem normal”, que tem como marca primeira a 

heterossexualidade e, a partir desse determinante, estaria pré-disposto às atitudes por ele 

arroladas. O que demonstra a força da heteronorma e da masculinidade dominante como 

sendo a padrão, a que norteia os homens na construção da sua masculinidade. 

 Essa delimitação de fronteira entre o homem ativo e a mulher passiva com relação à 

conquista e a expressão do desejo sexual também apareceu nos discursos de alguns 

informantes, como trataremos mais adiante. Assim como a ideia de “homem normal” também 

apareceu em alguns discursos nesse e em outros sentidos. Por exemplo, relacionada à classe: 

“um homem normal de classe média” e à atividade sexual vinculada à ideia de poder “...é um 

habito normal de todo homem, é o sonho de todo homem... se sentir poderoso”. Diante desses 

discursos podemos concluir que o “homem normal” é heterossexual, de classe média e que 

tem na prática sexual com inúmeras mulheres uma de suas marcas e estratégia de confirmação 

de seu poder. Perfil que em muito se assemelha à masculinidade dominante em nossa 

sociedade e ao que temos chamado de masculinidade tradicional.  

 Mas o editor fala de um “homem normal” ou “masculinidade normal” para se 

contrapor à nossa ideia de que a revista se construía a partir e para falar de uma masculinidade 

tradicional. Lembramos que a categoria masculinidade tradicional é usada neste trabalho para 

se contrapor à “nova masculinidade” ou “novo homem”. Diz respeito a um homem que tem 

bastante preocupação em demonstrar sua heterossexualidade e manter alguns valores da 

masculinidade dominante que podemos reconhecer como típicos em nossa cultura. E que 

antagonizam com valores que vêm sendo propostos aos homens nos últimos tempos. O 

homem tradicional, por exemplo, pode duvidar que os cuidados com o corpo e com a saúde 

são atitudes convenientes a ele e é crítico com os que se cuidam, mas valoriza os músculos e a 

demonstração da força física como marcas da masculinidade. Tem o sexismo e a homofobia 

como marcas importantes, acredita que deve assumir a posição ativa na sedução e conquista, 

super valoriza a prática sexual etc. É claro que a revista não fala para um homem que acredita 

que cuidar do corpo seja inconveniente, mas acreditamos que, em muitos outros aspectos, o 

“homem da revista” pode ser classificado como um homem tradicional. Então, a ideia de 

“masculinidade normal” do editor corresponde em muito à nossa categoria “masculinidade 

tradicional”.   
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Apesar do que disse o editor sobre relacionamento: “Embora eu seguidamente fale de 

sedução, sedução é uma coisa fantástica, mas a gente também fala de casal: como manter uma 

vida sexual ativa, como manter o interesse pela parceira”, consideramos que nas edições de 

2009 há pouca ênfase nas relações amorosas ou duradouras, dando-se muito mais destaque ao 

sexo casual. E, ao que parece, o novo homem projetado pela revista é solteiro e deve 

continuar assim. Dizemos isso porque não raramente, quando se trata de relação estável, os 

discursos podem apresentar metáforas jocosas ou pejorativas, e a ideia de que este tipo de 

relação não é muito positiva ou desejada para os homens. 

Mantendo essa diretriz, os textos da capa, por exemplo, enfatizam a conquista ou os 

aprendizados para se obter mais sexo, como pode ser percebido nos seguintes exemplos: em 

fevereiro, “Sexo explosivo. A química que faz você transar mais”; em maio, “Sexo! Sexo! Vai 

que é tua. Os cheiros que vão levá-la para sua cama”; em novembro, “Sexo! 23 jeitos de se 

dar bem na praia”; e em dezembro, “Ela vai pirar e você vai se dar bem”. Destacamos a 

edição de junho que se anuncia como especial: “Edição especial vida a dois. 173 truques para 

ter mais sexo e menos chatice” – a expressão “mais sexo” está em letras grandes, destacada na 

frase que deixa clara a relação entre casamento e vida chata. A capa traz um casal que mostra 

a mulher descendo a calcinha até o quadril enquanto seus seis são cobertos pelo braço do  

homem que, pela primeira vez, está atrás da mulher64.  

No primeiro Bate-papo um internauta toca no tema. Segundo ele, a mídia vem 

exacerbando com relação ao tema “sexo”, um constante estímulo para “transar, trair, casar, 

transar, trair, transar, transar, transar...”. O editor responde que “a equação é a seguinte: 

enquanto houver alguém comprando sexo, a mídia vai vender. O problema é dar informação 

ruim. Na MH, nossas dicas sobre sexo são científicas, dadas por especialistas”. Ele volta ao 

tema quando explica que a edição brasileira terá uma margem de adaptação de seus temas e 

abordagem e, além de adaptar as dicas de moda e alimentação à nossa realidade, “a brasileira 

vai procurar trazer dicas que sirvam ao bem-estar dos brasileiros. Já nessa primeira edição, 

aumentamos um pouco as dicas sobre sexo”. Seus discursos nos apontam três possibilidades: 

os homens brasileiros se sentiriam mais atraídos por matérias sobre sexo do que os norte-

americanos; o erotismo ainda é um tema fundamental para atrair os brasileiros, e as matérias 

                                                
64As matérias do Especial Vida a Dois eram as seguintes: Seja o cara! Não importa a lua dela. O tipo de homem que as 
mulheres querem muda segundo o momento. Adapte-se a ele e ganhe a parada; Você está sendo traído? Acabe com as neuras 
– ou apague seu rastro – com este verdadeiro decodificador de infidelidade instantâneo da MH prara você ; Transar é o 
remédio. O que você faz entre quatro paredes pode ser o segredo para vencer o câncer, proteger seu coração e presercar sua 
juventude. Transe mais e invista na sua saúde e Coleira já, amor? 22 sinais de que está na hora de você propor casamento. 
Ou cair fora de vez”, ilustrada pela foto de uma mulher vestida de noiva puxando brucamente um homem pelas mãos. Os 
títulos e os conteúdos das matérias não fazem menção ao casamento ou a uma ralação estável, mas ao sexo. Com exceção da 
última que toma a idéia tradicional e pejorativa que relaciona a mulher ao desejo de casar e o homem ao horror a isto.   
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sobre sexo são importantes para enfatizar o público alvo da revista.   

Mas, apesar da nossa percepção da vinculação da revista à masculinidade tradicional, a 

revista também apresenta discursos pouco alinhados com essa masculinidade, ou que a 

flexibiliza. Esse tipo de posicionamento costuma ser mais frequente nas seções intituladas 

“Gil, o garçom: tire suas dúvidas sobre mulheres, emprego e outras coisas que dão trabalho” e 

“Pergunte à vizinha: a verdade nua e crua sobre as mulheres, por nossa adorável colega”, 

ambas de respostas às cartas dos leitores e leitoras.  Nas respostas às perguntas dos homens, 

podemos encontrar críticas e argumentações contrárias a alguns valores e crenças que 

poderíamos classificar como vinculados aquele modelo de masculinidade, ou menos 

modernos, com relação ao gênero. Por exemplo, as respostas aos leitores podem questionar e 

criticar as normas mais tradicionais de gênero, ao responder perguntas sobre o valor de ter 

muitas parceiras sexuais ou muitas ereções em uma noite; quando perguntam sobre o valor da 

virgindade feminina; quando pedem conselhos sobre namorar uma mulher mais velha ou que 

tenha declarado ter tido “muitos” parceiros sexuais; responde assim também aos que declaram 

buscar somente sexo e fugir de compromisso, entre outros temas que parecem ainda fazer 

parte do repertório de preocupações de muitos homens, ou não enviariam cartas pedindo 

conselhos. Além das mudanças no cuidado com o corpo, sáude e a ênfase dada à ideia de 

proporcionar prazer às mulheres, acreditamos que seja também amparado nesse tipo de 

posicionamento que o editor relaciona a revista como sendo atrelada à nova masculinidade. 

Mas um aspecto bastante relevante também foi enfocado pelo editor: a preeminência 

das ciências biomédicas na revista como portadoras das verdades acerca dos temas da 

sexualidade (e todos os outros), e a ausência de pesquisadores/as das áreas das ciências 

humanas e sociais como consultores/as.65 Essa posição da revista reforça o que colocam 

Ribeiro e Rohden (2009) acerca da supervalorização pela mídia destas ciências em detrimento 

das ciências sociais. Para as autoras, a ênfase nas ciências biomédicas e a evocação das 

chamadas “bases científicas”, para se explicar normas de gênero e comportamentos sexuais, 

tem sido uma constante na mídia nos últimos anos. A opção epistemológica pelas ciências 

biomédicas para a discussão dos temas da sexualidade e do gênero torna-se legítima na 

medida em que, a partir do século XIX, a Medicina impõe-se como campo privilegiado para 

essas discussões ao configurar-se como a ciência capaz de fornecer explicações confiáveis, 

                                                
65 Por exemplo, na edição de agosto a matéria intitulada “Não vai ter pra ninguém - Conquistar está no DNA masculino. 
Somos animais. Se lobos possuem um macho alfa na matilha, o homo sapiens funciona mais ou menos igual” . Em março 
“Por que a gente é assim? : ...será que tudo isso está no DNA masculino? Descubra a seguir o por que...”. Em fevereiro: “Use 
a química a se favor – Como um cientista em um laboratório, entenda as rações do corpo feminino e acerte a mão na hora da 
conquista”, entre tantos outros exemplos em 2009.  
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porque comprováveis através do exame dos corpos, sobre as diferenças entre homens e 

mulheres (FOUCAULT, 1997; LAQUEUR, 2001). 

A Medicina, a Biologia e mais recentemente a Neurociência são compreendidas pelo 

público como ciências neutras, o que confere legitimidade às suas abordagens e conclusões. 

Além disso, essas ciências e seus/as cientistas historicamente gozam de grande prestígio 

social, o que confere prestígio ao veículo que toma os seus discursos ou que os entrevista. 

Mas não raramente as explicações pautadas nessas ciências reforçam o binarismo entre os 

gêneros, acirrando as diferenças e reforçando antigas crenças, e a MH não é diferente nisso 

A presença das verdades médicas na revista quando o tema é a sexualidade, remete-

nos também às afirmações de Foucault (1997) sobre ser a Medicina uma das instâncias de 

saber-poder que ganharam, a partir do século XVIII-XIX, o direito de falar e construir 

verdades sobre o sexo. Ultimamente são as descobertas científicas sobre o cérebro estão “na 

moda” e chegam rapidamente à mídia. Anne Fausto-Sterling, referindo-se ao exemplo norte-

americano, afirma que a mídia parece estar “preparada para acreditar que toda diferença social 

e psicológica poderia ser finalmente traçada pelas diferenças no formato do cérebro” 

(FAUSTO-STERLING, 2000, p. 117, tradução nossa).  

Da mesma forma, ao escolher fontes estrangeiras – sejam revistas, jornais, 

universidades ou pesquisadores/as –, acaba enfatizando que o melhor conhecimento é sempre 

o que vem de fora e os/as melhores cientistas nessas áreas são os/as estrangeiros/as. E, ao 

mesmo tempo, cria para si uma aura de seriedade e modernidade diante de um público que 

tende a valorizar esses tipos de fontes. Isso pode acontecer mesmo quando a fonte é bastante 

vaga, por exemplo, na matéria intitulada “Macho Alfa, Ativar!”, de novembro, que afirma que 

“um estudo da Universidade de Cornell (EUA) descobriu que existem três sinais básicos que 

um homem deve emitir para atrair uma mulher ...” ou, da edição de julho, “De acordo com um 

estudo da Universidade da Pensilvânia (EUA), a evolução proporcionou às mulheres um 

olfato mais desenvolvido”. Como muitos outros exemplos presentes em todas as edições, as 

matérias ou boxes não informam sobre aspectos considerados fundamentais para as ciências 

de modo geral. 

Essa questão foi colocada ao editor e, segundo ele, o foco da revista é outro, não o das 

ciências humanas, e, quando precisa desse tipo de opinião ou de um “cientista social, vamos 

buscar em uma universidade, na USP, por exemplo”. Mas afirmou que raramente fazia isso, 

pois “esse não é o nosso target, não é a nossa função, nossa função é qualidade de vida. 

Quando a matéria permite a gente faz, mas a nossa maior pegada em termos de sexo é mais 

prazer, mais qualidade de vida. Nós temos terapeutas, psicólogos, especialistas em 
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sexualidade, sexólogos...”. Quando perguntado sobre os motivos de haver tantos especialistas 

estrangeiros citados nas matérias ele explicou que “O conhecimento é universal, tá aí pra 

auxiliar a humanidade, e a gente vai buscar sempre o melhor conhecimento disponível no 

mundo”. E afirmou que a Rodale tem um banco de dados internacional que disponibiliza para 

todas as editoras. “Eles têm uma espécie de peneira desse conhecimento científico universal e 

a gente pede pra eles”. Uma peneira que deixa passar mais facilmente os conhecimentos das 

ciências biomédicas.  

Seligman afirmou ainda que as escolhas têm relação com o seu público alvo, homens 

das classes A e B, aspecto que, de certa forma, é reforçado pelos informantes quando 

delimitam o público alvo entre sujeitos dessas classes justamente pelo tipo de informação 

veiculada. 

Com relação ao binarismo de gênero ou às inúmeras matérias que reafirmam as 

diferenças entre homens e mulheres amparadas nas ciências médicas e no essencialismo, 

perguntamos ao editor se a revista não ratificava a ideia da moda de que “mulheres são de 

Vênus e homens são de Marte”, apagando questões sociais, culturais e históricas na 

construção das diferenças, ou o gênero. Ele disse o seguinte:  

 
Editor - Somos bem diferentes, mas não tenha dúvida. Temos a psique diferente, temos uma 
formação diferente, uma cultura diferente, mas esse é um assunto que nós não abordamos do 
ponto de vista objetivo. A gente aborda subjetivamente porque nós somos uma revista 
dirigida aos homens. Então, nós temos um viés muito claro. Não é uma revista para homens 
e mulheres. É uma revista para homens. Mulheres lêem porque gostam.  

 A gente aborda o universo homem. Então, a gente não trata de diferença. Quando a 
gente fala de relacionamento, quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de casais, de 
família, a gente aborda como você pode ter um relacionamento mais legal, mais contínuo, 
mais dinâmico, buscando dicas da cultura, da história, dos terapeutas, essas coisas [...] Mas 
vários estudos nossos tão mostrando que, por exemplo, a informação cultural tá passando 
por DNA.  

 [...] Não é o meu campo e eu não posso nem falar sobre isso porque eu não tô 
informado o suficiente... mas eu sei que há estudos sobre isso. Então, como que a gente 
pode dizer que a mulher, pela tradição de milênios, de ter vivido sempre nas cavernas e ter 
sido sempre ligada aos filhos, porque o homem pela constituição física maior saía para a 
caça, ela não tem um universo mais sonhador do que o homem? Então, nós temos uma 
diferença que você não tá colocando na abordagem. E essa diferença também está sendo 
estudada. Agora, eu não sou a pessoa mais indicada para te falar sobre isso. 

 
É curioso também perceber que, apesar da afirmação do editor, a mulher está presente 

na revista em imagens nas capas e em muitas matérias, como já dissemos. Fotos femininas 

ilustram matérias de todo tipo e constroem-se discursos sobre mulheres quando se fala de 

sexo, esportes, fitness, férias, casa, alimentação, profissão etc., e como sendo um dos motivos 

para os homens se cuidarem, por exemplo. Além disso, sendo a construção de gênero 

relacional, não seria possível “tratar somente de homens”.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



132 

  

É interessante notar também, com exceção das colaboradoras e convidadas que variam 

a cada mês, e/ou que fazem parte da equipe da revista, a ausência de imagens femininas 

desempenhando atividades profissionais que transmitiriam a ideia de independência ou 

autonomia. Elas aparecem em grupos de mulheres, mas na maioria das vezes formam um 

casal ou, simplesmente, estão expostas ao olhar masculino. Quando aparecem nos espaços de 

trabalho são sempre as “gostosas do escritório” ou as “colegas gostosas” que podem ser 

conquistadas. Portanto, de modo geral, a revista explicita e reforça a posição da mulher 

passiva ao olhar e à ação do outro, o homem. E silencia sobre a atuação das mulheres em 

esferas que vêm ocupando de forma importante nas últimas décadas. Discursos que 

contribuem para o reforço da dicotomia entre masculino e feminino, embora o editor não 

reconheça que está falando de diferenças. E, embora possa parecer contraditório com relação 

ao que dissemos, nas fotos sensuais que ilustram as matérias sobre sexo as mulheres aparecem 

como provocadoras e dispostas sexualmente. Então, se por um lado podemos supor uma certa 

atividade feminina, por outro podemos dizer que elas sendo assim retratadas, ocupam um 

lugar que historicamente é reconhecido como delas.  

Outro ponto a ser tocado com relação à sexualidade é que, apesar de concluirmos que 

o sexo na MH tem por objetivo a penetração e, por isso, super valoriza a ereção, é interessante 

perceber que a revista não costuma veicular comentários implícitos sobre o uso de 

medicamentos para disfunção erétil, embora tenha a virilidade e a vida sexual como um dos 

temas centrais. Sabemos que a legislação não permite propaganda de medicamentos que 

precisem de receita médica para ser comprados, como é o caso do Viagra, por exemplo. Mas, 

de toda forma, esse tipo de publicidade ou vinculação entre ereção e medicalização não foi 

percebida nas edições de 2009. Perguntei ao editor se haveria um motivo especial para não se 

enfatizar o medicamento, e sua resposta foi a de que toda a parte publicitária fica a cargo de 

outro setor, não competindo a ele decidir sobre isso. 

De modo geral, a revista faz referência apenas aos hábitos considerados saudáveis para 

se manter a virilidade, que devem ser cultivados independentemente da idade. Em um tempo 

em que os discursos do “não envelhecimento”, da luta pela manutenção de um corpo que deve 

funcionar em toda sua potência, em que “sexo é saúde” e a ideia de que impotência sexual 

passa a ser um inimigo a ser vencido, seria estranho a revista não tocar nesse ponto ou 

veicular dicas que ajudem os homens a alcançar esses objetivos.   
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2.3.1 A “orientação sexual” da revista 

 

 

Apresentamos nesta subseção os discursos dos sujeitos sobre sexualidade construídos 

a partir de nossos questionamentos sobre as capas da revista. Capas que nos chamam muito a 

atenção, pois podem levantar dúvidas sobre o público a que a revista se endereça. Dizemos 

isso porque não existiam no Brasil revistas masculinas voltadas para o público heterossexual 

cujas capas trouxessem a foto de um homem sem camisa expondo o corpo másculo. E porque 

percebemos logo nas primeiras entrevistas exploratórias que esse era um aspecto importante 

para a aceitação ou não da publicação. 

A referida foto é em preto e branco e retrata um homem branco, magro, jovem, de 

cabelos curtos, sem barba e um peito musculoso e sem pêlos. A profusão de formas e cores 

das letras dos textos das chamadas das matérias contrasta com essa foto e colaboram para 

destacá-la66. Uma capa que pode sinalizar de forma confusa para os/as leitores/as sobre a 

orientação sexual do seu público alvo – homens heterossexuais. A confusão só se esvanece 

quando observarmos a foto pequena da mulher, ou quando temos uma foto de casal. Mas nada 

disso apaga, segundo alguns informantes, o efeito provocado pelo homem de peito nu da capa, 

que só foi amenizado para alguns quando abriram a revista e perceberam que as matérias 

sobre sexualidade são direcionadas para casais heterossexuais.    

De toda forma, podemos afirmar que, apesar de estarem sem camisa, os homens das 

capas não apresentam uma postura erotizada, diferente das fotos femininas cujo erotismo se 

evidencia no olhar, nas poses e nas roupas. No interior da revista, esse padrão se repete, só 

sendo quebrado pelas imagens masculinas nas diversas publicidades, estas sim bastante 

sensuais ou erotizadas. Mas este tipo de imagem masculina publicitária não é uma novidade 

para os homens, pois, como percebeu Medrado (2000) com relação às revistas Placar e 

Playboy, a publicidade há muito vem usando um certo erotismo masculino mesmo para 

vender produtos direcionados aos homens.  

Ao que parece, compreender melhor a capa da revista não é um desejo somente nosso. 

A questão é importante para a revista e para os homens, tanto que durante o primeiro “Bate-

                                                
66 Esse padrão é uma marca da MH, mas em 2009, nos meses de julho, novembro e dezembro, o homem veste uma camiseta 
que nos permite perceber a musculatura abdominal e peitoral, entre eles o nadador César Cielo. Com exceção da capa de 
julho, que tem o fundo preto e o homem vestido com uma camiseta branca, todas as outras têm o fundo branco. Somente a de 
setembro trouxe um homem com pelos no peito, e nas de maio, junho e novembro podem-se ver os pontos desses pelos no 
peito dos fotografados, mostrando claramente que haviam sido depilados. Eventualmente pode haver um homem com a barba 
rala, ou ao estilo “mal feita”. Há algumas exceções, mas a maioria dos homens da capa são modelos desconhecidos do grande 
público.  
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papo”, de lançamento da revista, foi trazida por três internautas. Um deles questionou o fato 

de a capa da primeira edição trazer um homem com camisa, enquanto as revistas portuguesas 

e norte-americanas sempre trazem homens de tronco nu. Em resposta, Seligman disse o 

seguinte: “a diferença é que aqui falamos para o leitor brasileiro. Lá fora, eles também põem 

modelos com camisa. Nós também vamos pôr caras sem camisa”. Um segundo internauta 

questionou o editor sobre quanto tempo ele acreditava que a revista resistiria sem colocar 

mulher nua na capa, fazendo referência à dificuldade de aceitação do público heterossexual à 

revista. Em sua resposta, o editor optou por destacar outro efeito que a foto poderia trazer e 

que é fundamental na revista, o fator “aspiracional”, ou ser sugestiva para a mudança de 

hábitos que levem ao bem-estar: “a filosofia da MH é dar um cara na capa sempre. 

Eventualmente, um casal. Mas por que isso? Para que o leitor sinta que ele poderia ser o 

carinha da capa, que se sinta impelido a ter um corpo mais legal, a viver melhor. Por isso o 

cara aparece sempre de alto astral”. Um terceiro internauta questionou a estratégia de se usar 

uma foto de homem numa revista que visa atrair o público heterossexual, sugerindo que 

poderia não dar certo. O editor mais uma vez respondeu trazendo um tema caro à revista, pois 

é isso que vem sugerir aos homens – a ideia de desafio, de modernidades, mudança, de novos 

padrões: “a tradição brasileira reza que revista masculina tem que ter mulher. É por isso que é 

desafiador, mas confio na modernidade do homem brasileiro. Ele vai identificar esse fator 

como uma coisa legal, diferente”.  

No segundo Bate-Papo, comemorativo de um ano da revista, outro internauta voltou a 

questionar a capa. O editor respondeu da seguinte forma: “a ideia de colocar um homem é 

gerar no leitor um aspiracional factível: ele vê o cara e imagina poder ser igual - pra cima, 

cheio de energia, bem-humorado. A ideia de trazer a foto em preto e branco é para ressaltar as 

chamadas, o benefício...”. Segundo ele, a configuração da capa é um padrão usado em todas 

as publicações da revista no mundo, o que pode ser comprovado nos sites da revista de outros 

países, e não ignora confusão que as capas podem trazer para definição do público alvo. 

Para alguns informantes, a capa pode ser um limitador na hora da compra ou de “dar 

uma olhada” na revista nas bancas. Wilian, 26 anos, leitor, nível superior incompleto e morador 

de Bento Gonçalves (RS) afirmou que embora as capas “compliquem”, ou seja, podem causar 

problemas, são as matérias que tratam de temas como corpo e sexualidade que mais causam 

estranhamento em seus amigos. Enquanto Davi, um leitor de 23 anos, morador de Santo André 

(SP) e nível médio de escolaridade, relatou: 

 
Davi - No começo eu estranhei pela capa, mas depois eu fui lendo a revista e vi que a coisa 
não era o que eu pensava. 
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P - E o que você pensava?  
Davi - Achei que fosse de “boiola”, só mostra macho nas capas. Pensei: se é Men´s Heath 
teriam que colocar umas minas na capa [...] Eu pensei assim "imagine se eu estou lendo 
umas dessas revistas um colega meu passa e me chama de gay. Só as de agora que têm 
menina nas capas... mas depois que li  a revista nem me preocupei muito “67.  

 

Dois informantes, funcionários da empresa de navegação entrevistados na mesma tarde, 

foram mais longe na definição da revista, a partir da capa, trazendo dados interessantes sobre 

sexualidade e classe social. Quando falamos de classe nos referimos à idéia de ordem 

simbólica, ou ethos de classe. Heilborn e Gouveira (1999) afirmam que a construção da pessoa 

se dá de forma diferente nas classes sociais, originando formas bastante distintas dessa 

construção, sua visão de mundo e ethos, que originam formas também distintas de “modelação 

da subjetividade, dimensão particularmente importante no que concerne ao tema da sexualidade 

e da saúde” (HEILBORN; GOUVEIA, 1999, p. 177). Há, portanto, especificidades que 

marcam de formas diferentes os sujeitos das camadas trabalhadoras urbanas e das camadas 

médias, não sendo apropriado, no entanto, valorar essas diferenças, mas pensar nelas como 

formas distintas e específicas. Citando Duarte (1986), as autoras afirmam que é possível se 

definir “a configuração dos valores dos grupos populares em três pilares: família, trabalho e 

localidade” (HEILBORN; GOUVEIA, 1999, p. 177), e que deve se destacar ainda como 

característica a prevalência do grupo familiar sobre o indivíduo. Enquanto que as camadas 

médias se assentam sobre os pilares indivíduo, sociabilidade e ocupação, sendo o indivíduo 

preponderante em relação ao grupo familiar. Aspectos que têm estreita relação com as 

percepções acerca do gênero e da sexualidade.  

Os dois informantes são Célio, heterossexual, 50 anos, casado, curso superior e não 

leitor, e Eraldo, 45 anos, nível médio, também casado e não leitor. Já no final da conversa esse 

informante olha para as revistas expostas sobre a mesa e aproveitamos para perguntar se ele 

conhecia a MH. Ele afirma que não e continua folheando as revistas. Perguntamos se, agora 

que conhece, ele as leria, e mais uma vez responde que não, explicando o motivo:   

 
 

Eraldo - Eu acho que não é uma revista para homem ver, eu acho que é para mulher. 
P - Mas trata de temas para homens, saúde, corpo... Men’s Health... 
Eraldo - Mas eu não leria uma revista dessas. 
P - Por quê? 
Eraldo - Não sei. De repente eu sou machista porque não leria uma revista dessas? Mas eu, 
no metrô, numa condução, eu particularmente não leria [...]. Em casa eu até pegaria e leria 
sem problemas, agora em condução... 
P - Mas qual o problema da condução?  
Eraldo - Não, nada, mas não leria... 

                                                
67Diferentemente do que diz o informante, desde a primeira edição todas as revistas trazem fotos de mulheres na capa. E 
desde o primeiro ano há casais na capa de pelo menos uma das edições.  
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P- Mas em casa leria, deixaria exposta para as pessoas verem?  
Eraldo- Sim, até deixaria lá para dar uma olhada. Mas eu só faria assim, daria uma folheada, 
mas “ah, vou ver como faz isso aqui”, não... é o hábito da pessoa. Eu não tenho esse hábito 
de ler uma revista assim.68 

 
Tentamos ir adiante na conversa para compreender melhor o motivo que o impediria 

de ler a revista no transporte público, mas Eraldo não avançava na explicação.  

Conversando com Célio sobre as mudanças no comportamento masculino e sobre as 

capas das revistas, ele afirmou que os homens estavam mudando, que tinha amigos que se 

depilavam, por exemplo. E foi interessante ele localizar temporalmente o começo das 

mudanças no comportamento dos homens no ano anterior do lançamento da MH no Brasil. 

Em suas palavras, “acho que de 2005 pra cá, não sei dizer não, mas observei muito essa 

mudança em 2005, não sei se pela mídia, se esses canais de assinatura estão focando mais 

nisso, não sei...”. 

No entanto, quando falamos das capas e da leitura da revista em público, assunto que 

não fazia parte do roteiro da entrevista, mas que nos foi presenteado pelo informante Eraldo, 

ele foi bem mais explícito do que esse informante e nos esclareceu a questão:  

  
Célio- O conteúdo pode ser diferente, mas quando você bota um homem bonito na capa aí o 
cara já não vai comprar, porque o machismo dele já afetaria em função da foto, olha só 
como a mídia tem que verificar isso... Aí bota uma mulher pra quebrar, já deu uma 
melhorada, mas o cara já não vai comprar não, a imagem é importante [...] a mulher está 
atrás, não tá na frente, ele é o foco, ela tá participando, mas o plus é nele, ela tá de perfil, o 
pessoal não vai ter essa visão, não vai entender. Eu posso comprar isso aqui sabendo que 
ninguém tá me olhando, mas a partir do momento que você tá do meu lado, ‘opa’, já vou 
comprar depois[...] e vou te falar, a mulherada que já conhece fatalmente deve estar 
comprando mais esta revista que o masculino, em função de quê? Da foto.  
P- Pelo que você está me dizendo, um homem leria essa revista em público, no ônibus, 
metrô? 
Célio - Olha, vamos voltar na classe: eu moro em Madureira (o informante tomou o bairro 
como exemplo, mas não mora nele), forma de se expressar, pois, pego um ônibus 
simplesinho, sem ar condicionado, fatalmente eu sou viado. Agora se tô na zona sul, no 
metrô, eu já sou um cara inteligente, cabeça aberta Por que isso? O povo da zona sul, pela 
questão cultural, tem mais conhecimento [...] agora ler no ônibus de Madureira, no subúrbio 
de Madureira, abrir isso aqui no trem, ou então ficar só segurando a capinha...você vai sair 
do trem esculachado, vai ser agredido fisicamente.  

 
Quando perguntamos quem seria então o homem que compra e lê a MH, diz o 

seguinte:  
 

Célio - Olha, tem que ser um homem muito corajoso (risos), tem que estar acima de 50 anos, 
já assumiu a maturidade dele, a maturidade mental, tem uma aliança no dedo que pode 
demonstrar que é casado, uma aliança pode ser casado com homem, com mulher, ninguém 

                                                
68O informante Mauro, em suas considerações sobre os possíveis leitores da revista, sugeriu que para as classes populares a 
revista não interessaria por causa dos temas e, além disso, “Nem olha quando vêem um título desse aqui em inglês nem vai ler 
porque não entende o que tá escrito aí”. Pareceu-nos que, para além das questões de gênero, Eraldo não havia compreendido 
o título da revista em inglês.   
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vai saber, tem um aprendizado superior porque não é uma revista de pornografia, esse perfil 
seria o ideal. 
  

Embora não tenha citado a expressão ethos de classe ou algo parecido, Célio não faz 

menção à renda quando se refere aos moradores de Madureira, mas às questões simbólicas. É 

importante dizer que Célio, diferente de Eraldo, guardou alguma distância com relação a esse 

homem que não leria a revista em público, embora possamos supor que também não leria. De 

toda forma, em seus discursos, e é sobre esta materialidade que podemos discutir, em muitos 

aspectos se construiu como próximo ao novo modelo de masculinidade. Consideramos que o 

informante é um bom exemplo de homem que está “no meio do caminho”: valoriza o ethos e 

os valores das classes médias e alta e, por isso, busca se construir como moderno e como 

próximo das novidades trazidas pelo modelo de novo homem. Mas guarda algumas marcas da 

masculinidade tradicional, próprias do ethos das classes trabalhadoras no que diz respeito à 

masculinidade (HEILBORN; GOUVEIA, 1999). Essa ambiguidade foi também percebida 

pelo informante de Hélio – um colega de trabalho bem mais jovem e pertencente à classe 

média alta – quando respondeu nossa pergunta sobre o perfil do homem leitor da revista. Ele 

cita o colega Célio como um homem mais velho, mas moderno, que se interessaria pela leitura 

da MH. No entanto, o informante citado não demonstrou muito interesse pela revista. Essas 

nossas impressões falam também da pluralidade e das contradições possíveis e presentes na 

construção das masculinidades.  

   Anderson, 23 anos, heterossexual, solteiro/namorando, aluno de graduação em 

Engenharia na UERJ, morador de Nova Iguaçu e não leitor, também declarou que pode haver 

sim confusão com relação à sexualidade do leitor da MH69. Ele explicita o motivo pelos quais 

alguns homens não comprariam a revista e faz um comentário interessante sobre a relação das 

mulheres com as revistas que trazem corpos femininos nas capas.  

Anderson - Porque homem é muito machista ainda [...]. Ele quer tanto se achar mais e mais 
macho, que qualquer indício de que ele não possa ser isso ele vai contra. Eu posso ser 
homem e ler isso, mas se eu for homossexual eu vou buscar isso com certeza. Então, a 
mínima coisa que me entrega, eu já sou taxado como homossexual [...]. Ao contrário da 
mulher, não é estranho você chegar na casa de uma mulher e encontrar uma revista Nova lá. 
Com um monte de fotos de mulher na revista, como essas, nada demais. E não vai ser 
chamada de homossexual por isso.  

 
            Mas, diferentemente de Célio, Eraldo e Joel, 41 anos, heterossexual, casado, nível 

superior, não leitor e colega de trabalho dos outros dois e que compartilha com eles as mesmas 

                                                
69 Com relação ao pertencimento de classe, apenas Anderson se autodeclarou pertencente às classes populares. Em suas 
palavras: “Acho é que classe D, baixa”.  Os demais se definiram como pertencentes à classe média e média média, uma 
classificação que tem relação com a renda e a escolaridade.  
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características de classe com relação à renda, leria a revista no ônibus. E, inclusive, demonstrou 

não entender o que nos motivou a fazer a pergunta. No entanto, esse sujeito, diferente desses 

colegas, se posicionou todo o tempo como mais afinado com um modelo mais moderno de 

masculinidade.  

 
P - Você leria esta revista no ônibus? 
Joel - A minha sala de leitura é o ônibus, indo e voltando. Morando em Belford Roxo e 
trabalhando aqui, na hora do rush é aproximadamente 1h ou 1h30 de ônibus, e aí é o horário 
que eu faço as minhas leituras.  
P - Eu estou te perguntando por que outros homens disseram que não leriam... 
Joel  - Eu acho que talvez entenda o posicionamento da pessoa, vê o cara malhado na capa, 
vai no mínimo imaginar que eu sou um homossexual e eu estou lendo a revista para ver 
homem nu. Essa aqui nem tanto (a edição de outubro que traz o casal na capa), mas vão 
falar assim “pô, o cara gosta dos dois, tem um cara e uma mulher aqui”. Para balancear. Eu 
não leria uma revista tipo a Playboy porque é uma questão ética. Pelos meus princípios eu 
não leria uma Playboy no ônibus. Mas essa aqui sem problemas nenhum.  

 

Para Hélio, 23 anos, essa interdição parece também não fazer parte do seu universo de 

preocupações, pois também pareceu não compreendeu o teor da nossa pergunta: 

P - Você leria esta revista no ônibus, por exemplo?  
Hélio -No ônibus não porque eu sinto dor de cabeça, mas nas barcas... eu moro na ilha e 
normalmente eu venho de moto, mas quando eu não venho de moto eu venho de barca e eu 
leria. 
P - Estou te perguntando porque alguns homens dizem que teriam problema de ler esta 
revista no transporte público.  
Hélio - É? 

 
Os discursos de Célio e Eraldo sugerem então que ainda é importante para os homens, 

mesmo para os que já saíram da adolescência, ratificar frente aos colegas ou mesmo aos 

homens e mulheres desconhecidos/as a sua masculinidade a partir do afastamento de tudo que 

possa vinculá-los à feminilidade e à homossexualidade. O fato de poder ser confundido como 

um homossexual parece ser o verdadeiro problema para eles. Esta preocupação está explícita 

também quando ele constrói o perfil do homem que poderia ler a revista em um transporte 

público do subúrbio – deveria portar uma aliança para mostrar sua sexualidade heterossexual, 

mesmo que não fosse. O que parece revelar que para eles a masculinidade precisa 

incessantemente ser reforçada aos olhos dos/as outros/as, estando sempre em construção, ou, 

pelo menos, em manutenção.  

Há discursos que são atravessados de forma mais importante pela variável geração. Há  

outros que têm marcas mais fortes do seu pertencimento de classe. E há também discursos que 

destoam com relação a uma ou às duas variáveis. Ou seja, o sujeito pertence a uma classe 

social e a uma geração, mas constrói discursos que poderiam ser tomados como mais próximos 

da lógica de uma outra classe e geração. No entanto, os discursos de Eraldo, 45 anos e Célio, 
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50 anos, que classificaríamos como mais próximos das classes trabalhadoras, não destoam e 

nos revelam que suas concepções da masculinidade são atravessadas por ambas as variáveis.  

É nesse sentido, e tomando também o que temos chamado de masculinidade tradicional 

que pode ser compreendida como atrelada à ideia de permanência e relacionada à família 

tradicional, que podemos dizer que os discursos de Célio e Eraldo comungam das mesmas 

perspectivas com relação ao gênero e à sexualidade. No entanto, lembrando Heilborn e 

Gouveia (1999), embora se possa construir modelos representativos que busquem dar conta de 

uma unicidade para a ordem simbólica nas distintas classes, eles não dão conta da pluralidade 

encontrada na realidade. Além disso, as ordens coexistem e se entrelaçam na vida social, 

aspecto que percebemos tantas vezes nos discursos de alguns informantes. E, com relação a 

esse aspecto, pode-se também dizer que a mídia vem se constituindo há bastante tempo como 

um agente importante na difusão do ethos das classes médias, sobretudo, colaborando para o 

atravessamento entre as diferentes lógicas de classe.  

Outra questão nos pareceu muito interessante e surpreendente nos discursos de Eraldo 

e Célio: esses informantes acreditam que as mulheres seriam o público alvo da Men´s Health. 

Opinião compartilhada por Edgar, 24 anos, heterossexual, aluno de Engenharia da UERJ, que 

afirmou estar vendo a revista pela primeira vez no momento da entrevista: “Men´s Healt é pra 

homem, né? A gente olha um homem na capa acha que é pra mulher, não sei, olhando o cara 

sem camisa, correndo, sei lá, alguma coisa de musculação pra homem, pra mulher...”. Se 

pensarmos que as revistas para o público feminino trazem mulheres nas capas, essas 

observações ficam ainda mais inusitadas. Em tese, vão contra as concepções mais tradicionais 

do senso comum acerca da sexualidade feminina que afirmam, que diferentemente dos 

homens, as mulheres não se sentem atraídas por fotos de homens nus, filmes pornográficos 

etc. O que pode nos levar a supor que, para esses homens, as mulheres gostam do que 

tradicionalmente se afirma que elas não gostam70.  

No entanto, acreditamos que o que os leva a pensar assim é a estranheza e a novidade 

de ter uma revista com homem na capa voltada para o público masculino heterossexual. Uma 

ruptura com relação à mídia que vem sendo produzida para o público masculino há décadas. 

Uma revista que corresponde às demandas de mercado e responde a algumas demandas dos 

homens, mas não às de todos os homens deste tempo, sobretudo se pertencem às classes 

trabalhadoras.  

                                                
70 Mira (2003) afirma que, embora os corpos masculinos sem camisa e vestindo calças de cintura baixa tenham ganhado 
espaço nas revistas femininas nas últimas décadas, diferente das gerações passadas que tinham somente os rostos dos homens 
para admirar  nas revistas, as mulheres ainda não são um público para as revistas de nu masculino, elas ainda têm os gays 
como os seus consumidores.   
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Retomando Nixon (1992), acreditamos que o que provoca o estranhamento, enfim, é 

que o corpo masculino está na revista não para atrair o olhar das mulheres, mas dos homens, 

como fazem as revistas para o público gay. Em tese, corpos expostos não para o “consumo” 

sexual, uma vez que a revista é para o público heterossexual, mas para o “consumo” estético, 

embora razões sexuais costumam ser grandes estimuladoras do consumo e do cuidado 

estético, como a revista frisa incessantemente. Talvez por isso Eraldo, Célio e Edgar, a 

primeira vista, não “compreendam” a revista como sendo para o público masculino 

heterossexual, pois nas revistas “para homem”, só o corpo feminino se configurava como 

espetáculo, enquanto o corpo masculino só era espetacularizado nas revistas para o público 

gay.  

Mas as impressões desses dois com relação às capas têm lastro na realidade, se 

considerarmos as opiniões de Walter, 30 anos, homossexual, nível superior e assinante da 

revista; Denis, 26 anos, homossexual, nível médio de escolaridade e também assinante que lê 

a revista desde o primeiro número e tem todas as edições; e de Ricardo, 23 anos, bissexual, 

estudante de publicidade, que lê a revista todos os meses emprestada de um amigo. Esses 

homens afirmaram ter encontrado na MH o que não encontravam nas revistas para o publico 

gay: cuidados com a aparência, com o corpo, com a alimentação etc. E mostram que, se as 

capas podem inibir os heterossexuais para a compra, sobretudo das classes populares, sobre 

eles teve efeito contrário, como afirmou Walter ao falar sobre o que primeiro o atriu na 

revista:   

 
Walter - A foto da capa, depois o conteúdo [...]. A foto é muito bem elaborada, a foto em 
preto e branco chama a atenção em mim em especial porque estudei fotografia. 
P - Mas se fosse uma foto bonita de mulher em preto e branco te atrairia? 
Walter - Não. Mas não por ser gay, mas porque foto de mulher na capa já existem muitas 
[…] não pelo homem bonito na capa, mas por se tratar de algo novo, uma revista diferente, 
não como o apelo sexual da G71.  
P - Mas existem outras revistas com fotos de homens na capa... 
Walter - Então... a princípio pensei que era uma revista só sobre fitness, a capa transparece  
isso, mas depois de comprar vi que não era. Não gosto de revista tipo Trip ou Vip, que 
mostram mulheres bonitas na capa, nem de revistas gays que exploram o apelo sexual do 
corpo. 

 

Ele procurava uma revista que falasse de cuidados pessoais, e encontrou a MH: 

 
Walter  - Cuidados para o homem, com a pele, cabelo, moda, etc. dicas de alimentação 
saudável, cuidados com a pele, cabelos, etc., dica de como se vestir, [...] acho que atrai um 
pouco o público gay, mas não é uma revista específica para o público gay, mas pelos 
cuidados com o homem... o gay se interessa por isso e não tem nenhuma revista específica 
pra isso. A G nem fala disso, alimentação, cuidados com o corpo, etc.”. 

 

                                                
71 Revista G Magazine, voltada para o público homossexual masculino.  
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Enquanto Denis afirmou que “fui pela capa masculina, não vou negar, e depois vi o 

conteúdo e vi que era interessante, realmente faltava no mercado uma revista desse gênero”. E 

Ricardo, se sentiu atraído primeiramente pelas capas e por “aquela coisa da pessoa que sai de 

preto e branco, a foto”. Apesar disso, Ricardo afirmou nunca ter achado que a revista fosse 

para homossexuais, mas “para o homem normal, de classe econômica A, B, C, que se 

preocupa pelo bem-estar da pessoa, com o corpo, com a saúde e que se interessa por saber 

mais. Não são para aquelas pessoas que não estão muito interessadas em qualquer coisa”. 

No entanto, dois participantes do grupo focal da empresa disseram não ser possível 

definir o público da revista, em especial a orientação sexual, pela capa. Ancelmo, 42 anos, 

heterossexual, solteiro, curso superior incompleto e não leitor. E Augusto, 33 anos, 

heterossexual, casado, curso superior e não leitor. Durante todo o evento, esses homens 

construíram discursos bem distantes dos de Eraldo e Célio e próximos das concepções das 

classes médias urbanas, sobretudo Ancelmo, que se construiu como bastante afiliado às 

mudanças pelas quais os homens estão passando. 

 

Ancelmo - Não dá pra... Hoje em dia, não dá... (não era possível definir o público alvo com 
relação à sexualidade). Eu acho que os homens mais novos, da nova geração, eles têm essa 
preocupação sim. Hoje em dia você vê esses garotos que são campi, que são menores 
aprendizes, eles já fazem academia. Eles têm 16, 17 anos e já fazem academia. Todos eles se 
preocupam com isso. Quer dizer, na minha época, pelo menos, ninguém se preocupava com 
academia. A gente não tinha essa visão.  

 

Para eles, o que mais claramente as capas revelavam era que se tratava de uma revista 

para o “novo modelo, né? O modelo de homem que a mídia... as mulheres estão cobrando 

também agora, né?”, como afirmou Ancelmo. Ou, como considerou Augusto, “Eu não 

consigo fazer nenhum paralelo entre você ser uma pessoa vaidosa, cuidar da sua saúde e ser 

hetero ou homo. Hoje em dia não é. Talvez metrossexual, né?” É interessante também no 

discurso de Ancelmo sua percepção de que a geração atual de rapazes se preocupa mais com a 

construção corporal, aspecto que ficou claro nos discursos dos rapazes na faixa dos 20 anos.  

Foi curioso perceber que na definição desse homem eles não foram além das 

características que podem ser mudadas com ações sobre o corpo, ou no que é externo, o que 

nos leva a crer que, pelas capas, não se consegue inferir que o “homem da MH” busca 

mudanças para além do corpo, como nas relações com as mulheres, família ou filhos. Augusto 

aponta ainda um aspecto que não foi citado por nenhum outro homem, a aproximação da 

imagem do homem sem camisa da capa com o modelo metrossexual que, apesar de muitos/a 

afirmarem se tratar de um modelo heterossexual, aproxima-se demasiadamente da 

homossexualidade e foi rechaçado pelos informantes e pelo editor da revista, como referimos 
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anteriormente.  

Tomando as reflexões de Guacira Louro (2004) sobre transgressões e fronteiras de 

gênero, seria possível afirmar que o metrossexual, mais do que o “novo homem”, tornou-se 

clandestino no território do gênero masculino. Apesar da recorrente afirmação da 

heterossexualidade referida na mídia quando do “lançamento” desse modelo, ele aproxima-se 

da fronteira com o feminino ao enfatizar mudanças que não passam dos gostos, roupas e 

pequenas transformações corporais. O “acanhamento” em avançar a fronteira acabou 

embaralhando os sinais visíveis da masculinidade, levando-o a se aproximar bastante do 

estereótipo homossexual. Um modelo limitado que se mostrou demasiadamente ambíguo em 

sua afirmação da heterossexualidade, lançando dúvidas sobre o ponto central entre as normas 

da masculinidade dominante. Acreditamos que por isso ele foi negado pelo editor e silenciado 

pelos leitores, não sendo considerado um modelo presente na revista.72  

Aproveitamos os discursos de Denis citado acima para avançarmos a partir de outro 

ponto na análise acerca da sexualidade e da “orientação sexual” da revista. Este informante, 

que se mostrou muito bem-humorado e aberto para falar de todos os temas, afirmou que o que 

o atraiu na revista desde o primeiro mês foi a presença de temas que não encontrava nas 

revistas para o publico gay. Disse acreditar que encontraríamos muitos leitores gays, porque 

sendo “mais narcisistas” teriam interesse pela MH, a “revista masculina mais gay que existe”. 

Além disso, “não existe uma revista gay com interesses desse tipo... como alimentação, moda, 

comportamento, musculação... então acho que os gays acabaram adotando a revista”.   

Sobre o heterossexual ler a revista, “humm, muito difícil...”, mas em seguida 

considerou que “o cara hetero, leitor da MH, é um cara descolado... gosta de se cuidar e tem 

um certo nível social... caras entre 25 e 35 anos... bem sucedidos, nível intelectual e social 

melhor”, e esse também seria o perfil do homossexual leitor, segundo ele. Sua definição do 

público da revista - heterossexual ou homossexual - se enquadra no perfil traçado pelo editor e 

que pode ser encontrada no site e nas matérias da revista, ou seja, uma definição que não 

precisa necessariamente ser elaborada pelos leitores, pois se encontra explicitada na revista. 

Quando perguntamos sobre as matérias de sexualidade que são voltadas para casais 

heterossexuais, ele disse “essa parte eu pulo... rs... nada contra, só não me interessa... rsrs”. 

Sua definição da revista como uma publicação mais voltada para o público gay foi 

aprofundada quando perguntei se ele achava a revista machista ou se havia percebido algum 

tom homofóbico em alguma matéria.  

                                                
72 No capítulo “Marcas de corpo, marcas de poder” do livro citado, Guacira Lopes Louro refere-se à ambiguidade percebida 
no corpo da drag-queen e do sujeito queer, que atravessam as fronteiras de gênero.  
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Denis - Não, porque tudo que a revista mostra, de uma certeza forma, os gays fazem parte 
dela... Relacionado à moda, roupas, produtos de beleza... gay adora essas coisas, mas os 
heteros  nem tanto. Por isso que a revista se identifica com o público gay. 
P - Você não acha que os heteros podem se interessar, serem vaidosos, essas coisas...? 
Denis - A questão... não que eles não gostam... Eles não são tão interessados quanto. Sem 
dúvida que estão mudando, mas o assunto deles é com revista de carro, Playboy, com o 
futebol no final de semana... Acho difícil ele pegar a revista, sentar e ler... A não ser que seja 
um homem ligado a saúde... Moda... Enfim. 

 

Com relação às revistas para o público gay e a MH, Ricardo e Denis compartilham das 

opiniões de Walter .  As revistas para o público homossexual só trazem homens nus e falam 

sobre sexo, o que não os agrada e as distingue claramente da MH. Faltava no mercado uma 

revista como a MH, que trata dos temas presentes nas revistas femininas, mas direcionada aos 

homens. E, em suas opiniões, os leitores da revista, ou são gays ou heteros de um perfil muito 

específico. Ao que parece, a Men´s Health vem agradando ao publico heterossexual mais 

jovem e aos homossexuais de todas as gerações e ainda é compreendida por muitos como uma 

revista para o público homossexual.    

Para encerrar esta subseção, trazemos o perfil do leitor da revista construído por um 

informante durante um evento de grupo focal. Esse informante, a quem chamaremos de Rob, 

32 anos, heterossexual, solteiro, nível mestrado, morador de Ipanema e, com relação à renda, 

podemos caracterizá-lo como de classe média alta. Ele é policial civil vinculado ao Core73 e 

todo o tempo se construiu como o que podemos considerar como um representante da 

masculinidade dominante em nossa cultura. Ele disse que não conhecia a revista, teve seu 

primeiro contato com ela naquela ocasião. 

 Assim como outros informantes, ele também acredita que os leitores da revista são, 

sobretudo, homossexuais, masculinos subalternos no que há de mais contundente na 

subalternidade, mas também homens jovens, que podemos também arrolar entre os 

subalternos. Sua impressão é forte o suficiente para desconsiderar as matérias sobre 

sexualidade heterossexual e as fotos das mulheres na capa, maximizando a importância dada 

ao corpo e à vaidade na revista. Mas o que nos chamou a atenção foi sua forma de construir o 

perfil do leitor da revista e o fato de ele próprio ter muitas características do leitor projetado 

pelo editor.  

Rob- Eu tô tentando imaginar aqui qual é o tipo de perfil do homem que compraria essa... 
dos meus amigos, quem é o tipo de cara que compraria isso... A conclusão que eu chego é 
que os caras que compram essa revista são os caras que eu não admiro muito. Sabe qual é, 
eu to lembrando de um agora. É um cara que é meio viadinho, e agora deu para tomar 
bomba e do nada virou fortão. Esse cara e um outro que não é viado, mas também é esse 
estilo meio bombado. Sabe por quê? Não sei como explicar... O cara que se preocupa 

                                                
73 Coordenadoria de Recursos Especial da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma unidade da polícia especialmente preparada   
para realizar intervenções e enfrentamentos de alto risco (Fontes: site da Polícia Civil e Wikipédia). 
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demais com... “o sol que vai detonar a pele”, “doze jeitos de acabar na cama com ela” 
(chamadas de capa). “Guia para perder barriga”. 74 Pô, todo mundo sabe que para perder 
barriga tem que fechar a boca [...]. Então, meus amigos devem ter a minha idade, 30 anos. 
[...] Só de terem inventado aquele termo, como é que é... metrossexual, demonstra que os 
homens estão realmente aviadando mesmo [...]. Eu acho que metrossexual é eufemismo para 
gay, isso eu acho, mas eu acho que é um tipo de perfil que leria isso. Sinceramente, não 
acha? O cara que é vaidoso e, pelo que eu vejo, academia é cheio de gay. O que você mais 
vê são aqueles caras bombados, fortes para caramba, gay. É só ir na Farmy de Amoedo (rua 
do bairro), em Ipanema, que você vai ver. 

 
Esse discurso foi construído na presença de Luiz, seu colega de turma no mestrado, 42 

anos, heterossexual, casado, que durante todo o evento se mostrou favorável à leitura e aos 

ensinamentos da revista.  

 

 

2.3.2 Uma nova pedagogia da sexualidade 

 

 

 Estamos chamando de pedagogia da sexualidade na MH os discursos – textuais e 

imagéticos – que têm o objetivo de esclarecer e ensinar sobre sexo e sexualidade. Um tipo de 

abordagem que difere do que os informantes com mais de 40 anos nos afirmaram terem sido 

suas fontes de informação: os quadrinhos de Carlos Zéfiro75, os catecismos como eram 

chamados, que circularam no Brasil durante a década de 1960; algumas “folhas” com imagens 

de posições sexuais; revistas suecas e filmes pornográficos. Uma abordagem que, embora 

alguns informantes tenham dito já ter visto na Playboy, não é comum nas revistas masculinas 

tradicionais, mas que hoje pode ser encontrada nas matérias sobre sexo da MH. 

Ensinamentos como os da seção “Mixer: sexo” do mês de outubro, cujo tema era o uso 

do vibrador (apetrecho erótico em forma de pênis) como estratégia para melhorar o sexo e que 

trouxe o seguinte texto: “No começo da transa, use o acessório em velocidade baixa par 

acariciar o corpo dela [...] para chegar ao sexo anal, o vibrador pode facilitar o trajeto. Com 

um modelo pequeno, sinta a reação da parceira e comece a brincadeira”. Em fevereiro, sobre 

atualização das táticas sexuais, recomenda que “recuar quando ela estiver quase lá pode 

potencializar o orgasmo dela [...]. Peça para ela avisar quando a hora estiver chegando e pare 

por alguns minutos para beijá-la. Faça isso várias vezes até levá-la ao delírio. Não se preocupe 

em estragar o momento – são necessários entre cinco e dez minutos para o clima esfriar”. E 

não é somente uma pedagogia sobre o corpo e o prazer feminino, os homens também são 

                                                
74 O informante se refere à capa da revista de novembro de 2007. 
75Pseudônimo de Alcides Aguiar Caminha. Mais informações sobre o autor estão disponíveis em: 
<http://www.ota.com.br/otapedia/zefiro.html>. Acesso em: 15 mar. 2010. 
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contemplados, como na seção de julho que tratava da variação do desejo sexual ao longo do 

dia a partir das 7h: “8h o corpo está com seu pico de testosterona, hormônio que aumenta a 

libido e potencializa a ereção. Essa é a melhor ora para o sexo. Portanto, transe”. 

Essa pedagogia é apresentada em três seções fixas: a “Mixer: sexo”, nas primeiras 

páginas da revista, a “Boletim: sexo”, nas últimas, e em matérias ao longo dela que podem 

variar em número, entre uma ou duas, e, eventualmente, como na edição de abril, só estar 

presente na seção Mixer. E está sempre presente também nas seções “Pergunte à vizinha” e 

“Gil, o garçom”, quando os/as leitores/as têm suas perguntas respondidas, muitas delas sobre 

o tema sexo. Na seção “Mixer: sexo” é apresentada em página dupla ilustrada pela foto de 

uma mulher nua ou seminua como olhar e gestos que insinuam o desejo sexual. A seção 

“Boletim: sexo” segue a mesma linha de dicas curtas, mas toca em assuntos diversos sobre 

sexo e fitness, e é apresentada em uma única página em que são exibidas fotos pequenas que 

também podem ser de casais.  

As matérias maiores estão espalhadas pela revista e trazem abordagens diversas sobre 

sexo: de como lidar com as “neuras” sexuais das mulheres, como identificar o grau do desejo 

sexual de uma mulher pela lingerie que ela usa, se ela está “a fim” pelo modo de sentar em 

um bar ou como melhorar a performance sexual, entre tantos outros temas que trazem 

respostas às dúvidas masculinas e que pretendem ajudar os homens a melhor compreenderem 

as mulheres e a si mesmos, visando a uma vida sexual mais intensa e prazerosa. Nessas 

matérias, o corpo e a psicologia feminina são representados como “misteriosos” e, embora 

também toque em aspectos culturais, são as ciências médicas que articulam as instâncias da 

verdade, saber e poder em torno da sexualidade, saberes que chegam ao público depois de 

serem selecionados e ressignificados pela revista.  

Acreditamos que esses artigos e abordagens têm efeito normativo e constroem a ideia 

de homogeneização da sexualidade feminina e masculina. Além disso, a abordagem sobre os 

corpos é, na maioria das vezes, essencializada. E, embora excitar possa ser um dos seus 

efeitos ou objetivos secundários, essas matérias em nada se aproximam do que os informantes 

com mais de 40 anos liam ou viam na adolescência. 

 Mas podemos também dizer que as matérias se configuram como uma novidade entre 

as revistas masculinas por explicitarem que, apesar da maior liberdade sexual que os homens 

experimentam ainda hoje e da ideia comumente difundida de uma “aptidão natural” dos 

homens para o sexo, o conhecimento sobre o ato sexual não é inato aos homens e precisa ser 

aprendido, ou pode ser aprimorado. Aponta também para o fato de que esses conhecimentos 

podem ser construídos nas práticas, mas também adquiridos através de manuais, como os que 
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vêm sido oferecidos às mulheres há décadas, aproximando a revista das muitas publicações 

femininas e os homens das mulheres. Sinalizam também que agradar as mulheres na cama 

passou a ser uma necessidade (apesar do que dissemos sobre o efeito disso sobre o prazer 

masculino), o que significa que elas estão mais exigentes com relação ao sexo, tendo sido 

transformado em fator fundamental para a manutenção da relação amorosa. Todos são efeitos 

notórios das reconstruções dos gêneros feminino e masculino nas últimas décadas. 

 Mas, curiosamente, quando sugerimos ao editor que havia uma pedagogização da 

sexualidade nesses termos na MH e que esse era um elemento importante do que poderíamos 

considerar como uma aproximação com as revistas femininas e mesmo uma flexibilização 

com relação ao modelo tradicional, ele refutou o termo “pedagogização” afirmando que “a 

gente não ensina, a gente dá dicas, a gente sugere uma transformação pro cara dando 

conhecimento, mas quem ensina é o professor”. Sua percepção nos parece interessante por 

trazer em si uma contradição, pois em alguns momentos ele afirmou que buscava mudar e/ou 

ensinar comportamentos novos com relação ao corpo e à saúde. Podemos supor que o termo 

pedagogia, aplicado ao que a MH e a mídia, de modo geral, fazem, pareceu demasiadamente 

comprometedor, poderoso ou “pesado” para a revista.   

Trazemos agora as impressões de alguns informantes sobre aprendizados sexuais. É 

importante dizer que, entre os heterossexuais, surgiram, grosso modo, duas formas distintas 

de referência ao tema: o aprendizado a partir de leituras (revistas e sites) e a partir da 

experiência. As duas possibilidades não se excluem mutuamente, podendo um mesmo sujeito 

afirmar que aprendeu e/ou vem aprimorando sua performance sexual através das duas formas. 

Os sujeitos construíram discursos nos quais identificamos três marcas recorrentes: (1) 

discursos que têm como marca a ideia de que esse aprendizado foi e pode ser adquirido com 

leituras e com a prática, conferindo valor às duas formas; (2) discursos que desvalorizam a 

leitura como forma de aprendizado e os leitores dessas matérias, imputando muito valor à 

prática; (3) e discursos que não desvalorizam a leitura, e os leitores, mas não a reconhecem 

como vantajosa.  

Sobre esses discursos, percebemos que suas construções dependeram sobremaneira 

das variáveis classe social e geração. E, de forma especial, foram marcados ou pelo 

alinhamento com o padrão hegemônico de masculinidade que percebemos como próprio da 

nossa cultura no que diz respeito aos aprendizados e práticas sexuais, ou pela flexibilização 

com relação a esse modelo com relação aos mesmos aspectos. Ou seja, alguns homens 

revelaram muito claramente o seu alinhamento ao modelo tradicional a partir dos discursos 

construídos sobre as matérias sobre sexualidade. E outros demonstraram uma flexibilização 
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com relação a esse modelo a partir dos discursos construídos sobre as mesmas matérias. E é 

sobre essas especificidades que discorremos nessa subseção.  

Esses três modelos classificatórios de discursos foram construídos a fim de nos ajudar 

metodologicamente na análise e apontar as marcas principais encontradas nos discursos. Não 

tendo sido nosso objetivo dar conta da pluralidade que encontramos na realidade. Esses 

discursos não são monolíticos e muitas vezes apresentam contradições e marcas que podemos 

identificar como pertencentes a dois tipos de discursos. É preciso ainda dizer que os discursos 

que apresentam mais fortemente as duas primeiras marcas, ou pertencem aos dois primeiros 

grupos, se mostraram muito ricos, e, por isso, serão tomados de forma mais importante.  

Tratando-se dos discursos que trazem as marcas do primeiro grupo, 

independentemente dos sujeitos serem leitores ou não da MH, os mais jovens demonstraram 

maior facilidade em poder admitir que desconhecem os meandros da prática sexual e, por 

isso, buscam informação sobre como fazer ou aprimorar essa prática, assim como podem 

fazer as mulheres. Embora essa característica tenha aparecido mais claramente nos discursos 

de outros homens, foi notória nos discursos de Hélio, Anderson, Edgar, Davi e Wilian, todos 

na faixa entre 22 e 26 anos. É claro que sendo mais jovens eles, em tese, têm menos 

experiência sexual, o que justificaria a busca por informações, mas não justificaria a forma 

tranquila como assumiram essa busca, se compararmos com os discursos dos informantes que 

se posicionaram de forma muito crítica em relação a essa possibilidade de aprendizado da 

sexualidade. Acreditamos que esses discursos revelam uma flexibilização da masculinidade 

dominante em um aspecto bastante importante. Entre os leitores de uma faixa etária mais 

elevada, os discursos de Guto foram também emblemáticos com relação a esses aprendizados. 

Mas foi interessante perceber que essa possibilidade foi trazida também por homens mais 

velhos, na faixa entre 42 e 52 anos e não leitores, como Luiz e Mauro. Essas variações com 

relação à idade e também à classe nos revelam a pluralidade das construções masculinas 

acerca da vivência da sexualidade e da própria masculinidade.  

Encontramos menos homens comprometidos com a ideia de que o aprendizado só 

deve se dar a partir da prática, ou que tenham construídos discursos que podemos arrolar no  

segundo grupo. Entre eles, destacamos Fernando e Rob, que foram bastante contundentes em 

relação ao seu alinhamento com posições tradicionais da masculinidade, demonstrando pouca 

flexibilidade com relação a ela. Reconhecemos que, nos discursos desses dois sujeitos, a 

afirmação e valorização do aprendizado a partir da prática eram trazidas como forma de 

agregar valor à sua masculinidade, uma vez que esse tipo de aprendizado revelaria 

competência e vivência sexual. 
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Outros homens construíram discurso que seriam arrolados mais facilmente no terceiro 

grupo, como Augusto, Tony, Rodrigo e Lucas, que apesar de se colocarem como aprendizes 

através da prática, não desqualificaram de todo os aprendizados através de leitura. E, Célio, 

que destacou os aprendizados a partir da prática, mas afirmou ter lido bastante para aprimorá-

la, embora não tenha citado a MH como fonte. Mas os discursos de Lucas se tornaram mais 

relevantes quando apontaram os motivos que podem levar os homens a não se interessarem ou 

lerem sobre aprendizados de sexualidade e que traremos mais adiante. Uma marca importante 

desse grupo é a geracional, uma vez que alguns desses homens, grosso modo, só dispuseram 

da prática e das conversas com amigos para aprender sobre sexualidade e sexo no início da 

sua vida sexual, como são os casos de Eraldo e Benito. Alguns se referiram a cartilhas e 

“folhas”, mas nada que fosse parecido com uma pedagogia da sexualidade como temos na 

MH e não consideraram esses materiais como relevante para sua prática sexual.  

Alguns desses discursos apresentam ainda outra marca interessante: os sujeitos 

afirmam acreditar que o convívio com a parceira é a forma mais adequada para o aprendizado 

e obtenção do prazer sexual. Por isso, associam o aprendizado a partir da leitura à juventude e 

aos relacionamentos fugazes próprios dos novos tempos. Ou seja, os que vêm se beneficiando 

de uma pedagogia através de revistas ou sites são homens jovens que buscam obtenção de 

conhecimentos de forma rápida, pois não pretendem manter um vínculo afetivo com a 

parceira sexual. E comparam esse tipo de relacionamento e aprendizado com sua vivência na 

juventude. Mas não desqualificam os que assim procedem.    

Como a revista só traz pedagogia da sexualidade para homens que fazem sexo com 

mulheres, a pergunta sobre aprendizados sexuais não estava em destaque nas entrevistas com 

os homossexuais, embora o assunto tenha sido tratado. Os informantes Denis, Walter e Sávio 

afirmaram que não são matérias que lhes interessam, pois são voltadas unicamente para o 

sexo heterossexual. Ricardo, que se declarou bissexual, não destacou essas matérias como 

importantes para ele. Mas todos afirmaram conhecer as matérias e fizeram considerações 

interessantes sobre elas, que também serão trazidas nesta subseção.   

Comecemos nossa análise a partir dos homens que construíram discursos  

emblemáticos do segundo e terceiro modelos classificatórios. Esses discursos foram 

construídos durante entrevistas e a partir de nossos questionamentos sobre suas impressões 

acerca das matérias sobre estes temas na MH, e sobre sua iniciação sexual. As respostas a 

estes dois questionamentos, que serão aqui articuladas, foram muito além das perguntas que 

fizemos.  

Elegemos os discursos do informante Fernando, 30 anos, solteiro/namorando, ensino 
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médio, supervisor de segurança patrimonial e assinante da revista. Seus discursos são bastante 

alinhados com a revista no que diz respeito aos cuidados com o corpo, alimentação e saúde, 

mas quando se referiu às matérias sobre sexualidade se mostrou refratário à possibilidade de 

aprender com elas. Podemos incluí-lo, portanto, entre os homens que construíram discursos 

alinhados com o segundo modelo. E, por ser um assinante da MH, os seus discursos nos 

interessam especialmente e serão tratados de forma particular. Consideramos muito 

interessante a forma como o informante se construiu, como um homem que se tornou sabedor 

sobre sexo através da prática.76 Ao revelar algumas contradições com relação ao interesse por 

estas matérias na revista, seus discursos nos permitem inferir que a ênfase que atribui ao 

aprendizado pela prática e as críticas que constrói contra quem aprende com leituras têm a 

função de maximizar sua masculinidade e compensar desvantagens sociais, econômicas e de 

formação. 

Essas contradições estão presentes, por exemplo, quando revela que lê toda a revista: 

“Leio das cartas até a última página que são as brincadeiras que eles fazem às vezes. Eu leio a 

revista toda”. E quando afirma que as matérias são interessantes, que as lê e que pode 

aprender com elas. Mas, apesar de descrever uma dessas matérias e afirmar que elas podem 

ser úteis, diz que não usa essas dicas com a namorada e explica os motivos. Mas a questão 

parece não ser de fácil discussão para Fernando, que demonstra dificuldade de se expressar:  

 

Fernando  - Tem umas matérias dessas agora esses dias. Tipo, o que você tem que fazer, o 
que não pode fazer. É, desde o momento que você sai com ela, que você leva ela pra sua 
casa, não pode ter toalha, cueca, essas coisas, até a forma de você começar a acariciar ela 
pra deixar ela no ponto, né?  
[...] Boa, muito boa. Muito boa, interessante, legal. Acho interessante [...]. Pra certas pessoas 
pode ser útil, né? Pra mim é, mas eu não leio muito porque, vamos dizer assim, tem umas... 
porra, eu tenho trinta anos, entendeu? Não é o meu... não costumo muito, como vou dizer, 
assim...não costumo muito.. agora me deu branco... mas eu sempre leio. Eu leio tudo, leio. 
[...] Não é questão de faixa etária, é mais de vivência. Não tem nada que eu já não saiba, 
entendeu? É mais ou menos isso. Mas é legal... mas nada é novo pra mim. Quer dizer, para 
um garoto de 16 anos, 17 anos, que tá começando sua vida sexual agora, é bem mais válido 
pra ele do que pra mim, entendeu? Porque depende da vivência da pessoa, né? Depende da 
vivência mesmo. Tem cara de 30 anos aqui (na academia) que tem mentalidade de 15, 
entendeu? Ainda mais, pô, zona sul, tem muita garotada boba, tem muita gente boba, 
bobinha. 

 

Foi curioso notar o seu desconforto do informante quando questionado sobre o tema, 

perceptível na impossibilidade de encontrar palavras para dizer o que achava das matérias. A 

valorização da prática e a dificuldade de falar do tema nos remete à afirmação de alguns/as 

                                                
76 Interessante que foi a sua namorada quem o presenteou com a primeira MH, dizendo o seguinte: “Comprei pra você a 
Capricho masculina”. Além de dicas e informações que interessam especialmente às adolescentes, a Capricho também traz 
dicas de pedagogia da sexualidade para esta faixa etária.    
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autores/as sobre a socialização dos rapazes das camadas populares no que diz respeito à 

sexualidade. Duas das marcas dessa socialização são a valorização da agressividade e da 

indisciplina sexual, e a ideia de que sexo não é algo que se discuta, mas que se aprende com a 

vivência e a prática (HEILBORN; GOUVEIA, 1999; OLIVARRIA, 1999).  

O informante Tony, 45 anos, heterossexual, constrói discursos que corroboram a 

opinião de Fernando quanto à faixa etária dos leitores dessas matérias. Mas seus discursos 

podem ser arrolados entre os do terceiro grupo, pois não desqualifica os aprendizados pela 

leitura e os leitores dessas matérias. Para ele, que revela já ter lido e comprado a revista duas 

vezes para se informar sobre exercícios físicos, mas que leu algumas matérias sobre 

sexualidade por curiosidade, afirma que o homem que lê estas matérias se define “não pela 

idade, é mais experiência, né... pouca experiência, que tem algum problema, dúvida, acho 

interessante...”. E afirmou ainda que procurou informações sobre o tema quando iniciou sua 

vida sexual, mas não conferiu grande importância a esses aprendizados : 

 
Tony - Ah, tinha a conversa com os amigos, revistas, livros, e o resto foi naturalmente. Eu 
cheguei a ler alguma coisa num relatório (Hite, Kinsey ou Masters&Johnsons) porque eu 
tinha uma tia que era psicóloga. E revista, à vezes lia, acho que devia ser a Playboy, esse 
negocio assim [...] lia de curiosidade, mas acho que ajuda sim... O papo com amigos eram 
sempre aquelas histórias mirabolantes, um monte de vantagem, só conta o que dá certo, o 
que dá errado ninguém conta... 

 

O que diferencia também o seu discurso em relação aos construídos por Fernando é 

que ele foi bem menos explícito na construção de si como um homem experiente, limitando-

se a dizer que “nessa altura do campeonato (essas as matérias) já não ajudava tanto...”.  

Está claro então que Fernando não foi o único homem que afirmou ter aprendido a  

fazer sexo praticando. Os homens com mais de 40 anos disseram o mesmo. O informante 

Eraldo, por exemplo, vivenciou sua iniciação sexual de forma bem típica e de acordo com a 

sua geração. Seu discurso é interessante porque traz pormenores sobre este aprendizado na 

prática e porque o informante se construiu como um homem para quem a revista interessava 

muito pouco. O primeiro trecho foi seu relato sobre a iniciação sexual e o segundo sobe as 

matérias na revista.   

 
Eraldo - Ah, no dia a dia mesmo. Com as meninas...vai falando um, vai falando outro, não 
sei o quê. Aí, a cada dia você vai aprendendo, vai descobrindo coisas novas, vai escutando 
um falando uma coisinha ali, outro falando uma coisinha lá. Aí você faz de um jeito, aí o 
cara fala “pô, não sei o quê, eu fiz assim”. Da próxima vez você já vai fazer do jeito que o 
outro falou também. E aí você vai descobrindo. Minha primeira vez foi ali na antiga 
prefeitura, com 14 anos, ali no Piranhão, antigo Piranhão77. Ali foi a primeira vez minha. Eu 

                                                
77 O terreno do centro da cidade, onde se localiza hoje a prefeitura do Rio de Janeiro, foi ocupado durante décadas por casas 
de prostituição, daí o apelido Piranhão. O bairro é chamado hoje de Cidade Nova.     
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era menor ainda até. Não fui sozinho não. Fui com uns amigos.    
Combinamos a garotada. Falavam... “vamos lá, não sei o que e tal”. Então, vamos para ver. 
Vamos? Vamos. Não podia, tinha polícia, não sei o quê, era escondido. Ali foi minha 
primeira vez.   
  
[...] Eu acho que o que ajuda é a pratica mesmo, no dia a dia mesmo. Nas preliminares, tem 
que ir descobrindo. Não dá pra pegar a revista, ler... é interessante porque muitas novidades, 
muitas posições, muitos modelos que as pessoas não conhecem, porque realmente você 
nunca sabe tudo. Mas eu acho que no dia a dia mesmo, na prática que você vai se 
descobrindo. Vai aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um tiquinho aqui, um 
pouquinho lá, umas preliminares, não sei o quê. Eu acho que é isso aí [...]. Agora, ler como é 
que faz, não. 

 
Mauro, 52 anos, heterossexual, casado, nível superior e não leitor da MH também 

afirma que aprendeu com a experiência: “Era tudo na rua. Com os amigos, com as pessoas 

que andavam na rua. Experimentava e tinha a tal de Zona, né?Eu morava perto, eu morava no 

Estácio. E eu ia no Cosme e Damião lá pegar dinheiro das meninas. As mulheres davam 

dinheiro, distribuíam balas. Então, era uma diversão”. Mas afirma que a primeira experiência 

sexual foi com uma namorada, pois nunca teve coragem de fazer sexo com uma prostituta. No 

entanto também afirmou ter comprado uma ou duas edições da MH, uma que trazia uma 

matéria sobre como perder a barriga e outra com dicas de sexualidade.  

 
Mauro - Eu comprei uma ou duas eu não me lembro... ah, a outra era o que as mulheres 
gostam para chegar no clímax o mais rápido possível, acho que uma coisa assim. Era só 
curiosidade para saber o que estava falando na revista... os sete ou dez meios de fazer a 
mulher se excitar ou ter prazer com mais facilidade, não sei [...]. Gostei, gostei, achei 
interessante. Informação, né? A tua mulher também cresce, né? Não sendo mais uma 
menina, então, você também tem que ter qualidade na relação, né? 

 
Esses homens com mais de 40 anos que afirmaram ter aprendido sobretudo com a 

prática revelaram aspectos curiosos sobre seus aprendizados, inclusive através de certas mídias. 

Benito, heterossexual, casado, 48 anos, nível superior e não leitor da revista disse o seguinte:  

 
Benito - Não tinha nada naquela época. As fotos eram até pudicas, né? Só apareciam seios 
mesmo. Se você quisesse ver alguma coisa mais abrangente, naquela época eram os filmes 
suecos que você via. Eu tinha primos mais velhos e às vezes eles conseguiam até projetores 
mesmo. A gente viu uma vez ou outra escondido […]. Cinema era pornochanchada... se bem 
que aquilo deixava a gente excitado quando colocava [...] eu tinha também uns primos que 
tinham o pai ginecologista e explicava as coisas a eles e aí a gente conversava... 
 
 
Célio - No meu tempo, tinha uma revista colorida que era importada e o jornaleiro te dava, 
mas ninguém podia dizer que ele vendeu... eram posições... Às vezes só o pai que tinha e 
guardava lá, nem a mãe sabia, aí você roubava... era importada, colorida, sueca, show de 
bola... posições.  

 
 

Eraldo - Quando eu era mais novo, eu tinha uma folha, um cara me conseguiu uma folha 
com 10, 50 posições. É, várias posições. Mas nada escrito. Eram só os desenhos dos 
bonequinhos só. Eu tinha isso guardado há muito tempo ainda.   
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Então, se compararmos os discursos de Fernando com os desses informantes com 

idade superior a 40 anos, perceberemos que eles também conferem valor aos aprendizados 

com a prática. Mas ainda assim os discursos de Fernando se distanciam com relação a todo o 

corpus construído durante a pesquisa, uma vez que nenhum homem, mesmo os que não se 

interessam por matérias sobre sexualidade, afirmou que “não tem nada que eu já não saiba” 

acerca das matérias da revista, como fez o informante.  

É muito interessante ainda sua colocação de que os rapazes mais jovens e moradores 

da zona sul, os que pertencem às classes médias e altas, são os que mais necessitariam desses 

ensinamentos e se beneficiariam com a leitura dessas matérias. Rapazes que, diferente dele, 

não aprendem com a prática, mas com leituras e discussões. Para ele, a classe e a faixa etária 

juntas seriam elementos significativos na construção de rapazes mais ou menos experientes 

sexualmente, ou mais ou menos “bobinhos”, como preferiu dizer. Ele se coloca 

explicitamente fora do grupo dos bobinhos ao apontar sua faixa etária, sua experiência e, de 

forma menos explícita, sua classe social, como elementos fundamentais no que diz respeito 

aos conhecimentos e qualidades da sua prática sexual.  

Tomamos a ideia de que discursos são práticas sociais que têm o “papel fundamental 

na reprodução, manutenção ou transformação das representações que as pessoas fazem e das 

relações e identidades com que se definem numa sociedade” (PINTO, 2002, p. 28). E de que  

a construção de uma ideia positiva da própria atuação sexual e os discursos sobre quantidade 

das “transas” são aspectos fundamentais para a masculinidade (GOLDEMBERG, 2005; 

OLIVARRIA, 1999). E assim podemos dizer que Fernando parte de uma posição social que o 

coloca em uma situação vulnerável e desvalorizada socialmente para se projetar como sabedor 

e experiente, amparando essa superioridade justamente nesta posição social e a partir de um 

tema tão caro à masculinidade. Ou seja, ele é superior sexualmente porque sua classe permitiu 

que ele assim se construísse, conseguindo suplantar essa condição social com certa vantagem.  

Se olharmos os dados da editora sobre o perfil dos leitores, veremos que há uma dissonância 

entre os homens que Fernando classificou como sendo beneficiários destas matérias, pois os 

rapazes entre 15 e 19 não são mais do que 16% dos leitores78. Se levarmos em conta a 

impressão de Fernando e não descartarmos os dados do site da revista, podemos supor que, 

apesar de não ser tão importante para a maioria dos leitores, essas matérias podem ser 

fundamentais para sinalizar sobre o público alvo da revista, diferenciando-a das publicações 

para homossexuais.  

                                                
78 O perfil etário da maioria dos leitores é o seguinte: entre 25-34 anos (com 35% dos/as leitores/as), seguidos dos/as que têm 
entre 20-24 anos (23%); 35-44, (17%); 15 e 19, 16% dos leitores; 45- 49 (5%) e 10-14 anos, que são 2% de leitores. 
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O outro informante que foi enfático ao desvalorizar o aprendizado com leituras foi 

Rob, já referido na subseção anterior, apesar de ter falado pouco sobre o tema. Mas, 

diferentemente de Fernando, seus discursos foram construídos no evento de grupo focal da 

UERJ, aspecto que precisa ser considerado. Ao se referir a uma reportagem da revista, 

afirmou o seguinte: “O cara que vai ler a reportagem “Doze jeitos de acabar na cama com 

ela”, ou é para moleque novo... Sabe novo, sei lá...”. A frase curta é parte de um discurso 

maior transcrito na subseção anterior em que o informante desqualifica o leitor da revista, 

afirmando que não os admira pois são homens vaidosos, metrossexuais ou gays.  

Esse discurso foi construído depois que seu colega de curso, Luiz, havia afirmado já ter 

consultado sites e revistas para saber mais sobre sexualidade. Luiz, 42 anos, casado, 

mestrando, disse o seguinte: “Cara, eu vou falar, eu já li muito artigo assim quando me 

interessava para aprender como tratar uma mulher. Tô falando isso aqui porque várias vezes já 

me deu toques, quando tem um artigo maneiro. Aprendi muito mesmo. Aprendi muito.” Mas, 

depois das colocações de Rob, retomou o assunto e afirmou que não compraria a revista MH: 

“Eu vou te falar, eu não vou comprar a revista, não vou. Não é meu perfil esse tipo de leitura. 

Eu gosto de coisas pontuais, se tiver na chamada da revista uma coisa pontual que interessa, 

eu vou ler. Mas eu não vou chegar na banca e comprar toda semana”. De toda forma, Luiz 

construiu discursos representativos do primeiro modelo classificatório.  

Diferente de Fernando, o informante Rob é mestrando e pertencente à classe média 

alta. Isso nos leva a crer que os discursos atravassados pela ideia de desprezo que construiu 

sobre os homens que aprendem sobre sexualidade lendo matérias da MH têm relação com a 

redundante afirmação de sua masculinidade (aspecto também presente nos discursos de 

Fernando), não com os demais motivos que acreditamos ter levado Fernando a construir 

discursos similares. Acreditamos que esses discursos se agregam a outros construídos sobre 

sua profissão, sua prática de esportes radicais, ao uso excessivo de bebidas alcóolicas e ao seu 

pouco cuidado com a saúde – aspectos que serão trazidos mais adiante –, construindo para si 

uma hipermasculinidade, marca central dos discursos desse homem.   

 Para concluir o quadro que buscamos montar sobre os discursos que sustentam a 

resistência aos aprendizados de sexualidade através de leituras, trazemos os discursos do leitor 

Lucas, 33 anos, heterossexual, solteiro, professor de Educação Física e morador de Niterói. 

Foi ele quem nos deu o contato de Fernando, seu aluno na academia de musculação. Assim 

como os demais leitores da MH entrevistados, informou-nos que estas não são matérias que o 

interessariam em primeiro lugar na revista, mas que “é legal, muito bom” ler sobre esses 

temas. Seus discursos disseram respeito tanto à relação entre a masculinidade e a 
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possibilidade de leitura dessas matérias quanto sobre si mesmo como leitor delas:   

 
Lucas- É o que a minha amiga falou, é uma Capricho masculina79. A mulher, ela que lê 
essas revistas. Agora, uma revista voltada para homem que falava disso não tinha. Então, 
essa revista, ela veio pra gente para quebrar esse tabu de falar de sexualidade pro homem 
[...] o homem ainda tem esse preconceito de chegar e pegar e ler, então quando ele pega uma 
revista que não é voltada só pra sexualidade, é pra outra coisa, ele pega e lê, faz teste [...]. Se 
você não tá acostumado a ler essa parte de relacionamento, negócio de moda, acha que é 
uma coisa para mulher... o cara começa a ler, começa a achar interessante. Muita gente acha 
isso, o cara: “Ah, eu sei tudo, eu faço tudo, eu sou bom”. Isso não é de hoje, né? O mundo é 
muito machista até hoje. Agora, se você fosse achar um homem pra comprar a Capricho 
masculina na banca, vai encalhar. Uma revista só de sexualidade voltada para o homem, eu 
acho que a revista vai encalhar, porque ainda há muito preconceito, sabe como é? Um 
homem chegar numa banca de jornal “Ah, me vê uma Capricho masculina?”. O cara vai 
olhar “Hum...”.  

 
Sobre sua relação com a leitura dessas matérias, diz o seguinte: 

 
Lucas- Eu não me interesso muito, eu leio. Eu pego a revista e leio a revista inteira, tá? Mas 
é o que eu to falando, eu leio porque vem junto da revista. Porque se eu fosse pra banca 
comprar, eu não compraria [...]. Eu não teria vergonha, eu sou cabeça aberta, comigo não 
tem essa, não. Mas se eu passasse numa banca seria a última coisa que eu leria. Se olhasse 
essa revista, se tivesse uma matéria de capa que me chamasse atenção, eu compraria na boa, 
mas seria a última coisa que eu leria. E, como isso vem embutido na revista, você já lê. Já 
pega um monte de conhecimento, eu acho que é de lambuja.  
 
 

 Os discursos de Lucas, Fernando e Rob nos permitem falar de aspectos que 

consideramos fundamentais neste trabalho: as ancoragens, as fronteiras com o 

feminino/homossexual e as possibilidades de flexibilização da masculinidade. Aspectos que 

serão melhor desenvolvidos na subseção seguinte. A afirmação de Lucas que o 

desconhecimento sobre estes assuntos e a procura por leituras que possam ajudar o homem a 

saber mais são pecados inconfessáveis para alguns homens, “os machistas”, remete-nos aos 

discursos de Fernando e Rob. Nesse caso, a MH seria a solução para os homens que desejam 

saber mais, mas são “impedidos” pelas normas de gênero. Ao trazer as matérias sobre 

sexualidade “misturadas” entre as que realmente devem fazer parte do elenco de interesses 

masculinos, como musculação e alimentação para aprimorar o corpo, possibilita que os homens 

tenham a oportunidade de ler, gostar e aprender com as matérias. Trata-se também de acreditar 

que uma revista masculina não deveria, a priori, trazer o sexo e a sexualidade da forma que a 

MH traz, como uma pedagogia. 

 Lendo a entrevista, foi impossível não pensar também que, sendo as mulheres 

                                                
79 Ele se refere à namorada do informante  Fernando A revista Capricho foi criada em 1952 e é considerada a primeira revista 
feminina dirigida para ao público adolescente. É publicada quinzenalmente pela Editora Abril e distribuída em todo o 
território nacional. Segundo Figueira (2007), a revista tem por objetivo informar às adolescentes brancas, de classe média e 
heterossexuais sobre como se tornar uma “adolescente do seu tempo”. A produção do corpo belo, atraente e saudável é um 
tema recorrente na revista. Comentei essa comparação com o editor da revista e outros entrevistados e nenhum deles 
concordou. Para o editor e alguns entrevistados, a MH se aproximaria mais das revistas femininas Nova ou Marie Claire.   
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historicamente mais reprimidas sexualmente que os homens, são eles os que têm dificuldade 

em assumir o interesse pelos aprendizados sobre sexualidade, enquanto as mulheres há muito 

vêm sendo estimuladas, pelo menos pela mídia, a buscar estes conhecimentos. Seria 

contraditório se os homens não fossem percebidos como “naturalmente” mais aptos e sabedores 

de como fazer sexo, enquanto as mulheres têm que aprender para se tornarem aptas. Mas 

devem aprender lendo manuais e revistas, não praticando, ou podem ser taxadas de “putas”. 

Em contrapartida, as normas da masculinidade mais tradicional preconizam que a sexualidade é 

algo que os homens aprendem na vida, com a vivência, fazendo sexo, não com manuais, como 

podem fazer as mulheres, como afirmou Lucas.  

Podemos inferir então que esse cuidado masculino de negar a necessidade de 

aprendizado através de uma revista, presente no discurso de Fernando, Lucas e Rob seja mais 

um lugar de reafirmação da masculinidade desses homens a partir da oposição ao que é 

feminino em um momento de fortes questionamento das posições masculinas. Reforço da 

ancoragem da masculinidade e da fronteira com o feminino, dois lados da mesma moeda, 

diante de uma mulher que os entrevistava, no caso dos primeiros. E na presença desta, de 

outras mulheres e dos colegas de turma, no caso de Rob. A ideia que fica desses discursos é que 

há uma quase impossibilidade de leitura de matérias desse tipo pelos homens, como se 

houvesse uma incompatibilidade entre eles e esses tipos de abordagem da sexualidade. Eles 

devem fazer sexo e não discutir sobre sexo.     

Entretanto, os discursos dos homens mais jovens, leitores ou não da revista, vão contra 

essas posições e são emblemáticos do primeiro modelo classificatório. Entre esses homens que 

vêm aprendendo com leituras e práticas, destacamos os discursos de Hélio, 23 anos, 

heterossexual, solteiro/namorando, nível superior e não leitor (embora tenha afirmado que lê 

eventualmente algumas edições que sua irmã, professora de Educação Física, compra). Ele 

afirmou que com 15, 16 anos recorreu à internet para saber sobre sexo – “eu procurei na 

internet, mais uma entrevistinha, porque tem site que tira dúvida... aí tu lê ‘pergunta de fulano’, 

aí tá lá a resposta... isso”. E os do informante Anderson, 23 anos, que afirmou ter tido sua 

primeira experiência sexual com 21 anos “com uma namorada séria”, que trouxe-nos um dado 

bastante interessante: 

 

P - Você leu alguma coisa, procurou saber?  
Anderson - Ah, eu li antes, né? Acho que todo menino tende a ler alguma revista.  
P - Que revistas seriam essas? 
Anderson- Ah, Playboy, mas tem revista de mulher também que eu já li. Nova80... que tinha 

                                                
80Este informante já havia trazido a revista Nova Cosmopolitan (Editora Abril) à conversa quando se referiu ao fato das 
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lá em casa ou em qualquer lugar tem. Que fala também da parte da mulher. Era legal ler 
também, o que elas acham. Eu gostava de ler, mas não era muito também não, umas três 
vezes [...] lia uma vez ou outra, mas lia [...]. Em casa tinha algumas e quando eu ia em 
outros lugares, dentistas, médicos... sempre tem essas revistas [...]. Porque se eu não tivesse 
lido nada, se eu não soubesse de nada ia ser ruim saber como eu ia me relacionar com a 
minha parceira. Acho que tem que pensar nos dois lados, né?  
 

  E o informante Edgar, 24 anos, heterossexual, que está em um mesmo 

relacionamento há 6 anos. Ele afirmou que vem aprendendo com sua parceira, mas que 

procurou se informar em sites sobre o tema.  

Mas foram os leitores da revista que construíram discursos exemplares acerca dos 

ensinamentos sobre sexualidade na revista. Os informantes são: Walter, 23 anos, e Wilian, 26 

anos, ambos já referidos anteriormente, e Guto, 31 anos, heterossexual, solteiro/namorando, 

nível superior incompleto, morador de Campo Grande (MS). Todos foram entrevistados via 

MSN e fogem do perfil do leitor projetado da revista pelo grau de escolaridade e classe social, 

o que torna seus discursos bastante interessantes. A geração é uma variável importante neste 

trabalho, o que é reforçado pela forma com que esses homens se referem às matérias sobre 

sexualidade na revista e sobre os aprendizados sobre sexo e sexualidade, se compararmos com 

os discursos de outros homens mais velhos, também das classes trabalhadoras, citados 

anteriormente.  

Retomando Hall (1997, 2002) e Giddens (1993), podemos dizer que esses informantes 

revelaram uma alta reflexividade com relação aos discursos da revista. Algumas vezes 

repetiam quase que literalmente os discursos de alguns editoriais, outras faziam clara menção 

a eles ou a matérias. Eles mostraram que vêm se amparando nos discursos desta publicação 

para compor suas identidades masculinas em meio às ambivalências que vêm sendo 

apresentadas aos sujeitos a todo momento na contemporaneidade. Ou, tomando as concepções 

de Thompson (2002), demonstraram que têm se apropriado de forma importante das 

mensagens da revista para compor suas impressões sobre o mundo e sobre si mesmos, 

incorporando-as às próprias vidas.  

Assim como os demais, Davi afirmou que as matérias sobre sexualidade não eram as 

que lia primeiro, mas acabou revelando que estava se beneficiando bastante destas leituras, 

inclusive em aspectos que vão além do ato sexual. “Ela ensina a você ter autoconfiança a se 

                                                                                                                                                   
mulheres poderem ler revistas que trazem mulheres na capa. O informante Benito também traz esta revista, mas para falar de 
outro aspecto: “E eu vou te confessar, a Men’s Health compra a Nova... eu leio mais a revista para ver as fotos das mulheres. 
Reportagem mesmo eu não levo muito a fé. A revista Nova é antiga, né? As minhas primas compravam e eu via reportagem 
sempre falava a mesma coisa. “Orgasmo é não sei o quê”, aquela coisa de sempre, não muda nada, só a repórter que faz o 
texto que é diferente, tem entrevistas. Mas eu até brincava que você via a revista Nova você tinha mais tesão do que vendo a 
Playboy porque na Playboy é a foto, na Nova era as histórias contando os orgasmos, aquela coisa toda”. Ao que parece a 
revista Nova vem atravessando gerações como referência no que diz respeito ao tema sexo e mulheres. A ênfase no sexo pode 
ser percebida no texto de apresentação da revista na página da Editora Abril, que destoa bastante do texto da revista Cláudia, 
por exemplo. Disponeis em: http://claudia.abril.com.br e http://nova.abril.com.br.  Acesso em: 10 dezembro 2011. 
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cuidar melhor como abordar uma garota numa balada seus limites, posições na hora do sexo 

o que dever e o que não dever fazer na hora H.” E, de modo geral, a revista ajuda "a ter estilo 

em cada estação do ano os exercícios que ajudam a definir e também a ter um corpo legal”, 

aspectos que não se relacionam diretamente ao ato sexual, mas ajudam os leitores a 

conquistarem esse objetivo, como afirma tantas vezes a revista. E ele vai além:  

 
Davi - Eu tinha uma namorada que lia as revistas [... ] ela falava pra mim que já sabia os 
meus truques e toda vez que eu chegava atrasado pra um encontro, eu usava uns artigos da 
revista pra poder me livrar de bronca da parte dela.   
P - E a revista ensina isso? 
Davi - Dá umas dicas...depois emprestei pra uma prima minha, ela queria saber um pouco do 
universo masculino. 
P - E a revista explica bem esse universo? 
Davi - Explica tanto que ela me falou que já sabe o motivo de eu ser safado. 
P - Qual parte ela leu que ensinou isso?  
Davi - Ela deve reter lido a parte de sexo,  deve ter,  a revista toda... 

 

Mais adiante, quando tocamos especificamente no tema da sexualidade, o entrevistado 

demorou um pouco para falar, mas acabou construindo um discurso revelador. Como foi dito, a 

entrevista foi realizada por MSN e não havia câmera ou microfone ligados, o que poderia ter 

facilitado a descontração do informante, mas nem sempre foi assim. Após o entrevistado falar 

que a revista o havia ajudado com relação às atividades físicas, ganho de massa muscular etc., 

perguntamos se a revista o havia ajudado também com relação à sua vida sexual: “bastante... 

aprendi umas coisas bem legais. Por exemplo: posições, uns truques na arte da conquista”. 

 Depois dessa introdução, ele fez silêncio, só quebrado quando tocamos diretamente na 

possibilidade de ele estar constrangido por conversar sobre isso com uma mulher. 

Conversamos um pouco, brincamos com o fato e depois de dizer que achava que estava se 

sentindo “um pouquinho cara-de-pau” por tocar no assunto comigo, expôs-se mais:  

  

P - Bem, vamos lá, aprendeu sobre sexo, foi isso? 
Davi - Isso mesmo. Sexo oral, posições de cama, saúde pra se manter firme na cama.  
P  - “Firme” significa ereção, manter a ereção? 
Davi - Saúde pra manter a ereção nem tanto, ainda sou jovem. Mas mais pra transar mais de 
uma vez, duas, três, quatro...  
P - Mas você é jovem pra isso também, em que a revista ajudou? 
Davi  - A saber meu limite... 
P - E você queria transar muitas vezes na noite, testar o seu limite...?   
Davi - Isso mesmo, respeitar o meu limite, os cuidados com a saúde, com as doenças, não 
pra ser o bambambam das noitadas... 
P- E você acha que os homens são cobrados para “darem” muitas numa noite, ou você está  
falando de outra coisa?  
Davi- Você vê isso numa mesa de bar, numa balada tem aquele cara que quer aparecer. 
P- Mas e a MH, em que ajudou nisso? 
Davi- Na verdade ela ajudar a você na saúde, não a dar umas por aí. Ensina você a respeitar 
seus limites e não se preocupar com os caras que falam que deram umas por aí com as 
“cocotinhas” […] tem cara que toma Viagra só par dar umas por aí e na hora que não tem a 
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pílula o cara broxa […] eu tenho os meus limites tanto físicos como psicológicos. 
P - Me explica melhor esses limites... a MH fala disso? 
Davi  - Stress do dia a dia no trabalho... 
P - Então ensina como controlar isso? 
Davi  - Isso mesmo, a manter a calma...assim você dá prazer à garota, tudo na base do seu 
limite e no limite dela, respeitando uns aos outros81.  

 
Como o informante já havia chamado nossa atenção para sua idade, durante um bom 

tempo achamos que ele se referia à ejaculação precoce ou ao controle da ejaculação precoce, 

confusão provocada pelos constrangimentos próprios das entrevistas por MSN, como já 

referida. Mas ele nos esclareceu que “...nunca gozei rápido. Eu demorava pra gozar e nunca 

pensava muito em mim”. Ele falava então de algo mais sutil e que não dizia respeito somente 

à vivência da sexualidade, mas a um aspecto que a revista trata e que é bastante trazido nos 

editoriais, como já foi tratado: o autocontrole, autoconfiança, conhecimento sobre os próprios 

limites para melhor desenvolver a disciplina necessária para obtenção do sucesso em diversos 

setores da vida e confiança que lhe garanta a possibilidade de não se tornar um falastrão com 

relação ao sexo, mas um homem realmente “bom de cama”. Nesse sentido, os discursos deste 

informante parecem saídos das páginas dos editoriais da revista, tamanha a proximidade com 

aquelas “verdades”. A revista dava as fórmulas e esse informante parece ter adotado as 

receitas e absorvido os discursos. O controle do corpo visando maximizar o desempenho 

sexual, tirar maior proveito do ato sexual, dar mais prazer a ele e à parceira.  

É importante perceber que se trata de um sujeito muito novo, saído hà pouco da 

adolescência, fase que é atravessada pela ideia de sexualidade “descontrolada”, como afirma 

Olivarria (1999). Indo contra isso, esse sujeito se constrói como controlado e disciplinado, 

propenso a dar prazer para a parceira e maximizar o seu, construindo-se como um homem 

maduro que, diferente do adolescente, controla sua sexualidade, uma marca da maturidade, 

como também nos lembra Olivarria (1999). Esse discurso vai contra ainda o que afirmou 

Tony sobre as vantagens sexuais que os jovens contavam sobre sexualidade, que 

compreendemos como uma estratégia importante de construção da sua masculinidade. Davi, 

diferente desses adolescentes, considera como vantagem falar da sua disciplina, controle que 

permite a ele ter e dar mais prazer à parceira e ter disciplina sexual. Uma sexualidade como 

                                                
81 Ao que parece, este informante se refere especificamente à matéria: “Pronto pra outra? Você também pode dar duas, três a 
cada noite. Todo homem pode. Nós ensinamos a manha”, publicada em julho de 2009. Apesar do título, a matéria afirma que 
a melhor forma para “dar mais de uma na noite” é estar sintonizado com a parceira e pergunta para quê o sujeito quer “dar 
mais de uma” se uma só o satisfaz? Questiona os leitores sobre o desejo de ter mais de um orgasmo por relação alertando 
sobre as pressões sociais que esse tipo de desejo pode esconder: provar ser “bom de cama” para a parceira, por exemplo. 
Alguns conselhos são: “Aprenda a reconhecer seus limites, sem querer forçá-lo” e “Não acredite em papo de boteco dos caras 
que dão várias sem sair de cima”, palavras que parecem ter sido repetidas pelo leitor. Esta matéria pode ser arrolada entre as 
que consideramos emblemáticas das contradições presentes na revista que ora reforçam uma masculinidade tradicional 
atravessada por antigos valores e ora apresentam avanços no que se refere a essa masculinidade.   
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prescreve a revista, segundo ele, embora a nosso ver, na MH, a sexualidade masculina é onde 

menos incide a ideia de controle no sentido como informou Davi, se constituindo como uma 

válvula de escape, embora o homem construído por ela seja controlado de modo geral.  

O segundo informante Wilian, também já referido, não tinha namorada no momento da 

entrevista, mas se relacionava sexualmente com uma moça, uma “ficante”, como classificou. 

Durante a entrevista ele disse que aprendeu muitas coisas com a revista, sobre fitness e 

também sobre sexo: 

 
Wilian - Deixa eu ver...sobre sexo acho que como quebrar o tabu do sexo anal...   
P - Acho que li uma matéria sobre isso há uns meses...82.  
Wilian  - Isso mesmo, coloquei em prática ontem depois de tanto tempo conversando... 
P - Mas era uma coisa que você já vinha pensando, uma coisa que queria fazer e não tinha 
jeito ou foi a revista que te incentivou? 
Wilian  - Não, era uma coisa que a minha ficante já tinha feito com o ex-namorado e ela não 
se sentiu bem, aí fiz todo um clima, conversei com ela um tempo sobre isso, que era normal 
(no sentido de ser algo corriqueiro e de não ser impossível de ser feito), que se ela sentia 
vontade da gente praticar, mas sem o trauma, sem pressão, ao natural. Acho que consegui 
entender melhor o que diz na revista e tentei colocar em prática. 
P - Mas pra você era normal ou não?  
Wilian  - Pra mim sexo anal não era normal. Ainda mais em cidade pequena e tal... E 
comigo também não era normal, mas não tinha preconceito não, acho que todos temos 
fantasias, mas não colocamos em prática por tabus ou preconceitos. Acho que colocarmos 
em prática é natural evolução do ser humano. 
P - Aprendeu mais alguma coisa nessa área? 
Wilian  - Jantares românticos... então o que eu faço? Guardo as revistas e tem coisa que se lê 
e depois não se lembra, então guardo. Por exemplo, se for sair com uma garota ou convidar 
ela pra jantar aqui, procuro buscar informações. Acho que toda mulher gostaria de alguém 
que sabe cozinhar um prato novo, então enquanto não acho uma namorada eu vou 
aprendendo aqui e fazendo para a família.   
 
 

O discurso de Wilian é muito interessante, pois explicita um aprendizado específico 

sobre sexualidade.83 E é interessante perceber que a revista não somente o ajudou a construir 

argumentos para convencer a “ficante” a fazer sexo anal, mas simplificou o tema para ele 

próprio, pois, como disse, para ele também essa prática “não era algo normal”, ou usual, 

sobretudo em Bento Gonçalves. É interessante também perceber que esse informante, 

pertencente às classes trabalhadoras e que mora com a família, adota um discurso bastante 

próximo ao da revista que se dirige a um homem projetado das camadas médias, mais velho, 

independente e que mora sozinho. Um homem que pode levar mulheres para jantar ou recebê-

                                                
82 O leitor se refere à matéria: “Último tabu.... Está aberto para discussão! A chave para você falar de sexo anal com sua 
garota está aqui: veja exatamente o que e como fazer para convencê-la a ter uma experiência inesquecível”, da edição de 
setembro de 2009. A matéria é apresentada em uma folha dupla ilustrada, de um lado, por um corpo nu feminino de costas 
que traz um cadeado na altura das nádegas, e na página ao lado o mesmo corpo, mas sem o cadeado.  Mas o tema está 
presente em outras matérias sobre sexo, como na edição do mês de janeiro.   
83 Este informante nos disse que entre seus amigos o estranhamento maior com relação à revista não foi com referência às 
capas, mas às matérias sobre corpo e sexo.    
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las em casa e preparar o jantar para elas. O que nos revela que ele vem se apropriando de 

forma muito importante dos discursos da revista. Aliás, quando a MH trata do tema “casa”, é, 

geralmente, a partir dessa abordagem: tenha uma casa bonita e limpa e aprenda a cozinhar 

para poder ter mais sucesso amoroso e sexual.  

Ainda com relação à aprendizagem, o informante Guto, leitor, afirmou que as matérias 

o ajudam, pois trazem “dicas e macetes”,   

 
Guto - Algo que eu possa fazer diferente... Para fazer com que minha parceira fique mais 
fogosa... Alguma manha e algumas dicas de sedução também... 
P - E você acha que os homens precisam aprender sobre isso?  
Guto - Acredito que a maioria é individualista, pois só pensam neles, apesar de que, quando 
eu era solteiro, também pensava assim, mas tem sim dificuldade em aprender, não são 
todos, pois precisa saber o ponto G da parceira. Tive um relacionamento de um ano onde eu 
não sabia o ponto G, nesse outro de quase três anos já é totalmente diferente.  
P - E o que mudou? 
Guto  -Sempre faço minha parceira ter o orgasmo primeiro, controlo minha ejaculação. 
P - E isso você aprendeu com a MH? 

Guto  - Sim, li isso na MH.  

  

 Mas Guto acredita ainda que, com relação ao aprendizado da sexualidade, os homens 

“sejam muito prepotentes, sempre há algo para aprender” e que, antes da namorada atual, a 

que “o fez” procurar os ensinamentos da MH, só havia tido dois namoros sérios: “a 1ª 

namorada eu era muito jovem, a segunda não amei o suficiente, fiquei muito tempo solteiro e 

tive varias parceiras, mas nada como algumas horas de prazer e bye bye”. Ou seja, ele revela 

ter certa vivência da sexualidade, mas diferencia o namoro com amor e o sem amor como 

marcos para se importar com o prazer da namorada. Disse ainda que lia a Playboy e que essa 

revista também traz este tipo de dicas, mas a MH é “muito mais abrangente, tanto que não 

renovei minha assinatura da Playboy”.  

E é interessante que ele lê as matérias sobre sexualidade na revista para agradar sua 

namorada, ou seja, uma mulher com quem vive uma relação estável. Mas é importante dizer 

que a ideia de prazer sexual do casal em uma relação fixa está mais presente nos discursos do 

editor e de alguns leitores do que propriamente na revista, como já dissemos. E, apesar de 

Guto afirmar que se empenha para levar a namorada ao orgasmo porque a ama, na revista esta 

ideia está sempre associada a duas estratégias: dar mais prazer à parceira significa ter mais 

prazer e bem-estar e também ajuda a “fidelizar” a parceira, ou seja, dando mais prazer à 

parceira o homem sempre terá com quem fazer sexo, como também já referimos.  

De toda forma, esse discurso vai contra, por exemplo, ao que afirmou Augusto durante 

o grupo focal, cujos discursos se afiliam ao terceiro modelo classificatório. O informante, se 

contrapondo ao que afirmaram Mauro e Luiz sobre terem procurado informações sobre sexo 
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para incrementar a relação conjugal e agradas as esposas, afirma que esse tipo de matéria era 

mais apropriada aos jovens que não viviam relações estáveis. Seu argumento é que eles se 

beneficiariam com as “fórmulas” oferecidas pelas matérias, pois não teriam (ou não queriam) 

a oportunidade de ficar mais tempo com a mulher/parceira e conhecer os meandros do seu 

prazer. Em suas palavras: “se você tem uma consultora que te dá exatamente o que vai fazê-la 

mais feliz naquele determinado momento... de repente tiraria pouco do valor dessas matérias”. 

Essas matérias seriam então para “o pessoal mais novo, na faixa etária entre 18 e 15 anos que 

tem uma vida sexual ativa com várias parceiras, digamos assim, mas nada muito profundo. 

Aquele famoso sexo casual, né? Você vai uma noite, faz sua parte lá e vai embora, mas ele 

não tem um envolvimento. Aí, faz uma coisa mecânica”. Enquanto os homens que estavam 

em uma relação estável e poderiam aprender sobre como agradar aquela mulher em especial, 

prescindiriam desse tipo de fórmula, embora não descartassem a ideia de que dicas sobre 

como “incrementar” uma relação estável e monótona seriam bem-vindas.   

Uma opinião compartilhada por Robson, 33 anos, heterossexual, solteiro/namorando e 

leitor da MH, que afirma que essas matérias ajudam quando não se tem namorada, pois 

“quando você não tem você fica mais propenso a ler sobre esses assuntos de comportamento 

da mulher. Aí você começa a ler, tem mais vontade de aprender sobre esse tipo de assunto. 

Quando você namora você diminui a leitura. Só em situações esporádicas”. Discursos que não 

desqualificam os leitores dessas matérias e os aprendizados através de leituras, mas que não 

considera esse tipo de aprendizado tão interessante.   

Os discursos dos informantes, mesmo os de Lucas, Fernando e Rob nos permitem  

afirmar que havia um público para um tema que até pouco tempo era muito pouco explorado 

pela mídia masculina e que a MH vem atendendo. Um público que vem se preocupando em 

agradar as mulheres, sejam namoradas, esposas ou “ficantes”. Revelam também que podemos 

eleger a geração como a variável mais importante para a assimilação de uma pedagogia da 

sexualidade via MH e outras mídias, embora a assimilação de valores das classes médias seja 

relevante também. E também o desejo, ou necessidade, de afiliação com a masculinidade 

tradicional, a ainda dominante em nossa sociedade, ou sua flexibilização, como elementos 

importantes para a negação ou o engajamento nessas formas de aprendizado sobre 

sexualidade. Homens menos preocupados em demonstrarem sua masculinidade a partir da 

defesa da prática sexual como aprendizado exclusivo sobre como se faz (bom) sexo, seriam 

possíveis leitores das matérias. Características que se encaixa no perfil do leitor projetado da 

revista. 

Concluída a discussão acerca das formas de aprendizado da sexualidade, trazemos um 
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último aspecto com relação às matérias sobre sexualidade na revista. Percebemos que os 

entrevistados consideram um avanço as dicas e conhecimentos sobre a sexualidade, fisiologia 

e corpo feminino que as matérias trazem. Está claro nos seus discursos a ideia de que os 

ensinamentos sobre sexualidade feminina são novidades entre as publicações masculinas que 

visam mais o prazer masculino, sendo essas dicas vantajosas às mulheres, pois as colocam 

não como objetos, mas como sujeitos que precisam ser agradadas sexualmente. Ao que 

parece, eles não percebem ou não compartilham a lógica do editor sobre a maximização do 

próprio prazer ser o principal objetivo quando se proporciona mais prazer à mulher.   

Por mais que o corpo da mulher esteja exposto e seja esmiuçado, reforçando a ideia do 

corpo feminino “para o outro”, como apontou Bourdieu (2003), e como misterioso e 

problemático, como vem sendo mostrado desde o século XIX (ROHDEN, 2001), os 

informantes não percebem esses aspectos como preconceituosos ou sexistas nesses discursos. 

Talvez porque o corpo feminino não esteja exposto como nas poses das revistas masculinas 

tradicionais. E quando fizemos a pergunta sobre se consideravam a revista machista de 

alguma forma, foram justamente as matérias sobre sexualidade que foram citadas para 

justificar que a revista não era machista. 

Entre os discursos acerca desses ensinamentos sobre o corpo, o prazer femininos e a 

mulher de modo geral, podemos trazer os de Wilian, que acredita que a revista propicia ao 

homem conhecer um pouco mais sobre as mulheres, “saber o que elas esperam de um 

homem”. Davi acha que a revista “ensina o homem a chegar na mulher de modo mais 

educado, não com safadeza”.  Walter acredita que a revista justamente quebra o paradigma do 

homem tradicional ou machista, pois não constrói a mulher de forma pejorativa, “tratam a 

mulher com respeito, lisura, normal... para mim não é machista, pra mim machista é aquele 

que trata a mulher como objeto só, a MH não trata assim”. No entanto, Sávio, 42 anos, 

homossexual, nível superior e assinante da revista tomou uma perspectiva diferente com 

relação a essas matérias. Ele disse achar “que as mulheres são tratadas ali como objeto de 

prazer do homem, porque não fala da parte dos sentimentos, essa banalização sexual de hoje 

me tira do sério”.  

 

 

2.3.3 As ancoragens, fronteiras e mudanças nas formas de ser masculino 

 

O título longo desta subseção reflete a pluralidade dos “achados” de pesquisa. Nas 

conversas com homens mais jovens e mais velhos, sobretudo os não leitores cujas respostas 
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fluíam menos sobre a própria revista, percebemos traços que revelavam novas e antigas 

formas de ser masculino. Estamos considerando as novas como afrouxamentos de fronteiras 

com relação ao feminino/homossexual, que vêm se dando mais com relação ao corpo e à 

estética do que a sexualidade. Mas também há mudanças com relação a aspectos amorosos e 

sexuais que procuraremos trazer agora. 

Em nossas entrevistas e no exame da revista, buscamos investigar onde se localizam 

essas fronteiras e ancoragens da masculinidade. Ou em que lugares os homens vêm ancorando 

sua masculinidade em um momento especialmente instável para o gênero. E onde mantêm, 

reforçam ou constroem novas fronteiras com relação às mulheres e os homossexuais – as 

fronteiras mais rígidas da masculinidade dominante. Tais questões possivelmente fazem mais 

sentido para os homens das camadas médias, público alvo da revista, que vêm sendo 

especialmente convidados a abandonar alguns padrões e adotar outros com relação ao corpo, 

saúde e sexualidade/gênero. 

Para satisfazer nosso intuito, questionamos os entrevistados sobre as características 

que o homem de hoje deveria ter, ou como descreveria um homem alinhado com os tempos 

atuais. Respondendo às perguntas, Benito nos afirmou que o homem hoje precisa “saber 

dividir com a esposa. Saber ver os problemas dela [...] não ser machista, a preocupação com 

sua mulher. A mulher tem que trabalhar hoje, trabalha muito mais que antigamente e tem tanta 

preocupação quanto a gente. Cuidar do filho, repartir as coisas dentro de casa, o trabalho 

dentro de casa”.  

 Enquanto para Wilian, ser homem hoje é “cuidar do corpo, da alimentação para 

poder viver mais... além de se vestir bem... Acho que isso é bom, aumenta o ego da pessoa e 

faz ela buscar algo a mais, se sentir bem com o corpo e mente. Isso me deixa mais feliz e isso 

é ser um homem moderno buscar sempre estar um passo a frente.” 

 Para esses informantes, cujas respostas foram atravessadas pelos temas do corpo, 

saúde, sexualidade e gênero, o homem atual, ou tipo masculino que deve ser admirado hoje, 

de certa forma se aproxima de aspectos até então considerados femininos, como cuidar da 

saúde, realizar tarefas domésticas e cuidados com os filhos. Respostas com este teor também 

foram dadas por outros entrevistados e parecem estar “na boca” de todos/as hoje em dia, 

independentemente da classe social, embora possam ser mudanças tomadas mais como  

ideário do que como práticas. Respostas que nos informaram sobre a fluidez ou rompimento 

das fronteiras, não sobre ancoragem das masculinidades. Se levarmos em conta o que vêm 

apontando os teóricos dos Estudos Culturais (GIDDENS, 1993; HALL, 1997, 2002), 

podemos dizer que esses dois discursos são emblemáticos do que vem sendo descrito para as 
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identidades no mundo contemporâneo: menos fixidez, flexibilização e possibilidade de fluidez 

no que diz respeito à identidade masculina que pode transitar, em certa medida, entre o 

feminino e masculino. Embora em outros momentos tenhamos observado o contrário.  

De toda forma, as respostas dadas por esses informantes não satisfizeram nossa 

curiosidade. Assim, consideramos que a resposta a nossa inquietação a respeito das fronteiras, 

ancoragens e mudanças na sexualidade masculina, que pode não ter ficado muito clara quando 

transformada em pergunta para os entrevistados, foi dada de forma indireta, tendo sido 

necessário procurar suas pistas nas respostas a outras perguntas. E, para início de conversa, 

podemos afirmar que as mudanças são múltiplas, que as ancoragens são diversas e que as 

fronteiras estão sendo construídas em novos lugares, mas para delimitar o mesmo: a 

homossexualidade e a feminilidade e ancorar o binarismo entre masculino e feminino. Ao que 

parece, esse ainda é o limite que precisa ser reforçado diante de um terreno cada vez menos 

sólido e em um mundo atravessado pela ideia de desconstrução e descontinuidade. Mas, como 

já foi sugerido nas seções anteriores, a espessura destas fronteiras pode variar, dependendo da 

geração e da classe social, sobretudo, mas também da necessidade de afiliação com uma 

masculinidade mais tradicional. Mas os discursos apontam mais algumas variáveis, que 

buscaremos trazer nesta subseção.   

Nas revistas (e em alguns discursos masculinos), parece-nos óbvio que as fronteiras 

com o feminino se localizam no corpo musculoso, como colocado por Mosse (1996), na 

sexualidade heterossexual, na exposição do corpo feminino e no silenciamento sobre a 

homossexualidade, embora tantos leitores tenham essa orientação sexual. Sobre o novo 

homem moderno, os discursos da revista se aproximam muito mais do que foi dito por Wilian 

do que por Benito. Então, vamos aos outros entrevistados, que trouxeram discursos 

interessantes sobre essas fronteiras e ancoragens.  

Vamos começar pelas mudanças com relação à própria experiência sexual. Sabemos 

que a iniciação sexual de homens e mulheres varia com relação à geração, classe social, 

localidade, religião, entre outros fatores, e que o grupo de pares pode influenciar 

enormemente a decisão de se retardar ou acelerar a entrada na vida sexual. Essa iniciação 

costuma se dar na adolescência e, como afirmam Heilborn, Cabral e Bozon, essa fase 

“caracteriza-se por diversas transições, sendo a passagem à sexualidade com parceiro a de 

maior repercussão”. A aprendizagem sobre sexualidade não se estabelece apenas com relação 

ao ato sexual, mas vai além, constituindo-se “na familiarização de representações, valores, 

papéis de gênero, rituais de interação e de práticas, presentes na noção de cultura sexual”, não 

sendo possível ignorar o “estreito e inescapável imbricamento entre sexualidade e gênero” 
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(HEILBORN; CABRAL; BOZON, 2006, p. 2). 

Nos discursos de nossos informantes as diferenças mais importantes disseram respeito 

à geração e à forma de relatar os primeiros episódio sexuais, que têm relação com essa 

variável. Retomando o discurso de Eraldo sobre a sua iniciação sexual transcrito na subseção 

anterior, o fato de ter começado a vida sexual com  prostitutas não é uma novidade para a sua 

geração. Consideramos interessante a precocidade da sua iniciação sexual, 14 anos, e o fato de 

ter ido ao “Piranhão” com os amigos, os pares a quem deveria provar sua virilidade. Mas não 

foram fatos que nos chamaram verdadeiramente a atenção, pois são aspectos que estão 

presentes nos discursos de muitos homens sobre o mesmo tema. O que nos chamou a atenção, 

em oposição a outros discursos, foi o tom de “farra” que Eraldo e outros informantes – como 

Benito, 48 anos, que disse ter iniciado sua vida sexual na “rua Alice, ali na Casa Rosa” –, 

imprimiram às suas narrativas sobre a primeira experiência sexual. Um tom de “farra”, de 

acontecimento social compartilhado com os amigos, que não esteve presente nos discursos de 

Hélio, Anderson e Edgar quando falaram dos seus episódios de iniciação sexual. 

Consideramos que o tom de farra ou de humor pode ter sido uma estratégia para minimizar o 

constrangimento de conversar sobre os fatos com uma mulher. Mas, de toda forma, se a 

situação poderia ser constrangedora, os homens mais novos não pareceram ter sofrido com 

isso e não impuseram qualquer tom jocoso aos seus relatos. O que mais uma vez revela as 

marcas das gerações nos discursos.  

No caso de Hélio, 23 anos, a experiência foi atravessada por outros sentimentos e 

precedida por um longo período de conhecimento  e aproximação com a parceira que incluiu 

contato sexual sem penetração e uso de preservativo:   

Hélio  - Uns 16... por aí. 
P - E foi com quem, namorada, alguém com quem você estava ficando?  
Hélio  -Sim, sim, namorando, namorava há um ano. Ela também era virgem, eu também, e 
tal. Nos conhecemos juntos.  
P - E como foi?  
Hélio  - Era, era tranquilo. O ato em si foi bem complicado. Demorou um ano porque eu não 
me conhecia, tinha medo, ela também. Fazia tudo menos lá. Botava camisinha e nada. Dava 
medo e tal. Aí depois que foi a primeira passou a ser uma coisa normal, né? A primeira, a 
segunda dá aquele medo, né? Mas depois... 
P - Você tinha medo de quê? 
Hélio - A gente tinha medo de fazer e tal. Que ia doer, que não ia, pra ela. O pessoal bota 
muito na cabeça esse negócio de doença, que vai estourar a camisinha. E garoto novo não 
sabe muito bem, não tá muito bem informado, então, dá aquele medo, né? [...] É mais por 
nunca ter feito, né? Dá aquele frio na barriga, aquele friozinho gostoso [...]. Mas depois da 
primeira você vê que não é nada uma coisa anormal, né?  
 

   

Enquanto Anderson, 23 anos, disse o seguinte:  
 

Anderson - Ah, eu perdi a virgindade com 21 anos com uma namorada séria. Se você falar 
isso para todo mundo, vão falar que você é boboca, mané. Mas eu não quis nada antes 
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porque eu achava que tinha que ser com a pessoa certa. Se não apareceu vai aparecer... E foi 
legal. Acho que foi bem melhor que forçar alguma coisa. Mas foi totalmente diferente do 
padrão que é. Meu irmão saía, ia para night... Mas vai muito de cada um.  

  
    E completa afirmando que relação sexual precisa vir acompanhada de sentimento e o 

prazer da companheira tem que ser levado em conta: 

 
Anderson - Muitos vão falar que é besteira. E se você falar “e o amor, cara?”, vão falar, “que 
amor, amor é não sei que lá”. Mas aí vai de cada um [...]. Acho triste. Porque se não tiver 
uma coisa a mais não tem graça, né? Fica vazio, não adianta nada [...].Você não pode ser 
egoísta, tem que satisfazer a outra pessoa também. Então, tem que saber como é que faz, 
senão fica todo mundo insatisfeito. Meu maior medo é não satisfazer a parceira. Sempre tive 
esse medo [...]. O que acontece, o homem quando chega no orgasmo, ele chega. Mas a 
mulher não. Isso é sério.   

 

Depoimentos que não destoam também do que nos disse Edgar, 24 anos, 

heterossexual, noivo (está com a noiva há seis anos e meio):  

  
P - Com quantos anos você iniciou sua vida sexual? 
Edgar - Com uns 15 anos, com a namorada que eu tinha. Mas não foi uma coisa constante, 
todo dia... tipo namorei com ela uns três meses mais ou menos, aí terminei com ela, aí acho 
que fiquei um ano... um tempo...aí fiquei com outra namorada que namorei um mês mais ou 
menos e tive relação com ela. Mas teve um negócio na minha vida difícil, tive um acidente 
de carro com 17 anos, quebrei a coluna, foi quando comecei a namorar com essa minha 
noiva, aí fiquei um ano pra me recuperar. Então a minha vida sexual teve uma paralisada. Aí 
fiquei um ano mais ou menos, aí fiquei com ela, acho que uns dois anos e meio de namoro 
comecei a me relacionar com ela.  

 

Então, para os três informantes, a primeira experiência sexual nada teve de “farra”, ao 

contrário. O momento, o local e a forma foram escolhidos com calma e, podemos dizer, a 

experiência estava imersa em romance, tal como tradicionalmente se fala das expectativas 

femininas para essa experiência. E também, diferente do que afirma Giddens (1993) com 

relação à primeira experiência sexual de homens e mulheres, não nos pareceu que os discursos 

tenham sido atravessados pelas ideias de “ganho” ou “adição” que antagonizam com a de 

“perda” que atravessa a primeira experiência sexual feminina. 

 Para Hélio, foi precedida pelo sentimento de medo e responsabilidade por ele e pela 

parceira, igualmente jovem, aspectos perceptíveis quando cita o uso de preservativo, o que 

impõe ao relato um tom de seriedade que não há no discurso de Eraldo. E Edgar que iniciou e 

ainda hoje só se relacionou com namoradas. Enquanto Anderson queria romantismo e vínculo, 

por isso retardou o início da vida sexual. Claro que são experiências distintas, pois Eraldo e 

Benito tiveram suas primeiras relações sexuais com prostitutas, pois as mulheres ainda não 

desfrutavam da “liberdade” sexual que vivenciam hoje. Enquanto os outros nunca se 

relacionaram com prostitutas, mas somente com namoradas, aspecto que nos mostram as 
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mudanças pelas quais as mulheres vêm passando e que influenciam a sua sexualidade e a 

masculina.   

Mas outro aspecto nos chamou a atenção nesses discursos, quando comparados ao que 

foi construído por Mauro, 52 anos, ao perguntarmos sobre suas preocupações quando 

começou sua vida sexual. Lembramos que Mauro relatou ter comprado recentemente algumas 

edições da MH para aprender mais sobre como levar a mulher mais rapidamente ao clímax. 

 

P - Você se preocupava em agradar sexualmente a mulher? 
Mauro  - Não sei. Acho que não [...]. Nunca pensei nisso, a gente nunca pensava nisso. É 
garoto, né?  
P - Pensava em quê?  
Mauro - Pensava em se distrair, brincar, pensava [...]. Enfim, a relação era um troféu, né? 
Quando você transava com uma menina, aquilo ali era[...]. Na época “aquela ali eu já transei 
com ela e tal”. 
P - Não tava preocupado se ela gostou, nunca chegou a perguntar isso a elas? 
Mauro - Não, acho que não... Nunca cheguei. 
P - Você acha que mudou alguma coisa com relação a isso hoje? 
Mauro - Hoje se preocupam um pouquinho mais.  
P - Por que, heim? 
Mauro - Porque as coisas evoluem, né? As mulheres estão mais exigentes, não sei... Acho 
que as pessoas têm que se realizar. Acho que a mídia, a informação que você tem na 
televisão, nos jornais, nas rádios, te induz a isso. A você ter essa preocupação de felicidade, 
de sexo pleno, de satisfação. Então, hoje em dia é diferente. Tem muita coisa que mostra que 
as mulheres hoje têm essa preocupação também. 

 

Também afirmou que nunca pensava em prevenção da gravidez, somente em doenças 

sexualmente transmissíveis “que existiam na época”. E completou dizendo que a “menina era 

a mais lesada”. Discurso que destoa do de Edgar, 24 anos, que afirmou ter consultado a 

internet para se informar justamente sobre prevenção de gravidez antes do primeiro intercurso 

sexual. E de Hélio, que revelou ter usado preservativo no primeiro ato sexual, apesar de sua 

namorada ser também virgem, o que afastaria, em tese, o risco de contaminação por DST. E 

vai também no sentido oposto de Anderson, Wilian, Guto e Davi que afirmaram recorrer às 

leituras para saber mais sobre sexo e agradar as parceiras. Homens que têm entre 23 e 31 

anos.   

Mas o discurso de Mauro é interessante ainda por outro aspecto. Para ele, só agora as 

mulheres vêm reivindicando mais prazer sexual, satisfação, realização e felicidade, depois que 

as “coisas evoluíram” e que certas informações começaram a ser divulgadas na mídia. Antes 

disso, as mulheres não exigiam nada disso, como as moças com quem ele se relacionava antes 

do casamento. Não podemos esquecer que iniciou sua vida sexual no começo dos anos de 

1970, momento em que os movimentos feministas ainda construíam suas reflexões e 

reivindicações. Mas também parece evidente que ele acredita que uma pedagogia da 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



168 

  

sexualidade na mídia vem incentivando novas demandas femininas.   

O início da vida sexual dos homens com mais e menos de 40 anos são bastante 

distintas, não há dúvida. Nos relatos, está claro também que havia uma relação estreita entre 

começar a vida sexual com prostitutas ou mulheres com quem não tinha vínculo afetivo e a 

preocupação de dar prazer à parceira, como afirmou Mauro84. Os mais jovens não passaram 

por essa experiência, tendo iniciado a vida sexual com namoradas, mulheres da mesma idade 

com quem mantinham vínculo afetivo, o que, acreditamos, gerava a vontade de agradar a 

parceira para além do desejo de provar sua virilidade. Uma parceira mais livre e desejosa de 

vivenciar a sexualidade com prazer, aspectos intimamente relacionados às mudanças pelas 

quais as mulheres vêm passando desde os anos de 1960. 

 No entanto, não ignoramos que era bastante comum há algumas décadas os homens 

casarem bastantes jovens, como Mauro, Eraldo e Benito ressaltaram, fato que os levava a 

associar sexo e afetividade bem cedo. Mas se privilegiamos o fato desses mesmos homens 

citados terem iniciado sua vida sexual na adolescência com mulheres com quem não viviam 

uma relação amorosa, podemos dizer que, além da demanda maior por saberes sexuais, os 

homens mais jovens e pertencentes a certos grupos sociais vêm passando por uma nova 

aprendizagem sobre sexualidade na adolescência que associa sexo com amor/afeto desde a 

primeira relação sexual.  

 Como sexualidade e gênero estão intimamente implicados, começar a vida sexual com 

namoradas que desejam agradar sexualmente é um aspecto novo que acreditamos poder trazer 

mudanças importantes na construção do gênero masculino. Essas mudanças podem nos ajudar 

também a compreender a possibilidade de surgimento de uma revista que trata da pedagogia 

da sexualidade, como a MH. Uma publicação tão estranha para os homens com mais de 40 

anos, mas nada estranha para os mais jovens que se preocupam com o prazer das 

namoradas/ficantes. Ou, para os menos comprometidos com a afirmação de sua 

masculinidade a partir da ideia de que os homens “já nascem sabendo”, ou têm “uma maior 

habilidade” sexual, como nos pareceu serem Hélio, Anderson e Edgar, rapazes de classes 

sociais distintas, mas que compartilham outros aspectos, como o nível de escolaridade e a 

geração. E também  Mauro e Luiz, homens que não somente pertencem às camadas mais altas 

da classe média no que diz respeito à renda, mas que também demonstraram partilhar dos 

valores dessa classe. E o caso de Mauro é emblemático, pois revela claras mudanças no que 

                                                
84 Embora seja bastante plausível que um homem busque satisfazer sexualmente uma prostituta para se mostrar-se 
competente sexualmente, como afirmou Miguel Vale de Almeida em um encontro de orientação. Bourdieu (2003) parece 
confirmar essa idéia ao afirmar que o gozo feminino é uma comprovação da virilidade e poder masculino.  
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diz respeito à idéia sobre a necessidade de agradar sexualmente uma mulher. 

 Esses discursos revelam que o que leva estes rapazes a consultar revistas ou sites da 

internet para saber mais sobre sexualidade não é a impossibilidade da prática, a imaturidade 

ou a “bobeira”, como sugeriu Fernando. Seus discursos mostram que para eles namorar 

implica em responsabilidades com relação à reprodução e ao prazer sexual das parceiras, o 

que os leva a consultar essas fontes. Agregam-se a isso as mudanças pelas quais os homens 

vêm passando nas últimas décadas com relação às normas de gênero e que as novas gerações 

já vivenciam, e teremos como resultado homens dispostos a ler matérias sobre sexualidade da 

MH e a se informarem sobre contracepção sem o medo de comprometer a masculinidade. O 

que podemos compreender como um sinal de mudança sobre ser masculino e a flexibilização 

com relação às mulheres no que diz respeito aos aprendizados da sexualidade e do gênero.  

Mas é importante retomar aqui aos discursos de Fernando, Lucas e Rob sobre a 

possibilidade de leitura das matérias sobre aprendizados sexuais e seus leitores – transcritos 

na subseção anterior –, para falar das ancoragens da masculinidade. A negação da necessidade 

de ler essas matérias pode ser, para alguns homens, um novo lugar de ancoragem da 

masculinidade, pois há pouco tempo não havia esses ensinamentos da forma como a MH faz 

agora. O informante Lucas também discorreu sobre temas como relacionamento, o que vai 

além da relação sexual. Se alguns homens têm problemas em assumir as dificuldades com 

relação à sexualidade, com relação à afetividade não é diferente, como também afirmou Joel. 

Trata-se do medo de revelar interesse por aspectos da relação que vão além do ato sexual: as 

emoções e meandros que envolvem uma relação amorosa, conhecimentos sobre 

comportamentos e femininos, sobre o que fazer e como fazer não somente na cama, mas na 

relação de modo mais amplo, temas que para muitos fazem parte somente do repertório de 

interesse das mulheres com relação aos homens. 

Além dos primeiros encontros sexuais, os discursos de Hélio nos revelaram mudanças 

na forma de expressar afetividade com relação a outros homens:  

 

Hélio- Todo homem quer namorar... fala que quer ser solteiro, mas se tiver namorando, 
quando termina, quer voltar. A galera que eu vejo ao redor é assim. “Não, que namorar o 
quê? Deixa a mulher em casa. Vamos sair hoje. Pô, se eu pudesse ficar solteiro, eu ficaria” e 
quando fica sofre para caramba, quer voltar. Eu tenho dois amigos nessa situação, terminou 
[...]. No mesmo dia ele me ligou desesperado, chorou para caramba [...]. O outro namorava a 
minha cunhada uns quatro anos e tal, e sempre reclamou também “não aguento mais 
namorar, mulher é chata, não sei o quê”. Pegava mulher, terminaram. Aí, não consegue ficar 
solteiro, chega final de semana... E ela já tá ficando com outro [...]. E ele tá sofrendo 
também, querendo voltar, liga para ela direto e tal. 
P - E você consolou ele? 
Hélio- Uhum...ele chorou, eu chorei com ele e tal. O que ele falava, pô... chorei junto.  
 

Após a conversa com ele, falamos com Joel, 18 anos mais velho que Hélio. Inspirada 
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no que nos disse o rapaz sobre a intimidade e proximidade entre amigos, inclusive para falar 

de amor, paixão e traição, trouxemos o tema à conversa com esse informante. Acreditávamos 

que devido à diferença de idade ele poderia trazer dados significativos para a nova questão, e 

foi o que aconteceu. Mas Joel nos sugerir que a revista pode ser mais do que uma fonte de 

informação para os homens, pode ser uma conselheira e “um bom ouvido”. Ele afirma que os 

homens têm muita dificuldade de falar de sentimentos e de amor – “que amam fulana e tal” –, 

para outros homens, pois temem ser ridicularizados e “tachados como o babacão. Vão dizer: a 

mulher não tá nem aí para ele e ele... Existe isso mesmo com os homens [...]. O cara tá 

apaixonado e a mulher não sai da cabeça, mas ele não compartilha isso com ninguém”. Em 

sua palavras:  

Joel - Então ele vai ler a revista, vai procurar alguma coisa: ‘o que que eu faço com essa 
paixão?’, mas dificilmente ele vai se abrir para um outro homem [...] a revista seria, vamos 
dizer assim, um diálogo dele com o papel [...]. Ele vai tirando conclusões que pra ele seria 
muito mais cômodo ele ter esse bate-papo com a revista do que com alguém ouvindo e 
falando ‘tu é um babaca’. O homem não gosta de se sentir ou que alguém diga isso, embora 
ele até seja, mas ele não quer que alguém diga isso [...]. E, às vezes, o colega vai 
simplesmente emprestar a orelha, né? Não sabe nem o que dizer. Não tá nem acostumado a 
dizer nada [...]. Ele até vai chamar o outro “vamos tomar um chopp lá para tu esquecer isso 
aí e arrumar outra!” Ele é bem prático [...]. Ele pode até falar, mas se for a situação que ele 
foi chifrado... não vai dar. O camarada até tenta ajudar, mas dificilmente ele vai falar ‘olha, 
já passei por isso, não sei o que’, não vai. Há casos e casos, mas a grande maioria isso não 
faria. Porque ele mostraria o lado frágil dele, é como os homens são... ‘tá andando com um 
par de chifres aí, não sei o que e tal’. Como o cara que está andando com um par de chifres, 
você também poderia estar, ou esteve. Só que você não expõe, por quê? Na verdade, você 
seria o ridicularizado. Para não ser ridicularizado eu prefiro continuar na minha. 

 

Courtenay (2000) afirma que as formas dos homens demonstrarem afetividade em 

relação a outros homens dependerá da classe, idade, etnia e sexualidade. Nos discursos desses 

dois informantes percebemos o atravessamento da geração. Podemos também sugerir que o 

discurso de Hélio reflete e torna visível a flexibilidade que os homens vêm experimentando 

nas últimas décadas. E que, por ser flexível, esse discurso nos revela a oscilação e contradição 

do seu amigo que ora se investe de traços da masculinidade mais tradicional – e afirma que 

quer ser livre para viver suas relações amorosas e sexuais – ora se constrói como o homem 

que ama e sofre quando perde uma namorada/mulher e que pode revelar suas facetas e sua 

fragilidade a outro homem, ou não teria chorado e Hélio não saberia que “ele liga para ela 

direto”, como afirmou.   

No caso de Joel, ele manuseava algumas edições do ano de 2009 quando construiu 

esse discurso e falava especialmente das matérias sobre sexualidade, que, para ele, tratavam 

também de vida amorosa, o que não deixa de ser. De toda forma, apontou-nos um aspecto que 

não havíamos pensado com relação à revista, ou seja, ela poderia ser uma saída ou alternativa 

para os homens no que concerne “trocar” informações sobre relacionamento, amor, paixão e 
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traição evitando expor seus sentimentos a outros homens e correrem o risco de serem alvos de 

crítica e ridicularização. Ao que parece, lembrando Badinter (2010), o homem concebido por 

Joel teme o risco de ser comparado a uma mulher, que a cultura permite que se mostre frágil e 

assuma mais facilmente uma traição que sofreu. Riscos e medos que Hélio e seu amigo 

parecem não temer. Ou seja, ancoragens da masculinidade que ainda fazem sentido para Joel 

podem não fazer mais para Hélio.  

As fronteiras entre o masculino e o feminino (incluído aí o homossexual) e as 

ancoragens da masculinidade, foram tematizadas de forma importante no grupo focal 

realizado com três alunos do curso de Mestrado em Engenharia da Informação na UERJ. No 

encontro, percebemos um confronto entre dois alunos: Luiz e Rob, enquanto Pablo, manteve-

se quase que a parte das discussões. Discursos que traremos agora para amparar nossas 

argumentações.  

As biografias desses homens são bastante distintas. Luiz, 42 anos, casado, pai de dois 

filhos e natural de Minas Gerais, revelou um percurso de vida bastante tradicional. Seu modo 

de falar, colocar-se e vestir revelavam sobriedade e tranquilidade. Mas suas posições com 

relação à mulher, à relação amorosa e ao casamento acabaram se revelando “modernas”. 

Enquanto Rob, 32 anos, solteiro e carioca, falava e se colocava de forma mais descontraída. 

No entanto, construiu discursos atravessados por concepções próprias de uma masculinidade 

bastante tradicional ao se referir às mulheres, aos homossexuais, ao trabalho, ao uso da 

violência e  sexo, por exemplo.  

No seu percurso, Rob destacou a sua atuação na Coordenadoria de Recursos Especial 

da Polícia Civil do Rio de Janeiro (Core), atividade que sabidamente coloca seus integrantes 

em situações de risco e violência. Uma atividade bastante masculinizada e que parece ter 

efeito no seu corpo másculo, nos seus gestos largos, na forma impositiva como ele se 

colocava e buscava monopolizar a conversa. Ele é esportista, pratica canoagem e escalada, 

frequenta academia de musculação, “pois precisa ter um corpo forte devido à atividade 

profissional”. É solteiro, mas tem uma namorada há seis anos. No entanto, foi contraditório 

em sua resposta às perguntas sobre relacionamentos afetivos presentes no formulário de 

identificação dos participantes. Respondeu que estava envolvido em uma relação estável, mas 

também que mais frequentemente “ficava” do que namorava. Essa contradição pode ser 

melhor compreendida com a análise dos discursos do informante. No decorrer do evento, 

Robrevelou uma postura bastante tradicional, sexista e homofóbica ao falar da sua relação 

com o corpo, a namorada, as mulheres e as imagens masculinas da revista, por exemplo. 

Quanto à revista se mostrou completamente crítico, não fazendo um só elogio à publicação. 
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Ridicularizou as matérias sobre corpo relacionando os interesses sobre estética aos 

homossexuais e aos “homens que ele não admira”, e, sobretudo, as matérias sobre 

sexualidade, afirmando que eram aprendizados adquiridos “na vida”, como afirmou Fernando. 

Uma posição que acabava por ridicularizar também o colega Luiz que, como dissemos, 

revelou já ter lido matérias sobre sexualidade na internet e em revistas. Todos esses aspectos 

nos remetem ao modelo de masculinidade tradicional. 

O informante Luiz revelou que sempre fez esporte, mas que ultimamente, devido às 

atividades acadêmicas acrescidas dos compromissos como pai e marido e uma alergia que 

havia desenvolvido nas aulas de natação, havia parado com as atividades. Ele parecia “se 

defender” o tempo todo das “provocações” de Rob com relação às suas posições mais 

“conservadoras” com relação à vida de casado, mulheres e sexualidade, por exemplo. E por 

não estar se exercitando, por comer e beber com moderação e se preocupar com o exceço de 

gordura dos alimentos, por exemplo. Alguns dos cuidados que vêm sendo aconselhados pela 

MH e que Luiz vem senguindo e Rob criticando. De modo geral, Luiz construiu discursos que 

posicionava a sua esposa de forma bastante igualitária com relação à sexualidade e descrevia 

ele próprio como um bom cuidador da casa e dos filhos. Demonstrou interesse geral pelos 

temas da revista e se mostrou mais afeito à leitura, inclusive matérias de sexualidade. Seu 

argumento foi que novos aprendizados nessa área são bem-vindos depois de alguns anos de 

casamento, quando a vida sexual do casal já não seria mais tão excitante. 

O “enfrentamento” entre os dois participantes estava claro e foi percebido também 

pelas assistentes de pesquisa. Foi interessante perceber ainda que imbuído do espírito de 

crítica aos valores, comportamentos e masculinidade do colega, Robalgumas vezes tomou a 

palavra pra “entrevistar” Luiz sobre a revista. Perguntas muitas vezes capiciosas, que 

revelaram claramente suas posições com relação aos questionamentos, e as respostas que 

esperava ouvir de Luiz.  

Estávamos diante de um homem tradicional e de um que se inspirava no modelo de 

“novo homem”. Assistíamos à tentativa do homem afiliado à masculinidade tradicional de 

exercer o seu papel de dominador da situação e do outro ao qual colocava no lugar do 

subalterno, representados por Luiz, com quem mais interagiu, mas também por Pablo. O mais 

interessante é que este homem que estamos chamando de tradicional tinha o corpo e o perfil 

muito próximo do homem da MH, como já foi dito, enquanto o homem a quem identificando 

como mais próximo do modelo por nós definido de “novo homem”, pouco tinha daquele 

corpo e com alguns outros aspectos trazidos por informantes como sendo tipicamente dos 

leitores da MH, como ser solteiro, mais jovem e muito preocupado com a estética. 
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E presenciamos um momento de “luta” entre duas formações discursivas acerca da 

masculinidade dominante: um vinculado à masculinidade tradicional, ou antiga, e o outro ao 

“novo homem” e ao que vem sendo demandado aos homens pela mídia e alguns movimentos 

e instâncias sociais.  Podemos dizer que no “embate” entre Rob e Luiz, o que estava em jogo 

eram construções e concepções distintas de masculinidade entre homens de uma mesma 

geração, classe social e formação acadêmica que buscavam impor suas concepções. No 

evento, ficou claro que antigas concepções resistem e se impõem fortemente, enquanto as 

novas parecem ainda se apresentar de forma tímida ou “medrosa” temendo as críticas. 

Dizemos isso porque em todo o evento Robpareceu muito mais seguro da sua posição 

tradicional do que Luiz, da sua posição mais “moderna”, embora fosse também visível que se 

tratavam de homens bastante distintos na sua forma de se expressar.  

Passemos agora aos discursos desses homens. O trecho abaixo nos permite perceber 

claramente os traços mais marcantes do informante Robque irão se irradiar por todos os seus 

discursos:  

 
Rob- Eu sou policial da Core. Subo favela, trocando tiro todo dia, então, eu acredito que vou 
morrer no combate. Eu espero morrer em combate porque eu não mereço uma morte mais 
light que isso. Eu não acho que vou ficar doente, não acho que vou cair de moto, eu ando de 
capacete. Não só morte como me multar, né?  Mas, ando com capacete, vagabundo... Tem 
um amigo meu que o cara sai de luva, jaqueta, não sei o quê, “não, é importantíssimo luva”. 
Eu não entendi porque que é importante. O cara anda todo dia de moto de luva, no verão 
porque acha que vai cair um dia e vai se proteger com a mão, pô. 
 

Seu discurso revela muito mais do que sua profissão, revela que ele se afilia a um tipo 

de masculinidade guerreira, corajosa, típica do modelo tradicional descrito por Mosse (1996). 

E também violenta, própria de um estilo de masculinidade que pode ser percebida em alguns 

lutadores de Jiu-jítsu, como percebeu Cecchetto (2004). De toda forma, como afirma a autora, 

a violência não é “natural” do homem, mas faz parte de um estilo de masculinidade que 

também é construído. Um estilo que está relacionado à prática de alguns esportes (o 

informante pratica muitos) e também a certas profissões, como as forças armadas, polícia ou 

“quaisquer grupos que se orgulhem de sua brutalidade em “matar na guerra” (CECCHETTO, 

2009, p. 513-514). E não podemos esquecer que esse informante é policial.  

O estilo de masculinidade de Rob está intimamente associado à sua prática profissional 

que tem na violência e na virilidade, sobretudo se pensarmos no uso de armas, marcas de 

“pertencimento” a uma masculinidade bastante tradicional. Esse pertencimento é visível 

quando fala que “vai morrer em combate”, mas também quando afirma não gostar de fazer 

exames médicos, uma marca desse modelo (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009; 

COURTENEY, 2000). “Porque eu não gosto de ficar pensando na parte ruim da coisa [...] 
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ficar lembrando que tô ficando ruim... Eu me sinto mal, me sinto estranho.”, e compara o seu 

corpo com uma motocicleta - meio de transporte perigoso que podemos associar à 

masculinidade por ele defendida, o que também é feito pelo senso comum e pela mídia – ao 

afirmar que não vale a pena levar a moto para a oficina antes do problema mecânico aparecer:  

“é que nem...(seu corpo) comprei uma moto ontem. Me falaram, leva pra ver a carburação. 

Não vou levar para ver carburação, na hora que ficar ruim, começar a ratear, aí eu levo para a 

revisão, mas não vou fazer antes da hora, entendeu? Já vai fazer três anos e não deu defeito”. 

Perguntamos ao grupo o que achavam das revistas que estavam expostas sobre a mesa  

Luiz,  começa lendo uma das capas. Os discursos desencadeados pela pergunta foram 

reveladores das formas como Luiz e Rob estão considerando hoje a igualdade de direitos com 

relação à sexualidade entre homens e mulheres. O trecho é muito longo, mas tentamos reduzir 

ao máximo sem prejudicar a compreensão do posicionamento dos dois homens sobre tema. 

Em alguns momentos nos foram dadas oportunidades de fazer perguntas, também transcritas 

abaixo.  

 
Luiz - “Sexo de primeira. As mulheres é que sabem que o sexo não precisa vir 
acompanhado de amor. Pode acontecer no dia que vocês se conhecem. Aproveite” (ele lê o 
título de uma matéria). Tem que acabar com esse preconceito, o que vale para um, vale para 
o outro, não é? Por que o homem pode e a mulher não pode? Não tem essa hipocrisia da 
década de 40, 50, 60, né... O cara tinha 50 amantes, mas a mulher tinha que ser dele [...]. 
Então, se o homem tem direito de sair e querer fazer sexo na primeira noite, a mulher 
também tem direito. Ela não pode ser rotulada de vagabunda por causa disso [...]. Se rolou 
química é aquela coisa, o que que tem que tomar? Cuidado, porque tem questão de doença, 
de gravidez indesejada com uma pessoa que você não conhece, mas teve uma química ali, 
tudo bem. Beleza, se o relacionamento for pra frente... Por que quem vai garantir que esse 
relacionamento não pode ir para frente? 
Rob- Bom, eu acho diferente um pouquinho. Vocês (as pesquisadoras presentes) vão me 
odiar tá, mas sou completamente machista. Sou sincero, falo mesmo. Já conheci milhões de 
mulheres e essa coisa de primeira rola muito, mas o mais comum é sexo na segunda vez, é o 
que mais acontece. Depois da segunda vez... normalmente o homem até desiste...  A verdade 
é que eu, pra ser minha mulher eu não quero que ela saia da primeira vez comigo. Eu sou 
machista mesmo, a minha mulher tem que se reservar. Não tem como ela me conhecer na 
primeira noite, ah, aquela paixão, aquela coisa maluca, isso pra mim é coisa de filme. Então, 
eu sou contra, acho que ela tem que se reservar mesmo, se for pra casar comigo. Eu hoje em  
dia namoro tem seis anos, sei lá quantos anos tem... 85 ela é totalmente diferente de 98% das 
mulheres que eu fiquei a vida inteira, é por isso que ela tá comigo.  
P - O que ela faz de diferente?  
Rob- Ela sempre se preservou muito quando começou a me conhecer. Ela não é muito de 
sair para as noitadas, de beber, de ir para a night, como você vê hoje a mulherada perdendo a 
linha na night, bebendo, fazendo um horror [...]. Eu sou muito desconfiado, mas ela eu 
conheço bem a família, conheço a índole, falo com ela todo dia a noite, então é assim. E 
digo mais: ela é machista também porque ela sabe que eu não vou ficar nessa, sabe que eu 
saio pra tomar cerveja com meus camaradas e aí a gente fica falando de todas as mulheres 
que passam, óbvio, ela sabe disso e não fica me perguntando “ah, vocês vão ficar vendo 

                                                
85 É curioso perceber que ele diz com precisão o número de anos que namora e, em seguida, lança dúvidas sobre este dado. 
Reconhecemos esta como mais uma marca da sua preocupação em reforçar sua masculinidade, uma vez que para o senso 
comum lembrar dados (e datas) como este são atributos femininos, enquanto aos homens cabe esquecê-las como marcas da 
masculinidade.  
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mulher e não sei o quê” ela sabe se colocar naquele lugar dela, sabe como é homem mesmo. 
Não vai querer que eu vire santo de uma hora para outra, nunca fui e não vou ser agora. 
Então esse negócio de homem tem direito e a mulher tem direito também é mentira, eu 
discordo...  
 

E ele envereda por outras considerações acerca das mulheres: 
 

Rob- Vocês (as pesquisadoras presentes) vão me matar mesmo... primeiro porque a mulher, 
uma semana a cada quatro, ela fica descompensada psicologicamente, não tem jeito. Tem 
umas menos e outras mais. Eu sou contra mulher ter cargo de importância tipo juiz criminal, 
presidente da república. Eu sou contra mesmo... Eu tinha namorada que não tinha mesmo 
capacidade nenhuma quando tava de TPM de tomar decisão nenhuma, não tem condição... 
ela tá louca psicologicamente falando, não tem condição, eu sou contra mesmo. Eu acho que 
não tem direitos iguais 100%, não. Claro que mulher é inteligente como homem assim, até 
dirigir mulher dirige hoje em dia... aquela mulher que ganhou o Paris Dakar, uma coisa que 
me impressionou, deve ser uma mutação porque mulher em geral não sabe dirigir... vocês 
conseguem fazer tudo, mas não acho que seja igual, o relacionamento não é igual. Um 
homem ficar com 10 mulheres numa noite é uma coisa e uma mulher ficar com 10 homens 
numa noite é outra completamente diferente. Eu acho sinceramente que o homem é outra 
natureza, é fisiológico, é diferente.  
Luiz - É claro, é o que eu falei, sexo na primeira vez, de primeira entre aspas, né... acho que 
todo mundo tem direito de escolha. Eu sigo muito a linha do livre arbítrio, você vai 
responder por aquilo que você faz. 
P - Mas pelo que eu entendi sexo na primeira vez pode, as consequências é que são 
diferentes para homens e mulheres, é isso?  
Rob- Eu encontro uma mulher de 32 numa situação... sei lá... Uma situação que não é uma 
night, os dois bêbados, essa coisa. Uma situação mais diferente, em outro lugar, sei lá, 
viajando, fui trabalhar, tô no laptop, vejo aquela mulher ali passando. Rola um clima 
maneiro de conversar, aquela interação. São dois adultos, já experimentados. Aí é uma 
coisa, pô, pode rolar e pode até ser maneiro e pode evoluir. Não tô dizendo que não pode. 
Mas, no geral, o que a gente vê é night, vai lá, pega, sexo. 
 

 
Em seguida, Luiz afirma que:  

 
Luiz - Tem que ter cuidado... a mulher tem o direito que o homem tem... Uma coisa é 
banalizar, tanto homem como mulher... Tem que tomar cuidado com isso que ele tá falando. 
A mulher tem que ter o direito como o homem tem, uma coisa é banalizar. Tanto o homem 
quanto a mulher. É o meu jeito de ver mesmo, não tenho diploma de certinho nem nada 
disso [...]. Ela tem que ter sua auto-segurança de dizer, beleza, vamos lá. E não ficar, só... 
sabe? Você não pode ser rotulada de safada de piranha porque pegou o cara de primeira vez 
ou vice-versa. Uma coisa, aí eu concordo com ele (com Rob), fecho com ele legal, ficar 
pegando 50, 60 na noite sem nem ver a cara do molambo... agarrou, lambeu, passou a mão, 
fez isso e aquilo. Isso eu sou contra. Uma coisa é sair uma noite, tá num ambiente legal, 
conheceu uma pessoa legal, se tiver uma noite maneira, perfeito. São ângulos diferentes, 
sexo de primeira num ambiente maneiro, são coisas diferentes, a primeira é o sexo de 
primeira num ambiente maneiro, outra coisa libertinagem.  
Rob- Você tem filha mulher? 
Luiz - Não. 
Rob- Graças a Deus!  
 

Luiz volta às revistas, afirmando que elas não trazem somente dicas sobre corpo e 

estética, mas temas atuais, como dicas sobre culinária. Afirma ainda que ele mesmo ajuda a 

esposa na cozinha, lava louça, cuidou dos irmãos quando eram pequenos, entre outros 

cuidados domésticos que domina. Rob ratifica seu posicionamento:   

Rob- Eu entendi o que você tá falando. A revista é além disso, né? Não é só a forma física. 
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Não sei, eu acho que eu sou um novo ultrapassado porque eu não gosto dos rumos que a 
sociedade está indo. Sou um cara que acha que tem que ser mais como era antes mesmo. Os 
valores estão se perdendo, essa coisa da família. Eu acho que é o patriarca... tem que ser o 
patriarca mesmo, o cara que trabalha como maluco, eu não acho que patriarca que trabalha 
pra caramba tenha que fazer a comida para ele, eu não acho, eu não vou fazer. Ou é a mulher 
que vai fazer isso ou é a empregada se tiver dinheiro. Eu não vou fazer isso, entendeu? Eu 
não preciso aprender a cozinhar, tem Pizza Hut, China in Box. Eu só como isso, aliás. Eu 
não gosto desse rumo, não [...]. Se você quer fazer um agrado para a mulher, vai lá e faz um 
prato, eu acho maneiro, lógico, mas só isso... 

 
Como nos lembra Louro (1997), dizer que mulheres e homens são diferentes é uma 

afirmação irrefutável, pelo menos a princípio. O problema está em tomar a diferença para 

desvalorizar as mulheres e valorizar os homens gerando desigualdade, como fez Rob. Um 

discurso que reafirma a oposição binária feminino-masculino, a assimetria de gênero e a 

hierarquia masculina sobre as mulheres. Esses discursos nos remetem ao que afirma Kimmel 

(1997) sobre a desvalorização da mulher ser uma das formas de construção da masculinidade 

adolescente, discursos que têm por função também separar simbolicamente o filho da mãe, 

que se estende à vida adulta, por exemplo, quando se busca excluir as mulheres da esfera 

pública, espaço masculino por excelência, ao críticar seu desempenho em funções tidas como 

masculinas. Nesses discursos atravessados pelas ideias de desigualdade e inferioridade, estão 

incluídos também os homossexuais, a quem Rob se referiu anteriormente. Lembrando 

Bourdieu (2003), o informante Rob parece ser um bom exemplo de interiorização da 

dominação masculina como sendo algo “natural” e “evidente”.  

O discurso de Luiz também é o da diferença quando ele lembra que as mulheres 

precisam e gostam de carinho durante o sexo, enquanto os homens são mais “carnais”. No 

entanto, ele não toma a diferença para desqualificar a mulher, mas para ratificar a lógica do 

senso comum que relaciona a mulher ao mundo interior e aos sentimentos e o homem ao 

mundo externo e ao sexo.  

O subalterno construído por Rob é o homossexual, mas também Luiz, heterossexual, 

que não compartilha das suas ideias sobre a liberdade sexual feminina, entre tantos outros 

aspectos. A hegemonia e a subalternidade são construções em relação ao “outro”, e a 

construção da sua posição hegemônica está clara também quando ele afirma que o homem 

que lê a MH não o agrada, não é um homem que ele admira, é um “viadinho”, mesmo depois 

de Luiz declarar que poderia ser um leitor da revista, embora naquele momento não fosse.  

Mas esses discursos não são monolíticos e algumas vezes apresentaram contradições 

com relação à forma como estamos classificando, de modo geral, esses homens. Mas, mais 

frequentemente, Rob e Luiz se mantiveram nas posições de ataque e defesa respectivamente, 

em que Rob construía discursos mais próximos à masculinidade tradicional e criticava as 
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posições de Luiz, enquanto este construía discursos bem mais flexíveis com relação às normas 

tradicionais do gênero masculino, mas criticava Rob de forma bem menos insidiosa. 

Achamos curiosa a forma como Rob construiu as mulheres como deficientes: a elas 

falta algo, são incapazes de dirigir veículos, presidir um país e legislar. Argumentos que 

amparou na Biologia e na flutuação hormonal a que chamou de TPM (Tensão pré-

menstrual)86. Mas não entraremos nos pormenores das questões femininas, mas na construção 

de si realizada por esse sujeito a partir dos seus discursos sobre as mulheres. Ao fim e a cabo, 

o que o informante buscou fazer foi, ao construir as mulheres como incapazes para fazer 

tantas coisas, construir os homens como os capazes, e a ele, como um representante do gênero 

masculino, como um ser capaz de tudo aquilo. Sem falar da delimitação do lugar social da 

mulher como sendo o interno à casa, a cozinha, e sexual, como a passiva “que sabe o seu 

lugar” e compreende as “saídas” dos homens. Aspecto que se evidencia ainda quando traz a 

uma conversa que se dá no final da primeira década do século XXI o termo “patriarcado”, que 

embora em uso podemos considerar anacrônico, como refência ao homem provedor e ao 

chefe de família que tinha/tem como complemento, a mulher do lar/dona-de-casa. Termo e 

normas de gênero que não foram trazidos à conversa nem pelos homens com idade igual ou 

superior a 50 anos, como Célio e Mauro.  

 Esse sujeito, apesar de morar em Ipanema e estar realizando o segundo curso de 

mestrado, alinha-se às concepções acerca do gênero e da sexualidade mais próprias das 

classes trabalhadoras urbanos, uma lógica que não se enquadra no ethos individualista das 

classes médias que vêm buscando problematizar essa ordem tradicional e a equidade entre 

homens e mulheres. Ele nos lembra ainda o que afirma Bourdieu (2003), sobre serem os 

homens eles mesmos vítimas da dominação masculina, pois esta requer deles um esforço 

constante de reforço desta ideia, o que o informante parece buscar fazer. Uma dominação que 

se exerce “essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 

conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 

instância, do sentimento” (BOURDIEU, 2003, p. 7-8). E, embora não tenha usado palavras ou 

gestos que nos lembrassem desrespeito ou falta de educação, seu discurso foi atravessado pelo 

tom de violência, e não somente quando fez referência aos tiros que desfere diariamente nos 

morros cariocas, mas pela imposição de uma visão de mundo masculina que trouxe em si 

marcas de violência simbólica. 

Os discursos desse sujeito nos lembram ainda que o gênero é uma categoria relacional, 

                                                
86 A TPM é um diagnóstico recentemente criado e vem sendo utilizado para medicalizar as mulheres e, não raramente, 
construí-las como susceptíveis à ação dos hormônios.  
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ou seja, mulheres e homens se constroem reciprocamente e não separadamente (SCOTT, 

1995). Retomamos Connell (1995) que afirma que a masculinidade mais visível, a que se 

exerce de forma hegemônica na sociedade, constrói-se em relação e juntamente com o 

feminino e com outras formas de masculinidade. Esse sujeito deixa isso claro quando afirma 

que sua namorada também é machista, portanto, corrobora para a construção da sua 

masculinidade. E quando classifica os leitores da revista como “viadinhos”, construindo sua 

masculinidade quase como um “estereótipo” de masculinidade hegemônica que foi construída 

por Mosse (1996).  

Os discursos analisados nesta subseção nos trouxeram informações relevantes sobre as 

ancoragens ou os lugares de resistência da masculinidade tradicional e dominante no que diz 

respeito às questões sobre sexo e sexualidade. E se considerarmos a ideia de crise da 

masculinidade, também as ideias de instabilidade identitária e de demandas por mudanças que 

os homens vêm sofrendo nas últimas décadas. Revelaram-nos também onde estão sendo 

reconstruídos os limites entre o universo masculino, feminino e homossexual e com relação 

ao “novo homem”. Limites que também fazem parte das ancoragens com relação à 

sexualidade e atividade sexual e gênero. E nos revelaram também a presença de um modelo 

de masculinidade heterossexual que rompe ou flexibiliza alguns valores do modelo mais 

tradicional.   

Então, como último ponto desta subseção, trazemos nossas impressões sobre discursos 

que nos revelam um lugar interessante de resistência da masculinidade mais tradicional e 

limites com o feminino. Tomamos como fundamental a ideia de que o gênero é relacional e 

que os discursos construídos sobre a sexualidade feminina devem ser compreendidos como 

parte da construção da masculinidade. Nos discursos, identificamos uma crítica moral dos 

comportamentos sexuais femininos que nos parecem sintomáticos de uma reação às demandas 

por mudanças que os homens vêm enfrentando. Chamou-nos a atenção o fato de alguns 

homens construírem discursos carregados de positividade sobre as mudanças femininas nos 

campos profissional e financeiro, por exemplo, e atravessados de negatividade quando se 

referiam às mudanças sexuais. Ou outros que construíram discursos bastante contemporâneos 

sobre cuidados com o corpo, como Hélio, mas com relação à sexualidade feminina 

manteviveram, em alguns aspectos, uma posição conservadora. O que ficou evidente foi que, 

independentemente de geração ou classes social, os homens ainda resistem a certas mudanças 

com relação aos avanços femininos nessa área. Faremos menção à classificação de classe a 

partir da reda por considerarmos um sinalizador nesses casos. Começamos por Hélio, 23 anos 

que pertence a uma família de classe média alta:  
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P - Como você descreveria as mulheres hoje nessa área sexual? 
Hélio - Bem moderninhas.  
P - E o que que seria isso? 
Hélio - Na minha época de 16... a maioria das meninas era virgem. Atualmente, eu tô com 
23, sete anos depois, 16 não tem mais nenhuma virgem [...]. Meus amigos dizem que é 
difícil encontrar uma menina virgem. Querem encontrar, mas não encontram. 

 
Eraldo, 45 anos, classe média média,  

 
Eraldo - Antigamente, para você ter uma vida sexual era até mais difícil de ter. Demorava 
mais conquistar, sair com a menina. Ir para o motel. Hoje em dia não, hoje em dia você 
conhece a menina ela já quer logo partir para o ato sexual. Ela não quer mais esperar. Se não 
ela fala ‘O que que aconteceu, vamos ficar assim no beijinho e abraço, olha que tem outro lá 
na frente?’. E elas mesmas às vezes comentam, conversam e vem falando. No prédio onde 
eu moro é assim, tem umas menininhas lá que de 13, 14 anos... Nossa senhora. Ai, se eu 
tivesse meus quatorze anos agora eu não casaria! O que elas falam... Meu Deus do Céu. O 
que falam e o que fazem! E depois vão espalhando para o outro, vai espalhando para o 
outro. 

 
 Benito, 48 anos, classe média média, afirmou que as mulheres amadurecem e se 

desenvolvem sexualmente mais rápido do que os homens que na adolescência ainda querem 

bagunça. Reforça essa ideia com a seguinte colocação: 

 
Benito - Ah, hoje as mulheres são muito mais atiradas. Eu não sei se é a falta de homem ou 
porque mudou tudo mesmo... Na minha época eu apanhava pra arrumar mulher. 
Antigamente a gente dizia que nem cachorro olhava para a gente. Não tinha, era difícil 
conseguir (mulher para fazer sexo). Naquela época, se minhas irmãs falassem para minha 
mãe que tinham transado, que não eram mais virgens ia ser um escândalo. Hoje, minhas 
primas falando e as mães: “eu entendo”. Mudou completamente. É outro pensamento. 

 

 Mas essa não foi a opinião geral, alguns homens destoaram. Nesta mesma subseção 

apresentamos os discursos de Luiz sobre os direitos sexuais femininos. Enquanto Anderson, 

além de construir discursos críticos à excessiva atividade sexual masculina, constrói também 

favoráveis à liberdade feminina:  

 

Anderson - Eu acho que tem muitas que também tem o mesmo pensamento, o mesmo 
desejo, entendeu? Isso acontece muito. Mas eu também não sei porque não sou mulher. 
Acho que deve ser o equivalente, né? Porque se o homem tem esse desejo, acho que a 
mulher também deve ter. Mas aí tem aqueles preconceitos, aqueles tabus, que tudo tem que 
ser escondido, né? 

 

 Esses discursos contrastam ainda com o que nos disse Tony, 45 anos, sobre os relatos 

milabolantes dos meninos sobre a vida sexual em que a quantidade de conquistas e intercursos 

sexuais são as marcas principais. Edgar, 24 anos, quando se referiu aos seus amigos da mesma 

idade, disse que “homem gosta de falar, é vantagem: na micareta peguei 50... Quando você 

pega é medalha e, quando você transa, aí é troféu, é competição entre os homens, um falando 

mais do que o outro”. Vinte e um anos é a diferença de idade entre estes dois homens, mas o 
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troféu que os amigos de Tony se orgulhavam é o mesmo ostentado pelos amigos de Edgar.  

 Voltamos à nossa argumentação sobre as fronteiras e aos três primeiros informantes. 

Tomando esses discursos e a ideia de que o modelo hegemônico de masculinidade se constrói 

em relação as outras masculinidades e ao modelo hegemônico de feminilidade, poderemos 

compreender a reação dos sujeitos aos avanços sexuais femininos. Isso porque esse modelo de 

feminilidade não inclui, em princípio, avanços muito grandes com relação à sexualidade, 

enquanto a atividade sexual livre é um ponto central daquela masculinidade. Podemos dizer, 

então, que o que está em jogo e exaspera esses homens no comportamento feminino é o 

deslocamento ou o enfraquecimento de um aspecto muito caro a eles: a posição 

atividade/masculina e passividade/feminina para a conquista e o sexo. E o questionamento de 

uma ideia antiga que relaciona desejo sexual ao vínculo afetivo, no caso das mulheres, mas 

não dos homens.  

A possibilidade de expressão do desejo sexual, a agência sobre esse desejo, as escolhas 

que faz a partir dele e a iniciação sexual em idade que consideram precoce são os alvos da 

crítica. As mulheres transgridem as normas de gênero quando ocupam um lugar que era 

reservado a eles: eram eles que escolhiam, que agiam, que investiam para conquistar e ter 

sexo com uma mulher, como afirmaram Benito e Eraldo. Há também uma crítica com relação 

à idade para a iniciação sexual feminina presente nos discursos de Hélio e Eraldo. Mas 

lembramos que esse último informante declarou ter iniciado sua vida sexual aos 14 anos, a 

mesma idade referida por ele quando criticou as meninas que vêm fazendo sexo “cedo”.  

Essa reação também transpareceu nos discursos de Rob, quando construiu sua 

namorada como a mulher ideal por ter se “preservado” muito quando eles estavam se 

conhecendo. Declara que ela não sai muito à noite e “sabe o seu lugar”, diferente das demais 

que “estão perdendo a linha na night, bebendo, fazendo um horror”. O que parece estar em 

jogo é um lugar importante de ancoragem da masculinidade e fronteira com o feminino, e 

esses sujeitos – e sobretudo Rob – parecem corresponder à máxima de que quanto maior e 

mais precioso o que está em jogo e pode ser perdido, maior a reação.   

 

 

2. 4 Viver melhor é fácil? Corpo e saúde nos discursos dos homens e da Men´s Health 

 

 

Acreditamos que a revista Men´s Health tem como tema central o corpo e não a saúde.  

A alimentação, os esportes, o fitness, os cuidados de saúde etc., são, em sua maior parte, 
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temas abordados tendo como pano de fundo o embelezamento, a modelagem e a maximização 

dos usos do corpo que levarão aos ganhos profissionais, sociais e sexuais. Nossa impressão 

sobre a preeminência do corpo foi confirmada pelo editor, durante a entrevista, quando 

respondeu nossa pergunta sobre os temas das cartas de leitores enviadas à redação:  

 
Editor - Nós recebemos cartas de uma forma quase linear. Mas um pouquinho mais ligadas 
em fitness, que tem muito a ver com a identidade da revista, a chamada principal 
normalmente é fitness. Então, as pessoas se interessam bastante por fitness e ela marcou 
muito o mercado por trazer um bem-estar muito ligado ao condicionamento físico. A revista 
tem essa pegada mais ligada a fitness. 

 
E podemos dizer também que os cuidados com o corpo e a saúde na revista são 

apresentados, em alguns momentos, como uma moda, ou uma nova moda que os homens 

devem adotar para entrarem na contemporaneidade e conquistarem o que desejam, tal como 

devem fazer com as roupas, perfumes etc87.  

Nesta subseção apresentaremos os dois temas, inicialmente corpo e em seguida saúde. 

Sendo o assunto saúde menos explorado em matérias específicas, uma seção somente sobre 

esse tema nos pareceu pouco relevante. Como estratégia metodológica, nas quatro primeiras 

seções trataremos do tema corpo e nas três últimas do tema saúde. Mas sugerimos que a seção  

seja lida como referente a um grande tema corpo-saúde.  

 

 

2.4.1 Corpo, estética e moda na Men´s Health 

 

 

Apesar da indissociabilidade entre os temas corpo e saúde, é sobre o corpo que os 

homens são convidados a agir em primeiro lugar, e é também o corpo o primeiro a ser 

evocado a partir das dezenas de fotos que ilustram a revista. O corpo presente na revista segue 

um modelo corporal bastante específico que vem sendo apresentado e popularizado nos 

últimos anos pela mídia e publicidade. Um modelo que vem se constituindo como 

hegemônico e que, embora não seja alcançável em sua totalidade, serve de padrão para a 

maioria, constrangendo e marginalizando as outras muitas formas corporais. No entanto, os 

sujeitos podem se aproximar desse modelo através dos tratamentos estéticos, do fitness, das 

dietas alimentares, investimentos que dizem respeito a tempo e dinheiro.  Um modelo que está 

estampado nas capas e em toda a revista 

                                                
87 Agradecemos a contribuição da pesquisadora Fátima Cecchetto durante a defesa da tese. 
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É somente um corpo bonito e bem cuidado nesses moldes que poderá abrir as portas 

do mundo social, profissional, amoroso e sexual para o homem contemporâneo, cujo valor 

está intimamente ligado aos cuidados com a aparência e que podem ser percebidos pelo 

“outro” através da sua, saúde, beleza e sucesso.88Para se alcançar esse corpo a MH articula as 

ideias de autonomia e liberdade às de disciplina e controle. Idéias presentes nas matérias e nos 

editoriais e que nos remete aos pressupostos foucaultianos. 

Tratando da relação poder-corpo, Foucault afirma que o domínio e a consciência sobre 

nossos próprios corpos só puderam ser “adquiridos pelo efeito do investimento do corpo pelo 

poder: a ginástica, exercícios, desenvolvimento muscular, nudez, a exaltação do belo corpo... 

tudo isso conduz ao desejo de seu próprio corpo através de um trabalho insistente, obstinado, 

meticuloso, que o poder exerce sobre o corpo das crianças, soldados, sobre o corpo sadio” 

(FOUCAULT, 1993, p. 146). Investimentos que fazem com que o poder esteja exposto e 

evidenciado no próprio corpo. Mas tantos investimentos e conhecimentos acabam por gerar 

um outro efeito, uma “reivindicação do seu próprio corpo contra o poder, a saúde contra a 

economia, o prazer contra as normas morais da sexualidade, do casamento, do pudor” 

(FOUCAULT, 1993, p. 146). Como estratégia de reação “normal de uma luta”, o poder muda 

de lugar, e como resposta às reivindicações do corpo, ele se desloca para outras esferas, 

passando a agir de outras formas. "Fique nu... mas seja magro, bonito, bronzeado” 

(FOUCAULT, 1993, p. 147).  Se tomarmos essa frase como um  conselho, poderíamos dizer 

que ele atravessa todas as edições da MH.  

 No site da Editora Abril, destinado a orientar os/as publicitários/as sobre o perfil das 

revistas, o texto informativo da MH é o seguinte: “a revista Men´s Health ajuda o leitor a 

ganhar controles físico e emocional, oferecendo dicas práticas e confiáveis de uma maneira 

informal e positiva”. A ideia de controle está presente nos editoriais, como vimos, e nas 

matérias sobre corpo e sáude, sobretudo. Mas foi curioso perceber a explicitação desta ideia 

em um texto da editora como forma de agregar valor à revista. E fica mais curioso ainda  

quando percebemos que essa ideia não está presente, por exemplo, no texto explicativo da 

revista Alfa, lançada em 2010 pela mesma editora, que  tem como público alvo os homens 

heterossexuais que, com excessão da faixa etária (homens acima dos 35 anos) guardam as 

demais características do público projetado da revista.89 Também não está presente nos textos 

de apresentação da Woman´s Health, “irmã” da MH, Cláudia, Nova, da Capricho, voltada 

                                                
88 Como afirmou o editor, as matérias sobre fitness correspondem a 20% do total na revista, em média, podendo variar para 
mais dependendo do mês, como costuma acontecer nos meses que antecedem o verão. A ênfase neste tema é o grande 
diferencial da revista no mercado editorial.  
89 Disponível em: <http://publiabril.com.br/marcas/alfa/revita/informacoes-gerais>. Acesso em: 10 jan. 2011. 
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para as adolescentes, e da revista Boa Forma, que trata dos cuidados estéticos e a saúde. Ao 

contrário, os textos de apresentação das revistas Cláudia e Nova, por exemplo, apelam ou 

fazem alusão à ideia de que, lendo as revistas, as mulheres aprenderão a libertar o corpo e o 

emocional das suas amarras tradicionais, sobretudo com relação à sexualidade.  

 Apesar de o site não nos informar os motivos da necessidade desses aprendizados, 

esses textos nos levam a crer que o leitor da MH – homens heterossexuais na faixa etária entre 

25 e 35 anos, sobretudo –, diferente dos homens mais velhos e das mulheres de qualquer 

idade, precisam aprender a se controlar física, emocional e sexualmente para obterem o que 

desejam. A revista os auxiliará nesse aprendizado.  

Marcel Mauss, ao formular sua teoria sobre técnicas do corpo, afirma que os 

comportamentos e as formas de lidar com o corpo, ou os hábitos, “variam não simplesmente 

com os indivíduos e suas imitações, variam, sobretudo, com as sociedades, as educações, as 

conveniências e as modas, os prestígios. É preciso ver técnicas e a obra da razão prática 

coletiva e individual, lá onde geralmente se vê apenas a alma e suas faculdades de repetição” 

(MAUSS, 2003, p. 404). O autor se refere às técnicas do corpo, “o primeiro e mais natural 

instrumento do homem”, que se dividem e variam com relação ao gênero e a idade e podem 

ser aprendidas (adestramento), compreendidas a partir da tradição que as impõe e transmitidas 

a partir da sua ordem de eficácia. Esclarece que as técnicas corporais serão imitadas, ou não, 

dependendo do prestígio das pessoas que poderão ou não ser imitadas. Traz o exemplo do 

modo de andar das americanas ter se disseminado pelo mundo através do cinema, 

modificando o modo de andar das francesas, um exemplo de técnica corporal aprendida com 

esta mídia.  

Mais especificamente com relação aos homens, Mosse (1996) construiu toda uma 

teoria acerca do estereótipo corporal da masculinidade que devemos recordar nesta subseção, 

pois o corpo da MH e o lugar deste corpo na vida dos homens têm íntima relação com o que 

coloca o autor. Bourdieu (2003, p. 67) nos lembra também que “ser homem” é também uma 

inscrição no corpo “um conjunto de disposições aparentemente naturais, muitas vezes visíveis 

na maneira peculiar de se manter de pé, de aprumar o corpo, de erguer a cabeça, de uma 

atitude, uma postura, às quais corresponde uma maneira de pensar e de agir, um ethos, uma 

crença etc”. Aspecto também referido por Connell (1995) quando afirma que ser homem, 

entre outras coisas, ter um certo corpo sobre qual o gênero também se constroi.  

Tomando essas ideias, podemos dizer que a MH está difundindo um tipo corporal 

carregado de positividade e uma educação do corpo para os homens que, ao que parece, vem 

sendo bem recebida por muitos, leitores ou não da revista. E que tratar do tema corpo é 
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fundamental se queremos refletir sobre o “antigo” e o “novo” homem e sobre o lugar da 

revista nesse momento.   

Os corpos masculinos e femininos estão expostos na revista desde a capa. Esse convite 

à exposição nos remete à ideia de espetacularização masculina construída por Nixon (1992), 

quando se refere aos apelos que a sociedade de consumo, através da publicidade, começou a 

lançar aos homens no começo dos anos de 1980. Para o editor, mostrar o corpo masculino 

dessa forma tem um papel: inspirar os homens na busca desse corpo.  

Como foi referido na subseção anterior, o homem da capa é branco, jovem, 

ligeiramente musculoso nos braços, pernas e peito e tem como marca principal os músculos 

abdominais bastante visíveis. Um corpo que tem como marca principal a definição da 

musculatura, não a robustez. Assim como o rosto, o peito não tem pêlos ou tem muito pouco, 

revelando que esta característica tão particular dos homens não faz parte do estilo de 

masculinidade da revista.  Um corpo que veste calças ou bermudas, mas que expõe o tronco 

nu ou, eventualmente, coberto por uma blusa que possibilita perceber os músculos. E que 

pode ser visto mais facilmente nas academias de musculação do que nos locais de prática de 

esportes amadores. Retomando os conceitos de Foucault, podemos pensar que a academia de 

ginástica e musculação, se tornou mais um dos lugares da normatização e do controle sobre 

os corpos. Um lugar onde, como nos lembra Cecchetto (2009), se expõe o próprio corpo à 

apreciação e admiração dos pares. Nesse espaço que os corpos serão moldados, disciplinados 

e docilizados ao gosto dos novos padrões estéticos que a sociedade - as indústrias da moda, 

cosmético etc – através, sobretudo da mídia e da publicidade, vem impingindo a todos/as 

como meio de se conquistar o sucesso em várias instâncias da vida. Não nos causou espanto, 

por isso, perceber que a revista não fala muito de esportes coletivos realizados ao ar livre, por 

exemplo, mas de atividade individual, a musculação, praticada em academias.   

Esse homem tem o rosto sempre sorridente, sem barba, ou tem uma barba rala. Esta 

imagem, que será apresentada também no interior da revista, se por um lado expressa 

virilidade em um corpo que tem a musculatura definida, por outro espelha suavidade através 

do rosto simpático que, como referiu o editor, procura demonstrar “bom humor” e “alto 

astral”, um rosto feliz que expressa bem-estar. E se há um corpo que é mostrado e valorizado, 

há o que é ocultado e desvalorizado e que tem como marcas a gordura, sobretudo a 

abdominal, a magreza e a flacidez dos músculos, apontado como antagônico ao corpo 

idealizado e que serve para valorizar ainda mais aquele.     

Podemos também dizer que esse corpo e o desejo de construí-lo, na verdade, não é 

uma novidade dos dias atuais, mas está presente na cultura ocidental desde a Modernidade, 
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como afirmou Mosse (1996). Um modelo corporal já presente na cultura grega – militarista e 

guerreira – que tem nos corpos esculpidos pela ginástica um modelo de higiene e beleza.90 E,  

como nos afirmaram alguns homens, leitores ou não da MH,  esse ainda é o estereótipo 

desejado por muitos homens. Podemos dizer então que a revista articula as antigas demandas 

corporais, que se amparam sobre valores importantes da masculinidade dominante em nossa 

cultura, com as novas demandas para o corpo, que inclui vaidade e consumo. E assim torna 

mais palatáveis os apelos por mudanças que lança aos homens.  

Como afirma Le Breton (2007), as sociedades atribuem valores e representações 

distintas para partes e funções do corpo. Então, a escolha das partes do corpo que são 

mostradas e escondidas nas capas refere-se também ao que deve ser valorizado ou 

desvalorizado, levando-nos a compreender que é o tronco e os braços as partes do corpo que 

devem receber os investimentos em exercícios e serem valorizados pelos homens e, também, 

pelas mulheres. Em pesquisa recente a antropóloga Miriam Goldenberg (2005) perguntou a 

835 mulheres jovens do Rio de Janeiro qual é a parte do corpo masculino que mais 

admiravam, e a resposta foi o tórax.  

No corpo da revista, o abdome está em destaque. A edição de agosto traz estampada na 

capa em letras grandes a seguinte frase: “Ganhe um tanque já! Guia simples para secar em 1 

mês”. O editorial intitulado “Estética e estatística” teve como tema a barriga e trouxe vários 

alertas sobre os problemas que a gordura abdominal pode trazer e as vantagens, não somente 

estéticas, da sua redução. Mas o texto destacado no olho do editorial traz o seguinte: “25% 

desta edição são dedicados a repaginar seu shape”, evidenciando a importância da estética 

para a questão. A edição trouxe também duas matérias tratando dos perigos da gordura 

abdominal: “De bujão a tanquinho. Troque os seus pneus por músculos com nosso plano de 

treino. Em um mês você vai ser outro homem” que mostra uma foto-montagem em que se 

pode ver o corpo de um homem jovem gordo perdendo peso e se tornando em magro e 

musculoso enquanto faz exercícios. E “Desarme a armadilha. Se você acha que o único 

problema de ter uma pança é ao ficar bem diante do espelho, abra os olhos- e feche a boca. 

Essa gordura é uma verdadeira arma apontada para você”. Ambas as matérias associam os 

                                                
90 Em seu livro, Mosse apresenta várias imagens deste corpo masculino que servirá como modelo especialmente em três 
momentos históricos: final do século XVIII, começo e meados do século XX. Para falar do primeiro período traz a imagem 
de um homem grego com o abdome, braços e pernas mulsculosos presente em um livro de história de 1764. Para os outros 
dois períodos traz imagens de jornais e de propagandas alemães de 1919, 1932, 1936, 1937, que mostram homens vigorosos 
trabalhando, se apresentando em jogos esportivos ou aniquilando os inimigos. Imagens que buscavam mostrar a grandeza 
daquela nação. E uma gravura publicada em um jornal alemão de 1933 que mostra Hitler desfazendo uma escultura formada 
por várias pequenas imagens humanas e refazendo-a na forma de um único homem altivo, com o abdome esculpido em 
musculosos e com os punhos cerrados. E há também imagens dos que representavam o contra-modelo: homens magros, 
judeus ou não, de gestos afeminados, sentados em bares, fumando e/ou bebendo.  
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benefícios em saúde mas também em estética quando falam da perda de gordura abdominal. E 

não devemos esquecer que a “barriga tanquinho” é a marca principal dos homens da capa.  

As fotos no interior da revista, sobretudo no pôster oferecido todos os meses e nas 

matérias sobre exercícios, mostram homens com braços, costas, abdome e pernas bem mais 

musculosos do que os das capas. Mas, apesar de também mostrar e estimular exercícios para 

as pernas e nádegas, ainda é o tronco e os braços os focos principais. Músculos sempre 

estiveram relacionados com a masculinidade por expressarem robustez, virilidade, destreza, 

força e o desenvolvimento de funções duras do trabalhador braçal, uma expressão corporal do 

homem que domina e controla através da força mulheres e outros homens (MOSSE, 1996; 

CECCHETTO, 2004, 2009). O corpo com músculos hipertrofiados construídos nas academias 

de musculação de lutas, como o Jiu-jítsu, por exemplo, muitas vezes construídos com a ajuda 

de substâncias anabolizantes, servem à demonstração de força e superioridade com relação 

aos oponentes e obtenção de ganhos sexuais, uma relação entre segurança, força, sedução e 

virilidade que se estabelece com esse corpo musculado (CECCHETTO, 2004, 2009) 91  

De forma mais explícita, os homens são informados sobre o corpo certo ou errado nas 

seções “Mixer: ganho de massa e perda de peso”, que aparecem na maioria das edições 

(ANEXO B).92 Trata-se de seções construídas a partir de relatos de leitores que falam de 

como modificaram seus corpos ganhando músculos ou perdendo peso. Nelas, podem-se ver as 

fotos de antes (magro, desprovido de músculos, gordo e/ou com barriga saliente) e depois da 

transformação (forte, musculoso, sem barriga) e ler um relato curto sobre os hábitos que os 

levavam a ter o corpo indesejado, os hábitos que abandonaram e o processo pelo qual 

passaram para conquistar o corpo que queriam e as alegrias que passaram a vivenciar após 

transformar seu corpo. Mudanças que inevitavelmente incluem treinos e esforço físico, 

disciplina e mudanças na alimentação. Os relatos falam, na verdade, de corpos considerados 

inadequados e adequados e de disciplina e norma.  

Esses sujeitos trocam as angústias de ter um corpo indesejado pelo controle emocional 

e a disciplina, um esforço que alinha o corpo à moral para se obter o desejado (MOSSE, 1996; 

CECCHETTO, 2009). Como nos lembra Goldenberg, embora tenha ganhado liberdade nas 

últimas décadas, o corpo vem sofrendo constrangimentos sociais e os músculos e a magreza 

                                                
91 Veríssimo (2008) traz como exemplo da importância conferida aos músculos a campanha publicitária de uma rede 
academias dos Estados Unidos anos 1990, país de nascimento da MH e década seguinte ao seu lançamento. A publicidade 
dizia "No pecs, no sex" (Sem músculos peitorais, sem sexo), deixando clara a relação entre conquista amorosa e sexual e boa 
musculatura peitoral. Ainda segundo ele, uma pesquisa divulgada na revista norte americana Psychology Today em 1994 sob 
o título "The Beefcaking of América" revelou que os homens daquele país desejavam um corpo musculoso e em forma de V, 
embora as mulheres preferissem um corpo masculino menos musculoso. O corpo desejado por aqueles homens pode ser visto 
hoje na MH como o corpo a ser conquistado.  
92 Em 2009 estas matérias só não foram editadas nos meses de fevereiro, agosto e setembro.  
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tornaram-se as novas “roupas” que os sujeitos devem vestir. O corpo é um ato de significação 

e, com relação às camadas médias cariocas, o corpo “malhado” ou em “boa forma”, 

transformou-se em um valor e uma distinção que se apresenta de três formas:  

 
A de insígnia (ou emblema) do policial que cada um tem em si para controlar, 
aprisionar e domesticar seu corpo para atingir a “boa forma”, a de grife (ou marca), 
símbolo de um pertencimento que distingue como superior aquele que o possui e a 
de prêmio (ou medalha) justamente merecido pelos que conseguiram alcançar, por 
intermédio de muito esforço e sacrifício, as formas físicas mais “civilizadas.  
(GOLDENBERG, 2002, p. 38-39).  

 
A articulação entre os discursos da nova masculinidade e da sociedade de consumo 

está presente da primeira à última página da revista e nos lembram Bauman (2008) quando  

refere-se às muitas ofertas de satisfação e felicidade que, apesar da dificuldade de obtenção e 

de não poderem ser compradas em lojas, são uma constante nessa sociedade. E, como 

apontou o autor, o sujeito que se posiciona contra esta sociedade e só alimenta desejos 

realistas, necessidades genuínas e tem outras estratégias para buscar a satisfação e a 

felicidade, correr o risco de se tornar um/a “sem lugar”, indesejável e deslocado/a, por negar 

a lógica dessa sociedade.  

Assim como está presente a ideia de que  manter a forma ou ganhar um corpo 

satisfatório são objetivos que podem ser conquistados com disciplina e boa vontade – 

discurso presente nos editoriais, sobretudo. São raros os meses em que o leitor não é 

desafiado a conquistar um corpo invejável articulando pouco tempo, pouco esforço, força de 

vontade e disciplina. Além das matérias citadas acima, temos na capa de fevereiro: “Queime 

gordura na maior moleza. O treino que você sempre quis”; na de julho, podemos ler “Muque 

10, banha zero! O treino de ½ hora”; na de outubro, “Em forma para o verão” sarado em um 

mês!”“; em novembro, “Perca 5kg em um mês”; na edição de dezembro, “10 jeitos de ter um 

tanque antes do natal”, ou seja, a revista chegaria às bancas ou à casa dos assinantes nos 

primeiros dias de dezembro, o que daria ao leitor cerca de 20 dias para conquistar/construir a 

“barriga tanquinho”.  

Levamos a questão do tempo ao editor, argumentando que nos parecia incompatível 

com esse homem projetado a possibilidade de ele se dedicar, também, ao fitness, a ponto de 

conquistar um corpo como o do homem da capa. Levávamos em conta a ideia de que o leitor 

projetado da revista é um homem de classe média alta, talvez um profissional liberal ou 

executivo, que costuma ser muito exigido profissionalmente, e a quem a própria revista vinha 

ainda demandando novas tarefas, como cuidar da casa, preparar suas refeições, informar-se 

sobre moda, ir ao médico entre outros afazeres que consumiriam o seu tempo fora do horário 
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de trabalho. Mas, para o editor, o homem da capa serve como inspiração, não exatamente um 

modelo a ser seguido e lembra que a revista oferece soluções também para a falta de tempo.  

 

Editor - Tempo é uma novela hoje. Mas o que nós damos muito em “Carreira” é como 
organizar o seu tempo, como gerenciar o seu tempo, como você pode aproveitar treinos 
menores de quinze minutos. O que nós damos são soluções o tempo todo. A gente não diz 
assim “malhe duas horas por dia”, a gente diz “se você malhar quinze minutos por dia, você 
já vai ter um ganho X, se você malhar 30 minutos, você vai ter um ganho Y”. Então, a gente 
sempre tá dando soluções pra um cara moderno. 

 

A ênfase na hipertrofia muscular seria a razão principal para o estímulo à musculação 

e não aos esportes na revista. Mas acreditamos também que o destaque dado à essa prática  

individual têm relação com a ideia de tempo, uma vez que a prática de esportes coletivos 

demanda organização e dependência com relação aos outros participantes. No caso dos 

homens a quem se dirige a revista, sobretudo no que diz respeito ao perfil etário e 

profissional, propor atividades que possibilitem independência e organização individual do 

tempo parece mais adequado para que a proposta de investimentos no corpo através de 

exercícios seja melhor aceita. Essa questão da relação entre o tempo livre e a prática de 

atividade física foi levada para o editor e será trazida mais adiante.  

O corpo masculino, apesar de estar bastante exposto nas capas e no interior da revista, 

não está nu. As fotos mostram principalmente o tronco e as pernas e, eventualmente, parte das 

nádegas. Esta exposição parece lógica, pois a maioria das fotos mostra homens durante a 

prática de esporte ou no lazer quando usam shorts e camisetas, ou com mulheres. Mas eles 

também vestem terno ou calças e camisas sociais nos escritórios. Em contrapartida o corpo 

feminino é mostrado nu, de biquíni, lingerie, shortinhos ou outras peças que deixam seios, 

nádegas e mesmo genitália a mostra, um "corpo-objeto" a ser consumido, como afirma 

Bourdieu (2003), uma estratégia comum na publicidade (BELELI, 2007).  

Na revista este corpo reflete as ideias de saúde, cuidado, atividade física e estilo de 

vida que articuladas devem levar os sujeitos a alcançar metas construídas e divulgadas sob o 

guarda-chuva de ideias plenas de positividade: bem-estar, vida ativa, qualidade de vida ou 

vida saudável, que colocam a busca pela beleza, juventude e longevidade quase como uma 

obrigação moral e ética. Uma ratificação da tendência com relação aos homens, uma ideia que 

já estava presente nas matérias sobre o “novo homem” no começo da década de 2000 

(RIBEIRO; SIQUEIRA, 2007).  

No entanto, não devemos perder de vista que este padrão corporal e os hábitos 

valorizados, os modos de lidar com o corpo e de percebê-lo têm íntima relação com a posição 

social dos sujeitos, com o pertencimento em relação à classe social, sejam homens ou 
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mulheres (BOLTANSKI, 1984; LE BRETON, 2007; MAUSS, 2003). Estas técnicas do corpo 

existem enquanto um projeto das classes médias e altas na sociedade de consumo que se 

estabeleceu. Este pertencimento de classe tem a ver com o ethos e valores, mas também com 

questões financeiras que distanciam as classes, pois os produtos e práticas de cuidado corporal 

oferecidos pela mídia e disponíveis nas prateleiras, muitas vezes são caros, impossibilitando o 

consumo pelas classes trabalhadoras, como afirmaram todos os homens entrevistados com 

relação aos produtos de beleza divulgados pela MH.  

É interessante retomarmos o que coloca Mosse (1996) sobre o estereótipo masculino 

normativo construído no século XVIII-XIX e da sua relação com o projeto maior de nação, e 

que foi retomado fortemente em meados do século XX por ideologias como o nazismo e o 

fascismo. A ideia é que em momentos de crise, instabilidade ou transição social este 

estereótipo é convocado para ajudar na reestruturação simbólica da sociedade, associando-a a 

ideia de robustez e força que também estão presentes no estereótipo masculino. Kimmel 

refere-se ao mesmo aspecto quando fala do controle corporal imposto aos homens pelos 

higienistas e pelos esportes da virada do século XIX-XX e pelo body-building 

contemporâneo, e suas relações com a crise do masculino. Para ele, uma tentativa para muitos 

de parecer fortes e duros e tentar “aliviar a angústia de que, de fato, eles estavam para serem 

desmascarados como fracos e suaves” (KIMMEL, 1998, p. 112).  

Podemos sugerir que a revista, além das demandas da sociedade de consumo retoma 

este estereótipo em um momento de “crise do masculino”, ou da instabilidade e dos 

questionamentos dos papéis de gênero masculino vivenciados nas últimas décadas, 

potencializando-o, como vem sendo feito desde a sua criação, com um “porto seguro” onde os 

homens possam ancorar sua masculinidade não em um momento de transição político-social, 

mas de especial fragilidade identitária. Uma estratégia de reprodução do modelo normativo de 

masculinidade em um momento em que a sexualidade e o gênero estão sendo atravessados 

pelas ideias de ambigüidade e flexibilidade.   

No que se refere ao corpo feminino, a revista apresenta as mesmas estratégias 

discursivas que os meios de comunicação de massa vêm utilizando para falar da mulher. Elas 

são jovens e seus corpos respeitam o cânone do corpo feminino vigente no discurso midiático 

desde o final do século XX. Um corpo que exprime juventude e o vigor físico que muitas 

vezes é alcançado ou potencializado através da adoção de um conjunto de técnicas e 

estratégias como cirurgias estéticas, dietas, consumo de cosméticos e um determinado estilos 

de se vestir (FONTES, 2007). 

Mais especificamente, o corpo feminino é magro, embora algumas vezes também 
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apareça ligeiramente musculoso. Como as fotos são muitas vezes de matérias internacionais, 

algumas modelos fogem bastante do padrão feminino que costuma ser mais valorizado no 

Brasil, apresentando pernas muito finas, por exemplo. Nas edições de 2009, com exceção das 

fotos das especialistas convidadas pela revista e mulheres conhecidas do mundo artístico, 

entrevistadas ou não, são raras as fotos de mulheres usando roupas que ocultem as pernas, por 

exemplo. E em algumas edições não há nenhuma foto desse tipo. As poses são sensuais, seja 

de biquíni seja expondo pernas, barriga e/ou seios. Esses corpos, assim como acontece com os 

corpos masculinos, também servirão como modelo ideal para os leitores e leitoras da revista. 

A exposição do corpo feminino se alinha à ideia do corpo-objeto e, neste sentido, podemos 

tomar o que nos traz Bourdieu (2003, p. 79) acerca da frequente exposição que sofre o corpo 

feminino e que o constitui como o “corpo-para-o-outro” exposto ao olhar e à objetivação do 

outro, no caso, os leitores.   

Mas o editor também tem suas opiniões acerca do corpo na revista.  

Editor – No conceito da Men’s Health, a questão do corpo é uma questão ligada ao bem-
estar fundamentalmente. Por quê? Na medida em que você tem um corpo mais estruturado 
com músculos mais condicionados, você tem mais energia para fazer o que você quer da sua 
vida. Portanto, você tem mais bem-estar. Você tem mais energia para trabalhar, você tem 
mais energia para jogar bola, você tem mais energia se quiser viajar, se quiser fazer uma 
trilha, se quiser transar durante três horas com a mulher da sua vida, você tem mais energia. 
Então, não é exatamente só por uma questão de sexualidade que a gente dá fitness. Tem um 
leque de abordagens aí, obviamente um corpo mais bem estruturado adoece menos, portanto 
você também vai ter mais bem-estar. 

 

Como dissemos, o modelo masculino da revista não é o homem magro, mas o homem 

cujos músculos podem ser percebidos mesmo que ele esteja vestindo uma camiseta ou camisa. 

E que a prática da musculação facilitaria o ganho muscular associado à maximização do 

tempo, como referimos. Acreditamos que é por isso que o esporte não está em destaque, mas 

sim os exercícios localizados. No Bate-papo de um ano da revista, o editor, respondendo a 

uma internauta que afirmava não haver muito esporte na revista, disse o seguinte: “Tem sim. 

Se você perceber sempre damos uma matéria de esporte. Não podemos é pesar a mão, pois 

esse não é um core-topic da revista. O esporte é um dos pilares para se chegar ao bem-estar, 

mas há outros”. A prática de esporte pode vir associada com um dos ganhos que a revista mais 

valoriza: a “barriga tanquinho”. No mês de agosto, por exemplo, a matéria “Seu abdome em 

jogo” incentivava a prática de vários esportes, objetivando a redução, “queima”, da gordura 

abdominal.  

Mas há mais imagens de esportistas na revista do que matérias estimulando a prática 

de esportes. Acreditamos que além do que já dissemos sobre a prática da musculação e a 

maximização do tempo, a presença das imagens de esportistas, mais do que o estímulo aos 
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esportes, se deve à estratégia de vinculação do leitor a alguns valores da masculinidade. 

Relacionar o novo homem e o leitor ao esportista que, notoriamente, precisa de disciplina, 

cuidados especiais com o corpo para ser vitorioso, parece bastante conveniente.  Sobre a 

relação entre esporte e masculinidade, em 2009, a seção “Vamos nessa”, que traz entrevistas 

com homens notórios, sobretudo brasileiros, apresentou nove esportistas, além de uma 

matéria com Ronaldo “Fenômeno” em outra seção.93 As entrevistas se resumem a cinco 

pontos – todos diretamente relacionados à proposta do novo homem referido nas subseções de 

análise dos editoriais – e um texto inicial que apresenta o entrevistado, sempre chamando 

atenção para suas qualidades como disciplina, empenho, boa conduta, conquistas etc. Por 

exemplo, na entrevista com o esportista de aventura paranaense Luigi Cani, os temas sobre os 

quais o entrevistado deveria falar eram: sobre acumular experiência, sobre manter o controle, 

sobre enfrentar riscos, sobre não perder a humildade, sobre lidar com frustrações. Na 

entrevista com o nadador e recordista olímpico César Cielo, os temas foram concentração, 

inspiração, sucesso, ter foco, o treinamento.  

Os esportistas, com sua disciplina, cuidado com o corpo e conquistas, são bons 

conselheiros para o novo homem projetado pela revista. E, além destes elementos que 

podemos associar ao esportista, não podemos esquecer que também se associam às ideias de 

sucesso, vitórias e conquista nos campos sexual e amoroso, como nos lembra Moita Lopes 

(2009).  

Mas o corpo recebe investimentos em estética e cuidados que extrapolam o fitness, ou 

os cuidados específicos para a construção muscular: filtro solar, cremes, xampus, 

condicionadores, perfumes, depilação e moda, entre outros investimentos que dizem respeito 

à aparência, ao bem-estar e ao estilo do homem moderno que são recomendados pela MH.  

 As matérias sobre moda, por exemplo, são apresentadas sob os recortes de idade, 

atividade que o sujeito vai desenvolver (lazer, esporte, praia, trabalho etc.) e  estações do ano.  

Em janeiro, a revista trouxe um guia de moda para o homem “viver o verão com estilo” e, em 

maio, um guia de estilo para o inverno. Em setembro, as dicas foram sobre roupa íntima 

(cuecas) e meias. Em março, tratava da moda para o trabalho: “Não importa sua idade, você 

precisa de um visual vencedor. Então facilite seu 2009!”. O padrão de preço das roupas e 

                                                
93 Em janeiro, o entrevistado foi o corredor da Stock Car Cacá Bueno; em fevereiro, o nadador César Cielo, que havia 
acabado de conquista o ouro olímpico nos Jogos de Pequim e foi capa desta edição. Em março, Thomaz Bellucci, tenista, e 
Ronaldo “Fenômeno”; em abril, o esqueitista Bob Burnquist; em maio, o jogador de futebol Kaká; em julho, o atleta de 
aventura Luigi Cani; em setembro, o recordista mundial dos 100 metros em Pequim, o jamaicano Usain Bolt; em outubro, 
Mano Menezes, técnico do Corinthians e, em dezembro, o goleiro de futebol Julio César. Apenas as entrevistas com os 
jogadores de futebol Julio César e Kaká, casados, o tema da relação amorosa ou afetividade foi destacada: “sobre construir 
família”, para o primeiro, e “sobre o suporte da família”, para o segundo. 
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acessórios de moda é bastante alto, como referiram os entrevistados, adequando-se ao perfil do 

leitor projetado da revista, mas não dos leitores entrevistados, como veremos adiante.  

Em um único exemplo, conseguimos resumir o que vem sendo recomendado pela MH 

no que diz respeito aos cuidados, ou moda, de higiene e beleza. Trata-se do encarte especial 

da edição de outubro, anunciado na capa com o título “Bônus – Turbine sua aparência. 100 

dicas de cosméticos, pele, barba, cabelo, nutrição e fragrâncias”, e ilustrado com a foto do 

rosto de um homem bastante jovem coberto de creme. No interior da revista esta foto ocupa 

uma página inteira e o encarte especial, sobre o título geral “Especial cuidados pessoais”, 

desdobra-se em várias outras matérias sobre como combater o envelhecimento da pele, 

prevenir o mau hálito, “traduzir” os objetivos e as formas de apresentação de cosmético (ex: 

energizante, calmante, baume, gel etc.); tipo de perfume para cada perfil e momento, além de 

outras dicas variadas sobre como combater os efeitos do tempo.  

Destacamos a matéria especial apresentada em folha dupla intitulada “Evolua! Você 

certamente é um homem de várias facetas e muitas histórias. Identifique seus pontos fracos 

nestes elos perdidos da sua trajetória e saiba melhorá-los”. A matéria consiste em apresentar 

dicas e produtos para muitos tipos de homens, do “ogro”, a quem eram recomendados 

cuidados e produtos considerados básicos, como “cotonetes”, desodorante, espuma e aparelho 

com lâmina de barbear e tesoura para unhas, passando pelo homem “básico”, “atleta”, 

“boêmio”, “ripongo”, “natural”, “workaholic” e, por fim, como numa linha evolutiva, o 

“contemporâneo”, que acumularia todos os cuidados e apetrechos já recomendados aos 

demais, como filtro solar, cremes hidratantes faciais e corporais, xampu, polvilho anticético, 

anticético bucal etc., e ainda deveria comprar: creme antiidade, bastão para modelar os 

cabelos, sabonete facial esfoliante, gel antienvelhecimento e perfume importado. Uma clara 

demonstração de que, para ser um homem contemporâneo, o sujeito deverá desembolsar o 

dobro dos recursos gastos pelo homem “ogro”. 

Apelos, instruções, normatizações, disciplinamentos, pedagogia e investimentos 

estéticos com que as mulheres estão bastante habituadas, mas que para muitos homens podem 

parecer estranhos e mesmo absurdos. É interessante refletir sobre o fato de que os homens 

sempre foram “poupados” desses apelos e demandas, aspecto considerado por muitos/as como 

uma “vantagem” sobre as mulheres, pois, além de caros, alguns métodos de embelezamento 

são também dolorosos, como a depilação.94 Então uma pergunta nos parece importante: por 

                                                
94 Em pesquisa recente, Miriam Goldenberg (2005) toca nesse aspecto ao perguntar a 74 homens entre 17 e 50 anos de classe 
média do Rio de Janeiro o que eles invejavam nas mulheres. Entre eles, 40% afirmaram não invejar nada, enquanto apenas 
cinco responderam invejar a capacidade de “dar à luz”, “gerar filhos” e “não fazer a barba”. Entre as 184 mulheres 
entrevistadas sobre o que invejavam nos homens, algumas respostas diziam respeito às vantagens com relação ao corpo: não 
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que alguns homens vêm abrindo mão da prerrogativa de poderem ser menos cuidadosos com 

a aparência e ainda garantirem a inclusão no mundo dos “machos”, e se submetendo 

voluntariamente a tratamentos estéticos quase sempre dolorosos, demorados e caros e ainda 

correndo o risco de perderem o status da macheza?  

Por não termos feito essa pergunta aos homens, não temos resposta para ela. Mas, se 

tormamos as reflexões de Olivardia (2004), podemos supor que o motivo é o mesmo que leva 

os homens a terem corpos musculados: a proliferação de imagens de homens com esse 

estereótipo, relacionados ao sucesso em diversas áreas. Foi assim no começo dos anos 2000, 

quando o “novo homem” e o metrossexual surgiram atrelados às imagens do jogador inglês 

David Beckhan e do ator norte-americano Brad Pitt, homens que depilavam a sobrancelha e o 

peito, admitiam gostar de acompanhar suas mulheres às compras e gastavam tanto quanto elas 

nas lojas. Homens ricos, bem sucedidos e casados com mulheres igualmente famosas, bonitas 

e bem-sucedidas. Associar-se a estas imagens traz benefícios aos homens. Com relação à 

depilação, acreditamos que se relaciona também ao fato de que um peito depilado, por 

exemplo, possibilita uma melhor visualização da musculatura dessa região, parte do corpo 

que, como veremos, é valorizada pelos homens. De toda forma, trata-se da adesão voluntária 

às novas “obrigações” e da perda do privilégio de poder ser mais “relaxado” com a aparência 

que as mulheres.      

 

 

2.4.2 Os discursos dos homens sobre corpo e músculos 

 

 

Podemos dizer que os investimentos no corpo propostos pela revista – construir 

músculos, perder gordura e peso, enfeitar-se, perfumar-se etc. – fazem parte de uma nova 

moral tal como o termo foi tomado por Foucault: “um conjunto de valores e regras de ação 

propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, 

como podem ser a família, as instituições educativas, as Igrejas etc.” (FOUCAULT, 1985, p. 

26). As regras desta moralidade podem ser transmitidas na forma de uma doutrina coerente e 

em um ensinamento explícito ou de forma difusa. No caso da revista, trata-se de um 

ensinamento explícito a partir de campos de saberes diversos acerca do corpo e do “novo 

homem”. Uma nova moral que informa que ter um corpo magro, sem gordura abdominal e 

                                                                                                                                                   
precisar se depilar e ter uma relação mais descomplicada com o corpo. Ao que parece, os homens vêm abrindo mão das 
vantagens de ser homem apontadas pelas mulheres.  
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musculoso é uma virtude que deve ser perseguida.  

A partir da proposição de que a revista vem atender não aos que buscam melhorar a 

saúde, mas o corpo, podemos dizer que ela satisfaz uma demanda social da parcela mais 

jovem da população dos centros urbanos no que diz respeito à estética corporal relacionada ao 

ganho muscular e à redução de gordura, sobretudo a abdominal, como pode ser percebido nos 

discursos que traremos em seguida.  

Perguntamos ao informante Lucas, professor de Educação Física que trabalha em 

academia e é leitor da revista, sobre as demandas de seus alunos e alunas. Sua resposta 

confirma nossa afirmativa e nos mostra que mais do que a sáude, a estética corporal é a 

grande preocupação daqueles sujeitos.  

 
Lucas- A maioria que procura a musculação, a academia, é mais ligada a estética do que a 
saúde, isso a gente não pode negar. A maioria que vai lá tá mais preocupada com estética. 
Mas todo mundo sabe que aquele corpo da revista é uma coisa quase impossível de ser 
alcançado, né? Mas eles querem um corpo bonito, não um corpo de revista, mas um corpo 
certinho, né? O traço, aquele abdômen que todo mundo quer. 
P - Qual é a parte do corpo que querem mudar mais?  
Lucas- A barriga. Abdome. Abdome é a parte do corpo que tanto o homem quanto a mulher 
quer perder, quer ficar durinho, quer ficar sequinho. A barriga de tanquinho, a barriga 
definida. É uma parte assim que todo mundo procura.  

 

A partir desse discurso e retomando a discussão de que a publicidade é uma 

veiculadora de valores sociais e uma redirecionadora de repertórios que o público a que se 

dirige já compartilha (BELELI, 2007; SPINK et al., 2007; VERÍSSIMO, 2008), podemos 

supor que este modelo corporal e o desejo por ele estão presentes em nossa cultura há algum 

tempo e que a MH veio preencher uma lacuna mercadológica, aspecto citado por alguns 

homens, sobretudo os homossexuais. O que não significa dizer que não exista contra-

discursos, ou homens – e mulheres – críticos ao modelo corporal presente na mídia e na 

revista.  

As perguntas sobre corpo, cuidados corporais e estéticos fizeram parte dos roteiros das 

entrevistas. Embora a classe social tenha sido bastante tocada devido às implicações 

financeiras que esses cuidados trazem, ficou claro que a idade/geração dos informantes foi o 

fator que mais influenciou nas respostas sobre seus comportamentos com relação ao corpo, 

aceitação e incorporação de novos hábitos de cuidados corporais. Essa variável foi, inclusive, 

trazida por alguns, como Walter: “acho que está surgindo um novo homem que se preocupa 

com a barba bem feita, em comprar um perfume agradável, em depilar-se, em cuidar do 

corpo. Diferente do homem da geração de meu pai [...] para os homens da minha idade (30 

anos), a mudança ainda é bem pequena, mas os mais jovens de 20 até 28 anos, já a parcela é 
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maior”. Esse informante tem razão, pois os informantes mais jovens falaram de investimentos 

no corpo impensáveis para os homens da geração anterior. 

Augusto, 33 anos, trouxe a informação de que os tipos de investimentos no corpo vão 

depender da faixa etária, pois um homem que “já se afirmou naquilo que tinha pra se 

afirmar”, ou seja, profissão e relacionamento amoroso/casamento vai investir no corpo, mas 

pensando em saúde, não na estética, pois o objetivo é “ver meu filho se formar na faculdade, 

então tenho que perder peso pra chegar lá”.95 E, de certa forma, inclui mais duas variável que 

poderão influenciar os homens a cuidarem ou não do corpo: o estado civil e/ou a paternidade. 

Aspecto também trazido por Luiz quando justificou não estar fazendo exercícios. Com relação 

à faixa etária sua impressão só se confirma em parte, pois informantes com mais de 40 anos 

como Célio e Sívio afirmaram frequentar ou terem frequentado recentemente academias de 

musculação. E Mauro afirmou se preocupar com a musculatura e, por isso, procura fazer  

exercícios localizados. Enquanto outros afirmaram que caminham ou andam de bicicleta, 

como Eraldo e Benito, respectivamente. Mas é verdade que para a maioria o objetivo maior 

era manter o peso, ganhar condicionamento físico e melhorar a saúde de modo geral, não se 

preocupando tanto com estética, como mostraremos mais adiante. Diferente dos mais jovens, 

leitores ou não, que afirmaram práticar musculação e corrida para manter ou reduzir o peso. 

Para todos os entrevistados, a revista se dirige a um homem das classes médias ou alta 

e têm nível superior de escolaridade, pois são necessários recursos financeiros para comprar a 

revista mensalmente, para se obter aquele corpo, pois são precisos investimentos de tempo e 

financeiros, além de partilhar valores com relação à preocupação com o corpo próprios destas 

classes. Os gastos com roupas, cosméticos e a freqüência às academias também foram 

trazidos como fatores importantes para qualificar o homem da capa e da revista em termos de 

classe social. Esta é a opinião de Eraldo: “Para ser vaidoso tem um preço, você gasta, né? 

Então, para você ser vaidoso mesmo tem uns cremes, uns perfumes, e essas coisas são todas 

mais caras”. E, embora não se considere vaidoso, considera “bacana” o homem que é.  

O informante Célio afirma que as questões de classe e localidade são importantes para 

a assimilação ou recusa de novos valores acerca da sexualidade, como mostramos na subseção 

anterior, e estende essa ideia às questões referentes aos novos investimentos sobre o corpo 

masculino. Constrói um discurso bastante interessante e traz a mídia como uma propagadora 

de gostos e modos de ser, uma força social capaz de borrar algumas fronteiras de classe no 

que diz respeito às concepções sobre o corpo. Em suas palavras:   

                                                
95No formulário de identificação dos participantes do evento, Augusto afirmou que realiza caminhadas e que não está 
satisfeito com o seu corpo devido ao sobrepeso.  
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Célio - O pessoal da baixada está se cuidando também por causa dos espelhos que eles têm, 
a televisão. Hoje, se passa uma novela que foca em academia vai ter lá também, hoje é tudo 
espelho, hoje a televisão retrata muito aquilo que você ainda não teve coragem, mas um dia 
vai fazer por que “acho legal”, vou experimentar... 

 
Joel, que se construiu como bastante inclinado a adotar o novo modelo de 

masculinidade, constrói um perfil mais amplo e carregado de positividade do homem que se 

interessa pelas questões estéticas e que resume o que todos disseram:  

 
Joel - Seria uma pessoa que estaria aí, coloca numa faixa etária de 25 a 40, 50. Ele, hoje, 
independente financeiramente, casado ou não, não sei, independente. E é uma pessoa que o 
nível sociocultural dele seja um nível elevado. Ele tem um nível médio ou um nível superior 
já. Ele é um cara mais informado. Um cara que lê, um cara que assiste televisão e é crítico, 
não simplesmente assistir, ele é crítico. Acho que seria esse homem aí que hoje se preocupa 
com a sua apresentação.  

 

O informante não faz referência à orientação sexual desses homens, mas considerando 

que a heterossexualidade é uma norma, algo que não precisa ser dito porque já está dado, 

acreditamos que se referia a um heterossexual. Parece concordar com Boltanski que afirma 

que a preocupação com a aparência cresce ao se passar das classes populares às superiores. Se 

tomarmos este perfil construído por ele e compararmos com o dos leitores da MH 

entrevistados, por exemplo, Fernando, Anderson e Wilian, podemos dizer que esses leitores 

fogem às características de classe e formação escolar, pois pertencem às classes trabalhadores 

e não têm curso superior. Isso parece apontar que os leitores da revista são bastante plurais, e 

que a revista vêm atendendo a um público bastante diversificado.   

 Mas comecemos pelos discursos dos homens com relação à construção do corpo, 

fitness e body-building. No que diz respeito a partes específicas do corpo, Hélio já havia 

afirmado que costuma correr e fazer musculação e complementa dizendo o seguinte:  

 
P - O que te agrada mais no seu corpo? 
Hélio  - Braço e perna. 
P - Você malha mais essas partes? 
Hélio  - Não, perna eu não malho. Só braço, peito e costas. Só a parte de cima. 
P - E não malha pernas por quê? 
Hélio  - Preciso não (ele ri).  
P - Mas não fica desproporcional? 
Hélio  - Não acho não. 

 
Hélio confirma o modelo corporal da revista e segue a tendência dos jovens – homens 

e mulheres – entrevistados por Goldenberg (2005), quando afirma que investe tórax e braços 

em detrimento das pernas. Como é também o caso de Fernando que gostaria de ficar “sem 

barriga, com braço legal, trapézio legal”. A preocupação com o braço foi explicada por Célio 

de forma interessante: “Pro homem o que interessa é o braço, quanto mais forte melhor, 
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interessante essa situação ele ver o braço, porque ele não consegue ver outra coisa, em uma 

mulher você vê tudo, o corpo todo, no homem você só olha o braço”. Ele afirma que 

emagreceu muito fazendo natação e, por isso, há alguns meses, vem fazendo musculação. “Só 

trabalho braço e peito, porque pretendo manter uma postura, porque hoje a sociedade 

discrimina muito, se você não acompanha esse ritmo se não estiver bem apresentado, você 

parece com a sua idade com aquele velho, o coroa, hoje não, eu sou coroa, mas procuro me 

manter.” O ganho muscular, ou o retardamento da perda muscular que se acelera a partir dos 

35 anos aproximadamente, está relacionado para ele com a jovialidade.  

Ou seja, além da vinculação entre o tórax e os braços musculosos e a masculinidade, o 

braço é o lugar do investimento porque é a parte do corpo masculino que os outros homens 

podem olhar e admirar, enquanto todo o resto está interditado ao olhar e à admiração, uma vez 

que o corpo que deve ser olhado em conjunto é o da mulher, não o do homem. Esse discurso 

parece nos revelar também que os homens estão se olhando, apesar da dificuldade de 

afirmarem isso.  

O discurso de Célio nos lembra também que a parte inferior do corpo masculino está 

interditada ao olhar e ao toque de outros homens (e também das mulheres), como nos lembra 

Roberto DaMatta (2010). Referindo-se aos anos 1950, o antropólogo afirma que “o traseiro” é 

uma parte sagrada dos homens, onde repousava o inverso da masculinidade, o lado macio, que 

tem um orifício e que inferiorizava ao igualar os homens às mulheres. Dirigir o olhar, tocar ou 

ser tocado na nádega por outro homem pode ser uma falta grave que colocará a masculinidade 

de quem olha/toca/é tocado em questão. E acrescenta dizendo que “no vocabulário naquela 

cultura, as mulheres tinham ‘face’, ‘seios’, ‘rosto’; e os homens, ‘peito’ e ‘cara’”. 

(DaMATTA, 2010, p.139). O discurso do informante parece confirmar que hoje ainda é assim, 

pelo menos entre os seus pares.   

Mas o discurso de Célio parece nos revelar mais. O senso comum afirma que as 

mulheres se arrumam para as outras mulheres e não estranharíamos que os homens estejam 

fazendo o mesmo sem poder confessar. Essa questão não foi tocada dessa forma pelos 

informantes, mas temos pistas que indicam que não estamos de todo equivocadas. É fato que 

ter um corpo que corresponda ao modelo considerado belo socialmente pode facilitar o acesso 

a parceiros/as, a expressão e o exercício da sexualidade (HEILBORN, 2006). Mas nos 

chamou a atenção o fato de somente Ancelmo, 42 anos e Edgar, 24 anos terem se referido às 

mulheres quando falavam de novas demandas para o embelezamento masculino e desse corpo 

cuidado e musculoso ser uma estratégia de sedução. Ancelmo, durante o evento de grupo 

focal, quando falava do público alvo da revista: “para o novo modelo, o modelo de homem 
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que a mídia e que as mulheres estão cobrando também agora, né?”. E Edgar, em entrevista, 

quando perguntamos se ele achava interessante os homens estarem se preocupando mais com 

a vaidade, “Acho que sim, acho que é válido para a pessoa se cuidar, para ficar bonito para a 

mulher”. Os demais, inclusive os leitores que trouxeram o tema quando falavam das matérias 

sobre sexualidade, silenciaram sobre a sedução ser um dos motivos de buscarem ter um corpo 

bonito.  

Com exceção dos homens que se disseram magros – Eraldo, 45 anos, Joel 41 anos e 

Wilian, 26 anos – que, inclusive gostariam de ser mais “cheinhos” ou fortes, o desejo de não 

ter barriga ou “de perder a que tem” foi citado por todos, independentemente da faixa etária, 

mesmo os que disseram estar satisfeitos com o corpo – como o caso de Benito, 48 anos e 

Hélio, 23 anos. Guto afirmou não ter barriga, mas elegeu essa parte como o maior “problema” 

do corpo masculino. Embora não tenham se referido à barriga de “tanquinho”, esses discursos 

nos informam que a barriga lisa, que faz parte do padrão corporal atual e é fortemente 

recomendada pela MH é admitida pelos informantes como mais conveniente. Apesar de 

acreditarmos que o corpo ditado pela mídia e pela MH possa se tornar um desencadeador ou 

acentuador de angústias pela dificuldade que há em construí-lo, os entrevistados não leitores 

não relataram ou pareceram sofrer desse mal.  

Consideramos muito interessante um aspecto salientado por Fernando sobre a questão 

das capas poderem trazer problemas para a venda da revista, não pelas questões trazidas por 

outros informantes – “orientação sexual” da revista – mas por outras questões de gênero:  

 
P - E o que te atraiu na revista? Você já lia a revista antes de assinar? 
Fernando - Não. Eu li uma edição que foi minha namorada que comprou pra mim. Eu já 
tinha visto ela na banca, né? Mas por preconceito eu nunca cheguei a comprar de fato. Aí, a 
minha namorada comprou pra mim. ‘Olha, ó, comprei aqui a Capricho dos homens’. É 
chamada de Capricho. Aí, eu li, achei maneiríssima e assinei. 
P - E que preconceito é esse que você tinha com a revista antes?  
 Fernando - Machismo, né?Um pouco de machismo. Porque era muito... tenha a barriga não 
sei o quê, essas coisas desse tipo de revista. Aí, eu li. Aí eu vi que tem N coisas. Tem 
alimentação, tem exercício, tem moda, tem tudo, tudo [...]. Sempre tem um capa, porra, 
malhado, na capa. Entendeu? [...] O preconceito da frescura. Pô, tu chega da na banca “me 
dá essa revista” e o cara vai ver, tem um cara bonito na capa, todo malhado, todo definido.  
P - Tinha alguma coisa a ver como a revista parecer que é pra gay?  
Fernando - Não, não, nem era esse tipo de preconceito de opção sexual, não. Era um 
preconceito bobo mesmo. Revista para malhar, ficar forte, não sei o quê. Ainda mais porque 
eu comecei a malhar faz pouco tempo, né? Tem um ano e pouquinho. Eu comecei a malhar 
depois de velho, praticamente. Com vinte nove anos.  

 
 A ideia de cuidar do corpo da forma que a revista propõe é um problema, como já 

colocamos, mas se mirar em “um cara bonito na capa, todo malhado, todo definido”, ou 

admirar esse corpo masculino a ponto de procurar construir o seu corpo a partir dele, parece 

ser outro grande problema. Pelo menos para os homens que, assim como Fernando, ancoram 
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sua masculinidade em um aspecto historicamente reconhecido como impróprio aos homens: 

admirar o corpo de outro homem e cuidar do próprio corpo, como fazem as mulheres e os 

homossexuais. 

 Na subseção anterior, transcrevemos o discurso do informante Anderson, 23 anos, 

acerca das capas da revistas trazerem fotos masculinas (p.137). Para ele, a preocupação com a 

masculinidade e a necessidade de demostrar que é “mais macho” poderiam impedir um 

homem de comprar uma revista que trouxesse esse tipo de foto na capa. O que parece ter sido 

confirmado por Fernando. 

 Ao compararmos os dois discursos podemos inferir que, apesar de sua afirmação de 

que sua má vontade inicial com a revista nada tinha a ver com questões relacionadas à 

sexualidade, mas, na verdade, essa era a questão, pois para Fernando o excesso de cuidado 

com o corpo, ou a vaidade, parecia uma atitude imprópria para os homens heterossexuais, 

constituindo-se como um entrave para a compra da revista. O que nos revela que além da 

similaridade com as publicações voltadas para o público homossexual que as capas podem 

sugerir por trazer a foto de um homem sem camisa, o fato desse homem ser “malhado”, de seu 

corpo revelar vaidade e cuidado com o corpo e o próprio incentivo ao fitness, os temas 

centrais da revista e seu diferencial no mercado, podem ser questões ainda problemáticas para 

os homens e para o sucesso da revista no Brasil.  

 Essa questão encontra eco no que afirmou Denis, homossexual e assinante da revista, 

sobre os gays serem mais vaidosos, como foi trazido na seção anterior. Com relação a esse 

aspecto, o informante diz que “tudo está relacionado ao corpo. Hoje temos um ‘padrão’ de 

beleza e no meio gay e isso é mais intenso, [...] para um gay é isso... é como, digamos, uma 

chance para se destacar, ter um corpo legal, bonito, um padrão sarado que todos querem. Se 

vestir bem, sem dúvida”. Perguntamos se ele também buscava um homem com esse padrão: 

“busco, claro, precisa ser sarado, mas não que seja burro, que fica falando de Madonna e 

Lady Gaga”. Perguntamos se ele faz alguma distinção com relação à classe social quando faz 

essa referência: “Isso sim, sem dúvida, se um dia você tiver a oportunidade de ir à Ipanema 

no Posto 9 e 10 vai ver o que estou te falando”.  

Giddens (1993, p. 45), que vêm refletindo sobre a ideia de fluidez das identidades na 

modernidade tardia, afirma que as identidades sexuais começam a ser percebidas hoje como 

maleáveis, como algo que se cultiva e que podem ser tomadas como um estilo de vida. Esta 

mudança pode ter como resultado a transformação da ideia de perversão na ideia de 

pluralismo e a relativização da heterossexualidade como um padrão a partir do qual tudo é 

julgado. No entanto, estas possibilidades parecem não fazer parte do repertório de 
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possibilidades de nossos informantes heterossexuais, que revelam “medo” com relação à 

aproximação com as masculinidades subordinadas.  

Assim como Fernando, ao discorrer sobre as matérias que tratam de saúde e, 

sobretudo, sexualidade e corpo, os homens usaram muitas vezes a palavra “machismo” para 

justificar o não desejo ou interesse masculino em lê-las. Compreendemos que quando esses 

homens falam de machismo estão se referindo ao esforço de afastamento com o que seja 

culturalmente relacionado às mulheres e aos homossexuais. A partir das suas colocações, 

podemos dizer que o homem machista é o que se empenha para manter as fronteiras bem 

firmes e faz questão de demonstrar seu afastamento aos seus pares e às mulheres.  

No que concerne aos temas deste trabalho, uma das formas de ser machista é se dizer 

pouco interessado nas matérias sobre sexualidade e vaidade e mesmo refutar a compra e a 

leitura da revista. Para conseguir “se” vender, a MH precisa construir discursos que valorizem 

a transposição ou flexibilização desse machismo com relação, sobretudo, ao cuidado corporal 

e à saúde, e sua estratégia é supervalorizar o homem que faz essa transposição e a assume 

como marca da verdadeira “macheza”. Essas reflexões já foram desenvolvidas nas subseções 

sobre editoriais, mas se faz necessário retomá-las, pois o tema surgiu de forma interessante 

nos discursos dos homens.  

 Levamos a questão da dificuldade de assimilação das demandas da revista ao editor 

que nos respondeu que essa dificuldade faz parte do “machismo latino” e se associa à ideia de 

que o homem, sendo o provedor, o responsável pela família, não teria tempo de cuidar de si, 

pois estaria ocupado com coisas mais próprias aos homens. Segundo ele,  

 
Editor -  O homem que tinha tempo pra cuidar de si mesmo era o cara que não trabalhava e, 
portanto, era um cara que não era o provedor da família e, portanto, sua masculinidade 
também estava vulnerabilizada pelo fato de ele não prover a família, portanto, mais um dos 
problemas latinos.96  

 

Afirma ainda que a ideia de aproximação com os homossexuais é um dos elementos 

do machismo. A revista busca quebrar essas barreiras sem supervalorizar o consumo e a 

vaidade, “pois ser moderno também é não exagerar na vaidade. Isso é ser moderno. Se não 

você troca, você deixa de ser refém de uma cultura latina e vai ser refém de uma vaidade 

exagerada”. E ele concluiu dizendo que:  

 
Editor - Obviamente que aí entra um pouco da minha, digamos assim, tentativa de mudar a 
cabeça do homem através de uma revista moderna como essa. O que que eu tô dizendo pra 
ele: Você não precisa se apegar a valores tradicionais, conservadores, que engessam a sua 
vida, que o tornam mais duro, menos flexível e que, portanto, você vai ter uma qualidade de 

                                                
96 Argumento também presente na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 
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vida menor. Se você se livrar de uma série de preconceitos, uma série de amarras culturais 
do passado, de um engessamento do machismo latino-americano, você vai viver melhor. É 
isso que eu to tentando dizer para esse cara.  

 

 O discurso do editor revela não considerar a si e à revista como machistas. E os 

entrevistados, com exceção de Sávio, também não encontraram aspectos machistas na revista, 

como vimos na subseção anterior. Mas, a nosso ver, e embora o editor tenha chamado a 

atenção para este aspecto ao se referir à “vaidade exagerada”, parece estar claro que a nova 

moralidade que busca “libertar” os homens das amarras tradicionais do machismo é composta 

de novas obrigações morais que os acorrentam igualmente.  

Sabemos que o machismo é um dos entraves à promoção de saúde e diminuição da 

mortalidade masculina, sendo fundamental a sua ressignificação para a melhoria das 

condições de saúde dos homens. No entanto, o machismo, apesar dos prejuízos que causa aos 

próprios homens e às mulheres, constrói-se em uma relação de poder que historicamente 

também vem gerando inúmeros ganhos aos homens. Se eles perderam no que diz respeito à 

saúde e afetividade, por exemplo, colocando-se na função de provedor, do chefe de família 

que não tem tempo para se cuidar, eles também acumularam ganhos mantendo-se na posição 

de dominação própria do machismo.  

 Outro aspecto presente no discurso do editor é que a revista é moderna e inovadora no 

que diz respeito ao corpo, por isso, ainda não foi assimilada pela maioria dos homens, 

sobretudo os machistas. Essa idéia de modernidade da revista com relação a esse tema 

também esteve presente nos discursos dos informantes quando se referiram ao viés de classe e 

de escolaridade para definir os leitores. Eles associam a modernidade da revista às classes 

médias e altas e à ideia de formação escolar superior e acesso à informação a que essas classes 

remetem, como fez Joel quando construiu seu perfil do leitor da revista.  

 Podemos dizer, portanto, que a revista é moderna no sentido tomado pelos informantes 

e pelo editor, ou no sentido corriqueiro da palavra, ao propor um modo de lidar com o corpo 

diferente do padrão latino da masculinidade tradicional que pode recusar os conselhos da 

revista. O homem moderno é aquele que está “antenado” com o seu tempo e disposto a adotar 

as mudanças que a revista, também moderna, propõe. E não estamos aqui esquecendo as 

articulações da revista com a sociedade de consumo. Ou seja, não se trata de afirmar que seus 

discursos são “inocentes”, mas que estão sendo tomados pelos homens como desafiadores do 

modelo de masculinidade dominante. E podemos dizer também que o padrão estimulado pela 

revista é moderno se retomarmos as afirmações de Mosse (1996) sobre a construção do 

estereótipo corporal masculino no período histórico chamado de Modernidade. Um 
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estereótipo que está presente na MH e que articula músculos, hombridade, bravura e força à 

masculinidade, que tem suas origens. Mas, se tomarmos esse segundo sentido, a revista não 

traz a ideia de inovação, mas de reafirmação daquele padrão que estamos chamando de 

modelo tradicional.  

Voltamos aos discursos dos informantes para tratar de outros aspectos: o padrão 

corporal ditado pela revista e a assimilação desse modelo. Fernando, assinante da revista e 

bastante engajado no projeto de modificação do seu corpo, informou que começou a malhar 

há pouco mais de um ano, mas antes praticava basquetebol. Sempre teve problemas com peso, 

ora está muito gordo, ora muito magro e sem massa muscular, o que o incomoda muito. 

Afirma que a MH o tem ajudado tanto nas dicas sobre fitness quanto nas de alimentação para 

alcançar o seu objetivo de perder peso sem perder massa muscular.  

 
Fernando  - Eu quero perder uns dez quilos. Só que quando eu emagreci eu emagreci muita 
coisa, fiquei só pele e osso, perdi músculo, perdi tudo. Aí, quando eu comecei a engordar de 
novo, caí de moto [...]. Aí, fiquei parado, um ano sem jogar basquete, aí cheguei a cento e 
vinte poucos quilos de novo. Aí, foi quando eu comecei a malhar aqui (na academia onde 
estávamos conversando). Falei ‘Não, eu preciso perder, fazer alguma coisa’. 
P - Já perdeu quantos quilos? 
Fernando  - Ah, a última vez que eu me pesei eu tava com 116 (havia perdido cerca de 
10kg). 
P - Em quanto tempo? 
Fernando  - Na base de nove meses. 
P - A Men’s Health tem ajudado nisso? 
Fernando - Tem, muito. Vamos dizer incentivo, dicas, tudo. 
P - Você quer ficar com o corpo do cara da capa?  
Fernando - Não. Jamais [...]. Porque não tem como. Aquilo ali é puro, como a gente diz na 
gíria, uma montanha. Se não tomar anabolizante não tem como o cara ficar com aquele 
abdôme, aquela barriga [...]. Não é magro, os caras são fortes, né. Mas sem barriga, com 
braço legal, trapézio legal, dá. Mesmo porque aqueles caras ali estão há anos, né? Muitos 
malham há 10, 20, 15 anos. Os caras se privam de uma porrada de coisas. Seguem uma 
alimentação, porra, muito equilibrada, muito forte. E eu não tenho como fazer isso, chega no 
sábado eu gosto de tomar cerveja, não tem como não comer um doce, se não entro em 
pânico, né? Tenho um piripaque.  

 

Fernando tem 30 anos, 1,82m e 116 quilos está encontrando dificuldades para chegar 

ao peso ideal. Podemos inferir, pelos discursos de outros homens, que ganhar massa muscular 

é considerado mais fácil do que perder peso, embora não possamos ir além nessa inferência, 

uma vez que não tocamos nesse tema com os entrevistados. Mas o que consideramos 

importante no discurso de Fernando também com relação a isso, é que ele não está disposto a 

se submeter às normas tão rigorosas e à medicalização, a abrir mão de prazeres como comer 

doces e beber cerveja e que, também por isso, está consciente de que nunca terá aquele corpo, 

mas busca perder a barriga, ter um braço e um trapézio “legais”.  

 O conceito de poder em Foucault nos ajuda a refletir sobre esta negociação entre 
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Fernando e os discursos da revista, uma vez que a relação de poder descrita pelo teórico se 

estabelece a partir da liberdade que também pressupõe a possibilidade de insubordinação, 

escapatória ou fuga, mesmo que de modo virtual (FOUCAULT, 1995). Fernando se mostra 

bastante convencido com relação ao padrão corporal e de saúde ditados pela revista, como já 

vimos. Está bastante empenhado a conseguir o corpo que deseja e que corresponde, em certa 

medida, ao corpo que a revista divulga como sendo o adequado. Mas, ao mesmo tempo, 

havendo espaço para negociação e escapatórias na sua relação com os discursos da revista, 

sente-se livre e capaz de negar algumas normas sem negar todo o conjunto de discursos. Faz 

isso a partir da ideia do que lhe convém e é capaz de realizar. 

  A possibilidade de reação e/ou negociação com os apelos midiáticos, ou os discursos 

da mídia, identificados no discurso de Fernando, esteve presente nos discursos de outros 

homens, mas sobretudo dos não leitores. Discurso que também nos mostram, como afirma 

Martin-Barbero (1995, 2003) que os receptores reagem, recusam ou assimilam as mensagens 

midiáticas a partir de sua vivência e de mediações como o gênero, classe social, localidade, 

raça/etnia, escolaridade etc. Hélio, por exemplo, apesar de se dizer muito vaidoso, não abre 

mão de alguns prazeres para alcançar a “barriga tanquinho”. E, apesar de parecer ter como 

modelo esse estilo de barriga, considera que seu corpo, mesmo com a “barriguinha”, está 

bom.  

 
P - Como você descreveria o seu corpo?  
Hélio - Bom, bom. Regular. Regular para bom. Tô satisfeito. 
P - O que você faz para cuidar da sua forma física? 
Hélio - Academia e corrida. 
P - Quantas vezes por semana? 
Hélio - Durante o mês de novembro e dezembro nenhum dia. Final do ano, muitas festas, o 
pessoal faz aniversário direto em novembro e dezembro. Aí eu abandono a academia 
novembro e dezembro, todo ano. Mas normalmente faço quatro vezes por semana. Segunda 
e terça, quinta e sexta. Só quarta pra descansar. Aí, dou uma corridinha terça e quinta, só.  
P - Você mudaria alguma coisa no seu corpo? 
Hélio - Mudaria. Diminuiria um pouquinho a barriguinha de chope. É o chopinho, né? [...]. 
Minha irmã fica o tempo todo ‘AI, que barriga é essa?’. Eu falo, eu não trabalho com o meu 
corpo não. Trabalho com a mãozinha lá (e faz gesto de quem está digitando). 

  

Enquanto Tony, 45 anos e casado, disse que corre três vezes por semana na pista de 

corrida do condomínio, mas não faz musculação há dois anos, pois não tem tempo e prioriza a 

corrida por garantir mais saúde. Ricardo, 23 anos, leitor e solteiro, afirmou que gosta de fazer 

exercícios e faz sempre que pode, mas as obrigações com o estágio e a faculdade o tiraram da 

academia nos últimos meses. Eraldo, 45 anos e casado, afirmou que só consegue caminhar no 

fim se semana, e frisou que pratica a atividade com o intuito maior de acompanhar e agradar a 

esposa. Luiz, 42 anos e casado, durante o grupo focal disse que sempre praticou esporte, mas 
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ultimamente o tempo está mais escasso: “Preguiça eu não tenho, mas falta tempo, tenho uma 

criança, sou casado, tenho um bebê...” e Davi, 23 anos, solteiro e leitor da MH, disse que não 

tinha recursos financeiros no momento para frequentar uma academia. Entre outros 

informantes que deixaram transparecer em seus discursos que se importam com a aparência, 

mas também que o corpo ideal não vale um esforço excessivo.  

De toda forma, ficou evidente que são os homens com idade inferior a 30 anos e 

solteiros que estão mais dispostos a fazer exercícios e a frequentar academias, 

independentemente de serem ou não leitores da MH. E, além das duas variáveis que têm 

atravessado os discursos de forma mais importante na assimilação de mudanças com relação 

às mudanças proposta - classe social e a geração - identificamos, também, o estado civil dos 

sujeitos, como já comentamos. Em se tratando de leitores da revista (Fernando também é 

leitor) encontramos discursos mais favoráveis às mudanças e aos investimentos corporais. 

Wilian, 26 anos, disse o seguinte:  

 
Wilian - A capa é uma inspiração, pois vejo que hoje em dia muitos homens buscam ter um 
corpo legal... e vejo que quem tem um corpo legal tem saúde. Sei que as fotos... não são 
todos que conseguem chegar a esse nível, mas podemos ficar bem parecidos. Até um dos 
meus objetivos esse ano é ficar bem malhado, até o final do ano, e depois sim só manter o 
que consegui construir. 
 

Wilian, tem 26 anos, 1,85m de altura e 72 quilos e faz a mesma relação entre corpo 

“malhado” e saudável presente nos discursos da revista, revelando a reflexividade entre os 

discursos. Acredita que com esforço conseguirá construir um corpo parecido com o do 

homem da capa. Enquanto Fernando, que tem um biotipo bastante distinto, não foi tão 

otimista, como vimos, especialmente no que diz respeito ao abdome, que considerou ser 

muito difícil de ser conseguido, não sendo “natural” a barriga dos homens da capa e fazendo 

menção ao uso de anabolizantes, aspecto que não se alinha à ideia de saúde.97  

Os discursos de Wilian vão contra o que afirmaram os homens citados sobre aderirem 

ao disciplinamento e sacrifício. E mesmo acontece com Guto, 31 anos, solteiro e leitor. Esse 

leitor, que se inspira no modelo corporal dos homens da capa, disse que admira um homem 

que se veste bem e que tem estilo. Sobre si, disse que se cuida e se informa sobre sexualidade 

na MH, descreve o seu processo de construção corporal:  

                                                
97Os informantes não fizeram menção aos programas de computação que modificam de imagem e constroem corpos e rostos 
perfeitos. Sobre anabolizantes, em algumas edições de 2009, foram sugeridos o uso de produtos como suplementos 
alimentares, mas não anabolizantes. Ainda sobre o uso destes produtos e a revista, o informante Tony afirmou que quando 
frequentava academias via muitos jovens tomando “bomba” para ficarem fortes rapidamente. Mas ao olhar as capas das 
revisas disponíveis no momento da entrevista, fez a seguinte observação: “Porque se malhar, fizer tudo normal nunca vai 
ficar com aquele braço enorme, de repente vai ficar assim como está esse cara aqui, mas pra eles não é suficiente”. Ele se 
referia ao modelo de uma das capas.  
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Guto - Sempre fui vaidoso, desde os meus 18 anos... Era muito feio, magro, desengonçado.  
P - E o que você queria mudar no seu corpo naquele tempo? 
Guto - Músculos... músculos e mais músculos... Costas grandes, bíceps, abdome... Consegui 
e aos 22 anos era realizado, com o corpo e minha auto-estima [...]. Vejo muita gente gorda 
por aí que está pouco se ferrando... come porcarias o tempo todo, então tenho até um certo 
preconceito. O gordo, não tenho dó dele, pois ele come mesmo, vejo mulheres 
comendo fora de hora e gordas... 
P - Além da barriga o que outra parte do corpo você considera importante para um cara estar 
legal hoje? 
Guto - Braço, bíceps... não precisa ser malhado, mas não tão fino. Magro não, acho que tem 
que ser padrão a altura... 
P - E quem é magro faz o quê? Pode ser difícil ganhar corpo... 
Guto - Toma vergonha e malha três vezes por semana, né... rsss ... Basta querer, força de 
vontade. 

 

 Esse informante inscreve-se entre os que desejam o corpo da moda e estão dispostos a 

fazer os sacrifícios necessários para conquistá-lo, submetendo-se ao disciplinamento da 

revista. Ele também adere à ideia de culpabilização do indivíduo pela “má” forma física e 

problemas com a saúde, não ressignificando os discursos da revista a partir da realidade 

vivida. E constroi seus  discursos a partir da assimilação de características da masculinidade 

tradicional que estão sendo revisitadas e difundidas pela revista MH como sendo 

“contemporâneas”: tenacidade, persistência, virilidade, iniciativa, controle da dor, superação 

de limites etc.  

Guto tinha 31 anos em outubro de 2009, momento da entrevista, o que significa que o 

seu processo de transformação corporal começou em 1996, uma década antes do lançamento 

da MH no Brasil e seis anos depois da ideia do metrossexual ser difundida de forma 

importante pelo mundo ocidental (ver nota 33, p.59). Ao tomarmos os anúncios e incentivos 

da revista sobre investimentos no corpo como forma de publicidade, como argumentamos 

anteriormente, parece-nos claro que os discursos de Guto confirmam o que dizem Veríssimo 

(2008) e Spink et al. (2007), sobre a publicidade ser uma divulgadora de valores que já estão 

presentes na cultura. E sobre a publicidade só ser bem sucedida quando traz em si elementos 

com os quais o/a receptor/a se identifica, possibilitando a comunicação. E que, além disso, ela 

“reflete a sociedade nos seus vários aspectos, sem nunca a eles se antecipar”, sendo 

impensável “a exibição de alguma matéria, quando a sua aceitação não está socialmente 

consolidada" (VERÍSSIMO, 2008, p. 122). Mas o discurso de Guto nos mostra também a alta 

reflexividade desse sujeito em relação aos discursos midiáticos e o quanto ele vem 

assimilando, ou se apropriando, como prefere Thompson, das mensagens midiáticas sobre o 

corpo para construir discursos sobre si e sobre outros sujeitos. (GIDDENS, 1993; 

THOMPSON, 2003). 
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  Como dissemos, a articulação entre os discursos da nova masculinidade e da 

sociedade de consumo é fundamental na revista. No seu bojo estão as idéias de que ter um 

corpo satisfatório é um objetivo que pode ser conquistado com disciplina, esforço e 

investimentos financeiros e de tempo. Mas, como percebemos nos discursos dos informantes, 

as coisas não se dão no rítmo e da forma que a revista prega, por exemplo, na capa de 

fevereiro “Queime gordura na maior moleza. O treino que você sempre quis” e na de outubro 

“Em forma para o verão!Sarado em um mês!”. Entre outros informantes que trazem relatos 

similares, Guto precisou de alguns anos para ter o corpo “do homem da capa” e Fernando está 

se exercitando e cuidando da alimentação há 11 meses, perdeu “somente” 10kg e ainda 

precisará investir muito mais tempo e dinheiro para conquistar o corpo que deseja.  

Mas nem todos os informantes parecem acreditar nestas fórmulas milagrosas. O 

próprio Fernando sinaliza que a busca pela conquista daquele corpo é ilusória. E Sílvio, em 

evento de grupo focal construiu um discurso que teve a aceitação dos colegas:  “A única 

coisa que eu vejo é essa história das dietas fabulosas. Essa é uma coisa que realmente não 

existe. Por exemplo, perca a barriga em duas semanas. É, tudo bem se você fizer aquele 

negócio, mas é um negócio muito impossível de se fazer, né? Eu acho meio propaganda 

enganosa”. O que nos revela que se os discursos da revista são incorporados por alguns 

sujeitos, outros reagem a eles com críticas e os recusam ao tomar como referência a sua 

vivência e realidade.   

Para concluir nossas reflexões acerca da assimilação e recusa do padrão corporal 

vigente e das possibilidades de negociação que o poder disponibiliza com relação a esse 

modelo, retomamos os pressupostos foucaultianos a partir do que coloca Guacira Lopes 

Louro. A autora afirma que os corpos são “datados”, ganham um valor que é sempre 

circustâncial e transitório, e que os significados conferidos a eles são arbitrários, relacionais e 

disputados. As normas a que são submetidos os corpos, assim como acontece com as normas 

de gênero e de sexualidade, são invenções sociais, havendo sujeitos que as repetem e outros 

que as recusam, “buscam escapar”. E “todos esses movimentos, seja para aproximar, seja para 

se afastar das convenções, seja para reinventá-las, seja para subvertê-las, supõem 

investimentos, requerem esforços e implicam custos. Todos esses movimentos são tramados e 

funcionam através de redes de poder” (LOURO, 2004, p. 89). 
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2.4.3 Vaidades masculinas: investimentos além dos músculos 

 

 

Além da construção de músculos e perda de peso, os homens vêm investindo em 

aspectos mais superficiais para o embelezamento do corpo. Perguntamos aos homens se eles 

se consideravam vaidosos e muitos responderam positivamente, inclusive, reforçando a 

afirmação com palavras como: muito e bastante. São vaidades que se revelam no uso de 

roupas “boas”, “de marca” e/ou da moda, perfumes, cuidado com os dentes, uso de cremes 

hidratantes para mão e corpo, protetores solar, corporal e labial e depilação, sobretudo. 

Comecemos pelos discursos dos leitores da revista sobre roupas e moda. É sabido que 

a moda vem sendo flexibilizada com relação aos homens nas últimas décadas. Segundo 

Lipovetski (1989), até os anos de 1970 havia um padrão de sobriedade para a moda masculina 

estabelecido no século XIX e que deveria ser seguido. Esse padrão era bastante restrito, não 

sendo recomendado aos homens o uso de cores vibrantes ou formas ousadas nos cortes. 

DaMatta (2010) faz referência às roupas que os verdadeiros homens deveriam usar na década 

de 1950 e que seguiam um padrão estabelecido para a camisa, calça, sapatos e meias. 

Qualquer variação nessas “roupas de homem” poderia ser tomada como pista para se supor  

que o sujeito não era “homem”. Mas, segundo Mosse (1996), a androginia no modo de vestir 

dos jovens dos anos de 1960 constitui-se como um fator relevante para os questionamentos 

acerca do padrão de masculinidade vigente até aquele período, trazendo mudanças de modo 

geral nas formas dos homens se vestir que podemos perceber nos dias atuais.  

Se observarmos a moda da MH e das ruas, perceberemos que a roupa masculina tem 

variado bastante com relação às cores e estampas. O uso das cores vermelho e o rosa, até há 

pouco tempo recomendado somente às mulheres, vêm sendo adotado por alguns homens nos 

últimos tempos, além da possibilidade de usar bermudas em ambientes onde até pouco tempo 

era impensável, os ditos “sociais” e, para alguns poucos, também no ambiente de trabalho. 

Mas ainda é “proibido” aos homens usar saias ou vestidos, enquanto as mulheres há muito já 

adotaram as calças, bermudas, shorts e camisas (LIPOVESTKI, 1989; PORTINARI; 

COUTINHO, 2006). Entre os informantes, encontramos alguns discursos de adesão a essas 

novas possibilidades de se vestir, sobretudo entre os mais jovens, mas também discursos que 

reafirmam padrões mais tradicionais masculinos entre os mais velhos. Mas, com relação à 

moda do vestir, não encontramos nenhum homem que se construísse como “alternativo” ou 

que tivesse um estilo de moda muito diverso do que está sendo ditado pela mídia. Alguns 

afirmaram que podem adaptar a moda proposta pela revista de acordo com as condições 
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econômicas e de localidade, mas nada além disso. 

Neste trabalho, tomamos a moda não como restrita às roupas e ornamentos para estas, 

mas como gestos, modos de andar, de arrumar os cabelos, de falar etc. Sobre roupas, a maior 

parte dos entrevistados não leitores com idade superior a 30 anos afirmou dar valor à 

qualidade, à marca e à combinação entre as peças. Mas essas adjetivações têm relação não 

com a moda, mas com elegância e “boa apresentação”, algo que é cobrado de todos, homens e 

mulheres, no ambiente de trabalho e fora dele. Por exemplo, Célio, 50 anos, disse não ser 

muito vaidoso, mas também não ser “relaxado” e que sua vaidade se resume a “combinação 

de roupa, não pode usar uma camisa de tecido fino, não vai bater com uma calça que não seja 

legal”, embora tenha revelado outras vaidades, como veremos em seguida. Os adjetivos 

empregados por ele confirmam nossa ideia de ênfase na “boa” apresentação e na aparência, 

mas não na moda. Disse ainda que se informa olhando as vitrines das lojas e gosta de usar 

roupas de marca “minha esposa sempre diz... ‘ah, é marca’, mas a marca hoje consegue fazer 

um conceito dela... O custo daquela marca... um bom acabamento. Eu olho não a marca, mas 

a qualidade que a marca oferece”.  

Benito, 48 anos, durante a entrevista, e Augusto, 33 anos, no evento de grupo focal, 

afirmaram que sua maior vaidade está na roupa: 

 
Benito - Roupa eu gosto. E gosto de me vestir bem, eu gosto de estar sempre com roupa 
boa. Eu não compro em qualquer boutique. Eu prefiro comprar em boutique mais cara, 
normalmente na Richard, Sandpiper. Abaixo disso, eu não compro. Porque eu acho que se 
você compra uma roupa, por exemplo, numa Taco, você anda na rua tá todo mundo usando 
aquela roupa, todo mundo usando aquela calça. Sapato eu só compro na Mister Cat. Mas eu 
gosto de usar roupa cara. Etiqueta. Sempre gostei. Até quando solteiro, eu sempre usava 
roupa de etiqueta. 
Augusto - Eu tenho experiência com qualidade. O pessoal fala ‘roupa de marca’, essas 
coisas. Pô, eu adoro camisa Polo no final de semana. Eu usava camisa polo normal. 
Comprava uma camisa, usava três meses e tava um traste. De repente, você procura uma 
marca que a camisa vai durar dois anos, três anos. Eu tenho camisas de cor vermelha, azul 
marinho, ou seja, que em condições normais você lava e ela acaba, estão como novas. São 
extremamente mais caras e tal, mas não pelo fato de estar na moda, pelo fato de retorno do 
seu investimento. 

 
 Mauro, que afirmou não gostar de perfume e usar sabonete ou qualquer xampu que 

esteja no boxe para lavar os cabelos, disse que “com roupa eu gosto de vestir da melhor forma 

possível. Que me sinta bem. Mas gosto de usar roupa de boa qualidade. Quer dizer... se for 

uma coisa muito cara eu não compro não, mas se tiver dentro das minhas possibilidades, eu 

compro”.  

Os não leitores mais jovens não se referiram à qualidade, mas afirmaram se preocupar 

com o tema, como Edgar: “Minha namorada é estilista e aí, depois que eu comecei o meu 

relacionamento, eu comecei a comprar roupa de moda... olhando mais como estão as pessoas, 
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mais cuidado para combinar mais a roupa, cuidar mais de mim também”. Em outro momento, 

afirmou que há pessoas que são educadas para serem vaidosas, como ele e alguns dos seus 

amigos. Acha que é válido para a pessoa se cuidar, para ficar bonito. No caso dele, “ficar 

bonito para a mulher. Acho que é valido sim, acho legal”. Mas afirma que a vaidade tem 

limites, e o seu é fazer as unhas:  

 
Edgar - Para mim, o meu limite é o que fazer para o meu corpo ficar bom, ficar bem e tudo. 
Tem gente que faz cirurgia para ficar bem, se sentir bem, é válido. Mas uma coisa que até a 
minha noiva tá assim, para eu fazer, eu tenho um amigo que vai na manicure e faz a unha 
dele, mas eu também não aceito muito isso, mas ela tá tentando me convencer e tudo. Mas, 
para mim, é válido sim passar um produto no corpo, passar protetor solar.  

 
Entre os leitores que se situam na faixa entre 23 e 31 anos, que podemos considerar 

mais sensibilizados para as novas demandas direcionadas aos homens, ouvimos relatos 

interessantes. Começamos por Davi, 23 anos, que se mostrou bastante inclinado a se submeter 

à normatização da revista e disse que ela o ajudou a “ser uma pessoa que tem estilo, [...] eu 

andava arrumado, mas às vezes eu via alguns estilos na TV, bandas de rock e acabava 

copiando esses estilos... agora eu tenho meu estilo próprio”.  

Como foi trazida na seção sobre os editoriais, a ideia de estilo presente no discurso de 

Davi e que também atravessa o discurso de Wilian 26 anos, é muito importante na revista e 

Davi, especialmente, parece tê-la incorporado, pois repete a ideia de que é fundamental ter 

estilo próprio, embora a revista recomende um estilo “próprio” para mais de 130 mil homens 

somente no Brasil. De toda forma, a ideia de estilo na revista remete às de marcação social, 

inclusão em um grupo seleto dos que têm bom gosto, são atualizados e modernos, à de 

singularidade, originalidade e mesmo de ousadia de ser/assumir uma nova forma de ser 

masculino. Nesses discursos, estilo não diz respeito somente ao que se veste, mas também ao 

corpo que se tem.  

Guto, 31 anos, também leitor, afirma que é super vaidoso, acha que “tem muito 

homem esquisito, brega etc., o cara até tem um rosto bonito, mas se veste mal pra cacete, 

tenho um amigo assim, e toda vez que tiro sarro dele, ele fala que sou gay, reparando na 

roupa dele...(risos) é um cara bonito, mas se veste muito mal, esquisito no sentido de se 

vestir”. Em outro momento diz que recebe críticas dos amigos devido ao seu estilo de vestir: 

“os amigos tiram sarro, mas nunca me emportei... dizem que é coisa de gay, gola alta, era 

coisa de gay, sempre comparando com gay, que era suspeita e tal”.  

Esse sujeito, além de afirmar que estar na moda e se vestir bem são aspectos 

fundamentais para o homem moderno, trouxe um tema caro aos homens e que tem 

atravessado as questões deste trabalho em discursos de leitores e não leitores: o perigo de 
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cruzar a fronteira e se aproximar do que é feminino ou reconhecido como próprio aos 

homossexuais. Wilian, morador de Bento Gonçalves, que se mostrou bastante convencido das 

vantagens de ser um “novo homem” e inclinado a seguir o disciplinamento da revista com 

relação aos temas desta pesquisa, com relação à moda e cuidados pessoais, afirmou que 

alguns de seus colegas o classificam como metrossexual, e que isso não o desagrada. Afirmou 

ser vaidoso, interessar-se muito pelas matérias sobre moda na revista e que um homem 

moderno precisa saber se vestir bem. Mas disse que ser vaidoso é uma questão delicada na 

cidade onde mora.  

 
Wilian - Uma cidade pequena, dá pra ser moderno, mas não um moderno querendo cumprir 
tudo o que diz... tentando ser mais discreto... tem roupas que você não usaria aqui mais 
modernas... e sim algo mais tradicional... na revista sobre roupas têm algumas bem 
extravagantes... tento não usar algo assim, mais moderno.  

 

Para Wilian, a preocupação com o que podem dizer sobre a roupa que usa não é a 

única limitação, pois afirmou que os preços dos produtos e roupas recomendadas pela revista 

são incompatíveis com o seu orçamento: “não compro roupas do nível que eles têm, claro, 

mas busco algo parecido”. Mas quando fala de esporte, diz que busca “comprar roupas 

adequadas para cada esporte, antes não fazia isso”. Ricardo, 23 anos, também leitor, afirma 

que não poderia comprar alguns produtos veiculados pela revista “até mesmo os xampus, os 

géis são muito caros. Eu acho que eu não teria condição de comprar. Até pode ser por causa 

da direção que a revista tem que é classe A e B, mas tem uns muitos caros.”. Essa é uma 

informação interessante, pois mostra que a revista não vem flexibilizando com relação à  

classe social e ao nível de renda, apesar de as informações do site da editora afirmarem que 

17% dos leitores pertencem à classe C, e do que nos disse esse e outros leitores.  

Quando conversávamos sobre o assunto, Ricardo, que é aluno do curso de Publicidade 

e estava realizando uma pesquisa sobre o mercado de cosméticos masculinos para uma marca 

nacional (uma boa coincidência), trouxe-nos a informação de que a venda desses produtos 

para homens tem crescido muito: 

 
Ricardo - Tem dado muito dinheiro os cosméticos para homens. Tem crescido muito nesses 
últimos anos. Aí, acho que eles se preocupam mais. Eu tava lendo também um artigo que os 
homens que têm mais idade, a aparência é muito bom para encontrar emprego. Então, 
porque eles têm medo de perder para alguém mais jovem. Então, eu acho que é assim. Vai 
incentivando mais o homem a se cuidar mais. Não só pela vaidade, mas pela saúde e pelo 
status [...]. Já existe (nome da marca) Men xampu anti-quebra, grisalho e uso diário. Então, a 
gente tem pesquisado mais sobre outros concorrentes: Natura, a Clear... Investem muito 
dinheiro, tem investido muito mais na linha para homem. Agora a Dove lançou 
recentemente a Dove for Men também.  
P - Você acha que isso tem a ver com a mídia? 
Ricardo - Até pode ser, mas foi isso que eu falei, o homem também está se preocupando 
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mais em se cuidar. A gente viu numa pesquisa que uma amiga fez em que o cara está se 
preocupando mais pela saúde, se tem uma família saudável. O cara que é bem-sucedido 
também se preocupa mais, compra mais produtos, mas não tanto como os outros porque já 
tem família, porque pesa no orçamento familiar. Cada tipo de homem classe A e B, isso não 
tá mais na mídia, tá mais na pessoa que quer se cuidar mais. 

 
Esse discurso aponta alguns aspectos que a revista e os editoriais vêm insistindo: o 

mercado de trabalho vem avaliando os profissionais também pela aparência, criando uma 

demanda por cuidados com o corpo. E uma “boa aparência” tem estreita relação com idade, 

daí os homens mais velhos terem que se preocupar mais com estes cuidados, pois estão 

“naturalmente” em desvantagem em relação aos mais jovens. Para amenizar os efeitos da 

idade no corpo, os/as mais velhos/as precisam, mais do que os/as jovens, recorrer aos cremes 

e outros produtos.  

Parece-nos que essa questão tem íntima relação com o aumento da expectativa de vida 

verificada nos últimos anos que tem levado os/as aposentados/as a necessitarem, ou desejam, 

manter-se no mercado de trabalho. Essas exigências geram as mesmas expectativas nas novas 

gerações, pois ao serem socializados em um mundo do trabalho que tem a beleza e a 

juventude como valores importantes, eles mesmos passarão a se preocupar com aparência e a 

consumir produtos de beleza. O mercado está atento a essas novas expectativas e vem 

investindo em novas linhas de tratamentos cosméticos para homens. Esse efeito já pode ser 

sentido nas pesquisas que o informante vem desenvolvendo, pois afirma que os homens que 

têm família dispõe de menos recursos financeiros para cuidar de si e investem mais na saúde, 

enquanto os mais jovens e solteiros podem investir mais na beleza porque não têm família. 

Então, mais uma vez, temos respaldada nossa afirmação de que a revista se dirige ao homem 

solteiro, uma vez que trata muito mais do corpo do que da saúde. É interessante perceber que 

o futuro publicitário não considera a influência que a mídia – e a sociedade de consumo – tem 

sobre os novos hábitos.  

As questões financeiras não fazem parte do discurso de Sávio sobre moda. Mas esse 

leitor declarou ter limitações com relação ao tema que dizem respeito às fronteiras de gênero, 

uma vez que associa essa limitação às questões de classe, mas não no que diz respeito 

exclusivamente à renda, mas, podemos inferir, ao ethos. Ele, que se declarou homossexual, 

afirmou que  

 

Sávio - O cara pode ser mais vaidoso sem ser taxado de homossexual, mas o preconceito 
impera. Por exemplo, adoro blusas com gola V acho um charme, além de serem mais 
confortáveis. Mas é difícil você achar esse tipo de blusa em grandes magazines como C&A, 
Renner... você encontra em lojas de público de maior condição, como Zara, etc. 

 
 Ele associa a classe social com a possibilidade de flexibilização da moda masculina, 
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pois é nas lojas em que os membros das classes média alta e alta podem comprar que seria 

possível encontrar roupas que, mesmo em um único detalhe, a gola, percebe-se a 

flexibilização da fronteira. O ethos das classes altas permitiria essa flexibilização, enquanto o 

das classes trabalhadoras, sendo mais rígido com relação às normas de gênero, não permitiria. 

E as lojas se adaptam a essa realidade.   

Hélio, 23 anos, não leitor, que também se declarou vaidoso, tocou no mesmo tema:  

 
Hélio - Camisa rosa, eu uso camisa rosa direto. O pessoal: “camisa rosa!”. E o que que tem? 
Eu sou homem, eu posso usar a cor que eu quiser. Nada a ver blusa rosa. Continuo. Se eu 
botar saia eles vão me chamar de escocês. Tô brincando... (a ideia é a de que não há 
possibilidade de lançarem dúvidas sobre sua heterossexualidade). 
 

Ao que parece, apesar do temor da aproximação com a homossexualidade, os homens 

estão se “arriscando” bastante com relação ao uso de roupas e reagindo aos comentários 

“armados” com os discursos da modernização. Como foi dito na seção de análise dos 

editoriais, a revista MH vem investindo nesses discursos e, mesmo antes dela, os primeiros 

anúncios do “novo homem” já traziam os discursos “antídotos” para os mais susceptíveis às 

críticas. Eram discursos prontos que refutavam uma possível reação dos que não estavam 

dispostos a se modernizar e pudessem reagir desestimulando ou agredindo os que adotassem 

as mudanças (RIBEIRO; SIQUEIRA, 2007). 

Além da roupa, o uso de alguns produtos foi citado como reflexo da vaidade. Os 

homens com mais de 40 anos, com exceção de Mauro, apontaram o perfume como produto 

que gostam muito. É o caso de Eraldo, 45 anos, que disse que perfume é sua única vaidade, e 

de Joel, 41 anos, que disse adorar perfumes. O primeiro, nada alinhado com o modelo da nova  

masculinidade, e o segunto bastante inclinado a ele. Mas também Augusto, 33 anos, que 

participou do grupo focal na empresa, destacou o produto.  

 

Eraldo - Eu gosto de andar sempre cheiroso. Para sair eu sempre boto perfume, sempre 
passo perfume. Eu vou para rua, eu boto perfume. Vou jogar bola, eu boto perfume. Sou 
bem vaidoso. Isso aí eu... minha mulher até briga porque ‘caramba, vai ali embaixo, precisa 
botar perfume?’. Isso aí eu gosto. 
 
 
Joel - A esposa até fala ‘por que que você está comprando três perfumes?’. Eu falo: Ué, cada 
dia eu uso um. Então eu uso perfume e o gel no cabelo. 
 
 
Augusto- Eu sou apaixonado por perfume, viciado em perfume. Tenho uma coleção 
gigantesca. Um investimento estúpido. Com o meu perfume, só. 

 

O informante Eraldo disse também achar bacana “os caras que são vaidosos... tem 
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tanta novidade que vai aparecendo aí que... sei lá, hidratante na pele, uma limpeza de pele. 

Isso tudo é vaidade, que eles ficam fazendo”, e que se tivesse dinheiro também seria mais 

vaidoso. Mas, apontou limites para a vaidade, ancorados não nas questões financeiras, mas 

nas referentes ao gênero: “Homem fazer lipo eu acho que não. Vai queimar a gordurinha, vai 

caminhar, vai na academia mesmo. Agora, homem fazer lipo, eu acho que é meio para mulher, 

né? Para quê homem fazer lipo? Tirar uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. Acho que é 

mais vaidade para mulher”.98 E lembramos que Edgar apontou “fazer unha” como o seu 

limite, ou fronteira.   

Essa facilidade masculina de afirmar o gosto por perfumes nos remete ao que nos 

trouxe Lipovetsk (1989) sobre o perfume ter sido um dos primeiros produtos ditos femininos 

que passaram a ser recomendados também aos homens, ainda em meados do século XX. Mas, 

como lembra Veríssimo (2008), como era intimamente relacionado às mulheres e aos 

homossexuais, para alcançar esse público, a publicidade de perfumes precisou relacionar os 

cheiros com a masculinidade, daí as classificações de fragrâncias como “brut” e selvagens 

usadas para caracterizar os destinados aos homens. Então, sendo um dos primeiros produtos 

femininos recomendados aos homens, podemos supor que o perfume já tem um histórico de 

alinhamento com esse gênero, sendo hoje facilmente aceito como um produto masculino, 

tanto que todas as perfumarias têm linhas exclusivas para homens.  

Mas os informantes estão usando mais do que perfume. Por exemplo, Joel e Hélio, não 

leitores, que se construíram como mais alinhados às novas concepções sobre masculinidade, 

disseram ser usuários de cosméticos. E também Sávio, leitor, falou de suas vaidades.  

 
Joel - As pessoas me perguntam: ‘Pô, como é que você faz para deixar o cabelo assim?’. 
Relaxamento completo. Deixo relaxado mesmo e passo o gel. Eu me preocupo com isso aí. 
Eu me preocupo com a apresentação pessoal. Minha apresentação pessoal eu acho que é 
uma coisa que eu posso utilizar para causar uma boa primeira impressão. Eu sou vaidoso e 
reconheço. [...]. Eu gosto de usar (cosméticos). É Natura, aquele 40+, para pele de galinha, 
para ruga. Tem um muito bom que é da Avon, se eu não me engano. É tipo um oleozinho 
que você passa nos cantos dos olhos. Eu não compro para mim. A minha esposa compra e 
diz ‘olha, isso é muito bom’. Aí eu vou e uso. Mas quando acaba eu vou e pergunto: E aí, tá 
faltando aquele esfoliantezinho do rosto. Aí ela fala: ‘Não vou comprar’. Eu pago, mas não 
sou eu que compro porque eu não consigo identificar: Ah, isso aqui é bom para isso e tal  
[...].  
 
 
Hélio - Passo creme na mão, aquele hidratantezinho porque se não fico com a mão áspera... 
mão igual a de pedreiro, pô. Eu sou pedreiro? Não sou, se eu fosse tava bom. Usar teclado 
com a mão áspera! Falar com as pessoas com aquela mão áspera?!”. 

                                                
98 Segundo Castro (2007), se até os primeiros anos da década de 1990 a proporção entre homens e mulheres que realizavam 
cirurgias plástica no Brasil era de 85% de mulheres e 15% de homens, no final da década de 2000 a proporção é de 70% de 
mulheres para 30% de homens. Entre as cirurgias em homens, predominam as plástica na barriga, pálpebra e retirada de 
mama. Informanção que reforça nossa ideia de que esse informante é bastante atrelado às antigas concepções sobre a relação 
entre masculinidade e cuidado corporal/vaidade. Ou vem assimilando pouco as propostas de mudança.  
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Sávio - Uso cremes para o rosto, protetor solar frequentemente também no corpo, quero 
fazer botox, vou fazer com meu namorado que é médico e mexe com isso, [...] sempre fui 
vaidoso, sempre me preocupei em estar bem alinhado, cabelo bem cortado, unhas feitas, 
cremes antiidade. 
P - E você sentia algum tipo de preconceito por ser um homem vaidoso?          
Sávio - Pelo contrário, só ouço elogios 
P - Mais de homens ou de mulheres? 
Sávio - Não, de mulheres apenas.99 

 
Célio, que discorreu sobre a impossibilidade de se ler a revista no transporte público, 

parece  levar para outras esferas a mesma idéia de que há coisas que os homens devem fazer 

escondidos. Ele disse que tem como vaidade usar um creme para área dos olhos que compra 

da sua esposa, que é revendedora da Avon: “O Renew (creme para os olhos da marca Avon) 

faz milagre, principalmente à noite, ninguém vê”. No entanto, disse que usa creme para as 

mãos e um “batonzinho” para proteger os lábios do ressecamento no ambiente de trabalho, e 

que suporta com bom humor os comentários dos amigos “eu uso, tô passando batom, tô, tá me 

chamando de viado?”, e riu quando disse isso. Ou seja, parece que para ele também há um 

limite para a vaidade, ou, pelo menos, em poder demonstrá-la. Sente necessidade de esconder 

o que julga não ser apropriado aos homens. Como afirmamos na subseção anterior, 

consideramos que esse sujeito é um exemplo de homem que ratifica algumas posições da 

masculinidade mais tradicional, mas, ao mesmo tempo, busca mostrar-se alinhado com novas 

concepções de masculinidade.  

Mas há hábitos de vaidade que seriam realmente impensáveis há poucas décadas, mas 

que estão sendo assumidos por alguns homens, sobretudo os mais jovens, embora não sem 

reação.  Entre as características corporais que definiriam a masculinidade na década de 1950, 

DaMatta (2010) enumera a “cara de homem”, em que se viam o cabelo, a barba e o bigode, 

essências da verdadeira macheza. Uma cara que em nada se parece com a do homem da MH e 

com o modelo que alguns informantes vêm adotando. A depilação de partes do corpo, 

sobretudo o peito, e a retirada de pelos da sobrancelha são dois deles. Se pensarmos na 

imagem dos “homens das cavernas”, ou “brucutu”, como nominado na revista, que foi 

popularizada, e que tem como marca a grande quantidade de pêlos, podemos inferir que o 

homem da revista e os informantes mais jovens querem se distanciar dessa figura também 

com relação a esse aspecto. E, mais importante, parecem se afiliar a um estilo de ser 

masculino e heterossexual que não se preocupa com a aproximação com o feminino também 

com relação a este aspecto: a falta de pêlos.   

 
 

                                                
99 Esse informante nos disse que foi casado por 12 anos e que somente suas filhas sabem que ele é homossexual.  
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Ricardo - Não sei se é vaidade, mas eu depilo o peito e as costas. Já os das pernas não 
depilo, só aparo (...). Eu já fiz com cera, com depilador. Agora, por causa da Men’s Health, 
eu comprei um negócio depilador for men. Aí experimentei e não tem dor. Aí achei melhor 
porque acaba muito rápido o negócio, então eu acho que não compensa. Aí, agora não uso 
muitos cremes. Uso creme hidratante e no corpo só.  
 
 
Hélio - Minha sobrancelha junta aqui no meio. Se eu deixar junta até aqui (entre os olhos). 
Pô, ficar igual ao homem das cavernas. Aí, eu tiro direto aqui só do meio. Cabelo, se eu  
tivesse, com certeza depilaria o peito, mas eu não tenho, sou lisinho, natural. Então, por isso 
eu me acho um pouquinho vaidoso.100 
Edgar - Eu faço porque às vezes minha sobrancelha começa a fechar. Minha noiva diz “pô, 
tira aí”. Eu faço mais pela minha noiva do que por mim. Mas depois que eu comecei a fazer 
isso, comecei a aceitar mais. Aí, eu penso: cresceu, já dá para ir lá tirar. 
 
 
Guto - Depilação constante de bigode (na pinça) e peitoral. Possuo poucos pelos e eles se 
localizam na maior parte em volta do bico do peito. Odeio os pelos do peito e do rosto, não 
gosto, pois não são bem definidos, fechados, então por isso eu tiro.  

 
Os três primeiros informantes estão na faixa entre dos 22-23 anos, e sabemos que a 

geração influencia fortemente a adoção de novos comportamentos. Eles revelam o 

surgimento de novas vaidades e de discursos que apóiam essas mudanças, por exemplo, o 

discurso de diferenciação com relação aos “homens das cavernas”, o mesmo argumento 

trazido na Carta do Editor, em setembro de 2008, por exemplo. E buscam construir um corpo 

que coincide com o do homem da capa, ou seja, sem pelos no peito que possam atrapalhar a 

evidenciação dos músculos peitorais salientes.  

Na opinião de Walter, 30 anos, homossexual, mesmo entre os mais jovens ainda pode 

haver resistência em adotar novos padrões de cuidado corporal, resistência que não tem 

relação com a classe social, a localidade ou a profissão dos sujeitos, mas com o reforço da 

fronteira entre heterossexuais e homossexuais. O seu discurso revela também que a 

resistência de alguns homens pertencentes a certos segmentos sociais já pode ser alvo de 

críticas. Ou seja, a crítica conservadora aos que fazem a sobrancelha ou se depilam já 

convive com uma nova crítica aos que não fazem a sobrancelha. Esse informante estendeu 

sua crítica ainda aos que não compram ou são críticos à MH. Ele traz o tema ao falar do 

irmão que é jornalista: 

 
Walter  - Apesar da onda dos metrossexuais nos anos 90, pelo menos aqui no Brasil, a 
grande maioria dos heteros não se cuida como os gays [...] acho que os heteros pensam que 
se cuidar é ofender a masculinidade. Por exemplo, homem fazer a sobrancelha é coisa de 
"viado". E isso não é questão de idade. Tenho um irmão de 23 anos que pensa assim, acha 
que homem não tem que se cuidar.  
P - Mas fazer a sobrancelha é coisa nova, pode causar estranhamento mesmo, não acha?  

                                                
100 Na mesma pesquisa citada acima, Goldemberg (2005) perguntou às mulheres o que elas admiravam nos homens, e muitas 
citaram o peito cabeludo. Mas, ao que parece, o peito sem pelos permite que os músculos fiquem mais evidentes. E sendo o 
peito e os braços as partes do corpo em que mais os homens investem, a depilação faz sentido, embora contrarie o gosto de 
algumas mulheres.    
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Walter  - Não pra um jovem de 23 anos em plena febre EMO. Creio que isso varia bastante 
pela influência cultural e regional e pode até ser estranho para um jovem hetero de 23 anos 
do interior do nordeste ou um jovem que viveu nos anos de 70 e 80, mas alguém que vive 
uma das maiores capitais do mundo pensar assim, pra mim, é pura ignorância porque atrás 
disso está escondido o preconceito. Meu irmão acha que quem lê MH é "Viado"! Só porque 
a revista mostra homens sem camisa, olha a ignorância. Entende o nível de alienação e 
ignorância? Conheço vários heteros e vários gays que são assinantes pelo conteúdo da 
revista e não porque mostra corpos bonitos, até porque tem uma parte na revista que creio 
que gays como eu passam batido, aquela parte de dicas sexuais com a namorada, ou algo 
assim. 
P - Por que você acha que seu irmão tem este tipo de atitude? 
Walter - Sei lá... eu disse que por trás desse estranhamento vem o preconceito, achar 
estranho um homem fazer sobrancelha, depilação, cuidar do cabelo, fazer as unhas, em 
pleno ano de 2010 é pura ignorância e preconceito, rotulação... ah quem faz isso (cuidar do 
corpo) é gay e quem não faz é hetero acredito que no mundo de hoje não cabe mais 
rotulações cada um é o que é e pronto, indiferente do que faz na cama ou com o próprio 
corpo, se cuida ou não cuida entende? 

 
E conclui descrevendo o homem que não compraria a revista, que, mais uma vez, é 

comparado ao selvagem, neste caso, o “ogro”:  

 
Walter - O tipo Shrek, ogro, que não aceita o novo, o diferente. Que acha que homem que é 
homem não precisa se cuidar para mostra a sua masculinidade, tem que beber até cair todo 
final de semana pra provar que é macho, que tem que fumar pra provar sua masculinidade, 
que não faz exame de próstata para não ter sua masculinidade afetada. Esse tipo não compra.  

   

A palavra “ogro” foi usada também na matéria especial sobre beleza publicada na edição de 

outubro e citada anteriormente101. Na matéria o termo foi usado como sinônimo do homem 

que estava no primeiro patamar da linha evolutiva masculina com relação aos cuidados de 

beleza. No texto da revista: “ O ogro. O primeiro ser da nossa linha evolutiva. Digno 

repesentante dos mais primitivos, mal sabe que ja nao precisa afirmar sua masculinidade com 

pelos de sobra – nas costas, no nariz, na orelha...” Ao que parece, assim como os demais 

leitores vêm demonstrando, Walter também vem se apropriando dos discursos da MH para 

construir seu modelo de masculinidade 

Por fim, chamou nossa atenção a forma como a mulher era evocada quando o assunto 

era adoção de novos hábitos, quando o assunto era vaidade. Com exceção de roupas e 

perfume, se eles não reagem à adoção das novidades, pelo menos “chamam” as mulheres à 

conversa para justificá-la. São muitos os discursos que trazem esta ideia, entre leitores e não 

leitores da revista. Comecemos por Joel, que, além do que está sublinhado em trecho acima, 

afirmou o seguinte sobre a compra de cremes para o rosto:  

 
Joel - Tenho até a minha cunhada que vende e tal, eu fico olhando, mas tem que ficar 
pesquisando e tal... aí já tem um que eu utilizo, aí eu sempre compro aquele. Minha esposa 
sempre compra aquele mesmo. 
 

                                                
101 A entrevista com Walter foi realizada em 11 de dezembro de 2009. 
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Fernando, leitor e assinante, afirmou que foi a namorada quem insistiu para que lesse a 

MH:  

 
Fernando - Eu li uma edição que foi minha namorada que comprou pra mim. Eu já tinha 
visto ela na banca, né? Mas, por preconceito eu nunca cheguei a comprar de fato. Aí, a 
minha namorada comprou pra mim. ‘Olha, ó, comprei aqui a Capricho dos homens’. É 
chamada de Capricho. Aí, eu li, achei maneiríssima e assinei. 

 

Eraldo, que afirmou que nunca entrou em uma farmácia para comprar um produto de 

beleza ou higiene, disse o seguinte:  

 
Eraldo - Minha mulher que compra tudo. Ela que compra o xampu, até a escova de dente ela 
que troca, se depender de mim vai ficando. Ela que troca [...]. Até roupa quem compra é a 
patroa mesmo. Se eu for comprar alguma coisa eu falo que gostei, mas não, não vou 
comprar. Aí eu vou embora. Passa um dia, dois, aí ela vai lá e compra. Eu queria comprar, 
acho bacana, vaidade, mas, pra mim, uso pessoal, eu acho muito caro.  

 
Enquanto Benito, “Eu antigamente usava até sabonete mesmo. Depois que eu casei 

minha esposa compra xampu para mim, compra tudo sempre de acordo com o meu cabelo.”. 

Hélio afirmou que usa creme diariamente para as mãos, pois pilota motos e isso deixa as mãos 

grossas, mas frisou sua pouca curiosidade para esse tipo de produto:  

 

Hélio - Esse último creme agora que eu comprei veio da Avon, de onde eu trabalho. Ela viu 
e falou: “Eu tenho um creme igualzinho a esse”. Eu falei: “Então, me dá lá”. Ela: “Bota o 
nome na revista”. Eu botei. Mas não fiquei procurando outras coisas não. Botei meu nome e 
acabou.  
P - Não te deu nem curiosidade de ler a revista, ver outras coisas? 
Hélio - Não. 
P - E na farmácia?  
Hélio - Também não. Pego assim, deve ser bom, é esse, pronto. 
 

Mais adiante, ao falar que costuma tirar alguns pêlos da sobrancelha, evocou outra 

mulher como sendo a responsável pela adoção deste hábito: “Minha namorada. Ela falou ‘tira 

aí com cera, uma vez só, uma vez só’, e pá”. Em compensação, quando perguntei sobre 

sexualidade e sua preocupação em dar prazer à namorada ele, disse que costuma ir a Sexshop 

comprar produtos: “Compro, compro. Vou no sexshop sozinho e compro”. 

Edgar, em diversos momentos, “trouxe a noiva” à conversa como a pessoa que mais 

influencia suas decisões com relação à vaidade, como nos trechos sublinhados em seus 

discursos transcritos acima.   

Embora também não se refira a produtos, Mauro também “chama sua mulher à 

conversa” para justificar seu desejo de fazer uma cirurgia plástica: “Minha mulher que me 

chamou atenção que eu tenho isso aqui muito grande (referindo-se à pálpebra). Minha 

pálpebra cai com isso. E isso aí eu posso resolver no futuro”. Mas quando perguntamos 
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quando ele está pretendendo fazer a cirurgia respondeu o seguinte: “Não por vaidade, um dia 

sim, mas tem que ter oportunidade. Eu to falando que vou fazer, mas não sei se vou fazer”. 

À primeira vista, os discursos desses homens não trazem novidades. Sendo as 

mulheres historicamente relacionadas com a vaidade e ao uso de cosméticos, consultar uma  

mulher sobre o assunto desses produtos seria algo “natural” para os homens. Assim como não 

é estranho, e podemos dizer que seja uma norma de gênero, as mulheres serem as 

responsáveis pelo cuidado, aparência e mesmo higiene pessoal dos maridos/namorados. 

Apesar disso, os seus discursos não valorizam as mulheres por esses conhecimentos. E os 

argumentos que usam para justificar sua ignorância sobre esses produtos – falta de paciência, 

de aptidão, de habilidade, de tempo e de interesse para pesquisar sobre as substâncias e sua 

eficácia – não os desvaloriza e podem até reforçar sua masculinidade. Assim, embora não 

teorizem sobre isso, seus discursos só refoçam “verdades” dadas sobre as normas de gênero 

que justificam a dicotomia e a assimetria.102  

Mas, se os homens estão podendo assumir que são vaidosos, o que foi confirmado sem 

constrangimentos por muitos informantes; se há mais de 10 anos a mídia – revistas, internet, 

televisão, jornais – os vem informando sobre cuidados corporais; se eles vão buscar 

informação nessas fontes sobre sexualidade e vão às lojas comprar produtos eróticos sem citar 

a insistência ou orientação das mulheres para fazerem essas pesquisas e compras, por que 

apontam as mulheres – namorada/noiva/esposa/cunhada/colega de trabalho – como as 

responsáveis, mais do que orientadoras ou consultoras, para a adoção de novos hábitos?  

A questão, ou o que “preocupa” os homens apontados, não parece ser usar ou admitir o 

uso de cremes ou fazer a sobrancelha. A questão é conhecer, investir tempo pesquisando e 

comprando os cremes e saber fazer a sobrancelha. É aí que a ancoragem da masculinidade e a 

fronteira com o feminino ainda se mantém firme, enquanto a fronteira com relação ao uso 

destes produtos vem sendo flexibilizada. Se por um lado “avançam” assumindo o uso dos 

produtos e práticas de embelezamento, por outro mantém a dicotomia de gênero e as 

fronteiras com as mulheres (e também com os homossexuais) a partir da ideia de ignorância, 

falta de aptidão e de tempo para essas compras, aspecto importante em se tratando de um 

homem ocupado profissionalmente. Um lugar onde a MH vem também construindo discursos 

para a flexibilização da fronteira uma vez que se trata não somente de consumo, mas de 

desejo de consumo que implica em ir às compras e conhecer os produtos.   

O discurso de Augusto, 33 anos, transcrito abaixo, nos parece emblemático para o que 

                                                
102 Esta pesquisa não nos permite ir além do que já foi dito sobre o tema, mas seria interessante investigar as demandas 
femininas por transformações no corpo masculino, uma vez que não podemos perder de vista a questão relacional.  
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afirmamos, e vamos fechar esta subseção com ele. O discurso foi construído quando, no grupo 

focal da empresa de navegação, Augusto conversava com Sílvio, 44 anos e Ancelmo, 42 anos, 

sobre vaidade masculina, ou seja, quando conversava com seus companheiros de trabalho. 

Afirma que teve muitos problemas com acne na adolescência, o que até hoje faz com que uso 

produtos específicos para a pele oleosa. Afirma gostar de xampu por causa do cheiro e que é 

“louco” por perfumes e costuma faz investimentos financeiros “absurdos” na compra desse 

tipo de produto, como já foi trazido. Mas enfatizou que não age como as mulheres:  

 
Augusto- Compro lá, se o cheiro combinar, ficar bom depois que lavar, ótimo. Esse vai ser 
aquele que eu vou usar por 90 anos. Mas se não combinar também, vai embora e eu compro 
outro. O cheiro do cabelo me faz sentir bem depois de tomar banho. Mas também não é uma 
pesquisa que você vai na internet buscar, igual minha mulher faz, as cores do batom da 
Lancôme, da Chanel. Não é por aí, é ‘pô, legal’, é por aí...  

 

 

2.4.4 Outras masculinidades...  

 

 

Com relação à orientação sexual já foi colocado inúmeras vezes que a MH tem como 

público projetado homens heterossexuais. Essa informação está explícita a partir das matérias 

sobre sexualidade e fotos de mulheres. Mas a informação sobre o leitor projetado da revista 

ser branco não está tão explícita, mas podemos chegar a essa conclusão pelo apagamento ou 

invisibilidade quase que total dos homens negros de situações que não sejam a prática de 

alguns esportes.  

 Por exemplo, não há nenhum homem negro ou de outra cor/etnia na capa desde o 

lançamento da revista e, apesar de uma mulher negra ter formado um casal com um homem 

branco na capa da edição de janeiro103, não há mais nenhuma negra na revista naquele ano. E, 

com exceção do jogador Ronaldo, Fenômeno (que para muitos/as pode não ser negro) e Usain 

Bolt, o corredor jamaicano recordista mundial, entrevistados em março e setembro 

respectivamente, e de um casal dançando, em 2009, no interior das revistas, o homem negro 

só apareceu com mais frequência nos pôsteres que orientam sobre a prática de exercícios 

localizados e praticando alguns esportes, algo que em nossa cultura é considerado bastante 

próprio aos negros, sobretudo os esportes populares como o futebol e algumas modalidades de 

atletismo, como as corridas. Em outras atividades esportivas, sociais ou nas cenas em que os 

homens estão com mulheres, os homens negros são raros e quando aparecem não ocupam 

                                                
103 Pela primeira vez e dois meses depois de termos levado esta questão ao editor.  
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toda a foto, podendo passar despercebido para alguns/as leitores/as. Essa quase invisibilidade 

e a delimitação do lugar social em que os/as negros/as aparecem têm sido uma marca da mídia 

nacional (SILVA; ROSEMBERG, 2008). 

A ausência de homens e mulheres negros/as formando casal com homens e mulheres 

brancos/as ou mesmo casal negro em cenas amorosas é evidente. Esse fato poderia nos causar 

estranhamento, por se tratar de uma revista que fala tanto de sexo, se tomássemos a ideia de 

que no imaginário social de algumas culturas, incluindo a brasileira, há uma relação bastante 

estreita entre sexualidade exacerbada e negros/as, como nos lembra Laura Moutinho (2004), 

mas teríamos que esquecer que a revista é dirigida ao homem das classes médias e alta e de 

grau de escolaridade, no mínimo, superior.104  

 Conversei sobre a invisibilidade dos negros e negras na revista com o editor, que me 

respondeu o seguinte: “já demos vários pôsteres com negros, seções iniciais de fitness com 

negros. Damos proporcional, né... temos mais brancos leitores que negros, é um espelho do 

leitor da revista”. Argumentei que não havia negros em situações socialmente favoráveis para 

além das atividades físicas e esportes, situações em que esses homens são mais comumente 

retratados na mídia. A sua resposta foi a seguinte: 

 
Editor - Qual é o homem de classe A e B nesse país? É branco, e isso não é culpa minha, 
esse é um problema nacional. Então, se eu tenho que dar algum “aspiracional” pra ele e ele é 
branco, eu tenho que dar um aspiracional de homem branco. Se eu fizesse uma revista 
chamada Raça, lá você encontra 90% de negros. Quando você faz produto tem um target e 
quer vender esse produto. Então você imagina um target X, eu imaginei... eu imaginei não, a 
gente imaginou na Editora Abril um target de um público muito qualificado porque é uma 
informação de alto nível, com caráter científico que órbita um universo de wellness, que é 
um trend mundial dos anos 2000 pra cá e tá chegando ao Brasil agora, e parte do sucesso da 
MH tem a ver com esse trend que é uma tendência mundial de maiores cuidados com o 
indivíduo. Essa informação ainda é muito nova e ainda não foi dissipada. Quem é a pessoa 
mais propensa a receber e entender essa informação? As pessoas mais qualificadas do 
Brasil, pois é uma informação muito nova e de alto nível. Quem está entre as pessoas mais 
qualificadas do Brasil? A maioria branca. Esse não é um problema que eu tenha que 
resolver, eu tenho que fazer um produto que venda. Então eu espelho esse público na 
revista. 
 

 

Os argumentos do editor encontram eco na realidade e nos lembram a ideia de que no 

Brasil a pobreza tem cor, é negra. A desigualdade racial brasileira está intimamente associada 

à desigualdade social, econômica, educacional, uma sobreposição de fatores que maximizam 

aquela primeira e enfatizam os desníveis sociais entre negros/as e brancos/as. E não podemos 

deixar de lembrar que essa desigualdade costuma ser naturalizada, desconsiderada ou 

ocultada, fatores que contribuem ainda mais para sua perpetuação.  

                                                
104 No ano de 2008, a edição de dezembro trouxe um casal negro em uma cena de dança, um homem negro colocando uma 
lente de contato e uma entrevista com Barack Obama.  
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Esse argumento também nos lembra a afirmação de Kimmel quando se refere às 

relações de poder, à dinâmica da invisibilidade que privilegia alguns grupos e o privilégio que 

significa não perceber ess dinâmica. Para ele, “é um luxo que somente pessoas brancas em 

nossas sociedades não pensem sobre raça a cada minuto de suas vidas. É um luxo que 

somente homens em nossa sociedade façam de conta que o gênero não importa” (KIMMEL, 

1998, p. 106). E nos lembra também o que afirma Arran Stibbe (2008) a partir de sua análise 

da MH norte-americana sobre a revista atuar reforçando ideias e estereótipos próprios de um 

tipo de homem, o que tem mais a ganhar com a perpetuação da dominação masculina.  

 Podemos dizer que as diferenças no tipo de exposição de negros/as e brancos/as na 

revista, se por um lado vai ao encontro do perfil socioeconômico do leitor projetado, por outro 

 

parece levar a um esforço de distanciamento da marca MH dos/as negros/as.105 A presença 

marcante de homens brancos reforça a ideia de que é ele que ocupa – e deve ocupar – 

posições privilegiadas na sociedade, exercer os cargos e profissões que vêm sendo valorizadas 

atualmente, representar o padrão de beleza masculina, a ideia de bem-estar e sedução, 

inclusive das mulheres negras se tomarmos a capa de janeiro. O homem branco é o 

protagonista absoluto de ações e atitudes próprias das classes mais abastadas ou, como 

apontou Mosse (1996), o estereótipo da masculinidade normativa. Assim a cor branca da pele 

passa a ser marca de status e de um estilo de vida que é valorizado pela revista. E são também 

as mulheres brancas que encarnam o modelo de feminilidade hegemônica, as parceiras por 

definição dos homens brancos, apesar da referida capa de janeiro de 2009. Quando se associa 

aspectos positivos somente aos/às brancos/as, a ideia de negatividade associada aos/às 

negros/as é reforçada também.106 

De forma mais importante sabemos que na nossa sociedade, de modo geral, e nas 

classes médias e altas, em particular, as questões raciais podem ser bastante complexas e que 

quando inclui a variável de gênero e/ou as relações amorosas interraciais, as perspectivas 

podem ser ainda mais problemáticas. A invisibilidade da mulher negra nas cenas do cotidiano, 

nos esportes ou junto aos homens nas imagens de relações amorosas na MH demonstra que o 

                                                
105 Esse padrão se repete na publicidade televisiva, como afirma Benedito Medrado (2000), onde, no final da última década 
do século XX, 98,3% dos personagens publicitários eram brancos e os negros/as eram apresentados como esportistas, 
músicos ou empregados/as domésticos.  
106 Falando do caso norte-americano, que nos interessa por ser os EUA, a sede mundial da MH, Hull, Scott e Smith apud Lutz 
e Collins (2005, p.100), afirmam que na representação midiática de gênero e raça/etnia naquele país, “as mulheres são 
brancas e os negros são homens”, estando as mulheres negras quase que totalmente invisíveis. Um fato que também 
verificamos na MH. Embora em sua entrevista o editor não tenha feito nenhuma referência às regras editoriais ditadas pelo 
país sede da publicação, os Estados Unidos, com relação à raça/etnia dos modelos, a MH brasileira parece seguir o mesmo 
“modelo” de representação midiática norte-americana referida pelos/as autores/as.  
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ideal feminino, de modo geral, e para essas relações, de modo particular, ainda é o da mulher 

branca. 

Moutinho (2004), em seu trabalho sobre relações afetivo-sexuais “interraciais” (aspas 

da autora), analisa, entre outros aspectos, a estreita relação entre o projeto histórico de 

construção da ideia de nação brasileira, no que se refere às relações familiares e ao modelo 

patriarcal, baseado no gênero e na sexualidade. Essa estrutura se organiza a partir do casal 

branco – homem e mulher brancos/as. No entanto, esse homem pode ter relações com 

amantes “negras/mestiças”, sempre calcadas na dominação e no erotismo. Nessa tríade, o 

homem negro está excluído, cabendo a ele o papel de doador de mulheres, sem, no entanto, 

receber mulheres brancas em troca. Por outro lado, o casal inter-racial, composto pelo homem 

negro e a mulher branca, ameaça a posição de classe e poder do homem branco. Esse casal se 

constitui como desorganizador e poluidor da ordem social ao conceder ao homem negro, 

através do casamento com uma mulher branca, o lugar que era ocupado pelo homem branco 

na estrutura de dominação. As ideias de nação, de hegemonia racial e de gênero dizem 

respeito ao homem branco. A estrutura das relações interraciais da miscigenação brasileira 

responde a essa configuração.  

Podemos dizer que a MH reforça esta estrutura assimétrica de gênero/raça, através da 

ausência absoluta de imagens de casais interraciais em que o homem seja negro e a mulher 

branca; com a raríssima presença de mulheres negras; com a ausência absoluta de negras, 

ilustrando as matérias sobre pedagogia da sexualidade ou no lugar da namorada e/ou esposa; 

com a ausência de imagens de homens negros em posições sociais favoráveis, diferentes da 

posição de atleta. Apesar disso, sequer os entrevistados negros fizeram menção a essa 

ausência e não arrolaram a cor branca entre as características dos leitores projetado da revista. 

E os dois leitores negros, Joel e Ancelmo, fizeram uma avaliação bastante favorável à revista 

e construíram discursos que os alinham ao modelo do “novo homem”, como pode ser 

percebido nesta mesma subseção. Ancelmo, inclusive, afirmou já ter comprado um exemplar, 

apesar de não se declarar leitor. Consideramos este silenciamento dos informantes em geral e, 

de modo especial de Joel e Ancelmo como fruto da naturalização da ausência dos/as negros/as 

na mídia que não é direcionada para os/as negros/as.  

 Mas chamamos a atenção do editor também para a ausência, também, de homens com 

traços asiáticos. Questão que foi respondida com outra pergunta: “O Brasil tem muito asiático, 

não?”. A resposta a esta pergunta seria: sim, o Brasil tem muitos asiáticos e descendentes de 

asiáticos. Nosso país, por exemplo, abriga a maior população japonesa fora do Japão e São 

Paulo – cidade sede da Editora Abril e onde a revista é mais vendida - é onde a maioria vive. 
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E hoje temos algumas gerações de brasileiros (as) com traços asiáticos. Além disso, a revista 

Women´s Health lançada naquele mês de novembro pela mesma editora trazia já na primeira 

edição as fotos de um rapaz negro e um asiático em uma seção intitulada “Em foco – 

relacionamento”. As fotos ilustravam frases consideradas clichês masculinos sobre 

relacionamentos, o que nos permite pensar que as mulheres leitoras da revista podem se 

relacionar amorosa e  sexualmente com homens negros e asiáticos. Ao que parece, a questão é 

a “masculinidade normal” tantas vezes referida pelo editor e já tratada anteriormente. Nesse 

caso o homem negro ou asiático não se encaixaria nesse modelo, assim como o homossexual 

também não se encaixa.  

Como era de se esperar, os homossexuais, apesar de leitores, também não estão 

representados na revista que tem como público alvo homens heterossexuais e que precisa 

frisar essa posição. Trazemos aqui os discursos dos informantes, todos leitores, que se 

declararam homossexuais ou bissexuais. Estes homens gostam da MH porque ela trata de 

temas que as revistas chamadas de masculinas ou para o público gay não trazem: cuidados 

com o corpo e moda. Como era de se esperar, apenas Ricardo, que se declarou bissexual disse 

ler as matérias sobre sexualidade, o que não os impediu de opinarem sobre, por exemplo, a 

forma de abordagem da mulher na revista, como foi trazida na subseção anterior.  

Levamos ao editor a informação de que alguns amigos homossexuais gostavam da 

revista, e que alguns informantes tinham relacionado a revista a esse público. Ele afirmou que 

não há qualquer pesquisa sobre a relação dos homossexuais com a revista, como há pesquisas 

sobre classe social e idade dos leitores, por exemplo. Afirmou que a Editora Abril “tem 

revistas que tocam nisso: a Dom e a Junior fazem isso. A nossa é para um homem comum...” 

e que a MH não visava a esse público.107  

Tomando a ideia de “homem comum”, que traz em si a de heteronorma, trazemos o 

discurso de Sávio, homossexual e assinante, que tem uma opinião interessante sobre a revista, 

apesar de ter leitores homossexuais, não dar atenção a esse público: “São super 

tradicionalistas deveriam se referir ao público gay também. Não se pode separar um hetero de 

um gay, isso é ridículo, todo homem faz tudo igual, faz sua barba, cuida do seu corpo, saúde, 

independente de com quem vai pra cama”. Uma vez que ele compra a revista para se informar 

sobre corpo, saúde, moda, comportamento social, decoração etc., como nos informou serem 

os temas que gosta e lê na revista, sua crítica diz respeito ao silenciamento com relação às 

relações homoafetivas.  

                                                
107 Ambas revistas para o público homossexual. A Dom – contração de “De outro modo” – é publicada pela Editora Peixes e a 
Júnior pela Editora Mixbrasil.  
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Essa é também a opinião de Ricardo, bissexual, que afirma que “a Men’s Health é mais 

dirigida para pessoas que malham, mas não envolve a questão homossexual em 

relacionamentos, podia envolver mais coisas”. As opiniões desses dois informantes nos 

remetem ao que afirma Moita Lopes (2009), sobre a mídia de modo geral. Para o autor, a 

mídia vem silenciando sobre a heterogeneidade das possibilidades com relação à sexualidade 

e ao gênero, que são cada vez mais visíveis na vida cotidiana. Mudanças que vêm 

colaborando para o afrouxamento das fronteiras entre os gêneros influenciadas pelos 

movimentos homossexuais e divulgadas pela própria mídia. Mas, ao contrário, a mídia, e 

podemos dizer também a MH, vem corroborando para a a manutenção dos modelos 

hegemônicos. 

Por outro lado, Denis, homossexual e assinante da revista, em tom de brincadeira, 

duvidou que encontrássemos leitores heterossexuais da MH ao afirmar que essa é a “revista 

masculina mais gay que existe”. Disse ainda que a revista preenche uma lacuna com relação 

aos cuidados corporais que as outras revistas masculinas deixam aberta, “pois não existe uma 

revista gay com interesses desse tipo... como alimentação, moda, comportamento, 

musculação.... então acho que os gays acabaram adotando a revista”. Confirmando o que 

também foi dito por Walter, também assinante e homossexual.  

Quando perguntamos a Walter, homossexual, se havia percebido algum tom 

homofóbico na revista, ele diz que não: “nunca me deparei com qualquer comentário 

homofóbico, mas eles simplesmente ignoram as relações homo como se não existissem”. E 

Denis também não considera a revista homofóbica, mas não por ausência de comentários 

desse tipo, mas pelo excesso de informações que considera interessar aos homossexuais: 

“Porque tudo que a revista mostra, de uma certeza forma, os gays fazem parte dela... 

Relacionado à moda, roupas, produtos de beleza... gay adora essas coisas, mas hetero nem 

tanto”. Ou seja, para ele não pode ser considerada homofóbica uma revista que trata de todos 

os temas que os gays gostam e procuram. 

Os homens idosos e os adolescentes também não são contemplados na revista, apesar 

das recomendações da Política e da OMS. Em 2009, encontramos uma matéria no mês de 

abril que tratava dos avanços da Medicina no que diz respeito ao retardamento do 

envelhecimento. Segundo o editor, são feitas pesquisas para verificar a faixa etária dos 

leitores, e os resultados da pesquisa realizada nos primeiros doze meses da revista apontaram 

que os leitores da revista estariam na faixa entre 18 e 34 anos. Em seguida, a faixa mais larga 

de público é formada por homens na faixa dos 40 anos e, embora tenha leitores na faixa dos 

50 e dos 18, a revista não se dirige a este público. Um fato que chega a ser uma incongruência 
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da própria revista, pois o site da editora revela que 16% dos leitores estão na faixa entre 15 e 

19 anos, faixa definida como adolescência. Perguntamos sobre a ausência de matérias 

direcionadas aos homens idosos e o motivo é que  

 
Editor - Quando você faz um corte no público que é o teu target, você formata o produto 
para aquele target. Então, você tem que ter um corte porque senão não adianta pegar de 2 a 
60 anos, isso dá um problema. O nosso target é 18 a 40. Mas a gente pega gente além de 40 
anos porque não existe produto, publicação masculina para gente de 50. Então, o cara de 50 
procura a Men’s Health porque nós temos informação pra ele também. Mas o nosso target é 
18 a 40. Por uma série de questões, por uma questão de condição corpórea, quando você 
passa dos 40, você tem que ter cuidados um pouco mais especiais. Quando você passa de 
40, o seu hábito de consumo muda. Então, tem uma série de coisas que a gente formata para 
ter um produto redondo, fechado, 18 a 40. Claro que você pega mais e pega menos, mas não 
é o target.  

 

O editor destacou algumas razões para essa delimitação: não é possível produzir uma 

revista que trate de questões masculinas em todas as idades; por condições corpóreas, ou seja, 

o homem acima dos 40 anos necessitaria de matérias específicas para ele, enquanto um 

homem de 40 poderia ler matérias que se direcionassem aos homens de 25; e devido às 

alterações nos hábitos de consumo com relação aos homens acima de 40 anos. Afirma ainda 

que os homens na faixa dos 50 anos lêem a revista porque não existe uma revista específica 

para os homens nessa faixa de idade, então, recorrem à MH. E não há dúvida que são razões 

que dizem respeito à lógica do consumo em que a mídia está implicada.  

No entanto, podemos também apontar outros aspectos dessa escolha. Por exemplo, ao 

eleger o homem da faixa entre 25 e 40 anos como o seu target, a revista ajuda a reforçar um 

modelo de masculinidade que relaciona virilidade, juventude, beleza, saúde, possibilidade de 

construção do modelo corporal ditado pela revista e pela mídia. Ao associarmos essas 

características à heterossexualidade e à cor branca da pele, teremos o estereótipo de 

masculinidade como o definido por Mosse (1996). Esse modelo da revista se relaciona 

também com os discursos sobre corpo, juventude e saúde que a mídia vem propagando e 

reificando, discursos que elegem a juventude como sinônimo de beleza e vivacidade e que 

silencia sobre a possibilidade desses características estarem presentes também nas pessoas 

maduras ou velhas.   

Por fim, o que consideramos bastante interessante com relação às “outras 

masculinidades” diz respeito ao próprio padrão de masculinidade hegemônica, não à sua 

negação, mas a uma possível variação que revela modificações nesse padrão. Perguntamos 

aos informantes como eles descreveriam o homem atual e qual o modelo de masculinidade 

valorizado hoje. Percebemos que nenhum deles relacionou qualidades como força, virilidade, 

invulnerabilidade, agressividade, entre outros atributos que são vinculados ao padrão de 
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masculinidade hegemônica definido por diversos autores/as (ALMEIDA, 2000; CONNELL, 

1997; CORTENAY, 2000; KIMMEL, 1997, 1998; MOSSE, 1996).108  

Diferente disso, elencaram a formação escolar, a independência financeira e uma boa 

posição profissional como elementos importantes para o homem (ainda) hoje, além de “não 

ser machista”, ter cuidado com os filhos, dividir as tarefas domésticas, reconhecer e valorizar 

o trabalho feminino fora e dentro de casa, cuidar da saúde, do corpo e da estética. Aspectos 

que se aproximam do que historicamente é vinculado às mulheres, o que podemos considerar 

como sinais de flexibilização da masculinidade tradicional.  

 

 

2.4.5 Saúde e bem-estar na Men´s Health 

 

 

O tema da saúde na revista está inscrito sob o guarda-chuva de um discurso que se 

tornou hegemônico na Medicina e foi rapidamente adotado pela mídia: o de bem-estar. O 

conceito de saúde é muito abrangente, mas tomaremos o que definiu a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em 1948: “Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de enfermidade”109. Nesse sentido, saúde se identifica com as 

ideias de bem-estar e qualidade de vida, e não simplesmente com ausência de doença. Assim, 

deixa de ser um estado estático, biologicamente definido, para ser compreendida como um 

estado dinâmico, socialmente produzido (BUSS, 2000)110.  

 O conceito de bem-estar é bastante subjetivo, mas pode ser definido como sentir-se 

bem, não ter queixas, não apresentar sofrimento somático ou psíquico, implicando na 

satisfação das necessidades biológicas, sociais, psicológicas. Pode ser ainda fragmentado em 

bem-estar físico, mental e social. Presente na definição de saúde da OMS, tem o mérito de 

incluir as condições sociais, econômicas e locais como determinantes da definição de saúde. 

Mas, justamente por essa amplitude, sua inclusão no texto da Organização provocou críticas 

pela dificuldade de qualificar e avaliar bem-estar, pois isso diz respeito a crenças e valores 

                                                
108 Não fizemos esta pergunta ao informantes F, entrevistado na fase exploratória da pesquisa. E nem levamos esta pergunta 
ao grupo focal, realizado na UERJ, do qual o informante O participou. Fazemos essa ressalva porque esses dois informantes 
claramente se construíram como atrelados a valores tradicionais da masculinidade. Essa pergunta foi incluída em todas as 
outras entrevistas.  
109 No entanto, essa definição não deixou de receber críticas e questionamentos, por exemplo, no que diz respeito à 
impossibilidade de se medir e qualificar o “estado de bem-estar”, impossibilitando sua avaliação externa, e por ser um 
conceito utópico por considerar saudável o indivíduo que tiver todas as suas necessidades satisfeitas, quando se sabe que 
novas necessidades são criadas a todo instante (SEGRE; FERRAZ, 1997). 
110 E como lembram Medrado et al., na Constituição Federal do Brasil, saúde é um direito de todos e dever do Estado.                                                                                                                                                                           
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variados e à forma como cada indivíduo dá sentido ao termo (SEGRE; FERRAZ, 1997). 

Portanto, afirmar que o objetivo central da MH é levar os seus leitores a ter mais bem-estar, 

como fez o editor, significa dizer que suas matérias podem tratar dos temas mais variados e 

serem considerados, em última instância, como temas também de saúde.111 

Embora se saiba que é impossível alcançar o “bem-estar” sem levar em conta ações 

governamentais na melhoria das condições de vida da população, o discurso de  

responsabilização dos indivíduos pela promoção da saúde e bem-estar se tornou hegemônico 

na Medicina e na mídia, fragilizando a possibilidade de surgimento e difusão de discursos 

contra-hegemônicos e beneficiando uma gigantesca indústria de venda de produtos e serviços 

(FRAGA, 2005; PALMA, 2009). O slogan da revista, “Viver melhor é fácil”, escrito em letras 

pequenas junto ao título, deixa claro que a Men´s Health se alinha a esse discurso 

hegemônico. 

Tomando o conceito de bem-estar, podemos dizer que o tema da saúde atravessa as 

matérias que tratam de alimentação, fitness e sexualidade etc. E o atravessamento desses 

temas nas matérias classificadas como especificamente de saúde também acontece, como no 

mês de janeiro: “Você modelo 2009. Como eliminar (ou disfarçar) as imperfeições do seu 

corpo”, com dicas sobre como corrigir braços finos, ombros estreitos, acnes etc. Esses temas 

classificados como específicos de saúde são apresentados em pequenas matérias na seção 

“Mixer” e em matérias maiores ao longo da revista, como a citada.  

Em trabalho que tem como tema saúde e masculinidade e a revista Men´s Health como 

um dos temas discutidos, Romeu Gomes (2008a) chama a atenção para a forma genérica 

como a revista fala de “saúde do homem”, não contemplando a diversidade. E critica a revista 

ao classificar algumas seções como sendo de “saúde”, quando o título da revista aponta para 

uma totalidade de matérias sobre o tema. Assim, “ao mesmo tempo em que se amplia o 

conceito da saúde pela diversidade de temas das seções, reduz-se o conceito à doença, em 

uma seção específica, o que pode dar a entender que nada mais se inscreve no campo da 

saúde” (GOMES, 2008a, p. 104).  

O número de matérias definidas como sendo de saúde varia entre três e quatro, com 

exceção dos meses de março e abril, que trouxeram quatro e uma, respectivamente. As 

matérias podem tratar de alimentação, hábitos que precisam ser adquiridos ou abandonados 

                                                
111O conceito de promoção de saúde não foi citado pelo editor, mas nos parece que também está presente na revista. Ele vem 
sendo empregado há cerca de 20 anos e se relaciona às ideias de Medicina preventiva, mas também à articulação de saberes 
técnicos e populares, à mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, como um enfrentamento à 
medicalização em curso, e mais recentemente passou a representar um enfoque político e técnico em torno do processo saúde-
doença-cuidado (BUSS, 2000).  
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para se obter saúde, exames e cuidados recomendados para cada faixa etária, cuidados no uso 

de medicamentos, descobertas da Medicina etc. Mas podem trazer também temas que 

dificilmente consideraríamos como relacionados à saúde, como no mês de fevereiro: “Choque 

elétrico? Queda? Afaste os perigos da sua casa”, que tratava das situações que podem causar 

acidentes domésticos. Os temas podem variar também de acordo como o período ou estações 

do ano: o mês de janeiro trouxe a matéria “Dê férias às bactérias. Evite as doenças típicas do 

verão. É fácil”, e o de maio “Escudo para o inverno: aproveite o máximo de vitamina C, a 

mais pop que há”.  

Questionamos o editor sobre a delimitação dos temas de saúde e ele respondeu falando 

do perfil do leitor projetado da revista: ela direciona-se ao homem entre 25 e 40 anos, urbano 

das classes médias e alta e com nível de escolaridade superior. Essa delimitação significa que 

as matérias se restringem aos males que atingem de forma mais importante esses homens, 

como, por exemplo, problemas cardíacos, alguns tipos de câncer, obesidade e males causados 

pela associação entre alimentação rica em gorduras e sedentarismo ou resultantes do estresse 

típico da vida urbana e das atividades que supostamente podem desempenhar. As dicas e 

estratégias de promoção de saúde se dão também a partir das delimitações de classe, renda e 

doenças urbanas. E devemos voltar ao que sinalizou Boltanski (1984) sobre o fato de que as 

formas de perceber os estados de saúde e doença e lidar com estes estados variam de acordo 

com a classe social. E acrescentar o que nos traz Le Breton (2007) acerca das percepções e 

estímulos corporais terem relação íntima com o pertencimento social do ator e do modo 

particular com que se insere no sistema cultural.  

Resposta que nos lembra que os produtos midiáticos são construídos a partir de um 

“pacto” entre produtor e receptor. O produtor conhece seu público e sabe o que ele está 

procurando e o leitor procura o produto que melhor lhe convém, um sabe o que esperar do 

outro (MIRA, 2003). Nesse sentido e apesar das críticas que possamos formular à revista por 

deixar muitos homens e temas “de fora” da abordagem da saúde, teremos também em mente 

na análise das matérias o leitor projetado da MH. Caso contrário, os limites para nossa crítica 

serão muito largos, trazendo prejuízo para a própria possibilidade de crítica.  

No entanto, com relação à faixa etária, podemos apontar que a revista não contempla o 

que vem sendo defendido pela OMS com relação à importância do cuidado em saúde entre os 

adolescentes, como forma de prevenção de doenças na vida adulta, e o cuidado com homens 

em processo de envelhecimento, como também já havia sinalizado Gomes (2008a) com  
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relação às edições de 2006.112  

O editor acredita que os homens estão mais sensíveis para os cuidados em saúde, mas 

deixa claro que se trata dos homens modernos que se encaixam no perfil do leitore projetado 

da revista. Perguntamos a ele como são escolhidos os temas das matérias sobre saúde e sua 

resposta também se baseou nesse leitor:  

 

Editor - A gente observa sempre os maiores problemas do homem moderno. Por estatística, 
nós temos muito problema de coração devido ao estresse do homem moderno. Estresse, a 
gente coloca em carreira (matérias sobre carreira). Além de coração, câncer de próstata é um 
tema muito demandado pelos homens e a gente sabe por pesquisa que é um câncer que mais 
atinge o homem brasileiro e mundial. Questões de higiene e beleza a gente dá bem. O 
homem está se modernizando muito, esse público mais qualificado está se modernizando 
muito, está aceitando essas dicas de higiene e beleza que antes não aceitava e que é saúde 
também, saúde da pele. Aparelho digestivo, questões de ligamentos, músculos, nós falamos 
também. 

 

 

Como exemplos de matérias, trazemos as que incentivam a realização de exames, ou 

check-up. Em março, “O exame sangue bom. Assuma o controle de sua saúde e peça a seu 

médico para checar alguns marcadores críticos”. E “Manutenção periódica. Como toda 

máquina de alta performance, seu corpo precisa passar por revisões. Veja o tempo certo de 

cada uma”, publicada em setembro. A primeira diz respeito aos problemas que podem ser 

detectados através de exames de sangue e sugere que os homens comecem “pelo básico”, ou 

pelo hemograma, mas que também solicitem ao médico exames de nível de açúcar no sangue, 

perfil lipídico, C-reatina, PSA (que deve ser feito a partir dos 40 anos) e hormônio 

tireoidianos. Traz informações ainda sobre os procedimentos no laboratório, o que deve ser 

feito antes da consulta e afirma, em uma frase em destaque no texto, que “cortar carboidratos 

e praticar atividade física ajuda você a se sair melhor em alguns testes”.  

Na segunda, o corpo masculino é comparado a uma máquina que precisa de revisões 

periódicas, ou testes, que são apresentados de acordo com a faixa etária – 30, 40 e 50 anos. A 

metáfora da máquina arrefecendo a ideia de que o corpo masculino é forte e resistente, mas, 

mesmo assim, precisa de verificações periódicas “para prolongar a vida do motor, e do 

câmbio...”. E se a palavra câmbio está sendo usada como substituta para pênis, como 

achamos, seria um bom motivo para os homens se cuidarem mais. A matéria aconselha que os 

homens na faixa dos 30 anos façam testes de glicemia, câncer de testículo113, colesterol, 

                                                
112 Em 2008, em junho, julho e outubro foram publicadas matérias que se dirigiam também aos homens acima dos 40 anos. 
Todas tratavam de como manter a saúde e a atividade sexual após essa idade, mas, interessante, as três matérias são ilustradas 
com fotos de homens e mulheres bastante jovens.  
113 Sabo (2005, p. 334), apoiado em dados norte-americanos, afirma que o câncer de testículo, apesar de raro, está em 4º lugar 
entre os tumores que matam homens brancos entre 15 e 34 anos. Ele pode ser detectado através do autoexame, mas este tipo 
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pressão arterial e câncer de pele. Aos que estão na faixa dos 40, que sejam feitos exames para 

avaliação da função renal e do fígado, proteína C-reatina, exame de vista e audição. E que, 

aos 50 anos, realize testes para câncer de próstata e colorretal e osteoporose. A matéria ainda 

diz que o leitor deve se informar sobre os transtornos que o estão preocupando e levar as 

informações ao médico. Que um bom médico deve fazer perguntas sobre histórico familiar, 

pois doenças como diabetes, cardiovasculares e câncer podem ser hereditárias. E que o leitor 

pode solicitar exames ao médico caso o médico não o faça, o que dificilmente acontecerá se o 

homem fizer uma lista de suas queixas e dúvidas para não deixar escapar nenhum dado. E, 

devemos dizer, o texto fala sempre “do médico”, no masculino. 

Podemos dizer que as matérias se dirigem claramente aos leitores projetados no que 

diz respeito à classes social, ou os que se preocupam com seu corpo e percebem as suas 

alterações a ponto de conseguir descrevê-las, conversar e trocar informações com o/a 

médico/a. E, em se tratando de um país que tem um sistema de saúde pública deficitário, um 

homem que tem acesso a consultórios médicos onde as consultas não são necessariamente 

rápidas. Mas é também interessante perceber que o homem é um aprendiz que precisa ser 

instruído sobre o que esperar e como agir diante de um/a médico/as. 

 Por fim, assim como nos editoriais, as metáforas de guerra são empregadas na revista 

para falar de saúde e corpo nas edições de 2009 e em todos os anos. “Vença”, “ganhe”, 

“conquiste” são palavras usadas largamente nas capas da revista. No caso da MH, os inimigos 

da saúde e do bem-estar masculino que precisam ser vencidos são os pneus/pança/barriga e a 

magreza, que precisam ser eliminados pelos músculos; alguns preconceitos típicos dos 

homens tradicionais, principalmente com relação ao uso de tecnologias e produtos de beleza; 

a ignorância com relação à alimentação e ao prazer sexual feminino; o visual ultrapassado; a 

ingestão excessiva de álcool; o consumo de comidas inapropriadas para a conquista de um 

corpo saudável e bonito; a preguiça, o enfarto, o colesterol, o chefe, o estresse, diversas dores, 

a indisciplina e o descontrole. A aliada dos homens nessa guerra é a própria revista.  

 

 

2.4.6 Falando de sexualidade e saúde  

 

Nos interessa nessa subseção trazer algumas discussões sobre a relação entre saúde e 

                                                                                                                                                   
de câncer enfrenta as barreiras da masculinidade dominante, pois os rapazes resistem à ideia de examinar os próprios órgão 
sexuais e, além disso, coloca o pênis em questão, órgão que está intimamente relacionado às concepções de poder, autoridade 
e dominação sexual.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



231 

  

sexualidade a partir dos discursos da revista e dos homens. Começamos afirmando que  

matérias sobre saúde sexual e reprodutiva não são uma constante na revista.  Quando se fala 

de sexo, e muito se fala de sexo na revista, a ênfase recai sobre o prazer, a prática sexual e aos 

hábitos de alimentação e exercícios físicos que podem propiciar, maximizar ou prolongar, 

através dos anos, a possibilidade de atividade sexual masculina, compreendida como 

penetrativa, sobretudo.  

Começamos com um tema que esteve presente nos discursos dos homens, inclusive no 

diálogo entre Luiz e Rob transcrito acima: o câncer de próstata. Gomes (2008b) lembra que 

falar da prevenção do câncer não é o mesmo que falar de outra prevenção qualquer, mas de 

ações que se relacionam com uma série de representações sociais sobre o mal, que o senso 

comum percebe como sendo fatal. Tais ideias podem levar as pessoas, independentemente do 

gênero, a se recusarem a buscar diagnósticos que possam indicar a doença. Mas, sobre o 

exame de toque retal para detecção do câncer de próstata, incide ainda uma variável 

importante: as construções simbólicas da masculinidade que tornam o ânus como um lugar 

interditado ao toque. A possibilidade de uma ereção durante o exame de toque, que pode ser 

uma reação fisiológica, mas também resultado de uma excitação, é um temor e uma barreira 

que os homens têm que vencer para o realizare, pois, como o autor, a vinculação entre ereção 

e prazer são indissociáveis para muitos homens, anulando a possibilidade de se pensar em 

resposta fisiológica.  

Para Bourdieu (2003, p. 32), ao se relacionar sexualidade e poder, o fato de ser 

penetrado transforma o homem, o dominador, em mulher, a que é dominada, e não há 

humilhação maior para um homem do que ser transformado em mulher. Por isso, mesmo o 

exame de toque retal não tendo qualquer conotação sexual, pode fazer o homem se sentir 

fragilizado e humilhado. Gomes afirma ainda que os homens com nível superior de 

escolaridade têm uma atitude mais favorável ao exame, demonstram certa ressignificação ao 

terem que fazê-lo e o realizam com mais frequência, pois seria um mal que evitaria um mal 

maior – embora não se possa ignorar fatores como renda nessa questão –, e são mais críticos 

em relação aos valores da masculinidade que influenciam a recusa ao exame.  

Sobre o exame de toque retal, Célio, 50 anos, que trouxe o tema à conversa de forma 

espontânea, começa dizendo que tem que se fazer o exame de “sangue e tem o toque também, 

não tem jeito, este tipo de exame tem que fazer”. Em seguida afirma que:  

 
Célio - Nunca ninguém fala que fez o exame de toque com seriedade, sempre faz uma brincadeirinha... 
ele sabe que aquilo é essencial pra ele, que o médico é um profissional, mas se ele falar com seriedade 
já muda todo o enfoque de quem está recebendo o informe. Se ele falar com seriedade já vão pensar... 
“ihhh gostou”. Mas aí o cara já fala na brincadeirinha, com piada, mas não foi nada daquilo, mas isso 
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ia amenizar aquilo na mente dele. 

 

Mauro, 52 anos, também falou do câncer de próstata, mas não se referiu aos exames 

que faz: “Eu vou ao médico sempre. E tem o problema da próstata para o homem, né? Então, 

eu vou sempre”. No grupo focal da empresa de navegação, os homens falaram de muitos 

exames e doenças. Referindo-se a uma matéria sobre checkup, eles tocam no tema, mas foram 

sucintos também:  

 
Sílvio - O último aqui é o famoso da próstata (referindo-se à matéria). Quem é que já fez, 
quem é que não fez? 
Ancelmo - Eu já fiz. Vão me perguntar se eu gostei ou não, só vou dizer que eu já fiz. 
Jonas - Já fez? Foi bom? 114 
Ancelmo - Só vou dizer que eu já fiz, mais nada. Gostei do resultado.  
 

 

Joel traz o tema à conversa quando define o perfil dos homens que leriam a revista, um 

homem moderno, e se inclui entre eles:  

 

Joel - Eu leria. E ela é voltada para o homem atual, a sexualidade do homem, a saúde do 
homem, principalmente nessa idade aí, pós 40, da questão da próstata e tal, tem detalhes. E é 
algo que no passado falava-se pouco. Hoje fala-se mais. Esse homem que a gente montou 
aqui. Ele hoje quer saber. O que é câncer de próstata, eu posso ter isso? E os mitos? Você 
tem que ir no médico, o doutor cobra, você vai ter que fazer o teste e não sei o quê. Até 
mesmo isso é interessante, porque antigamente as pessoas talvez escondessem, né? Que 
tivesse um... ah, tenho propensão a ter câncer de próstata, ah, não fala nada para ninguém 
não. Então, fica a gente tendo literatura, revistas que trazer o assunto à tona, você consegue 
trabalhar melhor. Aquele negócio que você antes ficava escondido, agora você vai na banca 
de jornal e tem uma revista falando. 
 

O discurso de Célio revela que não é confortável falar do assunto, mas que o humor 

pode amenizar a situação. Enquanto que falar com seriedade do exame poderia gerar dúvidas 

sobre o que não se pode duvidar: o homem/paciente detestou fazer o exame. No grupo focal, 

de nada adiantou Ancelmo ter feito previamente a observação sobre a provável brincadeira 

que os colegas fariam. O comportamento Jonas confirma o que disse Célio, pois, ao trazer o 

humor para a conversa e “jogar” para Ancelmo a responsabilidade de dizer se gostou ou não, 

esse homem, que também estava sujeito a ser questionado sobre o assunto, desfez 

rapidamente qualquer possibilidade de associação do tema com algo sério. O que revela ser 

uma questão ainda bastante complicada para os homens e que o uso de brincadeira, se 

ameniza o constrangimento de quem relata ter feito o exame, também revela o problema que é 

para um homem admitir que foi tocado e penetrado pelo dedo de um homem.  

                                                
114 Esse informante tem 50 anos, heterossexual, casado, engenheiro.  
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O discurso de Jonas toma outro rumo bastante interessante. Ele não fala de si, mas seu 

discurso aponta a revista como uma saída para os homens que se sentem constrangidos em 

falar do assunto, como os demais informantes. Lembramos que o informante constrói um 

discurso similar quando se refere à possibilidade de a revista ser uma fonte de informações 

para os homens que estão passando por problemas amorosos. Aqui, o tema interditado aos 

homens não é a traição, mas o câncer de próstata e o exame de toque retal. E, na 

impossibilidade de ser tratado como um tema qualquer de conversa entre homens devido às 

mesmas normas que impedem um homem de confessar que foi traído, a revista serviria como 

“conselheira” e fonte de informações.  

 No que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, a revista toma a ideia de que a 

sexualidade saudável é sinônimo de perfeição no desempenho sexual, discurso que Gomes 

(2008a) vem percebendo como frequente na atualidade. Assim, apesar de todas as matérias 

que tratam de sexualidade em todas as edições, em 2009, matérias que tratassem de saúde 

sexual e reprodutiva só foram publicadas em março, maio e setembro. E somente em março 

foram os temas centrais de uma delas: “Circuncisão é para você? Avalie a possibilidade de 

tirar o cachecol do seu pênis”, que entre outras abordagens fala da menor incidência de Aids e 

câncer de pênis nos homens circuncidados. É interessante verificar que a edição de julho – 

“Edição especial vida a dois” –, que afirma trazer “173 truques pra ter mais sexo e monos 

chatice?”, não traz uma só matéria ou dica sobre saúde sexual ou reprodutiva, e só fala de 

preservativo em “Mixer: sexo”, que traz conselhos sobre sexo durante o período menstrual. 

Ao final, sinalizado por um asterisco, traz o aviso de que “a camisinha é o melhor amigo do 

sexo” e que ela é ainda mais importante durante esse período, pois proteje o homem de 

doenças transmitidas pelo sangue e aconselha: “Tenha seu estoque à mão”.115  

Lembramos que as matérias desta edição destinada à vida a dois, fazem menção ao 

sexo, não aos outros aspectos da vida de um casal. (Ver nota 64 na página 128). Apesar da 

ideia de que a edição vai se dirigir ao casal, as matérias silenciam sobre aspectos relevantes da 

vida a dois no que diz respeito ao nosso tema específico: planejamento familiar, contracepção, 

saúde sexual e reprodutiva. Silenciam (ou sub-representam) sobre a figura do homem-pai e o 

homem-marido/companheiro e referem-se muito claramente ao homem que busca fazer sexo 

com inúmeras mulheres. No entanto entre os conselhos não há referência à condutas 

contraceptivas ou para a prevenção de DST (Aids).  

Três matérias já referidas neste trabalho: “O exame sangue bom”, de março e 

                                                
115 Em 2008, matérias cujo tema central eram saúde sexual e reprodutiva foram publicadas nos meses de abril e agosto. Os 
temas foram infertilidade e ejaculação precoce, respectivamente.  
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“Manutenção periódica” e “De pai para filho. O histórico familiar define seu estado de 

saúde”, publicadas em maio, trazem o tema da saúde sexual e reprodutiva. A primeira entre 

vários males diagnosticados a partir do exame de sangue incluía o câncer de próstata e indica 

o de PSA que deve ser feito na faixa dos 40 anos.116  A segunda afirma que o homem na faixa 

dos 30 anos deveria fazer o auto-exame para detectar a presença de câncer de testículo que, 

segundo a matéria, é um câncer raro, mas que se desenvolve com muita rapidez. Ao homem 

de 50 anos recomenda exames de sangue e de toque retal para detecção do câncer de próstata. 

Mas, diferente do esperado, na faixa dos 40 anos não se recomenda estes exames, embora 

saibamos que é a partir dessa idade é recomendado que se comece a fazer a investigação 

através de exames para a detecção precoce desse câncer. A terceira cita o câncer de próstata 

como um mal que tem relação com a hereditariedade. 

Levamos essa questão ao editor, mas, como fizemos a entrevista em novembro de 

2008, nossa pergunta se baseou nas edições daquele ano. Ele afirmou que “havia dado várias” 

matérias sobre esse tipo de câncer. Perguntei se faziam referência ao exame de toque, pois eu 

não lembrava de nenhuma matéria especial sobre o tema naquele ano. E ele respondeu: 

“Imagina. Nós temos uma matéria de câncer de próstata que o abre a matéria (a foto maior) é 

uma mão com uma luva”. Diante do meu estranhamento ele apresentou a edição de abril.  

Trata-se de uma matéria que arrola algums exames apresentados em textos pequenos que 

devem ser feitos pelos homens entre os 20 e os 50 anos de idade e, entre eles, o de toque retal. 

O título do ítem sobre o exame é “Vá para a dedada”. Mas não se tratava, portanto, de uma 

matéria especial como o editor quis fazer parecer. E a foto de uma pessoa (um homem) 

calçando um par de luvas não é uma referência explícita a esse tipo de exame, pois todos os 

exames físicos realizados por um profissional de saúde em um cosultório médico requer esse 

tipo de proteção. Trazemos esse relato para dizer que se para nós a revista vem 

negligenciando com relação ao tema, para o editor não parece o mesmo.  

Em outras matérias de saúde, encontramos o tema da saúde reprodutiva e sexual, mas, 

sobretudo, associado à potência sexual ou à disfunção erétil. Em fevereiro, a matéria 

“Farmácia vegetal. Os fitoterápicos funcionam mesmo” traz um boxe que trata da ação de 

uma erva que pode atuar na disfunção erétil. Em agosto, a matéria “Sua barriga é uma bom-

relógio? A gordura é uma armadilha prestes a detonar” apresentava como sub-temas e efeitos 

da concentração da gordura no abdome: “...disfunção erétil”, “...cansaço durante a transa.” e 

                                                
116 Em um quadro estatístico divulgado na Política, podemos ver que, apesar deste câncer acometer de forma mais importante 
homens a partir dos 50 anos, os homens com idade entre 40 e 49 anos são também bastante acometidos e homens mais jovens 
na faixa dos 20 anos não estão livres deste tipo de tumor. 
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“...monotonia sexual”. Em dezembro, entre vários temas da matéria “Ciência a serviço do 

homem”,117 um deles foi “Seja bom de cama”, que trouxe a informação de que dormir mal 

pode trazer consequências como a disfunção erétil. Em 2009, o uso do preservativo esteve 

presente somente na publicidade da marca Preserv em quase todas as edições.  

Em agosto, a matéria sobre paternidade “Paternidade, preparado para esta porrada? 

Acorde cara! Um dia você vai passar por essa aventura legal, mas que naõ é fácil. Damos o 

roteiro para você não ir à lona” foi publicada na seção “Cabeça de homem” e com relação 

direta à saúde reprodutiva tocava no fato de que o período entre interromper o uso de 

contraceptivos e ter a confirmação da gravidez pode ser de um ano, o que é considerado 

normal. Além desse período o casal deveria procurar um especialista. E, como acontece de 

forma geral na revista – relacionar qualquer tema ao sexo e à sexualidade – essa matéria que 

tem toda relação com sexualidade serviu também para aconselhar o leitor a “treinar” enquanto 

não se confirma a gravidez e informá-lo de que durante a gravidez a vida sexual deve 

continuar a mesma, ou talvez melhor, pois algumas mulheres se sentem mais estimuladas 

sexualmente no período.  

As expressões “porrada” e “ir à lona”, além de trazerem em si as ideias de que ser pai 

é algo difícil, doloroso e que mudará a vida do sujeito, articulam-se com a outros discursos da 

revista que também tomam expressões referentes à guerra, luta, vitória e derrota. Mas o que 

nos causou estranhamento foi a quase ausência de matérias sobre o tema por se tratar de uma 

revista que o editor afirma ser para um homem que forma um casal. No entanto, o quase 

silenciamento da paternidade reforça a ideia de que a revista se dirige a um homem solteiro, 

mesmo que tenha uma relação estável. Aspecto retrucado pelo editor, mas que alguns 

informantes concordam. Mas, no entanto, as matérias trazem a ideia de um novo modelo de 

paternidade que vem sendo mostrado e valorizado também na mídia que inclui a participação 

na educação e nos cuidados com o/a filho/a.  

Mas o novo modelo de paternidade pressupõe mudanças no que diz respeito ao tempo 

investido nos cuidados com o corpo. Um homem casado e que adote a nova postura em 

relação aos/às filhos/as provavelmente terá menos tempo para se dedicar ao cuidado corporal 

e frequentar a academia que um homem solteiro, sem filhos, independentemente da classe 

social. Foi o que nos informou Luiz, quando justificou seu abandono das práticas esportivas 

que realizava desde que era solteiro em virtude da atenção que precisa dedicar aos dois filhos, 

sobretudo ao mais novo. 

                                                
117 Cada subitem dessa matéria era ilustrado com a foto de uma modelo vestindo lingerie.  
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Também levamos ao editor questões sobre a ausência de matérias acerca da saúde 

sexual e uso do preservativo que nos respondeu como está transcrito abaixo. E lembramos que 

trechos desse discurso foram citados anteriormente, mas achamos relevante trazê-los outra 

vez aqui.  

Editor - A gente supõe que há uma informação tão difundida, tão difundida que a gente não 
precisa bater nessa tecla sempre, mas a gente seguramente pinça em várias matérias essa 
informação e diz ‘Ó, não esqueça a camisinha. Ó, vai fazer sexo, vai sair na noite para 
aventura sexual, não esqueça a camisinha’ [...]. Mas a gente lembra sobre a saúde sexual, a 
questão da camisinha.  
P - Então a ideia é que o homem que lê a revista já estaria informado sobre essa questão da 
camisinha? 
Editor - Sem dúvida. A revista Men’s Health é a revista que tem a maior afinidade de 
público A/B da Editora Abril. É um público altamente qualificado, extremamente bem 
informado, de alto nível socioeconômico, de revistas eu digo de interesse geral, né?  
P - É por isso que também que não fala, por exemplo, de DST?  
Editor - Falamos várias vezes, várias vezes, várias vezes.  
P - Mas nas desse ano não vi nenhuma... (a entrevista foi em novembro de 2008, então se 
tratava das edições daquele ano).  
Editor- Nesse ano eu não sei, mas no carnaval passado a gente falou de DST, por 
exemplo.118 
P - Então é como o Ministério da Saúde, só faz campanha contra DST no carnaval... 
Editor - Ficaria muito chato se eu fizesse seis matérias por ano sobre DST. Na verdade, 
estaria subvertendo um pouco o conceito da revista. Por que que eu estaria subvertendo? É, 
quando a gente fala de sexo e relacionamento, a nossa posição pessoal é, pessoal, não, 
ideológica da revista é de que você deve manter um relacionamento contínuo. Por que isso? 
Não é por caretice ou por carolice, mas porque ao manter um relacionamento contínuo você 
consegue mais intimidade com a sua parceira. Ao conseguir mais intimidade você tira mais 
prazer da relação e ao tirar mais prazer você tem mais bem-estar. O que nós buscamos com 
a revista? Bem-estar, em resumo. Então, esse é o posicionamento da revista. Se eu tivesse 
falando de DST o tempo, todo eu estaria contrariando esse meu posicionamento, ainda que 
eu seguidamente fale em sedução, entendeu? Para o homem solteiro, sedução é uma coisa 
fantástica, mas a gente também fala em casal, por exemplo. Como manter uma vida sexual 
ativa, como você manter o interesse pela parceira.  

 
Quando perguntamos sobre os temas mais recorrentes nas cartas dos leitores enviadas 

à redação, ele apontou a saúde sexual como um dos temas, mas não era o mais solicitado 

pelos leitores, o que mais uma vez nos remete ao que afirma Mira sobre o produtor e o leitor 

terem uma acordo e um saber o que esperar do outro. Segundo o editor, a revista recebe “mais 

cartas sobre fitness. Em segundo lugar, sexo, bastante, e saúde sexual, obviamente. E depois 

elas se tornam bastante lineares, nutrição um pouco, saúde um pouco, moda um pouco”. 

 E o editor tem razão quando diz que as informações sobre o uso do preservativo foram 

muito difundidas, sobretudo no âmbito das campanhas de prevenção à Aids, a partir dos anos 

de 1980. Segundo Medrado (2000, p. 256), “a construção de um novo fenômeno social: a 

‘Aids-notícia’” foi um dos aspectos marcantes da epidemia. Mas nos causa estranhamento o 

fato de uma revista que trata de saúde, sexualidade e corpo masculino não publicar matérias 

sobre DST ou Aids no ano de 2009, mesmo que o público alvo sejam homens heterossexuais 

                                                
118 Em janeiro e fevereiro de 2008 não há matérias sobre DST. Talvez o editor se refira às edições destes meses em 2007.  
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das classes médias e alta dos grandes centros urbanos, homens supostamente bem informados. 

Além disso, se na década de 1980 a epidemia estava fortemente marcada pela ideia de que 

eram os homossexuais masculinos os seus propagadores, há alguns anos o conceito de de 

comportamento de risco substituiu a de grupo de risco, incluindo todos/as os/as cidadãos/ãs 

sexualmente ativos/as, independentemente da sua orientação sexual, classe e escolaridade.  

Mas é possível que a ausência de matérias sobre o uso do preservativo tenha relação 

com questões importantes da masculinidade. É sabido que o seu uso não está relacionado 

apenas com o fato de tê-lo ou não no momento do ato sexual, ao conhecimento sobre como 

usá-lo e sobre os número referentes à contaminação por DSTs e pelo HIV, por exemplo, 

problemas que os integrantes das classes médias e alta provavelmente não teriam que resolver. 

O seu uso está intimamente relacionado às questões que dizem respeito à masculinidade e à 

feminilidade. Ensinamentos acerca da masculinidade/virilidade e feminilidade/passividade 

passados desde a infância a meninos e meninas costumam afirmar que os meninos são 

impulsivos e “descontrolados” sexualmente, respeitando as leis do desejo e não da razão, 

enquanto não seria impróprio às meninas serem mais passivas e se submeterem ao desejo 

masculino. Nesse sentido, mesmo para os homens que já saíram da adolescência, interromper 

o ato sexual para colocar o preservativo pode constituir-se como um contra-discurso da 

masculinidade desejada e esperada no que diz respeito ao sexo. Algo que nem todos estão 

dispostos a aceitar ou adotar, pois, além de tudo, sendo uma construção também relacional, 

pode gerar desconfianças nas parceiras, colocando em dúvida a masculinidade/virilidade 

daquele homem. Ao mesmo tempo, aceitar que a mulher tenha e exija o uso do preservativo 

pode se constituir como um contra-discurso do feminino e ser um impeditivo para a 

concretização de uma relação estável, por exemplo.  

No outro lado dessa mesma moeda está o fato de que “iniciada a sexualidade ativa, os 

homens “descobririam” que eles não são os responsáveis pelas consequências de sua 

sexualidade, e isso seria reafirmado a eles pelas companheiras, bem como por profissionais de 

saúde”. Isso se deve ao que foi trazido acima, ou seja, à crença de que o “desejo do homem 

seria quase permanente, em qualquer momento em que se sentisse excitado poderia ter 

relações sexuais. Além disso, para ele seria custoso controlar seu corpo, seria um ‘risco’ fazer-

se responsável” (OLIVARRÍA, 1999, p. 168).119 E tratando de sexualidade entre adolescentes 

e jovens, Vera Paiva (1996) chama a atenção para o fato de que o uso do preservativo pode 

                                                
119As afirmações do autor se baseiam em duas pesquisas realizadas em Santiago do Chile, entre 1995 e 1998. Uma com 
homens dos setores populares e médios altos com idade entre 25 e 69 anos e outra com homens de setores populares entre 22 
e 29 anos. Suas conclusões de pesquisa dizem respeito ao homem de forma geral, não fazendo distinção entre os resultados 
das duas pesquisas.  
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estar condicionado à idéia de virilidade masculina, pois em nossa cultura ser homem pode 

significar ser menos capas de controlar os impulsos sexuais e considerar as necessidades 

femininas. Mas, se nos referimos a uma cultura machista latina, esta percepção e prática pode 

extrapolar a faixa etária.  

É possível concluir que ao silenciar sobre saúde reprodutiva e a inclusão dos homens 

na contracepção, e, ao mesmo tempo, construir esse homem como o que deve buscar e estar 

sempre pronto para o ato sexual, a revista reforça a ideia de que são as mulheres as 

responsáveis pela contracepção e pela gravidez, usando contraceptivos ou recusando a 

concretização do ato sexual, cumprindo o seu papel tradicional. Entretanto, percebemos nos 

discursos dos informantes que essa certeza vem sendo modificada e os homens têm, também, 

se responsabilizado pela gravidez, por exemplo, mas ainda não está sendo explicitada na 

revista. 

Então, como já colocamos na subseção anterior, embora a revista seja considerada 

moderna pelos informantes e, em certa medida, também podemos considerá-la assim quando 

“desafia” os homens a olharem de forma diferente para o próprio corpo, ela reforça certos 

lugares de ancoragem da masculinidade tradicional em aspectos que já foram analisados 

naquela subseção, que inclusive podem repercutir nas esferas da saúde reprodutiva. Assim, 

podemos dizer que – com relação ao que algumas instâncias de saúde como a OMS e o 

Ministério da Saúde vêm buscando ressignificar e alterar no comportamento masculino com 

relação à prevenção de DST/Aids e implicação dos homens nos meandros das discussões 

sobre reprodução e saúde reprodutiva –, a revista parece estar muito distante, embora esses 

temas sejam centrais nos programas de promoção de saúde masculina dessas instituições. 

Podemos supor que a ausência de matérias sobre DST, saúde reprodutiva ou uso de 

preservativo, pelo menos em 2009, tem um motivo mais simples que é o de desvincular a 

sexualidade, tão explorada na revista e tão cara aos homens, das ideias de doença, morte e 

problemas de modo geral e da responsabilização pela concepção.  

 

 

2.4.7 Outras conversas sobre saúde    

 

 

De modo geral os homens mostraram estar atentos às questões de saúde e às novas 

demandas dirigidas a eles sobre essas questões. Começamos por um tema que vem 

frequentando a mídia nos últimos tempos: o câncer de pele. Entre os cuidados e exames 
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indicados na matéria do mês de setembro citada acima e recomendados para os homens na 

faixa dos 30 anos está o que detecta esse câncer. O alerta quanto a esse tipo de câncer tem 

razão de ser, pois, no texto da própria Política Nacional de Saúde do Homem, lê-se que esse 

tipo de tumor não-melanoma foi o que mais apresentou novos casos ano de 2008. Além disso, 

o leitor projetado da revista é branco e pessoas com essa cor de pele sofrem mais deste tipo de 

câncer do que os/as que têm a cor de pele preta. Apesar de a maioria de nossos informantes 

serem brancos, a preocupação com este tipo de tumor foi trazido somente pelo informante 

Edgar, 24 anos, quando conversávamos sobre uso de alguns produtos de cuidado com a pele. 

Mas ele tem motivos especiais para se preocupar:  

 
Edgar - Filtro solar eu uso, até porque eu pego com meu pai, minha família tem... meu pai e 
meu avô tem problema de câncer de pele. Antigamente eu passava o dia inteiro na praia, 
pegava sol e não tava nem aí. Agora eu tô me preocupando mais, aí já coloco na cara, passo 
protetor. Mas ainda falta iniciar o hábito de usar todo dia, eu sei que tenho que adquirir esse 
hábito, mas ainda não faço todo dia, mais para ir para a praia.  

 

No que diz respeito ao uso do protetor solar, apenas Ricardo disse que usa quando vai 

à praia. E Joel, que se declarou negro, disse que costuma usar o produto, mas sua preocupação 

não é o câncer: “Eu preciso usar porque apesar de negro, se eu ficar muito exposto ao sol, no 

outro dia eu me coço todo. Então, eu tenho que utilizar. Eu uso filtro solar, hidratantes. Tem 

que usar”.  

Mas, em relação aos produtos destinados à pele, a revista apresenta mais matérias 

sobre embelezamento que sobre saúde. São inúmeras as matérias e dicas de cremes que visam 

o retardamento dos sinais da idade, a prevenção dos danos causados pela exposição ao sol, o 

controle dos odores corporais etc. Uma marca da sua abordagem de saúde que inclui cuidados 

com o corpo e a estética no leque de ações de promoção de bem-estar.  

Os informantes apontaram os cuidados com saúde como uma prática que deve ser 

adotada por todos. Alguns informantes relacionaram prática de exercícios somente aos ganhos 

estéticos, como é o caso de Hélio, 23 anos. Mas há os que articulam estética e saúde quando 

afirmam fazer exercícios, como é o caso de Fernando, 32 anos, e de Luiz, 42 anos, já referido. 

E os que relacionaram a busca de saúde através da prática de exercícios ou esporte, como 

Eraldo, 45 anos e Benito, 48 anos, que só fazem caminhada. Edgar, 24 anos, Anderson, 23 

anos, que citaram outros exercícios, mas todos justificados pela promoção de saúde.  

 
Edgar - É, a saúde eu acho que... saúde, o que eu falo é... eu pratico surf. Eu gosto de pegar 
onda, não por obrigação. Jiu- jítsu eu gosto de fazer, mas estou fazendo mais por causa da 
saúde mesmo. Minha mãe é diabética, então, eu tenho medo de ter isso e esses são os 
cuidados que é bom sempre ter, fazer exercícios, e tô controlando agora a boca.  
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Anderson - Ah, eu gosto muito, mas é uma coisa amadora mesmo, eu gosto de ir a 
cachoeira, correr... Andar de bicicleta, ir na Pedra da Gávea, Floresta da Tijuca... lugares. Ir 
à praia, piscina, fiz natação já.  

 
No grupo focal realizado na empresa de navegação, os homens com idade entre 30 e 

50 anos reforçaram a ideia de que ter saúde era o objetivo quando se propunham a cuidar da 

alimentação e fazer exercícios físicos, embora o tema da estética estivesse também presente. 

Começaram a conversa sobre o tema a partir das matérias referentes a perda de peso e ganho 

de músculos nas revistas. Em um intervalo da conversa, interferimos solicitando 

esclarecimentos.  

    
Sílvio - Essa história de ganhar músculo, eu acho que já passamos da idade. 
Ancelmo - Eu tranquei a academia. Comecei a pegar ferro lá, mas não rolou não.  
Sílvio - A ideia, pelos menos a minha, é buscar... é ter mais saúde e desgastar toda a toxina 
que a gente bota para dentro durante o dia [...]. Então, e acho que a aparência é algo 
importante para o ego de qualquer um, porque, pô, você olha... Teve uma vez que eu fui 
num hotel e reparei num espelho do teto ao chão, quando saí do banheiro assim, pensei “a 
coisa tá feia, hein?”. É que eu realmente... você busca, né, tentar melhorar de alguma forma. 
Eu já parei, músculo eu não quero não, mas ter uma boa forma, buscar isso, eu quero. 
P - Mas é por causa da saúde ou uma preocupação estética? 
Sílvio - É estética e saúde. 
Ancelmo- Meu negócio é só saúde, estética tô saindo. 
Augusto- Eu acho que é por aí também. Eu acho que é muito mais relacionado a... depende 
da faixa etária, né? Numa determinada faixa talvez você já tenha se afirmado naquilo que 
você tinha para se afirmar e, de repente, a estética é importante, o mundo te olha pela 
estética, mas talvez o maior peso é a saúde, né? Pensar que de repente eu tenho que perder 
peso porque quero ver meu filho se formar da faculdade, etc., etc. Talvez por isso você faça 
exames, então acho que isso tem mais peso pra uma certa faixa etária de maturidade é mais 
relacionado a saúde e tem um pouco da estética, mas se você colocar um peso vai ser 5% x 
95% pra saúde.  
 

Esses informantes elegem três patamares de cuidados com o corpo relacionados à 

faixa etária e à saúde: busca de um padrão de beleza que têm o ganho muscular como 

importante; perda ou manutenção do peso relacionada à ideia da boa forma; e promoção 

somente de saúde. Os mais jovens estariam buscando construir músculos, enquanto eles, 

homens com mais de 40 anos, buscariam manter o peso para garantir a boa forma e a boa 

saúde através de exercícios, o que não exclui a questão estética para alguns. Discursos que 

destoam do que disseram Edgar e Anderson, embora o primeiro tenha um corpo musculos, 

talvez pela prática do Jiu- jítsu. Mas vão ao encontro do que disseram Andre, Wilian, Hélio e 

Guto.  

Entre outros informantes que têm mais de 30 anos, sobretudo os com idade superior a 

40 anos, a questão da idade também apareceu relacionada à prática de exercícios. A ideia é 

que fazer exercícios ajuda a manter a saúde e ainda garante a manutenção de um corpo 

aparentemente jovem, satisfazendo as demandas sociais e profissionais. Mauro, 52 anos, 
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afirmou que “Eu corro e faço uma ginástica três, quatro vezes por semana [...]. Me preocupo 

com a postura e manter a musculatura de certa forma bem [...]. E com a eficiência física 

também [...] manter a postura, ter uma postura cada vez melhor e manter a musculatura o 

melhor possível, [...] faço por saúde”.  

Mais uma vez voltamos aos sujeitos participantes do grupo focal do curso de 

Engenharia na UERJ. Além dos discursos construídos muito interessantes sobre sexualidade, 

aqueles homens construíram outros muito ricos também sobre corpo/estética e saúde que 

merecem ser trazidos aqui. A tendência de vincular a prática de exercícios aos ganhos em 

saúde foi também uma marca desses discursos, mas o informante Rob trouxe aspectos 

clássicos da relação entre masculinidade e saúde, que atravessam os discursos transcritos 

abaixo. Esses discursos foram construídos quando os três participantes folheavam algumas 

revistas. Foi Luiz quem iniciou a conversa dizendo que sempre fez exercícios físicos e que 

prefere os esportes às academias, mas que no momento “estava parado” devido aos 

compromissos acadêmicos e envolvimento com a família. Disse que faz exames patológicos 

todos os anos e vai ao “cardiologista desde os 33 anos, tô sempre me cuidando”. Disse que 

tinha preocupação com a “estética e preocupação da saúde. No meu caso, 42 anos, já tenho 

que começar um pensamento de projetar. Isso que falam de ser sedentário. Casamento, 12 

anos de casado existe aquela relaxada, você come mais, sai menos.”. Revelou que faz 

exames de PSA para diagnóstico de câncer de próstata, mas frisou que era “sem dedada, por 

enquanto, sem dedar, sem dedada”. Curiosamente, o informante Rob, 32 anos, demonstrou 

desconhecer o exame de PSA, perguntando: “Que que é isso?”. Luiz, visivelmente 

espantado, explicou: “PSA, sabe o que é PSA não? Você mede o líquido da próstata...”.120 O 

discurso de  Luiz está atravessado pelas ideias de cuidado com a saúde e de desejo de 

praticar exercícios físicos, mas também de submissão às contingências da vida que o 

impediam de praticá-los.  

Foi curioso perceber a ignorância de Rob com relação ao exame de PSA. E a 

preocupação de Luiz em se defender afirmando que ainda não havia feito o exame de toque, 

mesmo quando, diferentemente de Ancelmo durante o evento de grupo focal na empresa, não 

havia sido provocado.  

Voltamos aos discursos de Rob e Luiz sobre saúde e corpo:        

Rob - E nesse momento tá fazendo algum exercício? 

                                                
120 A sigla deriva da expressão inglesa prostatic specific antigen, ou antígeno prostático específico, em português. No site da 
SBU, encontramos a informação de que se trata de uma “substância produzida pela próstata para ser eliminada junto com o 
sêmem e tem por finalidade auxiliar os espermatozóides na processo de fecundação”. A quantidade de PSA no sangue é 
baixa, mas as células cancerosas aumentam essa concentração, sendo possível a detecção do aumento através de exame de 
sangue específico. Disponível em: www.sbu.org.br. Acesso em 9 fevereiro 2011. 
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Luiz - Nada, esse que é o problema, com essa vida louca de matérias, mas assim que 
terminar pretendo voltar, tava fazendo natação, mas tive um problema de irritação na narina, 
tive que sair. 
Rob - Só inércia... 
Luiz - Só inércia... 
Rob - Eu tenho 32 anos. Há 2 anos atrás tive a crise dos 30, certinhos nos 30 anos. Aí fiz 
744 exames, deu tudo errado... Eu gosto muito de esportes, eu preciso voltar. Eu faço muito 
esporte... deu problema no baço, no fígado, no estômago... um monte de problemas, curei, 
segurei a onda, porque eu faço tudo que é esporte do mundo, mas também tomo uma cerveja 
pesada. Então, eu tive épocas da minha vida que tive destruição estomacal no último ano da 
faculdade, já tinha saído de casa há muito tempo, meu pai tinha separado da minha mãe, não 
tinha um centavo, só comia porcaria o dia inteiro na faculdade e à noite chegava em casa e 
fazia 500 gramas de macarrão com catchup, salsicha e comia na panela e dormia, pá, e 
tomando cerveja o dia inteiro, aí destruí o estômago. Fiz isso um ano, aí destruí o estômago 
completamente. Aí eu tenho gastrite crônica, hérnia de hiato, o fígado tava aumentado e o 
baço também. Defini que não vou mais fazer exame de nenhum tipo. Mas exercício físico eu 
faço sempre e acho pura desculpa esse negócio de não tem tempo. (Parte deste discurso foi 
transcrito na subseção 2.4, mas consideramos importante retomá-lo neste momento) 
Luiz - Com certeza... Se a gente se organiza, sempre tem jeito... 
Rob - Eu, até dois anos atrás, tinha dois empregos, eu trabalhava todo dia no Horto fazendo 
mestrado, namorava, morando sozinho e tô sempre fazendo exercício físico. 

 

Quando o grupo decidiu mudar de tema, interferimos, buscando saber um pouco mais 

sobre Rob elucidar uma questão:  

 
P - E por que você disse que não faz mais exames? 
Rob -Porque eu não gosto de ficar pensando na parte ruim da coisa. Que nem cabelo, tá 
caindo cabelo. Pô, tem amigo meu que toma um liquidozinho, bota um negocinho todo dia. 
Pô, todo dia botando um líquido no cabelo, cara! Todo dia lembrar que meu cabelo tá 
caindo, que eu tô ficando velho. Eu me sinto mal, me sinto estranho.  
P - E você faz o quê? 
Rob - Eu sou policial da Core. Subo favela trocando tiro todo dia, então, eu acredito que vou 
morrer no combate. Eu espero morrer em combate porque eu não mereço uma morte mais 
light que isso. Eu não acho que vou ficar doente, não acho que vou cair de moto, eu ando de 
capacete. Não só morte como me multar, né? Mas, ando com capacete... tem um amigo meu 
que o cara sai de luva, jaqueta, não sei o quê, ‘não, é importantíssimo luva’, nem sabe 
porque é importante. O cara anda todo dia de moto de luva, no verão. O cara vai cair um dia, 
tá preocupado em proteger a mão, pô! (esse trecho foi transcrito na subseção 2.4, mas 
consideramos importante trazê-lo neste momento).  
P - Então, você não é um homem que tenha muito cuidado com a saúde... 
Rob - Não. Eu gosto de exercício por causa da idade. Pode ser pra eu me sentir bem, mas é 
principalmente por causa do meu trabalho e porque eu gosto de praticar esporte mesmo. Eu 
malho o suficiente para diminuir a minha chance de ter lesão. Como eu escalo, eu tenho 
tendinite no ombro, no cotovelo, então eu malho mais para evitar isso. Mas eu gosto de 
fazer esporte.  
 

E compara seu corpo com o motor da motocicleta que acabou de comprar e que, 

apesar de precisar de revisão, só vai levar ao mecânico quando estiver realmente com defeito 

(como já foi referido quando citamos esse trecho do seu discurso na subseção 2.3.3). Um 

homem, como a motocicleta, forjado a ferro, que não abre espaço para fraquezas, angústias, 

culpas, dúvidas, arrependimentos e medos, entre outros aspectos que um homem vinculado à 

masculinidade tradicional deve negar. E ainda com relação à prática de exercícios afirmou que 

a “a maioria das pessoas faz por estética” e que “é um o contrassenso entre estar sarado e 
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estar com saúde”, pois basta observar as pessoas musculosas que freqüentam o Posto 9 em 

Ipanema que, “vai desenrolar com você horas falando do porquê é melhor uma rúcula com um 

alface assim assado porque é saúde, porque faz bem, ele mesmo fala do hábito noturno que 

ele tem”, que inclui o uso de drogas.  

O informante Rob formula discursos de poder construídos a partir da sua profissão, a 

pouca importância conferida aos perigos de morte, seu vigor físico, sua habilidade em pilotar 

uma moto, de praticar esportes que requerem muita força, de ingerir bebida alcoólica, de 

comer em demasia, em ter conhecido “milhares” de mulheres, entre outras formas de 

expressão de poder masculino. Um homem cujo ambiente favorito é a rua, onde se reúne com 

os seus pares para beber, olhar as mulheres e confirmar sua masculinidade. Ele mesmo 

quando diz que ficou muito doente, não expressa fragilidade ou medo, mas reconstrói sentidos 

e se afirma como forte, como vencedor sobre as adversidades e nada temente à morte e ao 

sofrimento, pois segue cometendo os mesmo “deslizes” que o levaram a adoecer.  

Mais adiante, eles começam a conversar sobre alimentação:  

 
Luiz - Vamos para a segunda etapa, a comida. 
Rob - É, a comida. Você tem cuidado com a sua alimentação? 
Luiz  - Eu não.  
Rob - Ah, bom...! 
Luiz  - Eu só como besteira. Eu, se eu falar que eu tenho cuidado, eu tô mentindo, mas eu 
tento fazer o menos prejudicial possível... 
Rob - Ou seja, naquele churrasco semanal, você tira a gordurinha... 121 
Luiz  - Totalmente, totalmente. Eu tiro aquela gordura. 
Rob - E depois da lasanha, toma café com açúcar ou adoçante? 
Luiz - Não, não é... como bem. Não fico naquele negócio de só saladinha, não. Como de 
tudo, mas tenho cuidado com a gordura, procuro as coisas mais diets, mas gosto de comer. 
Esse é o meu grande problema, eu gosto de comer muito. 
Pablo - Eu também como tudo, estou com 115 kg e para comer besteira, se fosse coisa boa, 
verduras, frutas, mas só besteira... 
Rob - Eu tento não exagerar na minha comida do dia a dia. Primeiro, não tem nada que eu 
não coma. Então, qualquer parada inclui legumes, salada, verdura, como tudo normalmente. 
Não gosto de gordura demais, eu tiro, como queijo branco, peito de peru geralmente. Mas o 
outro motivo é que também no fim de semana eu gosto de encher os cornos.  
Luiz - Ah, durante semana eu tento controlar. Se no final de semana eu tiver que sair, não é 
que eu vou comer em exagero, mas eu não fico contando migalinha não.  
Rob- Mas eu exagero, eu exagero, normalmente sábado eu me dedico a fazer a parte de 
exercício físico mais longo. Remo três horas, corro duas horas, e aí eu o tempo todo eu faço 

                                                
121 Stibbe (2008) analisou a MH norte-americana, entre os meses de junho e dezembro de 2000, e afirma que a revista 
privilegia em suas matérias sobre alimentação a manutenção do modelo masculino dominante em detrimento da saúde. Por 
exemplo, são comuns as matérias incentivando o consumo de carne vermelha que, se consumida em excesso, costuma trazer 
consequências negativas para a saúde. Mas, por outro lado, são as principais fontes de proteína, o “combustível” para a 
construção de músculos. Ele traz ainda dois exemplos emblemáticos da relação entre masculinidade e comida: um teste feito 
com mulheres que relacionaram tipos de comida com tipos masculinos em que eram oferecidas imagens como um prato de 
salada, hambúrguer, um bife e um T-bone steak. Ao prato de salada, as mulheres associaram homens lerdos, estúpidos ou 
afeminados; ao filé os homens de classe; ao hamburguer os meninos e ao T-bone, homens grandes e másculos. Na mesma 
edição a revista lançou uma lista do que os homens nunca deveriam se desculpar: gostar de Mcdonalds, não oferecerem a 
alternativa vegetariana e pedir um bife estavam na lista (também havia gostar de armas e ler pornografia regularmente). Não 
há matérias como estas na MH brasileira, pelo menos nos anos de 2008 e 2009, e as matérias sobre alimentação costumam 
estar de acordo com que o senso comum considera saudável.  
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exercício. Aí, á noite, eu tomo dezenas de chopps, comigo é dezena.  
Pablo - No meu país, eu saia 8, 9 da manhã, tomava duas caixas de cerveja... 3, 4 pagantes, 
dava 7, 8 da noite e não tinha voltado, mas hoje eu tomo uma cerveja e em meia hora tô 
dormindo. 
Luiz  - Porre! Tem mais de 22 anos que eu não tomo um porre. Na boa. O último porre que 
eu tomei eu lembro até o dia por causa do dia seguinte. Acordava tão destruído que acabava 
a graça toda de tomar cerveja. Então, eu topo cerveja religiosamente todo final de semana, 
mas enquanto está me dando prazer, beleza. Perdeu o gosto, eu falo, na boa, paro.  
Rob - Eu tenho sangue irlandês, se deixar eu bebo até a morte, não paro de beber nunca. No 
dia seguinte... 

 

É sabido que há uma íntima relação entre masculinidade tradicional e o abuso no uso 

de álcool (SABO, 2005). Que o consumo de bebida alcoólica e a frequência a bares fazem 

parte da socialização masculina, podendo significar um atributo positivo da masculinidade.122 

E que nas sociedades em que beber é um ato coletivo, como a nossa, a abstinência pode ser 

mal vista, causando constrangimentos ao/à abstinente. Mas há um limite nesse consumo de 

álcool, e o excesso não agrega valor à masculinidade, ao contrário, a deprecia, pois o 

alcóolatra perde atributos importantes da masculinidade, como o autocontrole, a força física e 

a honra (NEVES, 2004). Mas também é desqualificado o homem que não bebe. Esses 

aspectos estão presentes nos discursos de Rob quando se auto-promove através do consumo 

de álcool e também na sua crítica ao controle e pouco uso que Luiz faz dessa bebida. 

É interessante perceber então a falsa contradição presente no discurso de Rob quando 

se constrói quase como um “bêbado de final de semana”. Dizemos isso porque o ato de 

alcolizar-se pode agregar valor à masculinidade. Mas há um limite para isso, e podemos 

considerar que Rob “joga no limite” entre a maximização da masculinidade e a perda dela 

quando fala de álcool. Ao que parece, sua declaração de frequente embriaguês é compensada 

quando ele se declara esportista, estudante e profissional dedicado. Ou seja, ele consegue 

beber muito e ainda cumprir suas obrigações, o que reforça ainda mais seus atributos 

masculinos. Enquanto Luiz e Pablo não conseguem fazer as duas coisas. 

O informante Rob não se constrói como alcoólatra. Tampouco seus colegas fizeram 

qualquer referência a isso. Ele, que diz ser esportista e precisar ter um corpo forte e saudável 

por motivos profissionais, parece ignorar as advertências da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem e não se preocupar com alguma aproximação com o alcoolismo 

em nome de um aspecto mais importante, pelo menos naquele momento: a construção da sua 

masculinidade. Rob se mostra alinhado com o modelo tradicional de masculinidade se 

tomarmos as definições de Delma Neves, com relação ao alcoolismo, e de Olivarría (1999) e 

                                                
122 Sobre a relação entre gênero e álcoolismo é muito interessante a tese: ALZUGUIR, Fernanda de Carvalho Vecchi. 
Moralidade, vergonha e doença: a carreira moral de homens e mulheres alcóolatras. Apresentada no IMS/UERJ em 2010.   
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Kimmel (1998), com relação à sexualidade. Autores que trazem a ideia de que essa construção 

na adolescência se faz também através dos discursos espetaculares formulados sobre sexo, 

força e o gosto pela transgressão que os meninos constroem no grupo de amigos. Enquanto, 

na vida adulta, esses discursos estão, e devem estar, em segundo plano, submetidos à 

prudência e à ideia de renúncia. No entanto, não é o que acontece com Rob, pelo menos no 

grupo. E é por isso que acreditamos que, ao falar de álcool, Rob estava falando de sua 

masculinidade construída como hegemônica.   

Por outro lado, Pablo e Luiz parecem não considerar o “abuso” do álcool como 

importantes para essa construção. O discurso de Luiz fala de cuidado, controle e disciplina 

corporal e psicológica em que os maiores desregramentos são os excessos alimentares dos fins 

de semana e parar de praticar alguma atividade física. Mas não nos parece que se alinha ao 

modelo de masculinidade tradicional trazido por Mosse, também disciplinado e contido. 

Parece-nos mais alinhado com o modelo do “novo homem”, que também é o da MH em 

muitos aspectos.  

Os excessos resultaram em problemas em vários órgãos, dos quais parece também ter 

um certo orgulho de revelar. Mas silencia sobre sofrimento e dor provenientes desses males, o 

que é também uma das marcas dessa masculinidade: a negação da dor e a rejeição da posição 

de vítima (COURTNEY, 2000). Constrói-se como vencedor sobre a adversidade que ele 

mesmo criou com o comportamento de risco à saúde, sendo “homem” na causa e na solução 

do problema, o que se confirma quando diz que pratica cinco horas de esporte em um único 

dia da semana, e mesmo na fase em que estava com muitos compromissos, continuava 

praticando exercícios. Praticamente um super herói. E bastante distindo de Luiz que afirma 

não conseguir conciliar suas atividades diárias e ter tempo de fazer exercícios.  

Como já comentamos na subseção anterior, os informantes Rob e Luiz construíram 

discursos bastante antagônicos com relação à sexualidade, aspecto que foi reiterado com 

relação à saúde e ao corpo. Estamos tomando seus discursos como emblemáticos de duas 

conformações de masculinidade: uma tradicional e bastante inflexível, representada por Rob, 

e uma mais contemporânea, ou “nova” e flexível, que tem Luiz como representante. Mas ele é 

flexível em relação ao modelo hegemônico, sem perdê-lo como base. Embora Rob o construa 

como subalterno quando ironiza seus comportamentos restritivos com relação à gordura e ao 

álcool e à sua “inércia”. O que também faz com relação aos seu amigo que se preocupa com o 

uso de luvas, um outro que usa um produto para retardar a queda dos cabelos, os homens do 

Posto 9, que se preocupam mais com a estética que com a saúde.  

Apesar dos discursos de Luiz e Pablo apresentarem algumas marcas que também estão 
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presentes no discurso de Rob, como não se preocuparem em demasia com a alimentação, os 

seus discursos não trazem os traços do exagerado e da auto-promoção a partir desses mesmos 

hábitos. Diferente de Pablo, que se lamenta por “só comer besteira”, Rob fala “com orgulho” 

que se alimentava muito mal, como já havia dito ao se referir ao patriarcado e ao pouco desejo 

de aprender a cozinhar, pois poderia comer “Pizza Hut, China in Box. Eu só como isso, aliás”. 

Práticas que também se associam à ideia de risco para o corpo.  

Podemos dizer que Rob seria o “homem alvo” da revista no que diz respeito às 

mudanças de hábitos em saúde (apesar das críticas que fazemo sa ela), inclusive ele revelou 

ignorar o exame de PSA. No entanto, se tomarmos os seus discursos e somarmos, por 

exemplo, ao que nos disse Eraldo – homem bastante  tradicional e que revelou que vai ao 

médico anualmente, mas que o único exercício que faz é caminhar aos sábados para 

acompanhar a esposa e que “no resto sou sedentário mesmo, só esta caminhada aí mesmo” – 

podemos dizer que os homens que mais seriam beneficiados, ou “mais precisam” das 

informações de saúde da revista ou, pelo menos, da ideia de cuidado com a saúde que ela traz, 

estão interditados de usufruírem das suas informações pelo modelo de masculinidade a que 

estão vinculados fortemente. Lembramos que desqualificou por completo os possíveis leitores 

da revista. Enquanto Eraldo disse que não leria a revista, mesmo que ela estivesse disponível 

em sua casa.  

A revista serve então para os homens que já estão sensibilizados pelas mudanças e que 

as valorizam. Homens que, a princípio, não precisariam dela, a não ser como mais uma fonte 

de informação (mais uma vez, apesar de nossas críticas). No entanto, alguns discursos 

revelam de homens não leitores que podemos considerar sensibilizados pelas mudanças em 

geral, inclusive com relação à saúde, não consideram o corpo da revista como saudável, mas 

como da moda.  

Com relação aos cuidados com a saúde, consultas médicas e exames, os homens com 

mais de 40 anos afirmaram que estão atentos. Trazemos os discursos de que trabalham na 

empresa de navegação que tem como norma para os funcionários a realização de exames 

periódicos. Esses discursos foram construídos em entrevistas: 

Benito - Faço o normal. Também depois que você passa dos 45 anos começa a ir a 
médicos... A parte bucal, né? Dentista. De seis em seis meses ou uma vez por ano eu vou. E 
cardiologista, neurologista e gastro, clínico geral. Isso eu vou uma vez por ano, é um check 
up.  
P - Tem a ver com cobranças da empresa?  
Benito - Não, não. É coisa minha. A empresa, agora o plano de saúde eles até nos 
ofereceram, a gente fez aqui, mas eu já desde os 40 anos eu vou uma vez por ano e faço 
check up [...] É, idade, casamento. A esposa vai tipo em cima.  
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Eraldo - Rapaz, de ano em ano que eu vou ao médico para fazer um check up mesmo. Para 
ver como é que estão as coisas. Exame de sangue, exame de urina, de fezes. Vai no 
urologista, vai chegando uma certa idade. Mas é só isso mesmo. 
P - Por causa da empresa?  
Eraldo - Por causa do plano de saúde. Eu tenho plano de saúde, aí nada melhor do que você 
ir ao médico. Eu só queria fazer meus exames de rotina para ver como é que tá meu 
colesterol, meu exame de sangue, exame de urina, fezes, próstata, não sei o quê. Isso eu 
faço... a empresa só obriga aquele periódico lá.  
 
 
Mauro - Ah, sim. Vou ao médico todo ano. Por que eu tenho problema de colesterol alto e eu 
tenho que me tratar. E agora surgiu a questão de uma possível hipertensão. Eu vou ao 
médico sempre. E tem o problema da próstata para o homem, né? Então, eu vou sempre [...] 
há muito tempo, mais de 20 anos. Eu trabalhei numa empresa que tinha esse hábito, 
entendeu? Então, exigia que os funcionários tirassem um dia para fazer o check up 
completo. E aí eu vi que era bom. Passei a manter a preocupação de estar sempre bem de 
saúde.  
 
 

Célio - É cobrado pela minha esposa, a perturbação não vale a pena, sei que tem a ultra, o 
sangue e tem o toque também, não tem jeito, faz parte. 

 

Também com relação à saúde, alguns homens trouxeram as mulheres “à conversa” 

para justificar seus cuidados, embora em muito menor número do que os que fizeram essa 

relação no caso da estética. O que para nós significa que, no que diz respeito à saúde, há uma 

maior aceitação com relação ao auto cuidado, demonstrando que nesse aspecto as fronteiras 

com o feminino estão mais tênues, o que pode significar que a recusa ao cuidado com saúde 

não seja um lugar tão mais firme para a ancoragem da masculinidade. Ou que cuidar da saúde 

tenha ganho conotações diferentes do “afeminar-se”, como modernizar-se e conscientizar-se, 

palavras que estão na moda também.  

Tony, casado, 45 anos, também funcionário da empresa, relaciona a ideia de ir ao 

médico com estar doente, o que o fez desconsiderar a consulta médica realizada anualmente 

por exigência da empresa “ir a médico”:  

 
Tony - Tinha uns 15 anos que eu não ia a médico, ia anualmente porque tem os exames da 
empresa que é obrigatório, mas ir a médico não, por motivo de doença minha tinha uns 15 
anos. Mas aí, em julho, peguei uma gripe forte, e teve aquele negócio da gripe suína, aí eu 
fui e fiz uns exames, aí viu o negócio da pressão, fiz vários exames, ai eu voltei a fazer 
exercícios...” 
 

Sua percepção pode ter razão de ser. Conversamos com a assistente social da empresa 

que nos informou que o exame periódico é muito “fraquinho”, superficial, quando o médico 

só solicita os exames básicos como hemograma, exames de fezes, urina e eletrocardiograma. 

Ir ao médico para Tony significa mais. Ideia que também marca o discurso de Eraldo 

transcrito acima, quando diferencia o check up que faz anualmente do exame periódico que a 

empresa o obriga a fazer: “empresa só obriga aquele periódico lá”.  
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Hélio, 23 anos e também funcionário da empresa, bem mais novo que os outros 

homens, afirmou que só vai ao/à médico/a em caso de emergência, e de forma periódica só 

pretende começar a ir “depois dos 30 anos... mas só mesmo mais ou menos depois dos 40 que 

o pessoal costuma ir, né?”. Enquanto Edgar, igualmente jovem, afirmou que costuma ir à 

dermatologista porque tem problema de alergia e faz “exame de sangue duas vezes ao ano. 

Mas tudo mais pro controle da glicose, porque quando eu tinha 17 anos de idade e teve uma 

época que eu fiz exame de sangue e deu o limite. Aí cheguei a fazer a bateria de exames de 

sempre, mas tava tudo normal, mas tenho que ficar controlando isso”. 

Entre os leitores, os únicos que destacaram a questão da saúde desvinculada da estética 

foram Sávio, 42 anos, e Walter, 30 anos. O primeiro disse que tem muito cuidado com a 

alimentação e vai à nutricionista: come pouca carne, só bebe socialmente, come muitas frutas 

e bebe muita água. Mas afirma que todo esse cuidado se deve ao fato de que sofre de 

hipertensão hereditária e de ter sofrido um infarto um ano antes de nossa entrevista. Por isso, 

precisa sempre estar atento à saúde e costuma consultar a internet, fazer consultas médicas e 

resolveu comprar a revista para ter mais informação. E conclui afirmando que os homens têm 

mudado com relação aos cuidados com saúde, “mas ainda existem muitos trogloditas que 

sequer vão ao médico cuidar da saúde”.  

Walter, falou de saúde quando relatou que a revista o “incentivou a cuidar do corpo, 

parei de fumar há dois meses e voltei a fazer natação. Eu já tinha uma vontade interna de 

parar de fumar e tinha em mente que isso deveria acontecer por volta dos 30 anos, mas com a 

leitura da revista esta vontade de me cuidar aumentou”. De toda forma, por ter problemas 

sérios de saúde, Sávio se mostrou muito mais engajado em seus cuidados de saúde, além de 

ter se construído como um homem extremamente vaidoso. Os demais, apesar de apontarem as 

matérias sobre saúde como importantes, acabam falando muito mais de cuidados com o corpo 

e algumas vezes sobre alimentação, relacionados com os cuidados corporais. A constatação de 

que a saúde não é o tema central da revista se reforça com o silêncio dos leitores.  

Mas os homens participantes do grupo focal da mesma empresa também falaram das 

suas práticas em saúde. Um deles, Jonas, solteiro, 50 anos, trouxe à conversa a questão dos 

entraves culturais que impedem muitos homens de buscarem os serviços de saúde e 

consultórios médicos e que ajudam a manter as diferenças entre os números referentes à 

morbidade feminina e masculina. E, por isso, terminamos essa subseção com os discursos 

desses quatro homens.  

 
Sílvio - É, mas o que a gente faz é sempre obrigado, né? Por exemplo, agora, a empresa que 
falou “vamos fazer todo mundo o exame essas e essas coisas”. Eu só fiz por causa disso. 
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Agora, realmente to correndo atrás, to tomando lá uns dez remédios ou mais. Mas só porque 
eu fui obrigado, assim, mais ou menos... Senão jamais eu ia me tocar. Ou só iria me tocar 
quando acontecesse alguma coisa. 
Mário - Todo ano fazer um... 
Sílvio - É que nem assalto, só coloca grade na janela depois que é assaltado.  
Augusto- Eu faço exames anualmente na parte de manutenção, pelo fato de eu pertencer a 
fatores de risco, de obesidade, de cigarro, de estresse. Então eu tento fazer.  
Mário - Eu faço anualmente também. Eletrocardiograma, teste físico.... 
Ancelmo - As mulheres já fazem isso bem...  
Jonas  - Pra elas já é normal.  
Ancelmo - Os homens é que não fazem muito bem. 
Lúcio - Os homens não são muito preocupados... 
Ancelmo - São muito menos preocupados que as mulheres. Por isso é que elas estão vivendo 
mais. A gente tem que ficar esperto. 
Jonas  - É, acho que é até de cultura, né? 
Ancelmo - Exatamente.  
Jonas- Cultura latina, né? Não cuidar demais. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Podemos dizer que uma revista masculina nos moldes da Men´s Health e um modelo 

de masculinidade como o do “novo homem” têm lugar em uma sociedade herdeira de grandes 

transformações sociais ocorridas no pós-guerra que, entre outros efeitos, propiciou o 

surgimento dos movimentos feministas que reconstruíram o conceito de gênero e 

redesenharam as discussões acerca da sexualidade. Tendo a instabilidade e a fluidez como 

marcas, elegeu o corpo como locus privilegiado de construção da auto-identidade. Uma 

sociedade e uma cultura de consumo que se reproduzem, gerando incessantemente novas 

necessidades, produtos e consumidores/as. Um tipo de sociedade que construiu e acolhe as 

ideias de promoção da saúde e bem-estar apoiadas na responsabilidade individual. Que vem 

convivendo com a marcante presença da mídia e da publicidade como fontes de informação e 

como promotoras e divulgadoras de produtos, gostos e de mudanças sociais. Se esta sociedade 

possibilitou o surgimento da Men´s Health, a publicação pode nos revelar algumas facetas de 

como vem se estruturando a dimensão simbólica do masculino.  

 Destacamos nesse leque de transformações e movimentos, o fato de que os homens 

vêm, desde a década de 1960, atravessando um período especialmente importante de 

questionamentos de valores essenciais da masculinidade tradicional. E demandados 

abertamente a abandonar alguns aspectos reconhecidos como fundamentais na construção da 

identidade masculina heterossexual como a homofobia e o sexismo. Demandas que têm suas 

origens sobretudo nos movimentos feministas e homossexuais, mas também em instituições 

relacionadas à saúde, por exemplo. E nos chamam a atenção para a necessidade de se repensar 

e alterar certos comportamentos com relação à saúde, ao corpo e à sexualidade. 

 No que concerne ao nosso trabalho é importante dizer que a mídia se tornou o veículo 

de divulgação desses novos pleitos através de noticiários, campanhas de movimentos sociais e 

governamentais e também da ficção, sobretudo a televisiva. Mas, como apresentamos neste 

trabalho, também a mídia impressa vem atuando como propagadora e demandante de 

mudanças no universo masculino. No caso da Men´s Health, podemos dizer que suas 

demandas vão ao encontro, algumas vezes, de demandas sociais, culturais e políticas. Mas, de 

forma mais importante, alinham-se aos pleitos e necessidades econômicas próprias da etapa 

atual do capitalismo.  

 Com relação à revista, elegemos neste trabalho três aspectos que vêm sendo 
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problematizados com relação aos homens, temas centrais da revista: corpo, saúde e 

sexualidade. Sobre o corpo, tema principal, ficou claro que a MH investe especialmente nas 

mudanças estéticas. Ou seja, mudanças relacionadas com o embelezamento e com novos 

padrões corporais que requerem o uso de novos produtos e serviços a serem consumidos pelos 

homens, não propriamente a saúde. Isso nos leva a afirmar que a revista responde mais aos 

apelos da sociedade de consumo – e não a outras instâncias que objetivam sensibilizar e 

estimular os homens a agirem sobre o corpo, buscando efeitos sobre a saúde e não sobre a 

estética.  

A revista ainda vai ao encontro de antigas demandas por um corpo musculoso e forte 

que espelhe melhor o padrão de masculinidade reconhecido como dominante em nossa 

sociedade. Um modelo corporal que em muito se parece com o que vem sendo tomado como 

o estereótipo masculino desde o final do século XVIII, como vimos. O corpo moldado sob 

este padrão é reificado como o “caminho seguro” para a obtenção de sucesso sexual, social, 

profissional. Um corpo que encarna em seu exterior valores e marcas tradicionais da 

masculinidade, como o vigor, a virilidade, a força, a coragem e também a violência. E é 

importante dizer que, apesar de não ser um modelo corporal criado na contemporaneidade, 

este corpo até há pouco tempo não estava tão presente na publicidade e na mídia. O modelo 

corporal dos anos 1980, quando começaram os estímulos à atividade física com ênfase na  

corrida, ou cooper, não era musculoso, mas magro.    

 E não podemos esquecer de outros aspectos envolvidos nessa questão. A ênfase nos 

investimentos sobre o corpo nos remete ao conceito de poder em Foucault (1993) que, por 

meio de inúmeras tecnologias e saberes, articula-se em torno do seu disciplinamento, do 

controle e regulação sobre a vida dos sujeitos, maximizando sua utilização na sociedade 

capitalista. Em todas as edições são oferecidas inúmeras informações acerca do corpo, 

sobretudo médicas, sobre como torná-lo belo e os benefícios que esse corpo pode trazer. 

Características que também nos remetem ao teórico, quando afirma que “o poder, longe de 

impedir o saber, o produz”. Esse poder é mais forte, quanto mais produz efeitos positivos ao 

desejo e ao saber (FOUCAULT, 1993, p. 148).  

 Em outro texto, Foucault (1985, p. 244) afirma que, ao definirmos o exercício do 

poder como um modo de ação, de “governo” dos homens uns sobre os outros, não podemos 

perder de vista a ideia de liberdade como um elemento importante. “O poder só se exerce 

sobre ‘sujeitos livres’, enquanto ‘livres’ – entendendo-se por isso sujeitos individuais ou 

coletivos que têm diante de si um campo de possibilidades onde diversas condutas, diversas 

reações e diversos modos de comportamento podem acontecer”. Em sua concepção de poder, 
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não há conflito entre este e a liberdade, mas uma relação. No entanto, se a liberdade é nesse 

jogo uma condição da existência do poder, ela é determinada por ele. A partir dos discursos da 

MH e de alguns homens acerca do corpo (e também saúde e sexualidade), podemos dizer que 

as ciências médicas, a mídia (a revista) e a publicidade constituem-se hoje como o poder que 

faz agir, ao articular discursos atravessados pelas ideias de liberdade, mas também de 

disciplina (FOUCAULT, 1993, 2009).  

 No que diz respeito às mudanças na masculinidade com relação à saúde, podemos 

dizer que a MH vem se afiliando e propagando o discurso hegemônico de bem-estar; 

individualização da responsabilidade sobre a saúde e o adoecimento e da busca da 

longevidade. Aspectos que, nesse discurso, relacionam-se de forma estreita com novas 

concepções sobre sexualidade masculina, e que também são assim construídos pela revista. 

No entanto, está claro que estes discursos se dirigem a um público que pode, em princípio, 

atender a esses apelos, pois dispõe de condições financeiras para comprar os alimentos 

recomendados, frequentar academias ou morar em bairros que oferecem condições urbanas 

para a prática de exercícios. Um público que valoriza e deseja o modelo corporal e de saúde 

que a revista divulga, como nos aponta Boltanski (1984).  

 A revista não tem trazido de forma importante temas que consideramos relevantes à 

articulação entre saúde e sexualidade. Apesar de o editor afirmar que os homens que vivem 

uma relação estável são também alvos da revista – fato que em nada altera a nossa crítica –, a 

MH silencia sobre planejamento familiar, repetindo um padrão cultural que sinaliza para os 

homens que eles podem se abster da responsabilidade e da decisão sobre a gravidez. Com 

relação ao uso do preservativo, quando é referido na revista, só faz menção à prevenção de 

DSTs e Aids, não levando em conta que se trata também de um método contraceptivo. Mesmo 

assim, o uso do preservativo é quase silenciado na revista, aspecto defendido pelo editor com 

o argumento de que o público alvo da revista já estaria informado sobre o assunto. Isso revela 

que ele não leva em conta o uso do preservativo como contraceptivo. 

 Ao que parece, a pouca preocupação com o tema é tão natural que o editor não se dá 

conta de que, ao silenciar sobre o uso do preservativo e da saúde reprodutiva, está reforçando 

padrões e se dirigindo ao “antigo” homem, não ao “novo”. Desconfiamos que não é 

aconselhável falar muito sobre assuntos que interferem diretamente na liberdade e nas práticas 

sexuais masculinas e não se deseja inovar tanto. Ou seja, seria inconveniência atrelar a 

liberdade e o prazer sexual – aspectos ressaltados na revista e fundamentais para a 

masculinidade tradicional –, aos “entraves”, como doenças ou preocupações com gravidez. 

Um contrassenso para uma revista que se diz moderna e se chama Men´s Health. Mas não 
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para uma que articula o “antigo” e o “novo” homem e que precisa negociar certas mudanças 

com eles, tendo em jogo sua aceitação no mercado. Além destes aspectos, mudanças desse 

tipo no comportamento sexual masculino não trarão alterações significantes em seu padrão de 

consumo. Podemos dizer então que, quando o assunto é saúde sexual e reprodutiva e 

responsabilização/inclusão dos homens nas discussões sobre reprodução, encontramos 

fronteiras bastante resistentes na revista com relação à masculinidade.  

 De toda forma, e apesar de nossas críticas, devemos reconhecer que a revista inova ao 

falar de saúde para os homens – tema tão caro à masculinidade – e de cuidados com a estética. 

Esse aspecto foi reconhecido por informantes, leitores ou não da revista, que vêm se 

mostrando mais preocupados com a saúde. No entanto, temos que levar em conta que apelos 

para cuidar da saúde têm sido feitos de modo insistente pelos governos e instituições de classe 

e divulgados pela mídia de diversas formas. Não atender aos apelos e refutar a ideia de que é 

importante se cuidar pode colocar o indivíduo em situação desconfortável. 

 Com relação à sexualidade, além do que já foi falado nesta subseção final, retomamos 

algumas considerações de Michel Foucault. O termo surge no momento de construção do 

capitalismo (FOUCAULT, 1985) e da instauração do poder disciplinar, aspectos relevantes em 

uma revista que afirmamos ter estreita relação com a sociedade de consumo, ou com a etapa 

atual daquele sistema econômico. Na sociedade que se instala, dar sentido às práticas sexuais 

e colocá-las em discurso são estratégias do poder disciplinar que toma a sexualidade como 

lugar privilegiado do seu exercício. Na revista, a sexualidade é colocada em discurso através 

de normas e verdades sobre seu exercício, mas atravessa também matérias que tratam de 

outros temas. Está intimamente atrelada aos discursos sobre o corpo, uma vez que o corpo que 

mais proporciona prazer e é capaz de exercer a sexualidade, ou de fazer sexo, é o musculoso, 

sem gordura, bonito e ágil, como os retratados nas capas da revista. A sexualidade na revista é 

corporal, é sobre o seu corpo e o da parceira que os sujeitos devem agir, colocando em prática 

as técnicas recomendadas pela publicação para ter um bom sexo. O psicológico fica em 

segundo plano, embora para proporcionar e obter mais prazer recomende-se agir para atingir o 

nível psicológico da parceira a fim de quebrar alguns tabus sexuais femininos.  

 Destacamos ainda o fato de que o tema da sexualidade está bastante presente nas duas 

seções de cartas dos/as leitores/as. O interessante destas seções é que são os sujeitos que 

demandam as regras e normatizações da sua sexualidade. Ao “confessarem” suas dúvidas, 

medos e desejos, colocando em discurso as suas práticas sexuais, os sujeitos propiciam à 

revista a oportunidade de exercer poder sobre eles a partir da recomendação de condutas, 

normas e verdades sexuais através das respostas às suas cartas. Acreditamos que essas 
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demandas se transformarão em temas mais gerais, trazidos em edições seguintes, enquanto as 

normas serão transmitidas para todos/as. Uma estratégia de saber-poder referida por Foucault 

(1997) com relação a outras instâncias e instituições que também incitam a confissão, como a 

psiquiatria e a Igreja. 

 Mas, de forma interessante, foi nas respostas a estas cartas que percebemos os 

discursos mais “modernos” e questionadores de aspectos importantes da masculinidade 

tradicional. Entretanto, não devemos perder de vista que essas recomendações se dão dentro 

de limites e fronteiras estabelecidas para as condutas sexuais dos homens heterossexuais em 

nossa sociedade. Uma liberdade sexual cercada por normas que a revista trata de respeitar.  

 À modernidade presente nas respostas a algumas cartas, devemos acrescentar um 

aspecto especialmente interessante da revista com relação ao tema: sua pedagogia da 

sexualidade. Esse aspecto, tão frequente em revistas femininas, constitui-se como um tema 

novo entre as revistas masculinas e foi apontado como uma marca de modernidade da 

publicação por muitos informantes. No entanto, não podemos esquecer que a ideia de 

proporcionar prazer à mulher – foco principal dessa pedagogia e arrolada pelo editor como 

um aspecto moderno da revista –, está atrelada à ideia de que o prazer proporcionado deve 

retornar ao homem de forma maximizada. 

 Há um aspecto curioso com relação às matérias sobre pedagogia da sexualidade. 

Embora possa parecer contraditório, alguns discursos apontam que, além das fotos de homens 

sem camisa nas capas e dos apelos por investimentos no corpo, essa pedagogia da sexualidade 

constitui-se como um aspecto que ajuda a lançar dúvidas, se não sobre a “orientação sexual” 

da revista, sobre a “qualidade” da masculinidade dos leitores dessas matérias, que podem ser 

construídos como masculinos subalternos também.  

 Entretanto, também podemos dizer que o aspecto inovador presente nessa pedagogia 

diz respeito às práticas sexuais, não levando a reflexões sobre mudanças mais profundas com 

relação ao tema. A revista, por exemplo, silencia sobre a sexualidade homossexual, aspecto 

que foi reclamado por alguns informantes leitores homossexuais. Parece claro que o 

silenciamento absoluto sobre a homossexualidade é parte do empenho de negação da 

proximidade com esse público e a manutenção do espaço comercial da revista. A esse 

silenciamento se juntam a exposição do corpo feminino e a ênfase no sexo heterossexual. Mas 

toda essa ênfase no sexo heterossexual acaba por reforçar antigas crenças sobre a 

masculinidade, como, por exemplo, a supervalorização do sexo e da boa performance sexual e 

a ideia de desejo sexual constante.  

 Apesar disso, os informantes homossexuais afirmaram que a revista, se falha com 
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relação às informações sobre sexo entre homossexuais, vem preenchendo uma lacuna deixada 

pelas publicações voltadas para homens heterossexuais, e para os homossexuais com relação 

aos temas do corpo, saúde, moda etc. Informações que eles vinham buscando há muito tempo. 

Então, se a revista tem como leitor projetado os heterossexuias, os homossexuais vêm se 

beneficiando igualmente e, talvez mais, que os heterossexuais.   

 Os resultados da pesquisa apontaram, portanto, que nem sempre os leitores têm as 

mesmas características do público projetado. A classe social, a escolaridade e a sexualidade 

são diversas. Apesar disso, os informantes apontaram os homens das classes médias e altas, 

com escolaridade superior e bem informados, como os leitores possíveis da revista, indo ao 

encontro do leitor projetado da revista. Os informantes consideraram ainda a revista moderna 

e inovadora em relação aos temas desta pesquisa, pois traz a possibilidade de mudanças em 

aspectos ainda problemáticos para alguns homens.  

 Nossa conclusão é que, com relação à sexualidade, ao corpo e à saúde, os discursos da 

revista transitam entre avanços e reforços de antigas posturas. Mas, para nossos informantes, 

de modo geral, a revista é moderna e cumpre a função de chamar a atenção sobre esses temas, 

provocando questionamentos sobre valores importantes da masculinidade, atrelados a esses 

aspectos. Com relação ao corpo, tema central da revista, embora muitos tenham sido críticos 

ao modelo e ao excesso de cuidado corporal estimulado pela revista, os informantes 

apontaram a publicação como moderna justamente por destacar o cuidado com o corpo como 

fundamental. Aspecto salientado também pelo editor nos editoriais, nos “bate-papos” pela 

internet e na entrevista realizada para esta pesquisa. Podemos dizer que essa reflexão está 

correta, pois a masculinidade tradicional tem como uma das suas marcas o pouco apreço pelo 

cuidado com o corpo, uma vez que isso deve ser uma característica das mulheres e 

homossexuais, como foi referido por alguns informantes.  

 Com relação aos nossos informantes, percebemos que os discursos sobre corpo, saúde 

e sexualidade são atravessados de forma significativa por duas variáveis: classe social e 

geração. No que diz respeito ao corpo, a variável geração foi importante com relação à 

flexibilização no que diz respeito ao que chamamos neste trabalho de masculinidade 

tradicional. Isso ficou claro quando todos os homens na faixa etária dos 20 anos, leitores ou 

não da revista, com formação escolar, classe social e orientação sexual distintas, afirmaram 

que vêm assumindo padrões estéticos que até há pouco tempo eram considerados apropriados 

somente às mulheres, como a depilação de algumas partes do corpo e o uso de cremes 

hidratantes. Os exercícios físicos e o cuidado com a alimentação, aspectos que foram trazidos 

por alguns, não foram arrolados entre aspectos que visem à saúde, mas ao embelezamento.  
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 Ficou claro também que assumir essas mudanças significa muitas vezes ter que 

justificá-las frente a outros homens que as questionam devido à aproximação com o feminino 

e a homossexualidade. Por isso, consideramos apropriadas as consideramos feitas por Nixon 

(1992) sobre a ideia de que admitir a possibilidade de mudar aspectos corporais pode 

provocar reflexões mais profundas sobre as masculinidades 

 No entanto, se arrolarmos entre os investimentos estéticos dos homens mais jovens a 

hipertrofia muscular, sobretudo dos membros superiores, como ficou evidente nos discursos, 

podemos dizer que os jovens vêm buscando um corpo que segue o estereótipo da 

masculinidade moderna, como referido por Mosse (1996). Um corpo que expressa valores 

como força, virilidade e poder. Então, se por um lado esses jovens se mostram dispostos a 

flexibilizar alguns padrões corporais da masculinidade tradicional, por outro reforçam 

aspectos que dizem respeito a valores importantes dessa masculinidade também através dos 

seus corpos. Podemos também vislumbrar a possibilidade de que a construção e valorização 

desse modelo corporal possa ser uma das reações aos abalos que os questionamentos 

femininos e homossexuais vêm provocando na masculinidade tradicional nas últimas décadas.  

 Entre os homens na faixa etária entre 30 e 52 anos, os discursos com relação ao corpo 

são mais plurais. Temos os leitores, que independentemente da formação, sexualidade e classe 

social, vêm assumindo de forma importante os conselhos da revista com relação ao corpo. E 

os não leitores, que organizam discursos sobre cuidados estéticos atrelados aos ganhos em 

saúde, embora muitos admitam que a estética seja também um objetivo. Isso ficou evidente 

quando falavam da relação entre emagrecimento e desejo de verem os filhos crescerem, por 

exemplo. Esses discursos parecem mostrar que para alguns homens tem sido mais fácil 

atender aos apelos de flexibilização da masculinidade com relação à saúde do que com 

relação aos cuidados corporais que visam ao embelezamento. Apesar de levarmos em conta 

que a depilação masculina é uma moda bastante recente, os não leitores com dessa faixa etária 

não vislumbram a possibilidade de depilar qualquer parte do corpo. As diferenças nos revelam 

haver diferenças entre as gerações no que diz respeito a limites e fronteiras entre os gêneros, 

quando o tema é a estética corporal. 

 Entre os homens entre 30 e 50 anos, ou próximos a essa faixa de idade, foram muitos 

os que citaram a classe social e a formação escolar como condicionantes de um cuidado maior 

com o corpo. O que parece evidenciar que além da geração, a classe e/ou a filiação ao ethos 

das classes médias, são aspectos fundamentais no que diz respeito às concepções sobre corpo 

e estética. Portanto, a variável classe social também foi trazida de forma importante nos 

discursos dos homens no que diz respeito à conformação de novos modelos corporais. Assim, 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



257 

  

homens pertencentes à classe média média e média alta dessa faixa etária afirmaram que se 

preocupam com a estética de forma importante e que os exercícios físicos têm dupla função: 

promover a saúde e o embelezamento corporal. Enquanto outro homem da mesma faixa 

etária, mas pertencente à classe média baixa, elegeu a cirurgia plástica como um limite da 

vaidade masculina. Ou, como temos referido, como uma fronteira entre a masculinidade e a 

feminilidade que precisa ser mantida. 

 Com relação à saúde entre os homens mais jovens, com exceção dos que afirmaram 

precisar de cuidados especiais, a idade foi trazida como justificativa para não recorrerem 

regularmente a exames e consultas médicas. Alguns afirmaram que “ainda” não precisam ir ao 

médico, deixando transparecer a referência à saúde sexual e reprodutiva. Enquanto outros 

disseram que só procuram os serviços médicos quando requisitados pelo empregador. E 

nenhum deles atrelou os exercícios físicos que praticam aos ganhos com saúde. 

 Entre os homens mais velhos, mais uma vez os discursos foram mais diversos. Todos 

afirmaram se preocupar com a saúde e relacionaram os exercícios e os cuidados com a 

alimentação aos ganhos nessa área. De modo geral, diferentemente do que outros/as 

pesquisadores/as vêm evidenciando em seus estudos, percebemos nos discursos a ideia de que 

o cuidado com a saúde é uma conduta que deve ser assumida também pelos homens. Mesmo 

entre os mais jovens que disseram não se importar ainda com esse aspecto, a ideia de 

prevenção e cuidados com a saúde são evidentes. E, diferentemente do que disseram sobre 

uso de cremes, por exemplo, esses discursos, independentemente da faixa etária, não foram 

justificados pela insistência ou facilitação das mulheres. Eles assumiram a necessidade de se 

exercitar, cuidar da alimentação e fazer consultas e exames médicos, inclusive se submeter a 

exames que podem causar constrangimentos à masculinidade.  

 Mas também foi perceptível que, além das variáveis geração, classe social ou 

escolaridade, o desejo de ratificação de valores importantes para a masculinidade tradicional 

pode ser um deflagrador de discursos contraditórios com relação também a esse tema. Para 

nós ficou clara a relação estabelecida entre o pouco cuidado com a saúde e a vinculação à 

masculinidade dominante como a reconhecemos em nossa cultura.   

 No que diz respeito à sexualidade, destacamos os discursos sobre as formas de 

aprendizado da sexualidade, através de leituras ou práticas, aspecto que se mostrou muito 

importante nesta pesquisa. Com relação a esse tema, os discursos dos homens na faixa etária 

acima dos 30 anos se mostraram mais plurais que os discursos dos homens mais jovens. Entre 

os homens mais velhos e não leitores da revista, alguns discursos foram marcados pelo 

histórico de iniciação sexual desses sujeitos. Esses discursos tenderam a desvalorizar ou 
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desaprovar a possibilidade de aprendizado com leituras e os ensinamentos da MH. Mas houve 

também homens nessa faixa etária que se mostraram favoráveis a essas consultas. Nesses 

casos, ficou claro que a classe social foi a variável principal, uma vez que o primeiro grupo 

era de homens pertencentes às camadas populares e o segundo era composto por indivíduos 

das camadas mais altas da classe média.  

 Mais uma vez percebemos também o atravessamento de questões referentes à 

masculinidade nesses discursos. Ao que parece, para alguns homens acima dos 30 anos, 

independente de classe social e escolaridade, há grande dificuldade de assimilar a ideia de 

aprender a fazer sexo lendo, e não somente praticando. A possibilidade de aprendizado da 

sexualidade a partir de leituras parece lançar dúvidas sobre dois aspectos muito caros a eles: a 

sapiência e a eficiência com relação à prática sexual. A nosso ver, esses discursos foram 

construídos com o intuito de ratificar a masculinidade a partir do reforço da ideia de que 

“homem que é homem aprende a fazer sexo praticando”. 

 Entre os homens mais jovens, a ideia de lançar mão de informações advindas de sites 

ou revistas sobre o assunto parece fazer parte da “formação sexual” desses rapazes, nada 

tendo a ver com ratificação ou não da masculinidade. Aspecto importante com relação à 

flexibilização da masculinidade uma vez que o reforço da ideia de aprendizado sexual 

somente pela prática pode se constituir como um lugar importante de ancoragem da 

masculinidade. Como já foi dito, também foram os mais jovens que se construíram como mais 

flexíveis com relação às possibilidades de mudanças, no que diz respeito aos cuidados com o 

próprio corpo e à adoção de novas condutas estéticas.  

 Os discursos sobre a pedagogia da sexualidade nos revelam as muitas possibilidades 

de atravessamento desses discursos, ora pela variável classe social, ora pela geração, ora pela 

escolaridade e ora pela necessidade de afirmação da masculinidade tradicional. Revela-nos as 

contradições presentes nas diversas formas de ser masculino, como afirma Connell (1995). 

 Acreditamos que as mudanças com relação à iniciação sexual têm influência sobre 

isso. Os jovens vêm iniciando a vida sexual com as namoradas, o que implica em novos 

aprendizados sobre prazer feminino e na vinculação do sexo à afetividade desde as primeiras 

relações sexuais. Aspectos que consideramos relevantes quando comparamos os discursos dos 

homens mais velhos e mais jovens. Acreditamos que têm influência sobre a possibilidade de 

se admitirem os aprendizados sobre práticas sexuais através de revistas e sites, e não somente 

praticando.  

 Independentemente de classe social, faixa etária ou escolaridade, alguns homens 

construíram discursos críticos com relação à maior liberdade sexual feminina. Aliás, esse 
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aspecto se constituiu como um ponto nevrálgico no que diz respeito à ancoragem da 

masculinidade e fronteiras com o feminino. Toda a crítica às mulheres recaiu sobre a maior 

liberdade sexual que elas vêm experimentando nos últimos tempos, como vem sendo 

percebida por alguns desses homens. A crítica recaiu fundamentalmente sobre a possibilidade 

de as mulheres revelarem desejo sexual e tomarem a iniciativa na conquista. Ao que parece, 

ao assumirem essas posições, elas avançam sobre um campo muito caro aos homens e, por 

isso, recebem as críticas que as desqualificam. E aqui também o que insufla esses discursos é 

a manutenção das fronteiras.  

 Foi interessante perceber que todos os informantes, independentemente da faixa etária,  

da classe social e de serem leitores ou não da MH, demonstraram estar atentos às mudanças a 

que vêm sendo convidados a aderir com relação à saúde, corpo e sexualidade. Eles vêm 

acompanhando atentamente as representações feitas pela mídia sobre novas formas de ser 

masculino e formulam críticas aos discursos midiáticos.  

 De modo geral, os discursos nos mostraram que o corpo e a saúde vêm se tornando 

lugares importantes no sentido de flexibilização com relação a algumas normas de gênero. 

Algumas fronteiras estéticas entre homens heterossexuais, mulheres e homossexuais vêm 

sendo rompidas. A sexualidade ainda é um terreno espinhoso para se pensar nessa 

flexibilização. A sexualidade heterossexual ainda é a legítima e as variações vêm se dando a 

partir dela. Os limites com os homossexuais no que diz respeito à sexualidade ainda são 

rígidos e sequer foram tomados com uma questão pelos homens, independente da faixa etária, 

classe social ou escolaridade.  

 Ainda sobre a revista, lembramos que a mídia é muito mais uma catalisadora e 

divulgadora da cultura do que promotora de movimentos. Lembrando também que, como 

afirma Martín-Barbero (1995, 2000), produtores e receptores são parte da mesma cultura, o 

que nos leva a crer que a revista Men´s Health surgiu em um momento e em uma sociedade 

que tinha condições de recebê-la.  

 Está claro que a Men´s Health se alinha às demandas da sociedade de consumo. Seus 

discursos sobre corpo, saúde e sexualidade são atravessados por apelos para mudanças na 

aparência e pelo estímulo a novas demandas de consumo. E que se tomarmos o modelo de 

“novo homem” como um tipo de masculinidade mais preocupada com a problematização e  

mudanças nas relações de gênero, e não com a aparência, podemos dizer que a revista não se 

dirige especificametne a esse novo homem. Mas a preponderância do corpo e da estética na 

revista não deve ser desvalorizada enquanto desencadeadora de mudanças mais profundas 

com relação ao gênero e à sexualidade. Esta leitura mais otimista da revista está amparada no 
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que coloca Nixon (1992) em seu estudo sobre a apresentação visual do “novo homem”. O 

autor sugere que as mudanças que estamos chamando de superficiais podem resultar, com o 

tempo, a assunção e a exposição, em mudanças mais profundas com relação ao gênero. Esta 

possibilidade se coloca a partir da idéia de que a imagem do “novo homem” surgida nos anos 

1980 agregou à figura masculina aspectos femininos sem "desmasculinizar" o homem. Essa 

discussão é possível se levarmos em conta que é para os pares que desde a adolescência os 

homens precisam demonstrar macheza, não bastando “ser homem”. Ou seja, os problemas 

relacionados ao gênero masculino, no que concernem à política sexual, dizem muito mais 

respeito ao próprio universo masculino do que ao feminino e é este universo que está sendo  

sacudido pelas mudanças. Assim como a atividade sexual, o corpo – seus gestos, o que ele 

veste, o que convém ou não transformar etc., – é fundamental no posicionamento dos homens 

dentro das normas sociais e de gênero e na construção e exibição da masculinidade 

heterossexual e homossexual.  

 Dizemos isso também apoiadas no que afirma Connell (1995), sobre o gênero não ser 

um “molde social”, uma marca que recebemos ao nascer, mas uma construção atravessada 

pelas emoções, encontros, experiências que vivenciamos e que contribuem para a construção 

de gênero ao longo da vida. O contato com os discursos da mídia e com homens que assumem 

e valorizam as mudanças com relação à saúde e o corpo pode provocar discussões não apenas 

sobre esses “detalhes”, mas sobre questões mais profundas com relação ao gênero masculino. 

Ou seja, mexer na aparência e assumir as mudanças como plausíveis e até bem-vindas para os 

heterossexuais colocam em questão alguns valores bastante tradicionais com relação ao corpo 

e à heterossexualidade, provoca uma brecha para se repensar outros lugares de ancoragem da 

masculinidade. Valores que vêm sendo sedimentados desde o século XVIII, como referiu 

Mosse (1996), ou desde o final do século XIX nas palavras de Kimmel (1998), quando o Self-

made-man desbancou o “afeminado” “Patriarca Gentil”, impondo-se como modelo. 

 Certamente as/os leitoras/os deste trabalho encontraram incompletudes e lacunas nas 

nossas argumentações e análises. Esperamos que as críticas e contribuições se constituam 

como pontes que nos levem a completá-las, pernitindo que este trabalho contribua para os 

estudos sobre esses temas no Brasil e possa estimular outras pesquisas e indagações. 
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APÊNDICE A - Perfil dos informantes.   

            
Dados do perfil – idade, orientação sexual, estado civil/tipo de relação, grau de escolaridade, 
tipo de interação com a revista, localidade.   

 

 Informante 

                              Perfil                                                   Interação 

Ancelmo 42 anos, heterossexual, solteiro, nível médio, não leitor – Rio de 
Janeiro/RJ 

Grupo focal 
Empresa 

Anderson 23 anos, heterossexual, solteiro/namorando, superior cursando, 
não leitor – Nova Iguaçu/RJ 

Entrevista 

Benito 48 anos, heterossexual, casado, curso superior, não leitor – 
Niterói/RJ   

Entrevista  

Augusto 33 anos, heterossexual, casado, especialista, não leitor – 
Niterói/RJ 

Grupo focal 
Empresa 

Célio 50 anos, heterossexual, casado, curso superior, não leitor – São 
Gonçalo/RJ 

Entrevista  

Davi 23 anos, heterossexual, solteiro/namorando, nível médio, leitor – 
Santo Davi/SP 

Entrevista MSN 

Denis 26 anos, homossexual, solteiro, nível médio, leitor – Batatais/SP EntrevistaMSN 

Edgar 23 anos, heterossexual, solteiro/noivo, superior cursando, não 
leitor – Rio de Janeiro/RJ 

Entrevista 

Eraldo 45 anos, heterossexual, casado, nível médio, não leitor – Rio de 
Janeiro/RJ  

Entrevista 

Fernando 30 anos, heterossexual, solteiro/namorando, nível médio, leitor – 
Niterói/RJ 

Entrevista 

Fred* 36 anos, heterossexual, solteiro/namorando, nível superior, leitor 
– Rio de Janeiro/RJ 

Entrevista 

Guto 31 anos, heterossexual, solteiro/namorando, nível médio, leitor – 
Goiânia/GO 

Entrevista MSN 

Hélio 23 anos, heterossexual, solteiro/namorando, nível superior, não 
leitor –Rio de Janeiro/RJ 

Entrevista  

Joel 41 anos, heterossexual, casado, nível superior, não leitor – 
Belford Roxo/RJ 

Entrevista  

Jonas 50 anos, heterossexual, casado, mestrado, não leitor – Rio de 
Janeiro/RJ 

Grupo focal 
Empresa 

Jx** 50 anos, heterossexual, solteiro, nível superior, não leitor – Rio de 
Janeiro/RJ 

Grupo focal 
Empresa  

LC** 42 anos, heterossexual, casado, nível superior, não leitor – Rio de 
Janeiro/RJ 

Grupo focal 
Empresa 

Lucas 33 anos, heterossexual, solteiro/namorando, nível superior, leitor 
– Niterói/RJ 

Entrevista 

Luiz 42 anos, heterossexual, casado, mestrado, não leitor  - Juiz de 
Fora/MG/Rio de Janeiro/RJ 

GGrupo   Grupo focal 
UERJ  

Lx** 43 anos, heterossexual, casado, nível superio, não leitor - Rio de 
Janeiro/RJ 

Grupo focal 
Empresa 
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Mauro 52 anos, heterossexual, casado, nível superior, não leitor – Rio de 
Janeiro/RJ 

Entrevista 

Mx** 29 anos, heterossexual, solteiro, nivel superior, não leitor – Rio de 
Janeiro/RJ 

Grupo focal 
Empresa 

Pablo 46 anos, heterossexual, casado, nível superior, não leitor – 
Lima/Peru/Rio de Janeiro 

Grupo focal 
UERJ 

Ricardo 23 anos, bissexual, solteiro, superior cursando, leitor – Niterói/RJ Entrevista 

Rob 32 anos, heterossexual, solteiro/namorando, mestrado, não leitor – 
Rio de Janeiro/RJ 

Grupo focal 
UERJ 

Robson 33 anos, heterossexual, solteiro/namorando, especialista, leitor –
Niterói/ RJ 

Entrevista 

Sávio 42 anos, homossexual, solteiro/namorando, nivel superior, leitor – 
Betim/MG 

Entrevista MSN 

Sílvio 44 anos, heterossexual, casado, nível superior, não leitor – Rio de 
Janeiro/RJ 

Grupo focal 
Empresa 

Tony 45 anos, heterossexual, casado, nível superior, não leitor -  Rio de 
Janeiro/RJ 

Entrevista 

Walter 30 anos, homossexual, relação conjugal, nível superior, leitor – 
São Bernardo do Campo/SP 

Entrevista MSN 

Wilian 26 anos, heterossexual, solteiro/ficando, nível médio, leitor – 
Bento Gonçalves/RS 

Entrevista MSN 

 
*Os discursos deste informante não foram citados.    
** Participaram do grupo focal da empresa de navegação, mas não se procunciaram. 
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Participantes de Entrevistas 
 
 
                Informantes       

Anderson   Entrevista Face a Face   Não leitor 
Célio   Entrevista Face a Face   Não leitor 
Davi Entrevista por MSN    Leitor 
Denis Entrevista por MSN   Leitor 
Edgar   Entrevista Face a Face   Não leitor 
Eraldo   Entrevista Face a Face   Não leitor  
Fernando Entrevista Face a Face    Leitor 
Fred Entrevista Face a Face    Leitor 
Guto Entrevista por MSN    Leitor 
Hélio   Entrevista Face a Face    Não leitor 
Joel   Entrevista Face a Face   Não leitor 
Lucas Entrevista Face a Face    Leitor 
Mauro   Entrevista Face a Face   Não leitor 
Ricardo Entrevista Face a Face    Leitor 
Robson Entrevista Face a Face    Leitor 
Sávio Entrevista por MSN    Leitor 
Tony   Entrevista Face a Face   Não leitor 
Walter Entrevista por MSN    Leitor 
Wilian Entrevista por MSN    Leitor 

 
 
 
 
Participantes de Grupos Focais 
 

 
Informantes      
Augusto   Grupo Focal Empresa   Não leitor 
Ex   Grupo Focal Empresa   Não leitor 
Ancelmo   Grupo Focal Empresa   Não leitor 
Jonas   Grupo Focal Empresa    Não leitor 
LC   Grupo Focal Empresa   Não leitor 
Luiz Grupo Focal UERJ Não leitor 
Lx   Grupo Focal Empresa   Não leitor 
Mx   Grupo Focal Empresa   Não leitor 
Rob   Grupo Focal UERJ   Não leitor 
Sílvio   Grupo Focal Empresa   Não leitor 
Pablo   Grupo Focal UERJ   Não leitor 
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APÊNDICE B - Roteiros das entrevistas.   
 
 
Roteiro de entrevista semi-estuturada para não leitores da revista. 
 
Pesquisa: Sexualidade, corpo e saúde masculinos:  transformações e permanências nos 
discursos de homens e da revista Men´s Health.   
 
 
1- Dados do entrevistado 
 
Nome 
Idade  
Formação/escolarização 
Profissão 
Estado civil 
Orientação sexual 
 
2- Com relação ao corpo/estética/vaidade 
 
2.1 - Você se preocupa com a sua forma física? Como você se considera com relação a isso? 
2.2- Pratica algum exercício físico regularmente? 
2.3- O que mais lhe agrada no seu corpo? Mudaria alguma coisa? Como você descreveria o 
seu corpo?  
2.4- Você se considera vaidoso ou cultiva algum hábito de cuidado estético que considere 
especial?  
2.5- O que acha da vaidade nos homens? 
2.6- Você tem percebido alguma mudança nos homens com relação aos cuidados pessoais e a 
vaidade? 
2.7- Você costuma se informar sobre isso? Em quais fontes?   
 
3- Com relação à saúde 
 
3.1- Você cultiva algum hábito de cuidado com a saúde? Tem alguma preocupação com 
relação a isso? 
3.2 - Costuma ir ao médico ou fazer exames com regularidade?  
3.3- Costuma procurar informação sobre saúde? Quais as fontes? 
 
4 -Com relação à sexualidade 
 
4.1 - Com quantos anos iniciou a sua vida sexual? 
4.2- Como aprendeu a se relacionar sexualmente?Você buscou se informar sobre isso? Que 
tipo de informação buscou?  
4.3- Acha que ler sobre isso pode ajudar? 
4.4- Você tinha alguma preocupação ou medo quando começou sua vida sexual?  
4.5- Sobre as mulheres – Você acha que as mulheres mudaram com relação a isso? O que acha 
que mudou?  
 
        Para os homens acima dos 35/40 anos:  
4.6- Pode me falar um pouco sobre como era a vivência da sexualidade quando você começou 
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sua vida sexual? 
4.7- Você acha que mudou alguma coisa com relação à sexualidade desde aquele tempo? O 
que mudou e o que permanece? 
 
5 - Novo homem 
 
5.1 – Com relação aos homens e a ser homem, o que você acha que vem mudando? Como 
você descreveria o homem atual? 
5.2- Você tem mudado alguma coisa no seu comportamento com relação a ser homem?  
5.3- Quais são as preocupações do homem hoje?  
 
 
6- Sobre a revista (questões não diretivas)   
 
6.1- Solicitar ao informante que, a partir das capas, descreva o homem a quem a revista se 
dirige: sua idade, classe social, nível sócio-econômico e cultural, estado civil, sexualidade, 
localidade etc.  
6.2- Solicitar que folheie as revistas e fale livremente sobre o que acha dela, seus temas, 
imagens etc.  
6.3- Essa revista te interessa? Você a compraria ou leria se tivesse a mão? 
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Roteiro de entrevista semi-estruturada para leitores.  
 
Pesquisa: Sexualidade, corpo e saúde masculinos:  transformações e permanências nos 
discursos de homens e da revista Men´s Health.   
 
 
1- Dados do entrevistado 
 
Nome 
Idade  
Formação/escolarização 
Profissão 
Estado civil 
Orientação sexual 
Classe social a partir da renda.  
 
 
2 – A revista Men´s Health 
 
2.1- Há quanto tempo lê a MH? 
2.2 - Qual a frequencia de leitura? É assinante?  
2.3 - Como conheceu a revista? 
2.4 - O que primeiro te chamou a atenção nela e o qual foi sua primeira impressão sobre ela ? 
2.5 - Por que se interessou por ela? 
2.6 - O que mais gosta na MH? Qual a seção que lê primeiro e qual a que não lê ou não gosta? 
2.7 - Costuma ler outras revistas masculinas? Quais? Quais as diferenças entre essas revistas e 
a MH? 
2.8 - A revista tem te ajudado nas questões de corpo, saúde e sexualidade? Pode dar um 
exemplo?  
2.9 - Dá para seguir os conselhos sobre moda, cosméticos etc?  
2.10- O que acha das matérias sobre sexualidade na revista?  
2.11- Você mudou/adquiriu algum hábito de saúde/corpo/sexualidade depois que começou a 
ler a revista? O que mudou?   
2.12 - Como você diria que a revista trata as mulheres?  
2.13 - Qual o público da revista? Que homem se interessa em ler a MH?  
2.14 - Qual sua avaliação sobre a revista?  
 
 
3- Com relação ao corpo/estética/vaidade 
 
3.1 - Você se preocupa com a sua forma física? Como você se considera com relação a isso? 
3.2 - Pratica algum exercício físico regularmente? 
3.3 - O que mais lhe agrada no seu corpo? Mudaria alguma coisa? Como você descreveria o 
seu corpo?  
3.4 - Você se considera vaidoso ou cultiva algum hábito de cuidado estético que considere 
especial?  
3.5 - O que acha da vaidade nos homens? 
3.6 - Você tem percebido alguma mudança nos homens com relação aos cuidados pessoais e a 
vaidade? 
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4- Com relação à saúde 
 
4.1- Você cultiva algum hábito de cuidado com a saúde? Tem alguma preocupação com 
relação a isso? 
4.2 - Costuma ir ao médico ou fazer exames com regularidade?  
 
 
5 -Com relação à sexualidade 
 
5.1 - Com quantos anos iniciou a sua vida sexual? 
5.2- Como aprendeu a se relacionar sexualmente?Você buscou se informar sobre isso? Que 
tipo de informação buscou?  
5.3- Acha que ler sobre isso pode ajudar? 
5.4- Você tinha alguma preocupação ou medo quando começou sua vida sexual?  
5.5- Sobre as mulheres – Você acha que as mulheres mudaram com relação a isso? O que acha 
que mudou?  
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Roteiro de entrevista semi-estruturada para o editor da Men´s Health.  
 
Pesquisa: Sexualidade, corpo e saúde masculinos:  transformações e permanências nos 
discursos de homens e da revista Men´s Health.   
 

1- Dados do entrevistado. 

Nome 

Idade 

Formação  

Há quanto tempo é editor da revista? 

 

2- Dados gerais sobre a revista. 

 

2.1- Como você define a Men´s Health? 

2 2.- Qual é o perfil do leitor projetado da revista?  

2.3- Qual é a tiragem? 

2.4- Qual o número de circulação/ assinantes e venda em banca? 

2.5- Em quais estados vende mais? 

2.6- Vocês fizeram pesquisa de demanda em todas as regiões do país? 

2.7 - Vende mais no Rio ou em São Paulo? 

2.8 - Quais as diferenças que você apontaria entre a MH e outras revistas masculinas? 

2.9- O que mudaram com relação à publicação original norte-americana? A revista pode fugir 

do padrão internacional da publicação? Qual a margem de negociação? 

2.10 - Quais os critérios de criação das sessões?  

2.11 - Quais os critérios para escolha do espaço reservado para cada tema?  

2.12- Qual o percentual de matérias que são importadas e feitas aqui? 

2.13- Quais os estados que mandam mais cartas? E como são escolhidas as cartas que serão 

publicadas? Quem responde essas  cartas? 

2.14- Quais são os temas que mais aparecem nessas cartas? Qual o perfil do homem que 

manda mais cartas para a redação? 

2.15 -Tem algum tipo de questão mais específica do Rio de Janeiro?  

2.16- Por que a escolha das ciências biomédicas para tratar dos temas?Como vocês escolhem 

as pessoas que vão tratar desses temas?  

2.17- Quantas pessoas trabalham na redação? Quantos homens e quantas mulheres? Qual a 

faixa etária dessas pessoas? 
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3- Corpo, saúde e sexualidade.  

3.1 - Colocar um homem sem camisa na capa gerou algum problema? Como os homens têm 

recebido isso?  

3.2 - Como você definiria a idéia de saúde na revista? 

3.3- Você acha que os homens ainda têm dificuldade de cuidar do corpo e da saúde? 

3.4 - Como você definiria o leitor da revista a partir dos temas corpo, saúde e sexualidade?  

3.5- Por que a revista tem uma seção específica para saúde se o nome dela é saúde do 

homem? Não é contraditório? 

3.6 - Por que há uma preeminência do corpo/fitness na revista e não da saúde?   

3.7 - E as matérias sobre sexualidade, como pensam nessa pedagogia da sexualidade para os 

homens?  

3.8 -Por que tão poucas matérias sobre saúde sexual e reprodutiva se a revista é sobre saúde e 

fala tanto de sexo?  

3.9- Há uma opção pelo homem solteiro?  

3.10 - Há uma ausência de homens e mulheres negros ou não brancos na revista. Por que isso? 

3.12 - Como vocês descreveria o tratamento que a revista dá às mulher?  

3.13- A revista não toca em sexualidade homossexual, como se define isso? 

3.14 - A revista fala para um homem que deve ser ocupado, como propor a esse homem que 

ele se dedique tanto ao corpo/fitness?  

 

4- Editoriais 

A minha leitura dos editoriais indica que há uma negociação entre a revista e os homens no 

sentido de convencimento para adoção das novidades que a revista propõe, mas, ao mesmo 

tempo, mantendo a masculinidade. Você concorda com essa minha impressão?   
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APÊNDICE C - Formulário de identificação dos participantes dos grupos focais.  

 

Projeto de Pesquisa de Doutorado – IMS/UERJ 

“Sexualidade, corpo e saúde masculinos: transformações e permanências nos discursos de 

homens e da revista Men´s Health”       

Pesquisadora: Cláudia Regina Ribeiro 

 

  Nome (somente o 1° nome) _____________________________ Idade________________ 

  Escolaridade ______________________  Qual curso? _____________________________ 

  Naturalidade____________________ Cidade onde mora:________ __________________ 

  Estado Civil:  (    ) Casado/União estável.  Há quanto tempo? _______anos 

                                     (    ) Solteiro. Está envolvido em alguma relação estável?   Sim (    )     Não (     ) 

              Mais frequentemente você namora ou “fica”?  (   ) Namoro  (    ) Fico 

   

  Orientação Sexual  

  (   ) homossexual                (    ) bissexual           (    ) heterossexual  

 

  Você pratica algum esporte?  Não (    )   Sim (    )  Qual? ____________________________    

  Você costuma fazer exercícios físicos? Não (    )   Sim (    )      

  O que costuma fazer? ________________________________________________________ 

  Você está satisfeito com o seu corpo? (    ) Sim   Não (    )  

  O que lhe desagrada? ________________________________________________________ 

   O que o agrada? ____________________________________________________________ 

              Você cultiva algum hábito de cuidado pessoal que considere especial?  

 Não (   ) Sim (    )  Qual/quais: ___________________________________________ 

              

  É leitor da revista Men`s Health?  Não (   )  

             Sim (   )    Qual a freqüência e leitura? ________________ 

              Já leu a revista alguma vez?    Sim (    )    Quantas vezes (média) _______________________ 

                                                               Não (    )  

  Já conhecia a revista?          Sim (    )      Não (   ) 

  Data ____/ ____/ _____ Local de realização do grupo focal_______________________ 
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  ANEXO A – Editoriais  
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ANEXO B – Algumas seções da revista 
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ANEXO D - Termos de consentimento informado, livre e esclarecido. 
 
 
Termo de consentimento para o editor da revista. 
 

  

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 
Instituto de Medicina Social - IMS 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) na pesquisa de 
campo referente ao projeto/pesquisa intitulado: Sexualidade, corpo e saúde masculinos:  
transformações e permanências nos discursos de homens e da revista Men´s Health,  
desenvolvida pelo Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada pela professora 
Fabíola Rohden, a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário através 
do telefone nº 2568-0599 Ramal 208.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui 
informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é 
identificar e analisar as mudanças no universo masculino que a mídia vem anunciando no que 
diz respeito ao gênero, sexualidade, saúde, corpo e estética. 

Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 
Saúde. No meu caso específico, como editor da revista Men´s Health brasileira, o meu nome 
poderá ser citado no trabalho.  

Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar 
o(a) pesquisador(a) responsável, ou sua orientadora, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa 
do Instituto de Medicina Social da UERJ (CEP-IMS), situado na Rua São Francisco Xavier, 
524 - sala 7.003-D, Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20559-900, telefone (x-21) 2587-
7303 ramal 248, fax (x-21) 2264-1142 e e-mail: cep-ims@ims.uerj.br. 

A pesquisadora principal da pesquisa me ofertou uma cópia assinada deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP). 

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, 
sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos 

 
São Paulo,  ____ de _________________ de _____ 

 
        Assinatura do(a) participante: ______________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________ 
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Termo de consentimento para os demais informantes.   
 

  

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 
Instituto de Medicina Social - IMS 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) na pesquisa de 
campo referente ao projeto/pesquisa intitulado: Sexualidade, corpo e saúde masculinos:  
transformações e permanências nos discursos de homens e da revista Men´s Health,  
desenvolvida pelo Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada pela professora 
Fabíola Rohden, a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário através 
do telefone nº 2568-0599 Ramal 208.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui 
informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é 
identificar e analisar as mudanças no universo masculino que a mídia vem anunciando no que 
diz respeito ao gênero, sexualidade, saúde, corpo e estética. 

Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 
Saúde. Foi ainda esclarecido que as imagens gravadas durante as entrevistas, ou grupos 
focais, têm a finalidade de facilitar a recuperação das informações e não serão divulgadas.  

Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar 
o(a) pesquisador(a) responsável, ou sua orientadora, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa 
do Instituto de Medicina Social da UERJ (CEP-IMS), situado na Rua São Francisco Xavier, 
524 - sala 7.003-D, Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20559-900, telefone (x-21) 2587-
7303 ramal 248, fax (x-21) 2264-1142 e e-mail: cep-ims@ims.uerj.br. 

A pesquisadora principal da pesquisa me ofertou uma cópia assinada deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP). 

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, 
sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos 

 
     Rio de Janeiro,  ____ de _________________ de _____ 

 
Assinatura do(a) participante: ______________________________ 

 
Assinatura da pesquisadora: ___________________________ 
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