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RESUMO 

Esta dissertação é centrada nas representações midiáticas de masculinidades produzidas e 
veiculadas nas sociedades comunicacionais e nas culturas do consumo. Interessou-nos ainda 
perceber como estas representações dialogam com realidades sociais e contextos culturais mais 
amplos, relacionados a disputas simbólicas, processos econômicos e imaginários sociais que 
negociam o lugar e as formas de masculinidades tidas como desejáveis e/ou aceitáveis pelas 
modernas sociedades ocidentais. Assim, foram privilegiadas as discussões em torno de noções 
e representações de masculinidade mediadas por dinâmicas de comunicação e práticas de 
consumo. Nosso objetivo principal foi o de analisar como as masculinidades midiáticas que 
circulam pelas sociedades comunicacionais e do consumo, mobilizam diferentes perspectivas 
de masculinidades. Nossos objetivos secundários foram: a) além de elaborar uma estrutura 
teórico-conceitual (sobre as concepções de comunicação e consumo, de masculinidade e de 
representação midiática), b) identificar e problematizar como se apresentaram nas 
representações midiáticas essas masculinidades, recorrendo aos eixos teóricos destacados, c) 
propor categorias de masculinidades que pudessem ser vislumbradas mediante a análise das 
peças publicitárias selecionadas e, d) retomar historicamente a construção da masculinidade 
para entender como se deu o processo de cristalização e as brechas para se pensar em 
masculinidades no plural, em seu sentido lato. Quanto à fundamentação teórica, contamos 
com a contribuição de Don Slater, Elisabeth Badinter, Everardo Rocha, Norval Baitello, Pedro 
Paulo de Oliveira, Rose de Melo Rocha, Sócrates Nolasco, Tânia Hoff dentre tantos outros 
teóricos que contribuem para pensar a tríade comunicação, masculinidades midiáticas e 
práticas de consumo. Esta bricolagem teórica propiciou construirmos uma metodologia que 
melhor buscasse contemplar o propósito desta pesquisa. Neste percurso, desenvolvemos 
ferramentas multi-metodológicas flexíveis, que tomavam como centralidade a imagem no 
contexto sociocultural brasileiro e, de maneira global, nas culturas do consumo. Assim, por se 
tratar da escolha de um objeto contemporâneo – novas e outras masculinidades –, ainda em 
construção em nossa cultura, dadas suas múltiplas perspectivas investigativas, optamos por 
analisar a comunicação publicitária brasileira de cuecas entre as décadas de 1960 e 2010. Entre 
os resultados aferidos destacamos que, mesmo visualizando que houve uma majoritária 
confirmação midiática da masculinidade tradicional no corpus coletado, no entanto, esse 
material apresentou elementos que possibilitaram repensar até onde deve ir ou qual é o 
cerceamento que deve existir para delimitar o que é uma representação midiática de 
masculinidade. Diante deste resultado, lançamos a possibilidade, a partir dos Estudos de 
Recepção, de entender como os homens percebem a oferta de masculinidades na comunicação 
midiática e publicitária e posteriormente como o consumo dessas representações imagéticas 
refletem na constituição de identidades de consumo e de gênero a partir daquilo que circula 
nessa esfera do consumo, intitulada por nós de Consumosfera. 
 
Palavras-chave: comunicação; consumo; masculinidades midiáticas; comunicação publicitária; 
mercadorias. 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation is focused on media representations of masculinity produced and transmitted 
in communication societies and cultures of consumption. Interested us even realize how these 
representations dialogue with social realities and wider cultural contexts related to symbolic 
disputes, economic processes and social imaginary negotiating the place and forms of 
masculinities seen as desirable and/or acceptable by modern western societies. Thus, we 
focused discussions around notions and representations of masculinity mediated 
communication dynamics and consumption practices. Our main objective was to analyze how 
the media masculinities circulating by communication companies and consumption, mobilize 
different perspectives of masculinity. Our secondary objectives were: a) in addition to drafting 
a theoretical and conceptual framework (on the concepts of communication and consumption 
of masculinity and media representation), b) to identify and question as presented in the 
media these masculinities representations, using theoretical axes featured, c) propose 
categories of masculinity that could be glimpsed through the analysis of selected 
advertisements and, d) historically resume construction of masculinity to understand how was 
the process of crystallization and the gaps to think of masculinities in the plural, in its broad 
sense. As for the theoretical foundation, we have the contribution of Don Slater, Elisabeth 
Badinter, Everardo Rocha, Norval Baitello, Pedro Paulo de Oliveira, Rose de Melo Rocha, 
Socrates Nolasco, Tania Hoff among many other theorists who contribute to think the triad 
communication, masculinities media and consumption practices. This theoretical bricolage 
provided build a methodology to seek better contemplate the purpose of this research. In this 
way, we develop flexible multi-methodological tools, which took centered on the image in the 
Brazilian socio-cultural context and, globally, in cultures of consumption. Thus, because it is 
the choice of a contemporary object - new and other masculinities - still under construction in 
our culture, given its multiple investigative perspective, we chose to analyze the Brazilian 
advertising communication briefs between the 1960s and 2010. Among the measured results 
highlight that even see that there was a majority media confirmation of traditional masculinity 
in the collected corpus, however, this material presented elements that allowed to rethink 
where to go or what is the restriction that must exist to define what a media representation of 
masculinity. Given this result, we launched the possibility, from the Reception Studies, to 
understand how men perceive the offer of masculinities in media communication and 
advertising and later as the consumption of these imagistic representations reflected in the 
establishment of consumption and gender identities from what circulates in this sphere of 
consumption, entitled by us Consumosfera. 
 
Keywords: communication; consumption; masculinities media; advertising communication; 
goods. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Apesar das mudanças no comportamento e desempenho das 
mulheres e as reivindicações de maior aceitação dos homossexuais 
nas últimas décadas, na maioria dos países ocidentais a posição do 
homem permaneceu quase sem alterações. Por muito tempo, ele 
colocou-se, apenas, como observador das transformações pelas quais 
o desempenho feminino veio passando, sem a preocupação com o 
que e em que isso interferiria em seu próprio papel.  
(Garboggini, 2005, p. 100). 

 

O debate em torno do (re)pensar o masculino, a masculinidade ou até mesmo o 

que é ser homem vem ganhando notoriedade nas mais diversas áreas do conhecimento.  

(Re)entender o que é ser homem, o que consome, como se relaciona, como se projeta e, por 

fim, como é representado em determinado contexto sociocultural pode reverberar aquilo que 

Kathryn Woodward, nos idos dos anos 2000, sinalizava ser decorrente, nas últimas décadas, 

das “mudanças no campo da identidade” (WOODWARD, 2000, p. 16), acarretando o que 

muitos autores, inclusive Woodward, denominam como a crise da identidade.  

Hall, em direção similar, afere que, a questão da identidade, na pós-modernidade,  

 

[...] está sendo extensamente discutida na teoria social. Em essência, o 
argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 
estabilizaram o mundo, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades 
e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um 
processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 
processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de 
referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo 
social (HALL, 2011, p. 7). 

 

Se tomarmos como verdade que parte dessa instabilidade identitária também 

decorre das múltiplas representações midiáticas que circularam e ainda circulam pelos meios 

de comunicação, podemos considerar a asserção de Hoff (2012) oportuna para reforçar este 

pensamento, pois, para a autora, 
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[...] no final dos anos 1990 e início dos anos 2000: em pesquisas 
desenvolvidas recentemente, pudemos constatar a presença de modelos das 
mais diversas estéticas corporais, como o negro, o oriental e o mestiço, 
numa explícita alusão ao multicultural (Hoff, 2008), em que permite 
verificar que a diversidade de estéticas corporais espraia-se na cena 
midiática e não apenas num gênero textual midiático (HOFF, 2012, p. 146-
147). 

 

Furtado (2008) reforça o pensamento de Hoff e direciona as discussões, 

ressaltando existir na mídia alguns termos para nomear o que seriam essas novas – também 

chamadas por nós de outras – representações masculinas. Pontuamos que essas novas formas 

de se representar o masculino não surgem neste exato momento; elas transitaram pela 

comunicação outrora, embora de forma mais contida. Contudo, segundo Furtado, foi a partir 

da década de 2000 que houve uma superlativização dessas novas representações de 

masculinidades, circulantes, de início, em campanhas publicitárias voltados ao segmento de 

cosméticos.  

Com a presente constatação, podemos visualizar como a díade comunicação e 

práticas de consumo dá pistas para entendermos o processo de constituição de identidades 

masculinas, ensejadas a partir da circulação de representações midiáticas de masculinidades – 

que também nomeamos de “masculinidades midiáticas”. Por ora, delimitamos nossa pesquisa 

às abordagens que envolvem a apresentação na comunicação publicitária de representações 

midiáticas de masculinidades, tornando-se oportuno compreender como se dá o jogo dessa 

masculinidade viril, cristalizada há séculos (hegemônica), e seu diálogo com representações e 

imagens que propiciam seu tensionamento – ou que, por ventura, ofertam representações 

contra-hegemônicas de masculinidades. 

Ao tomarmos as representações midiáticas como eixo condutor para 

compreendermos o fenômeno da masculinidade na contemporaneidade, lembramos, como fez 

Woodward, citando Stuart Hall, que “ao examinar [os] sistemas de representação, é necessário 

analisar a relação entre cultura e significação (Hall, 1997)” (WOODWARD, 2000, p. 17). 

Nesse caminho, a proposição levantada pelos autores possibilita vincular nosso estudo à linha 

de pesquisa do PPGCOM-ESPM Processos de recepção e contextos socioculturais articulados 

ao consumo. Deste modo, buscamos compreender como tais representações midiáticas de 

masculinidade, no contexto sociocultural brasileiro, desencadeiam significados, tanto de 

aceitação quanto de exclusão, associados ao processo de construção da identidade. Pois, afinal, 
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[...] a representação inclui as práticas de significação e os sistemas 
simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 
posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados produzidos 
pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que 
somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas simbólicos tornam 
possível aquilo que somos no qual podemos nos tornar (WOODWARD, 
2000, p. 17). 

 

Sendo assim, este empreendimento centra-se nas imagens, que reverberam 

representações de masculinidades articuladas por uma comunicação publicitária que está 

imersa nas sociedades midiáticas e nas culturas do consumo. No que tange às imagens, 

ressaltamos sua relevância como objeto da comunicação, como explica Rocha: 

 

[A] comunicação não se restringe ao estudo dos meios, nem os meios, hoje, 
significam exclusivamente meios massivos. Destaco neste sentido a 
existência de ambiências, paisagens e cenas midiáticas nas quais se percebe a 
comunicação como processo e como processo de mediação, localizado em 
uma região de interconexão entre a produção e a recepção. Nossas cidades e 
nosso dia-a-dia cada vez mais se estruturam em termos de processos 
comunicacionais. Imagens e imaginários, estilos e modos de vida se 
espelham e se espalham através de veículos, formas e conteúdos midiáticos 
(ROCHA, 2009, p. 987). 

 

Reiteramos ainda a pertinência deste estudo no campo da Comunicação e 

Consumo, por ser uma pesquisa que possibilita refletir sobre a constituição de identidades 

masculinas mediadas por práticas de consumo, tanto material quanto simbólico, com olhar 

direcionado à realidade brasileira. Como aponta Rocha (2008, p. 122) “é urgente e relevante a 

demanda por estudos comunicacionais sistemáticos que articulem pesquisas voltadas à 

consolidação de uma análise das práticas de consumo sintonizada com a realidade nacional”. 

Prosseguindo, se o sujeito tende a se constituir, em parte, pelas representações que 

circulam em sua sociedade, Woodward (2000, p. 18) ressalta que esse é o propósito da 

publicidade, o de colocar em circulação imagens que possam ser identificadas pelos 

consumidores. Nas palavras da autora, “os anúncios só serão ‘eficazes’ no seu objetivo de nos 

vender coisas se tiverem apelo para os consumidores e se fornecerem imagens com os quais 

eles possam se identificar”. 

Consideramos, portanto, em linhas gerais, privilegiar as discussões em torno de 

noções e representações de masculinidades mediadas por dinâmicas de comunicação e práticas 

de consumo. Partindo deste tema de estudo, interessa-nos reconhecer e problematizar nessas 
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representações midiáticas a oferta de diferentes perspectivas de masculinidades. Tais 

representações são compreendidas como portadoras de um “outro significado” 

(PESAVENTO, 1997) além daquele associado ao consumo propriamente dito do objeto ou 

mercadoria retratado. 

Caminharemos na perspectiva de que a publicidade, conforme apontam Barroso; 

Carrascoza e Guardia (2011, p. 67) constitui “um lócus privilegiado de produção de 

estratégicas retóricas”. Torna-se oportuno pontuar, conforme salienta Rocha (1995), que a 

publicidade não se refere somente ao consumo de produtos, visa antes um consumo dos 

próprios anúncios, o que evidencia, desde o início, a dimensão simbólica estruturante do 

consumo. Nesta investigação, buscamos responder às seguintes questões: quais são os 

principais elementos (formais, estéticos, simbólicos, discursivos) associados às imagens, 

representações midiáticas e narrativas de consumo contidas na comunicação publicitária 

dedicada aos homens? Como, a partir daí, ofertam diferentes perspectivas de masculinidades, 

que podem confirmar, ampliar ou questionar padrões hegemônicos de exercício do ser homem 

nas sociedades midiáticas e nas culturas do consumo? 

Com o intuito de responder a estas perguntas, elegemos como objetivos, 

primeiramente, o geral: analisar como as masculinidades midiáticas que circulam pelas 

sociedades comunicacionais e do consumo, mobilizam diferentes perspectivas de 

masculinidades. E, como objetivos específicos: a) além de elaborar uma estrutura teórico-

conceitual (sobre as concepções de comunicação e consumo, de masculinidade e de 

representação midiática); b) identificar e problematizar como se apresentam nas 

representações midiáticas essas masculinidades, recorrendo aos eixos teóricos destacados; c) 

propor categorias de masculinidades que possam ser vislumbradas mediante a análise das peças 

publicitárias; d) retomar historicamente a construção da masculinidade para entender como se 

dá o processo de cristalização e as brechas para se pensar em masculinidades no plural, em seu 

sentido mais lato. 

Temos consciência de que todas as escolhas feitas ao longo deste percurso foram 

munidas por um exaustivo levantamento bibliográfico, assim como as contribuições das 

disciplinas cursadas no PPGCOM-ESPM, do grupo de pesquisa CNPq ao qual nos vinculamos 

(Comunicação, Narrativas e Imagens do Consumo – NICO) e a potência das orientações. Esta 

bricolagem propiciou construirmos uma metodologia que melhor buscasse contemplar o 

propósito desta pesquisa. Assim, desenvolvemos ferramentas multimetodológicas flexíveis, que 
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tomavam como centralidade a imagem no contexto sociocultural brasileiro e, de maneira 

global, nas culturas do consumo.  

Desta forma, pensar como o homem1 foi e ainda hoje é representado na 

comunicação publicitária, como essas estratégias midiáticas naturalizam atributos às 

mercadorias, logo, transferíveis para quem as consuma, e como esse “homem masculino” pode 

ser construído a partir da intersecção entre cultura, consumo e representação (midiática), 

foram aspectos que balizaram nossas considerações iniciais.  

Para o capítulo 1, abarcando uma visão mais ampla, buscamos entender a 

constituição de uma sociedade de consumo, localizada a partir da modernidade. Nela, as 

mercadorias tomam centralidade na vida dos indivíduos. Nosso olhar estará voltado para 

entender como essas mercadorias extrapolam sua dimensão material, oferecendo formas de 

demarcar pertencimento e reconhecimento. Para isso, buscamos visualizar como a 

comunicação oferece em suas estratégias retóricas de persuasão um consumo simbólico 

daquela mercadoria. Assim, encerrando o primeiro capítulo, nossa proposição é o de 

vislumbrar teoricamente como as mercadorias, as imagens e as narrativas do consumo contidas 

na comunicação publicitária possibilitam o emergir das identidades. 

Interessa-nos no capítulo 2 pensar o processo de construção e, principalmente, a 

apresentação de masculinidades sob o ponto de vista da comunicação e das práticas de 

consumo, propondo leituras mais contemporâneas sobre o processo de espetacularização da 

mercadoria. Destacamos o fato de as imagens tomarem centralidade em nossas sociedades e no 

imaginário midiático, e como elas, dialogando e relacionando com estudos de gênero 

(masculinidade), permitem entender a masculinidade como um processo de representação, 

mediação e construção social. 

Destinamos o capítulo 3 à abordagem empírica, (re)apresentando nosso objeto de 

estudo, o procedimento metodológico, o corpus e, por fim, sua posterior análise.  

Nas Considerações Finais, retomamos as discussões teóricas levantadas nos 

primeiros capítulos e que atravessaram nosso corpus, com uma análise crítica do pensar, 

repensar e representar midiaticamente o homem em nossa cultura do consumo.   

 

 

                                            
1 Em algumas ocasiões no transcorrer do texto entendemos masculino e masculinidade como sinônimos de 
homem. Pensamos nesta equivalência devido à pluralidade conceitual mobilizada nesta pesquisa, pois os autores 
selecionados denominam nas mais diversas perspectivas o fenômeno social estudado. 



18 
 

 

CAPÍTULO 1 - AS REVERBERAÇÕES IDENTITÁRIAS A PARTIR DAS MERCADORIAS 

NA SOCIEDADE DO CONSUMO 

 

Neste primeiro capítulo buscaremos inicialmente compreender como as 

mercadorias, circulantes nessa sociedade do consumo, servem para “pensar” (DOUGLAS e 

ISHERWOOD, 2006; GARCÍA CANCLINI, 2010), ou seja, como participam de dinâmicas 

de produção e negociação de sentidos, visões de mundo, de socialidades, sensibilidades, 

regimes de gosto e de visibilidade. Assim, nos interessa perceber, sem abandonar uma leitura 

crítica, processos que não se restringem à participação das mesmas (e de suas narrativas) na 

alienação do trabalho, da corporalidade e da consciência em benefício de um dado sistema 

capitalista. É nossa intenção refletir sobre como essas mercadorias extrapolam sua essência 

material a tal ponto de se tornarem fetichizadas, promovendo, em algumas óticas, a sedução 

falseadora e falseada e, para outros, o reencantamento dessa sociedade. 

Concebendo que tais dimensões podem constituir aspectos relevantes da lógica 

do capital, acreditamos que as narrativas do consumo que transitam pelos meios de 

comunicação de massa e digitais (em especial as advindas da comunicação publicitária), 

mesmo que articuladas à fetichização das mercadorias e a certa objetualização dos sujeitos, não 

implicam de per si que xs consumidorxs2 desses anúncios não consigam refletir sobre ou 

ressignificar o que veem e automaticamente consumam aquela mensagem, sem filtro ou 

mediação alguma. Em síntese, compartilhamos aqui das leituras que localizam nas sociedades 

do consumo, na cultura de massa e nas culturas midiáticas a permanência do sujeito, a 

possibilidade das brechas (MORIN, 2009) e das ressignificações (MARTÍN-BARBERO, 

1997). 

Por fim, como terceira análise dedicada ao consumo, reiteramos que não se trata 

aqui de demonizá-lo, mas sim, de discernir, nas sociedades midiáticas e nas culturas do 

consumo, as experiências e lógicas consumistas, que obviamente, resultam em alienação, 

                                            
2 O uso do "x" nas palavras, mediante os estudos de gênero, busca dar neutralidade sobre a posição de um gênero 
aos textos, permitindo a igualdade e possibilitando a reflexão acerca de um terceiro gênero na escrita com relação 
a flexão de gênero. Reforçamos a recorrência da palavra gênero, para salientar que não equiparamos gênero e sexo, 
dando destaque para o primeiro conceito e sua importância/construção social. Nesse caminho, alguxs 
pesquisadorxs, hoje, se dedicam a entender a inserção dos caracteres x e @ nas palavras, como é o caso de Vilhagra 
(2014), que contempla em seu artigo os impactos que podem ocorrer na Língua Portuguesa ao adotarmos tal 
proposta. Por fim, acrescentamos que não temos a intenção de propor tal medida em nossa língua-mãe, apenas 
sugerir e propor uma reflexão ao lermos essa nova grafia, contemplando nela tudo aquilo que está e/ou escapa das 
convenções sociais, principalmente do binarismo masculino versus feminino.  



19 
 

 

irreflexão e adição daquelas práticas de consumo – material, cultural e sígnicas – que nos levam 

a considerar a interface entre consumo, produção de identidade e afirmação de subjetividades. 

Chegamos, neste ponto de nosso argumento, a uma primeira articulação analítica 

entre o caráter simbólico das mercadorias, a dimensão social do consumo e sua correlação com 

a produção e circulação de representações sociais. O consumo pode mediar o acesso à 

cidadania, o pertencimento a grupos, permitir a identificação de iguais, ver semelhantes, mas 

também, detectar os diferentes. Ou seja, ele permite a inclusão e pode gerar a exclusão. O 

emergir das sociedades capitalistas modernas, pautadas pela centralidade do consumo, 

permitiu que membros de classes menos abastadas pudessem se tornar indivíduos atuantes, 

ganhando visibilidade social. Neste argumento interessa destacar que, muito mais do que 

acesso a determinados bens e serviços, estamos diante de um verdadeiro mercado de 

representações. Estas se tornam, cada vez mais, mediatizadas, circulando entre fluxos 

comunicacionais massivos e maciços.  

A visibilidade social mediada pelo consumo, no que é condição de possibilidade e 

no que implica em assujeitamento, envolve a circulação e a apropriação de representações 

identitárias; muitas vezes permeadas por determinados estilos de vida, modos e práticas de 

consumo. Defendemos que há um jogo, uma negociação constante entre as representações que 

circulam pela cena midiática e o modo através do qual os sujeitos sociais as equacionam junto 

aos processos econômicos, institucionais e culturais dos quais participam. Em síntese, existem 

mediações e existe subjetividade, não necessariamente de reforço ao status quo3. 

Para entender esse processo, na primeira parte deste capítulo procuramos 

contextualizar de que modo as mercadorias tomam centralidade na vida das pessoas e como 

isto se relaciona à constituição mesma de uma sociedade do consumo. Como um dos 

principais eixos desta reflexão, mapeamos sinteticamente os caminhos que levam as 

mercadorias a apresentar uma dimensão além do material, tanto em aspectos simbólicos, 

                                            
3 Nossa associação conceitual entre os termos mediação e midiatização, proposta neste parágrafo, partem das 
contribuições dxs autorxs/pesquisadorxs do livro da Associação dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação do Brasil - Compós, edição 2012, Mediação e Midiatização. Para ajudar-nos nesta reflexão nos 
guiamos a partir das contribuições, em especial, de José Luiz Braga e Laan Mendes Barros. Entendendo como 
mediação, “corresponde[te] à percepção de que não temos um conhecimento direto dessa realidade – nosso 
relacionamento com o “real” é sempre intermediado por um “estar na realidade” em modo situacionado, por um 
ponto de vista – que é social, cultural, psicológico” (BRAGA, 2012, p. 32). “A midiatização, portanto, vai além da 
mídia, em sua dimensão técnica. Ela se espalha e se entranha na estrutura social, na constituição de uma cultura 
midiatizada” (BARROS, 2012, p. 85-86), ambos os termos, para nós, são dialogáveis, e possibilitam entender 
como o consumo medeia às relações e como ele é midiatizado em nossa cultura. Logicamente, tendo a ideia de 
que o receptor que irá ter acesso a essa informação, é um sujeito que decodifica e ressignifica essas informações, 
ou seja, um receptor ativo.  
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associados a ritualísticas do cotidiano (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006), quanto em 

termos de sua fetichização, proposto por Karl Marx, quanto naquilo que Walter Benjamin 

nomeou o sex-appeal do inorgânico. Além disto, interessa-nos perceber como o consumo 

dessas mercadorias e das narrativas a elas associadas começa a demarcar 

reconhecimento/pertencimento. 

Na segunda parte, analisamos como as narrativas midiáticas – em especial a 

comunicação publicitária – promovem esta dimensão além da essência mercadológica das 

mercadorias. Ou seja, como os discursos do capital adquirem função totêmica (ROCHA, 

1995) e como se desenvolverá um consumo simbólico, mágico. No entanto, ainda não será 

abordada a ideia de representação. 

Finalizando a primeira parte deste capítulo, vislumbramos discutir, com os aportes 

dos dois tópicos anteriores, como o consumo material-simbólico interfere na constituição das 

identidades. Capítulo este que prepara o leitor para as discussões teóricas mais específicas 

(Capítulo 2), objetivando analisar a maneira através da qual as imagens circulantes nas 

sociedades, mediante o processo de espetacularização da mercadoria, participam da 

constituição de identidades. Finalmente, como essas imagens propiciam, dialogando com 

representações sociais e midiáticas, formas de se vivenciar uma masculinidade hegemônica, e 

como pensar possibilidades de tensioná-la, apresentando outras masculinidades. 

 

1.1 A emergência e a centralidade das mercadorias na sociedade do consumo 

 

Uma profusão de acontecimentos marca o século XIX. Nele vivenciou-se o 

aumentar das cidades, tornando-se metrópoles, erguidas sob a égide do sistema-fábrica e dos 

ideais da modernidade burguesa. As pessoas passaram a conviver com máquinas, o que 

modificou a forma de se relacionar com outros seres (a emergência de um novo sensório), 

assim como novos estilos de vida foram criados. 

Falar da modernidade é falar de um período marcado pela efemeridade, tomado 

por grandes mudanças, ou, como apresenta Berman (2007, p. 24), que “promete aventura, 

poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao 

mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos”. 

Partindo da premissa de que a modernidade foi esse momento de transformação 

das coisas, do estado das coisas, e do lugar das coisas, não podemos deixar de enfatizar a 
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relevância das Revoluções Francesa e Industrial para a época, salientando que, na perspectiva 

de Berman (2007), essas duas revoluções se originam naquilo que o autor denominou como a 

segunda fase da modernidade4. Sobre esta condição Berman afirma que: 

 

[Essas revoluções] e suas reverberações, ganha[m] vida, de maneira abrupta 
e dramática, [além de] um grande e moderno público. Esse público partilha 
o sentimento de viver em uma era revolucionária, uma era que desencadeia 
explosivas convulsões em todos os níveis de vida pessoal, social e política 
(BERMAN, 2007, p. 26). 

 

Essas revoluções são adotadas como ponto de partida, como marco histórico e 

reflexivo, pois a primeira validou a ideia de um novo Estado, liberal e democrático, e, como 

sustentou um dos pilares lema dessa revolução, pretensamente mais igualitário; já a segunda 

revolução, além de apresentar ao mundo uma nova técnica fabril de produção, ensejou o 

surgimento de uma sociedade capitalista, internacionalizada, metropolizada e industrializada. 

Nessa perspectiva, ambas as revoluções permitiram à modernidade, conforme assinala 

Camargo (2008, p. 17), ser “palco do chamado ‘processo civilizador’”, onde, principalmente o 

estilo bárbaro, precisava ser desvencilhado do homem moderno. Para o autor, ao longo dos 

séculos, 

 

[...] consolidaram-se e disseminaram-se valores e regras que conferiram 
visibilidade e forma sociais a um estilo de vida culto e civilizado em 
oposição ao estilo “bárbaro” medieval, [...] daí resultando as regras 
exteriorizadas por gestos e objetos mais variados, apropriados 
privilegiadamente pelos nobres (CAMARGO, 2008, p. 17). 

 

Conforme elucidamos até o momento, parte desses acontecimentos despontaram 

com o século XIX, em especial os relacionados às novas formas de produção e ao surgimento 

de um novo sistema econômico – capitalista e, de uma nova classe burguesa. Contudo, Bueno 

(2008, p. 10) ressalta que o século XVIII já “prenuncia[va] a emergência de um novo modo de 

                                            
4 Berman, buscando entender o vasto período histórico da modernidade, o divide em três fases. Na primeira, que 
se inicia no século XVI indo até o fim do século XVIII, se origina no momento em que as pessoas estão 
começando a experimentar a vida moderna, abordando principalmente a angústia que era aquele momento. Na 
segunda fase, oriunda da grande onda revolucionária de 1790, principalmente a Revolução Francesa, foi o 
momento que toma propulsão um grande e moderno público. E a terceira fase, com o advento do século XX, se dá 
quando o processo de modernização se expande a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo, atingindo 
espetaculares triunfos na arte e no pensamento (BERMAN, 2007, p. 25-26). 
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vida ligado simultaneamente à valorização material e da subjetividade”. Com relação à 

emergência prognosticada no século XVIII por Bueno, Hobsbawn exemplifica que,  

 

[...] o fim do século XVIII era, pelos padrões medievais ou do século XVI, 
uma época de comunicações rápidas e abundantes, e mesmo antes da 
revolução das ferrovias, eram notáveis os aperfeiçoamentos nas estradas, 
nos veículos puxados a cavalo e no serviço postal (HOBSBAWN, 2010, p. 
30).   

 

Ao se abordar esse sistema econômico que despontava, concomitantemente a ele 

despontava uma sociedade pautada pelo consumo, logo uma sociedade do consumo. No 

entanto, salientamos que nesse aspecto há certa divergência epistemológica entre autores e 

escolas de pensamento. Na perspectiva de Slater (2002), a sociedade do consumo, ou, como 

sugere o autor, a cultura do consumo, é demarcada com o surgimento do Iluminismo no 

Ocidente. Para o autor, 

 

[...] as questões e os conceitos centrais da reflexão sobre a cultura do 
consumo são os mesmos que têm ocupado lugar de destaque na vida 
intelectual moderna em geral desde o Iluminismo. Nem a cultura do 
consumo enquanto experiência social, nem as questões por meio das quais 
essa experiência tem sido abordada são novas, ou sequer recentes: a cultura 
do consumo é um tema que faz parte da trama da modernidade, um tema 
que retoma as preocupações e formas de pensar características do Ocidente 
moderno (SLATER, 2002, p. 11). 

 

Taschner (2010), no entanto, não fala diretamente de uma sociedade do 

consumo, mas elenca que as mudanças nas práticas de consumo, que o deslocaram 

propriamente de subsistência para um consumo de demarcação de pertencimento e até mesmo 

estilos de vida, emergiram no século XVI com as cortes reais europeias. Sendo ela “a matriz 

dessa grande transformação e o berço da cultura do consumo contemporânea” (TASCHNER, 

2010, p. 45). Sobre os argumentos da estudiosa: 

 

[...] O processo civilizador e o estilo de vida desenvolvido na corte 
transformaram profundamente os hábitos de consumo. [...] [A] mudança 
nos padrões de consumo da nobreza de corte, [...] é crucial para a formação 
da cultura do consumo contemporâneo (TASCHNER, 2010, p. 43). 

 

Ambas as demarcações teóricas possibilitam compreendê-las de forma 

complementar, principalmente na articulação de que a cultura do consumo, apresentada por 
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Slater, seria um desdobramento desses primeiros indícios do consumo, protagonizados pelas 

cortes reais europeias, apontado por Taschner. Contudo, para a presente pesquisa, 

entendemos o surgimento de uma sociedade do consumo concomitante ao surgimento da 

modernidade5, principalmente a europeia, que propiciou que as mercadorias, produzidas em 

escala industrial, fetichizadas e, posteriormente, imagetizadas, tomassem centralidade na vida 

dos indivíduos. Bueno menciona um novo modo de vida originário da valorização do material 

e da subjetividade. Segundo a autora: 

 

[...] Nesse cenário, desenvolve-se uma nova lógica de construção das 
identidades, não mais em função do passado e da tradição, mas a partir da 
vivência num ambiente em permanente transformação, no qual a posição 
social não é mais herdada e, sim, conquistada. [...] Os estilos de vida, no 
mundo moderno e contemporâneo, tornaram-se uma das principais 
instâncias de construção de identidades, que afloram e ganham visibilidade 
no interior de um mosaico de práticas culturais. As maneiras de beber, 
comer, vestir e morar, associadas às escolhas literárias e artísticas, remetem 
a níveis de reconhecimento mais profundos: a classe social, a ocupação, mas 
também as opções éticas, políticas, estéticas e morais (BUENO, 2008, p. 
13). 

 

 Concatenando com as contribuições elencadas por Bueno, interessa-nos destacar 

como a construção de uma nova sociedade centralizada nas mercadorias ensejou a formação e 

construção de subjetividades e da formação de indivíduos profundamente marcados por essa 

centralidade do consumo, de suas mercadorias e de suas narrativas. 

Torna-se instigante falar da relevância do consumo, ou dessa centralidade do 

consumo na vida cotidiana pois, como salientou Slater (2002), será ela – sociedade (cultura) 

do consumo –, que permitiu o surgimento de práticas sociais, valores e ideias culturais e até 

mesmo identidades sendo orientadas em relação ao consumo. Isso diferentemente de outras 

dimensões sociais “como trabalho ou cidadania, cosmologia religiosa ou desempenho militar” 

(SLATER, 2002, p. 32), que não propiciam, na perspectiva do autor, criações de determinadas 

convenções sociais.  

Nessa nova sociedade que emergia há, como propõe Benjamin (1991), uma 

erótica do consumo, um fetiche pelas mercadorias – um sex-appeal do inorgânico. Matos, em 

relação ao conceito proposto por Benjamin, defende que com 

                                            
5 Tanto Casaqui (2012) quanto Pesavento (1997) ressaltam o período da modernidade, em especial, o 
surgimento da burguesia francesa e depois inglesa, que deram margem a um novo modo de ser e agir no mundo, 
logo propiciando essa sociedade do (de) consumo. 
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[...] o conceito “sex-appeal do inorgânico”, evoca-se o estatuto dessas 
imagens de desejo, oscilantes entre orgânico e inorgânico, o animado e o 
inanimado, transitando em espaços animistas e fetichistas de objetos 
mortos-vivos. Sensível suprassensível, a mercadoria-fetiche é internamente 
animista porque é o duplo de algo que permanece invisível (MATOS, 2010, 
p. 222). 

 

Essa dimensão do fetiche também é abordada por Slater (2002, p. 113), quando 

enfatiza que o fetichismo da mercadoria e as maneiras de se representar que eles trazem 

apresentam um embaralhamento em relação à aparência da sociedade e do que ela de fato é em 

sua essência. Assim, o advento e a disseminação dessas mercadorias, mobilizando energias 

libidinais e interesses econômicos, tomaram papel de destaque na sociedade moderna, e, agora, 

modernizada. Templos laicos foram erguidos para venerá-las e neles foram praticamente 

endeusadas, passando a ser cultuadas, em um sintoma paradigmático da ruptura com antigas 

tradições e reinvenções das modernas tradições burguesas, fato largamente debatido por 

Berman (2007). Discorrendo sobre tal, Slater (2002) afirma que essa veneração era oriunda da 

afirmação dos ideais que objetivavam romper com os costumes e uma autoridade consagrada, 

trazendo para o centro das discussões a racionalidade – a razão. Assim, conforme o homem se 

tornava cético, buscava suprir essa lacuna com outros deuses e templos, agora, do consumo. 

Nas palavras do autor, temos que: 

 

[...] a afirmação da razão e da ciência envolveu confiança nos recursos 
intelectuais do indivíduo e independência em relação à autoridade 
consagrada, ao “costume e ao exemplo”, [...] à tradição, à revelação 
religiosa. É uma luta de classes teórica, uma revolução feita pelo self-made 
man e em seu benefício (Gellner, 1992). Mas o homem iluminista - tanto 
como projeção idealizada quanto como forma realmente nova de 
subjetividade - não foi apenas um indivíduo racional, um livre-pensador na 
esfera da ciência, da política ou da produção: também aprendeu algumas 
dessas formas de ser sendo racional e individual na experiência de ir ao 
mercado e de construir materialmente novas formas de domesticidade, de 
se vestir como um elegante habitante da urbe e participar de atividades de 
lazer recentemente comercializadas (SLATER, 2002, p. 31). 

 

O cultuar dessas mercadorias, ou se preferirmos, o triunfo das mercadorias, pode 

ser visualizado, em um primeiro momento, com as Exposições Universais. Slater (2002, p. 23) 

pontua que era “praticamente consenso que uma nova era de confiança foi anunciada pela 

Exposição de Londres no Crystal Palace, em 1851”. Nela não só mercadorias eram expostas, 
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mas com elas eram construídos e disseminados imaginários, em um primeiro momento, a 

noção de progresso e até mesmo de futuro, e, em um segundo plano, um imaginário que 

possibilitava até mesmo o emergir de novas experiências identitárias. Em uma breve síntese 

sobre as Exposições, Pesavento ressalta que: 

 

[...] Nelas se exibiam as mais complexas máquinas, os mais recentes 
inventos, classificados cuidadosamente e organizados segundo preocupação 
didática e enciclopédica. Multidões maravilhadas desfilavam pelas 
exposições, admirando os prodígios da engenhosidade do homem e atraídas 
pela mística do novo, do fantástico e do exótico (PESAVENTO, 1997, p. 
45). 

 

Além das exposições universais, as novas formas de empresas e de organização 

comercial, também propiciaram a emergência desse encantamento das mercadorias, processo 

alavancado pelo surgimento das lojas de departamentos (SLATER, 2002). Segundo Monçores 

(2012, p. 8), essas lojas “inovaram colocando na área de exposição da loja os produtos em 

primeiro plano, muitos fora da embalagem, possibilitando o toque e a experimentação pelo 

visitante, distribuídos em corredores amplos e em áreas decoradas”. 

Essas lojas ultrapassaram a essência de reunir mercadorias para serem consumidas. 

Elas foram as propulsoras, como salientou Burke (2008), a popularizar o lazer e a moda para as 

massas, sendo datadas de meados do século XIX. Trazendo como exemplo a indústria da 

moda, à medida que se popularizava; que chegava às camadas até então desprovidas de seu uso, 

seu consumo transcendia para algo além do material; essas mercadorias carregavam em si uma 

dimensão mágica. Essa dimensão mágica, na perspectiva de Slater, pode ser percebida na 

moda, considerada como um processo de revolução do consumo, em que há “competição por 

status, imitação e consumo conspícuo” (SLATER, 2002, p. 27), possibilitando com que as 

camadas em ascensão pautassem seu consumo mediante as camadas mais altas daquela 

sociedade. 

Para compreender essa relação de ascensão guiada pelo consumo daquilo que 

chamamos de terceiros (ou seja, o consumo a partir do que outra pessoa de referência 

consome), em uma perspectiva benjaminiana, é preciso extrapolar a essência da materialidade 

desses produtos: torna-se necessário levar em consideração não só o valor palpável/material da 

mercadoria, mas também o impalpável/imaterial. Além disso, significa compreender como as 

interações entre mercadorias, energias afetuais e libidinais, planos institucionais, industriais, 
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mercadológicos e malha urbana participam da constituição de novas cosmogonias, regimes 

sensoriais e socialidades. 

Tomando este contexto como referência, vamos nos aproximar mais diretamente 

de nosso tema de pesquisa – as masculinidades e suas representações, revestindo objetos e 

construindo imaginários. Voltemos alguns séculos, objetivando entender o processo de 

marcação do vestuário para o homem (nesse caso, o vestuário como uma mercadoria e uma 

narrativa importante para as discussões que se seguem nesta pesquisa). Trazemos, neste 

momento, a ideia de vestuário, pois a moda como a conhecemos, assim como a indústria do 

prêt-à-porter, tomam grandes proporções com o advento da modernidade (CAMARGO, 

2008). Nas palavras de Camargo (2008, p. 19) “a indústria do prêt-à-porter, também surgida 

no início do século XX, retira as roupas dos itens de testamento dos indivíduos, permitindo 

que a vestimenta permeie todas essas manifestações culturais”. 

Apresentando um breve resgate histórico da moda, em especial, como essa 

mercadoria e suas significações foi construída para o público masculino, Lipovetsky (1989, p. 

28) salienta que “ao longo dos séculos, os mesmos gostos, as mesmas maneiras de fazer, de 

sentir, de vestir-se vão perpetuar-se, idênticas a si mesmas”, por homens e mulheres. Somente 

no século XIV nitidamente apareceriam diferenças no vestuário segundo os sexos: “curto e 

ajustado para o homem, longo e justo para a mulher” (LIPOVETSKY, 1989, p. 29). 

Um fato notório, como apresenta o próprio autor, é que aproximadamente no 

século XIV, o vestuário masculino era mais rebuscado, se comparado com o vestuário feminino 

(LIPOVETSKY, 1989). Na cultura inglesa do século XVIII, por exemplo, os aristocratas da 

época impunham poder e respeito, parte deles decorrentes de seus trejeitos e indumentária, de 

certa forma, efeminados, como também pela ostentação presente em seu traje, algo 

rotineiramente copiado pelos burgueses da época. Nisso, podemos vislumbrar o que Slater 

(2002) aponta em relação ao consumo regrado pela influência de terceiros. 

O processo de reformulação e demarcação do vestuário ocorrerá, segundo Bessa 

(2006, p. 3-4), “na era vitoriana [quando] começam as grandes mudanças. Enquanto as 

mulheres ostentam cada vez mais, os homens buscam um visual marcado pela discrição”. Nessa 

prerrogativa, a ostentação masculina será transposta para a boa vida que conseguir 

disponibilizar para sua família, como, também, com objetos que começam a ser demarcados 

como pertencentes ao universo masculino, por exemplo, com as posses que pode adquirir. 

Podemos depreender deste argumento que a representação de masculinidade personificada na 
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figura deste macho provedor se desloca do próprio corpo masculino para seus ambientes 

cotidianos e objetos externalizados de poder e/ou virilidade. 

Essas demarcações de pertencimento passaram a ser regidas pelo consumo em sua 

expressão ampliada, incluindo as articulações entre mercadorias, serviços, formas sígnicas e 

dimensões ritualísticas. Acrescentamos que o ato de consumir implica, ainda, naquilo que Gay 

denomina um processo historicamente construído de educação dos sentidos (1988). É 

também nesta direção que podemos localizar a construção social da relevância das mercadorias 

no processo de construção de determinadas masculinidades.  

Nessa perspectiva, apoiando-nos em Slater (2002, p. 103), essa sociedade do 

consumo permitiu “uma relação ou processo de constituição mútua do sujeito pelo objeto e do 

objeto pelo sujeito”. Assim, as mercadorias passaram a ter significado perante o valor que 

atribuíamos a elas, da mesma forma que nos constituímos enquanto indivíduos mediante seu 

uso. Nesse direcionamento, “o mundo dos objetos é a subjetividade humana manifesta na 

recriação do mundo de acordo com a visão que tem dele” (p. 103). Essa afirmativa levantada 

por Slater pode ser mais bem compreendida com as contribuições de Douglas e Isherwood 

(2006). Segundo tais autores: 

 

[...] as posses materiais fornecem comida e abrigo, e isso deve ser 
entendido. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que os bens têm outro uso 
importante: também estabelecem e mantêm relações sociais. Essa é uma 
abordagem utilizada há muito tempo e é frutífera em relação ao lado 
material da existência, alcançando uma ideia muito mais rica dos 
significados sociais do que a mera competitividade individual (DOUGLAS; 
ISHERWOOD, 2006, p. 105). 

 

Quando Douglas e Isherwood (2006) ressaltam que os bens extrapolam a 

dimensão material, que estabelecem relações sociais, os autores sinalizam para a dimensão dos 

significados sociais que estão embutidos nesses bens. Logo, sendo o homem um ser social, ele 

“precisa de bens para comunicar-se com os outros e para entender o que se passa à sua volta” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 149). Ao levantarem esse pressuposto, os autores 

possibilitam o entendimento de que os bens não podem ser analisados como meros produtos, 

meras objetualidades. 

Baudrillard (2010) menciona essa ideia e a importância do consumo além do 

objeto propriamente dito. Ressalta, principalmente, a distinção que determinados signos 
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podem gerar, no sentido tanto de inclusão (pertencimento) quanto de exclusão. Na proposta 

do autor, 

 

[...] nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) – os objetos (no 
sentido lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o 
indivíduo, quer filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal 
quer demarcando-o do respectivo grupo por referência a um grupo de 
estatuto superior (BAUDRILLARD, 2010, p. 66). 

 

O autor ressalta, ainda, que: 

  

[...] o consumo surge como sistema que assegura a ordenação dos signos e a 
integração do grupo; constitui simultaneamente uma moral (sistema de 
valores ideológicos) e um sistema de comunicação ou estrutura de permuta 
(BAUDRILLARD, 2010, p. 91). 

 

Se até o presente momento reiteramos a centralidade das mercadorias nessa 

sociedade do consumo e indicamos os processos que, pouco a pouco, vão ampliando e 

reconfigurando seus lugares e escopos de alcance social e simbólico, propomos, a partir daqui, 

discutir como mercadorias/bens serão incorporados pela indústria cultural e como essa 

indústria corroborou a construção de um consumo além da materialidade da mercadoria e, 

como consequência, urdiu o imaginário dos indivíduos.  

  

1.2 Um consumo além do material: os meios de comunicação urdindo imaginários 

 

Pesavento, analista das Exposições Universais e da constituição de um ethos 

burguês, ressalta que nas Exposições não só mercadorias eram apresentadas ao mundo, mas 

elas propiciavam a “difusão/aceitação das imagens, ideais e crenças pertinentes ao ethos 

burguês” (1997, p. 14-15). 

Casaqui (2012) dialoga diretamente com esta autora ao abordar que a publicidade 

em suas origens remonta às placas de avisos públicos da Roma Antiga. Contudo, ele nota que, 

com o despontar da modernidade e principalmente com o advento das Exposições Universais e 

dos grandes magazines, ganha relevância, em uma perspectiva benjaminiana, a fantasmagoria 

das mercadorias. Em uma leitura marxista, vislumbramos o fetiche das mercadorias, ensejando 

aquilo que o autor denomina como publicização.  Com relação ao termo, Casaqui (2012, p. 
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72) enfatiza que sua origem “tem relação com a etimologia da palavra publicidade, originária 

que é do termo em latim publicus, significando o ato de tomar público”. 

Naquele momento, publicizar possibilitou, seguindo os preceitos de Casaqui, a 

constituição de um sensório próprio do consumo simbólico, que formava sujeitos 

familiarizados a consumir por visualidades. Por visualidades, entendemos que: 

  

[...] associa-se, portanto, a mecanismos socioculturais partilhados que 
conferem, a determinadas imagens visuais, a qualidade de partícipes de 
sistemas de crença e de leitura visual reconhecíveis e reconhecidos como 
rastros e/ou registros de fatos dotados de relevância societal. O que é visível 
remete, pois menos ao que se tornou imagem visual, e mais àquela 
visualidade que, via jogo societal e estratégias comunicacionais, é 
reconhecida como dotada de valor de troca simbólico e de relevância 
comunicativa (ROCHA, 2009, p. 273). 

 

Esse consumo simbólico pode ter duas justificativas, em que uma complementa a 

outra. Inicialmente, pela perspectiva de Casaqui (2012), esse consumo simbólico decorria das 

estratégias que:  

 

[...] envolvem a espacialidade, o design, as ressignificações dos produtos, a 
elaboração de narrativas que promovem a transcendência, a mitificação das 
mercadorias e as convergências entre elas e os desejos, os sonhos, os 
objetivos humanos (CASAQUI, 2012, p. 71). 

 

A outra justificativa acerca desse consumo simbólico pode ser observado, segundo 

Pesavento, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, momento no qual as Exposições 

Universais começaram a entrar em declínio. Contudo, “o espetáculo burguês” (PESAVENTO, 

1997, p. 17), continuou por meio dos apelos renovados pelo marketing. Para a autora, com o 

pós-guerra, houve uma reconfiguração do sistema fabril. Entretanto, se manteve a força da 

venda de produtos e das imagens e ideias atreladas a eles. E é neste sentido que o sistema 

capitalista manteve e mantém sua força – baseado nos apelos propostos e constantemente 

revistos do marketing. Rocha (2009) traz uma reflexão similar, defendendo que “é a partir de 

imagens que falamos de consumo”. Para a autora e, olhando por uma ótica contemporânea,  
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[...] consumir, hoje, é consumir cultura midiaticamente mediada, 
digitalmente interligada, imaginariamente compartilhada, imageticamente 
realizada. [...] Falar, nestes termos, na consolidação de um cenário que 
articula consumo e imagens é, mais do que capricho teórico [...] [é] um 
aspecto essencial na compreensão dos ecossistemas comunicacionais que 
regem nosso cotidiano (ROCHA, 2009, p. 269). 

 

Com relação a essa investida do consumo material pelo simbólico, vale destacar 

que, no início, tínhamos anúncios nos quais se abordavam a relevância e os atributos do 

produto para o consumidor. Conforme as décadas se sucederam, a publicidade passou a 

ressaltar estrategicamente os benefícios das mercadorias e começa a empregar uma retórica 

que colocava o consumidor no centro das discussões. Carrascoza (2008) enfatiza que, até a 

década de 1960, a publicidade apresentava argumentos retóricos racionais para convencer o 

público. Com relação às últimas décadas, o autor salienta que o apelo publicitário liga-se às 

emoções, e à identificação do público com um determinando estilo de vida. Complementando, 

na perspectiva de Casaqui: 

 

[...] as grandes transformações da comunicação publicitária não estão 
relacionadas a formatos, mas ao que se refere às formas de diálogo, ao 
caráter das interlocuções, aos contratos comunicativos que as manifestações 
publicitárias diferenciadas apresentam. As esferas da produção e do 
consumo, como posições discursivas, sofrem deslocamentos que dizem 
respeito ao imaginário tecnológico; a um sentido de futuro que passa pela 
releitura das práticas de consumo associadas a ideais comunitários; e à 
amplificação da retórica que coloca o consumidor como “razão da 
existência” das corporações e da oferta de seus produtos; entre outros 
elementos que refletem e refratam o que caracteriza a contemporaneidade 
(CASAQUI, 2012, p. 67-68). 

 

É nessa perspectiva, do deslocamento dos atributos da mercadoria para a 

centralidade de uma forma de marcar existência, que a comunicação publicitária participará da 

construção do corpus de análise desta dissertação. As narrativas publicitárias apresentam (e 

propõem) formas de se viver e se expressar no mundo, de acordo com cada época (com o 

espírito de seu tempo). Dito de outra forma, há o deslocamento de sua retórica em persuadir 

ao consumo da mercadoria ou serviço, para persuadir a viver, ou criar estilos de vida, regidos 

por determinadas marcas e mercadorias. 

Pesavento (1997, p. 49), ressalta que “a publicidade é sempre alegórica, 

prometendo na coisa concreta que oferece ao consumo um outro valor que nela está contido. 
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Cada elemento da propaganda tem outro significado que não o seu significado literal”. Dessa 

forma, é esse outro significado que a pesquisa objetiva entender. 

Esse outro significado pontuado por Pesavento é pertinente, pois, se 

considerarmos a publicidade como um organismo vivo, dinâmico, que é construído e 

influenciado por uma trama social, poderemos alicerçar essa afirmativa, conforme indicado por 

Carrascoza e Hoff (2012, p. 100), propondo que “a narrativa publicitária alimenta-se de 

elementos socioculturais sedimentados no tecido social”. Casaqui também reitera esse 

pensamento. Segundo o autor, “como retórica do consumo, o discurso publicitário vai 

amalgamar as representações sociais imersas no espírito de seu tempo, nos sistemas 

socioculturais e econômicos dos quais é derivado” (CASAQUI, 2012, p. 67). 

Buscando entender como as narrativas publicitárias apresentam, conforme 

argumentado anteriormente, um outro significado, tomamos agora como base as contribuições 

do antropólogo Everardo Rocha, que estudou, em um trabalho pioneiro publicado na década 

de 1980, como “a publicidade retrata, através dos símbolos que manipulam, uma série de 

representações sociais sacralizando momentos do cotidiano” (ROCHA, 1995, p. 26). 

Em seus estudos sobre as míticas do contemporâneo, este autor menciona que 

existe nas peças publicitárias tanto um consumo de produtos quanto um consumo dos 

próprios anúncios. Para o autor, quando se fala em anúncio de produtos, ele está direcionado a 

quem pode comprá-lo. Já o consumo de anúncios espraia-se indistintamente pela sociedade. 

Segundo Rocha (1995, p. 27), “esta constatação demonstra o quanto de espaço está disponível 

para a publicidade falar com a sociedade e falar desta sociedade”. 

Um ponto de suas discussões de extrema valia para esta pesquisa é quando o autor 

menciona ser o anúncio publicitário uma representação social (ROCHA, 1995). Ao propor 

esse tipo de reflexão, dialoga com o que propuseram Carrascoza e Hoff (2012), assim como 

Casaqui (2012), no sentido de entenderem a publicidade como esse espaço que possibilita 

refletir sobre determinadas representações sociais. Nesse aspecto, a publicidade não é só 

instigada pelos processos socioculturais, mas também uma representação social que pode 

tensionar, criar novos estilos de vida e ancorar identidades. 

Slater (2002), em direção similar, parte de uma contextualização desse outro 

significado, sugerindo: 
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[...] Esse é o modo natural de representação da propaganda, por exemplo, 
que não descreve um carro como um produto social do trabalho humano 
dotado de propriedades sensuais que são úteis para a vida prática das 
pessoas, e sim como algo naturalmente dotado de masculinidade, excitação, 
status e modernidade, que é dotado do poder de conferir essas qualidades a 
seu consumidor, mas que só é acessível através de relações místicas e 
abstratas de compra e posse (a mediação mágica do dinheiro), e não através 
das relações orgânicas do fazer e do construir (por meio da práxis) 
(SLATER, 2002, p. 112). 

 

Pela contribuição de Slater, pode-se ver como a publicidade vai construindo e 

colocando em circulação valores que transcendem a dimensão material das mercadorias, 

tomando partes pelo todo, e naturalizando os objetos retratados.  Na citação acima, o autor 

demonstra não somente como é construída uma dimensão simbólica/representativa de uma 

mercadoria, mas como ela nos permite identificar no cerne da narrativa publicitária a 

sinalização de toda uma sorte de atributos distintivos, inclusive, o que nos interessa 

sobremaneira, propondo distinções entre homens e mulheres, demarcando que um tipo de 

mercadoria específica é portadora de virilidade. E, como na posse de um totem, de um ídolo, os 

consumidorxs que possuírem o objeto propagado se tornariam, em um passe de mágica, 

naturalmente mais viris. Esta observação pode ser colocada em diálogo com aquilo que propõe 

Carrascoza (2008, p. 218), ao afirmar que “o discurso persuasivo da publicidade não visa tanto 

a compulsão pela compra, mas a adesão do consumidor ao consenso social anunciado”. 

Conforme as mercadorias vão apresentando uma dimensão simbólica de 

pertencimento, articulam estilos de vida, modos de pensar, de sentir, regimes de gosto, e 

demarcam relações sociais. Além disto, com o advento e a intensificação da propaganda e da 

publicidade, temos que, segundo Freire Filho, as mercadorias passam a disponibilizar valores e 

significados como os de masculinidade, feminilidade, elegância, inteligência, que serão 

transferidas para o consumidor mediante “as relações místicas e abstratas de compra e posse 

[...] e não por intermédio das relações orgânicas do fazer e do construir” (FREIRE FILHO, 

2003, p. 39). 

Apresentando de forma elucidativa como as mercadorias, com o auxílio da 

publicidade, foram e, ainda hoje, vão construindo essa publicização de um outro significado, 

destacamos um exemplo paradigmático de abordagem da díade mercadoria e masculinidade –

as campanhas da marca de motocicletas Harley Davidson. 

As motocicletas Harley Davidson são mercadorias que ao longo de décadas foram 

sendo moduladas por esta dimensão mágica e antropomórfica. Sua publicidade, fazendo um 
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recorte dos últimos vinte anos, é direcionada para apresentar todo um universo material e 

simbólico dos homens que objetivam conquistar. 

Suas campanhas costumam se espraiar pelo mundo, pontuando aqui as 

particularidades culturais e as ressignificações que as campanhas publicitárias possuem nos 

países em que são apresentadas. A representação identitária do motoqueiro Harley Davidson é 

clara – um homem das estradas, de certa forma fetichizado pela indumentária de couro, um 

homem que aparenta traços exacerbados de virilidade e masculinidade. Em algumas peças, um 

homem até mesmo temido.  

 

Figura 1: Campanha Harley Davidson linha 20136. 

 

Na Figura 1, percebe-se o foco na ideia de liberdade, de velocidade e mobilidade 

que a mercadoria propicia para quem a possui. Também é construída a ideia de um sujeito 

desbravador, daquele que é solitário, pois mesmo tendo ao fundo a imagem de uma metrópole, 

percebe-se um homem sozinho, isolado, um homem distinto, posto que somente poucos terão 

o privilégio de se sentirem únicos dentro das grandes aglomerações urbanas. 

Esse outro significado reitera a compreensão acerca da construção e de um 

consumo da narrativa publicitária que, por sua vez, advoga o consumo de um estilo de vida. 

                                            
6 Fonte: Marketing Comentado (blog). Disponível  
em:<http://www.marketingcomentado.com.br/2013/04/harley-davidson-brasil-apresenta-linha.html>. 
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Esse algo além do consumo da mercadoria pode ser visualizado em duas peças publicitárias da 

mesma campanha. Tendo como mote Se o seu espírito sempre foi radical, seu espírito é Harley 

e você nem sabe, as peças propõem que alguns homens, mesmo não tendo consciência disso, 

desde pequenos já possuem as características de um espírito aventureiro, fortemente ensejado 

pela marca. O revelador – e, aqui, podemos encontrar o outro significado – são peças 

publicitárias (Figura 2) que não apresentam a mercadoria motocicleta em si, mas dialogam 

com a campanha: mesma tipografia, cores próximas umas das outras, proposição e valores em 

consonância com a imagem e o imaginário da marca. 

 

     
Figura 2: Campanha Harley Davidson linha 2013, sem motocicleta7. 

 

Mediante a apresentação dessas peças publicitárias, postulamos que existe aí um 

consumo que marca e demarca um quem sou, como sou e por que sou. Dando continuidade a 

estes argumentos, abordaremos no tópico subsequente esta relação entre as narrativas do 

consumo e os processos de individuação. Interessa-nos, em especial, problematizar a relação 

entre consumo simbólico, pertencimento e construção identitária. 

 

 

                                            
7 Marketing Comentado (blog). Disponível em:<http://www.marketingcomentado.com.br/2013/04/harley-
davidson-brasil-apresenta-linha.html>. 
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1.3 Você é o que consome? Identidades atravessadas pelo consumo 

 

Consumimos somente por consumir? O que, de fato, é consumo e, por 

conseguinte, consumir? O consumo é um ato irrefletido? O consumo reverbera consumismo e 

alienação? Ele me demarca? A partir destas inquietações, propomos discutir um consumo que 

extrapola a dimensão utilitarista. Propomos também refletir sobre como a comunicação 

publicitária, sendo uma das mais expressivas narrativas do consumo, participa de processos de 

constituição de identidade(s). 

Buscando por caminhos teóricos para responder a estas indagações, partimos de 

um breve recorrido histórico, assumindo como marco relevante o advento da modernidade, 

em toda sua complexidade, aqui apenas brevemente abordada. Neste novo estado das coisas, 

pode-se vislumbrar a gênese da fetichização das mercadorias e de seu diálogo, cada vez mais 

intenso, com o campo das representações, das imagens e das ritualísticas do cotidiano, mas, 

igualmente, de um projeto civilizador. É este projeto, salienta Costa (2004), que mais tarde 

propiciará o emergir de identidades individuais. Sugerindo que: 

 

[...] emoções, objetos e mundo não eram mais concebidos como entes 
metafísicos isolados em desertos ontológicos incomparáveis e 
incomensuráveis. Agora faziam parte do complexo organismo-mundo, 
indivíduo-realidade ou sujeito-objeto material (COSTA, 2004, p. 155). 

 

Se, em períodos pré-modernos, “ter uma identidade aprovada era aparentar uma 

conduta exemplar, segundo o bem viver da nobreza” (COSTA, 2004, p. 153), com o emergir 

da Revolução Industrial e, em especial, com a Revolução Francesa, a nobreza perde a 

exclusividade de deter a patente da identidade. Tanto as massas revolucionárias quanto, em 

escala avassaladora, a emergente classe burguesa, ambas ocupam a arena social, conseguindo, 

através de categorias como as de indivíduo e de individualidade, propor outros princípios, 

valores e práticas identitárias. Na leitura de Costa, a Revolução Industrial marcou não somente 

a instauração de um novo ciclo produtivo. Seguindo com seus argumentos, temos que “daquele 

momento em diante, os objetos, [...] passaram a ser associados à preferência de pessoas ricas, 

célebres ou aristocráticas, fazendo de cada um deles signo visível da ‘personalidade’ do 

comprador” (COSTA, 2004, p. 154). 

Identificamos o diálogo de Costa (2004) com outros autores, como Baudrillard 

(2010), Pesavento (1997), Casaqui (2012) e Rocha (2008), quando estes enfatizam que as 
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mercadorias passam a apresentar uma essência metafísica e um uso antropomórfico, que 

embalam sua materialidade. Dito de outra forma, “o indivíduo projetava as suas peculiaridades 

emocionais nas mercadorias e, em seguida, as adquiria como se fizessem parte de [si]” 

(COSTA, 2004, p. 154). 

Ao propor essa contextualização acerca da relevância das mercadorias na 

constituição de identidades, Costa (2004) não se furta à crítica desse processo. Para ele, ao 

utilizarmos o “comprismo” (COSTA, 2004), termo aqui entendido próximo ao consumismo, 

para afirmar identidades, nos esquivamos do fato de este ser, antes de qualquer coisa, um 

processo econômico, sustentado pela alienação do trabalho na produção capitalista. 

Ponderações feitas, reiteramos que de modo paradoxal e ambivalente, o capitalismo propiciou 

novas práticas de reconhecimento de si e do mundo. Essa assertiva pode ser aprofundada em 

um excerto de Costa. Para ele: 

 

[...] Em suma [...] a identidade burguesa encontrou na compra de objetos 
um esteio similar ao que a identidade do nobre encontrara nos vínculos de 
sangue. O ponto de estofo da identidade aristocrática era a aparência 
compatível com a linhagem; o da identidade burguesa era o intimismo 
sentimental projetado nos produtos industriais (COSTA, 2004, p. 157). 

 

O ato de consumir tem sido muitas vezes renegado, ou denegado, principalmente 

pelo campo científico, pelo que significaria de descomedido, de pura irreflexão, de compulsão. 

Não haveria uma distinção entre consumo e consumismo, pois ambas as nomenclaturas seriam 

entendidas como algo pejorativo. Problematizando estas leituras, pensadores como García 

Canclini (2010, p 35) defendem que, “com efeito[,] costuma-se imaginar o consumo como o 

lugar do suntuoso e do supérfluo, no qual os impulsos primários dos indivíduos poderiam 

alinhar-se com estudos de mercado e táticas publicitárias”. Todavia, se seguirmos o autor em 

seu raciocínio, veremos que ele retira o consumo da zona das meras compulsões irracionais, e o 

consumidor do campo da passividade: 

 

[...] na linguagem corriqueira, consumir costuma ser associado a gastos 
inúteis e compulsões irracionais. Esta desqualificação moral e intelectual se 
apoia em outros lugares-comuns sobre a onipotência dos meios de massa, 
que incitariam as massas a se lançarem irrefletidamente sobre os bens 
(GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 59). 
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Ademais, ao falarmos de consumo, não podemos limitar nossa análise somente ao 

ato de se consumir por consumir. Nessa perspectiva, o próprio García Canclini, em seu livro 

Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização, indaga o que pode vir a ser 

esse consumo. Para ele, o consumo é: 

   

[...] o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 
apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os 
atos pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercícios de 
gostos, caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, 
ou atitudes individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas 
de mercado (GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 60). 

 

Rocha (2008), partindo da leitura apresenta por García Canclini, acrescenta que, 

além de uma visão mais heroica do consumo, não podemos esquecer que ele também implica 

em processos através dos quais “seres podem se converter em objetos, subversões podem se 

tornar tendências culturais conformistas, singularidades podem se configurar mercadorias 

seriais, caráter pode ser convertido em comércio de cinismo ou bom-mocismo” (ROCHA, 

2008, p. 122). 

Nesta dissertação, o consumo será compreendido desde suas expressões plurais, 

um consumo atravessado por fluxos comunicacionais, que transcendem a ordem do 

consumismo, do ato de consumir por consumir. Um consumo, conforme sinalizado no 

subcapítulo anterior, que demarca pertencimento, demarca reconhecimento, demarca 

aceitação, demarca uma identidade. 

O próprio García Canclini (2010) enfatiza essa relação consumo/cidadania, 

quando propõe que muitas vezes homens e mulheres se entendem como cidadãos mediante o 

consumo de bens privados e dos meios de comunicação de massa, mais do que, conforme 

apresenta o autor, “pelas regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva em 

espaços públicos” (GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 29).  

O indivíduo transita e é constituído no jogo entre identidades sociais e coletivas, 

assim como identidades individuais e privadas. Para exemplificar como opera esse trânsito, 

tomamos por referência os estudos de Rocha (2008), em especial sua pesquisa em torno das 

juventudes contemporâneas. A autora esclarece que o consumo pode ser entendido como um 

campo privilegiado de constituição da subjetividade, atrelado com a imagem, possibilitando 

uma articulação entre imaginário e sociabilidade na atualidade. Compartilhando suas palavras,  
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[...] [i]nteressa pensar o consumo através dos impactos socioculturais que 
se revelam nos fluxos de sentido e de sensação articulados pela produção e 
pela recepção de produtos midiáticos e dos significados grosso modo 
políticos da apropriação [...] de alguns destes produtos e dinâmicas de 
consumo cultural (ROCHA, 2008, p. 122). 

 

Esse pensar o consumo é instigante, pois analisar a emergência dessas identidades 

mediadas por fluxos comunicacionais e práticas de consumo, tanto material quanto simbólico, 

nos permitirá explorar suas dimensões tanto reativas quanto afirmativas – o que poderá ser 

vislumbrado no capítulo 3: A dialética da masculinidade. Assim, a simbiose entre fluxos 

comunicacionais e práticas de consumo permite identificar e analisar, como propõe Rocha 

(2008, p. 123), uma “‘imagética do consumo’, terminologia que prevê uma interpretação 

menos focada em produtos ou serviços em si, mas que considera a inserção do consumo em 

toda uma cena ou rede midiática, rizomática e dinâmica” e projeta-se a apropriação. 

Essa imagética do consumo, por vezes propagada pela comunicação publicitária, 

possibilita, na visão de Rocha (2008, p. 126), modos de produzir, de ver, de consumir com os 

olhos e através das representações, resultando naquilo que a autora chamou de “espectros a 

serem alegre ou tristemente consumidos”. Para falar desses modos de ver, elenca que, para 

entendermos esses agenciamentos, precisamos compreender esse jogo entre a produção e a 

recepção midiáticas em que “elementos formais, aportes de conteúdo, projetos gráficos e linhas 

editoriais, articulando modos de ver, direcionamentos do olhar, imagens visuais e textuais, 

oferecem poderosas senhas de acesso à aquisição de visibilidade sociocultural” (ROCHA, 

2008, p. 126). Logo, faz ressoar modelos ideais de comportamento e de estilos de vida, 

apresentações corporais – e o ponto chave nesta discussão, referencial para construções 

identitárias. 

Com isso, as peças publicitárias que outrora eram imbuídas de apresentar 

mercadorias, contemporaneamente continuam apresentando, contudo, ofertam regras de 

condutas a serem seguidas por seus consumidores, deixam de ser meramente descritivas, 

ilustrativas ou demonstrativas e se tornam prescritivas. Nessas peças, são “oferecidos modelos 

comportamentais nos quais as dinâmicas e conflitos cotidianamente experimentados recebem 

destinações e soluções possíveis” (ROCHA, 2008, p. 127). Dito de outra forma, essas peças 

apresentam modelos comportamentais que podem corroborar a determinado perfil 

comportamental hegemônico em uma localidade ou cultura, ou encontrar brechas, conforme 
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salienta Morin (2009), para apresentar modelos comportamentais que tensionem os 

existentes. 

Costa (2004, p. 165) reitera a “participação” do corpo físico na mídia na 

constituição da subjetividade. Isto se dá, segundo o autor, por dois modos: “primeiro, pela 

propaganda comercial de cosméticos, fármacos e instrumentos de aperfeiçoamento da forma 

corporal; segundo, pela identificação de certos predicados corporais ao sucesso social. O 

último aspecto é o fundamental” (COSTA, 2004, p. 165-166). 

Nesta pesquisa busca-se analisar como narrativas do consumo materializadas em 

peças publicitárias além de apresentarem mercadorias, disponibilizam para os consumidores 

modelos comportamentais e identitários reativos ou disruptivos – como na ideia de pensar em 

masculinidades múltiplas. Essas formas de constituição identitária podem ser concebidas, pois, 

conforme apresenta Rocha: 

 

[...] [s]e as identidades já não se definem exclusivamente desde uma 
essência a-histórica, se é necessário, cada vez mais, percebê-las articuladas a 
práticas e hábitos de consumo, se, finalmente, elas dependem do que se 
possui, ou daquilo que se almeja possuir, propomos estender o próprio 
conceito de possuir (ROCHA, 2008, p. 128). 

 

Rocha diz que consumimos modos de consumir.  Com isso, incorporamos a nosso 

imaginário, subjetividade e até mesmo em nosso corpo inscrições produzidas por essa 

comunicação massiva e pelas culturas do consumo (ROCHA, 2008; COSTA, 2004). O 

impacto desse modo de se consumir interfere, conforme sugere Rocha (2008), na forma como 

nos comunicamos e nos afirmamos socialmente. Essa comunicação ensejada pelo consumo 

permite, ainda, reconhecermos nossos iguais e os diferentes. 

Enne (2006), no percurso final deste capítulo, nos possibilita sintetizar de forma 

primorosa o que foi esse momento da modernidade, no decurso de pensarmos em uma nova 

sociedade e como ela, com suas mercadorias e relacionamentos, propiciou a emergência de 

novas formas de subjetividade, imaginários e identidades. Segundo a autora: 
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[...] uma ambiguidade constitutiva entre o racional e o emocional [surge], 
cobrando dos sujeitos projetos e escolhas acerca de suas condutas, 
conferindo-lhes autonomia e autoridade na construção de suas 
representações e papéis sociais, mas, ao mesmo tempo, por meio de uma 
enorme engrenagem cujo lugar central se daria através dos diversos meios 
de comunicação, estimulando-os a consumir não só para satisfazer 
necessidades básicas e marcar posições sociais, mas para se construírem 
mesmo, via consumo, como sujeitos. Mais ainda, como identidades que se 
constroem pela posse dos bens, mas também pelos atributos corporais que 
o consumo permite criar, como representações permanentes de si por meio 
das roupas e acessórios que agregam a seus corpos, das marcas temporárias 
e permanentes que corporalmente irão carregar, permitindo a identificação 
em tribos, como prefere Michel Mafesolli (2002), ou em comunidades nem 
sempre por escolha, como critica Zygmunt Bauman (2003), mas, 
principalmente, indicando outras formas de ancoragem do self que se 
destacam de forma clara dos liames tradicionais (ENNE, 2006, p. 24). 

 

Direcionando-nos para um plano mais específico e investigando como as imagens 

poderão compor as masculinidades (identidades masculinas), propomos, recorrendo a Enne 

(2006), que “é preciso lembrar que as identidades são tanto representações como 

materialidades, mas se constituem, principalmente, no campo discursivo. São, antes de tudo, 

processos de comunicação” (ENNE, 2006, p. 26). Como também acrescentamos, serão essas 

representações, neste caso midiáticas, que propiciarão o surgimento de masculinidades, 

orientadas primeiramente pela aparência – sendo imagens táteis e identidades plásticas, postas 

em circulação em uma sociedade espetacularizada.  
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CAPÍTULO 2 - IMAGEM DE HOMEM OU HOMEM IMAGEM? A CONSTRUÇÃO 

SOCIAL E MIDIÁTICA DA MASCULINIDADE 

 

O ponto de partida adotado para este capítulo é a discussão em torno da chamada 

sociedade do espetáculo. Esse conceito propiciará o entendimento da nuclearidade que passa a 

ser assumida pelo consumo das e através de imagens. Com isso, podemos vislumbrar como as 

imagens, agora circulantes entre os indivíduos, se entrecruzam com a realidade. Esse 

esmaecimento entre o que era real e o que é imagem ajuda-nos a entender como os indivíduos 

começaram a mediar suas vidas e posteriormente, constituir-se mediante as imagens 

circulantes nessa sociedade espetacularizada. Para compreender tal cenário, trazemos ao 

debate as proposições de Guy Debord, aqui balizadas pelas abordagens de João Freire Filho. 

As análises que buscam caracterizar o que seria uma sociedade do espetáculo são 

fundamentais para entendermos o fascínio que existe, de forma mais exacerbada, na 

contemporaneidade, pelas imagens circulantes nas sociedades midiáticas. No entanto, antes de 

refletirmos sobre essa construção teórica, apresentamos uma base contextual, através da 

articulação entre autores como Elisabeth Badinter, Sócrates Nolasco, Pedro Paulo de Oliveira, 

Peter Berger e Thomas Lukmann, oportunos para entendermos o processo de construção da 

masculinidade, reiterando o papel que a cultura tem de conduzir esse indivíduo no 

enquadramento daquilo que se concebe, em termos hegemônicos, por homem-masculino-

másculo. 

Entender o processo de construção social da masculinidade nos ajuda a 

vislumbrar que tais representações são criadas ou convencionadas perante um coletivo e uma 

dada realidade social. Nesse aspecto, destacamos como são tecidas as representações 

midiáticas de masculinidade, que trazem não só o apelo à mercadoria, mas apresentam 

propostas de como ser homem – ou, ainda, brechas para se pensar outras formas de se 

vivenciar masculinidades. Para perceber esta cena contaremos com os estudos de Serge 

Moscovici, Tânia Hoff, Rose de Melo Rocha, Wilton Garcia, Maria Inês Ghilardi-Lucena, 

Soraya Barreto Januário, Francisco Carlos Camargo e Tânia Hoff e Carlos Alberto Messeder 

Pereira. 

 

 



42 
 

 

2.1 Imagens: o novo produto da sociedade espetacular 

 

No capítulo anterior, nos dedicamos ao entendimento de como as mercadorias 

tomaram centralidade na vida cotidiana das sociedades modernas, mediante o surgimento de 

uma sociedade de consumo e, decorrente disso, como despontaram técnicas para apresentar 

essas mercadorias para aqueles indivíduos com estratégias sendo desenvolvidas pelo 

marketing, pela publicidade e pela propaganda. Corroborando este pensamento, Freire Filho 

(2005, p. 22) ressalta que essas técnicas propiciaram “novas maneiras de fascinar e interpelar 

os consumidores como espectadores”. Ajudando-nos a entender a presente assertiva, 

Featherstone esclarece que: 

 

[...] a expansão da produção capitalista, especialmente depois do impulso 
recebido da gerência científica e do “fordismo”, por volta da virada do 
século, necessitou da construção de novos mercados e da “educação” de 
novos públicos consumidores por meio da publicidade e da mídia 
(FEATHERSTONE, 1995, p. 32). 

 

Para este autor, a necessidade de educar (orientar) os novos consumidores 

(correlacionando com a ideia de uma educação dos sentidos postulada por Peter Gay), se deu 

quando a “ênfase se desloca da produção para a reprodução, para a reduplicação infinita de 

signos, imagens e simulações por meio da mídia, abolindo a distinção entre imagem e 

realidade” (FEATHERSTONE, 1995, p. 33-34). 

Fazendo um breve paralelo, Baitello Júnior (2005) nos ajuda a abordar a 

problemática que se instaura com o advento da reprodutibilidade técnica (mediante uma 

perspectiva benjaminiana). Para o autor, “a era da reprodutibilidade técnica, [...] muito mais 

abriu as portas para uma escalada das imagens visuais que começam a competir pelo espaço e 

pela atenção (vale dizer, pelo tempo de vida) das pessoas” (BAITELLO JÚNIOR, 2005, p. 

14). Seguindo este raciocínio, veremos que o autor questiona como as imagens repetidas se 

espraiaram, ocupando um lugar mais central naquela e em nossa atual sociedade, e como elas 

propiciam emergir um vazio, e até mesmo uma efemeridade: 
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[...] O advento das imagens repetidas e idênticas que se distribuem no 
espaço público (ao invés daquelas que devem ser buscadas no espaço 
restrito do recato e do sagrado, da intimidade e da concentração), inaugura 
o trânsito das imagens em superexposição à luz. Inaugura-se, com este 
trânsito, também sua transitoriedade, que por sua vez abre um vazio. E o 
correspondente déficit emocional gerado por sua ausência faz com que 
novas imagens sejam geradas para suprir a sensação do vazio e iludir a sua 
transitoriedade por meio de novas transitoriedades (BAITELLO JÚNIOR, 
2005, p. 13). 

 

Conforme toma propulsão esse ofuscamento entre imagem e realidade, ou 

melhor, à medida que as imagens passavam a urdir a vida das pessoas, despontou aquela que 

Debord nomearia a “sociedade do espetáculo” (DEBORD, 1997), pautada, principalmente, 

nas relações mediadas por imagens. Como salienta o autor, o espetáculo e o entretenimento 

emergiram como regras e passaram a reger o cotidiano. 

 Freire Filho (2003), ao revisitar a ideia de sociedade do espetáculo, enfatiza o 

papel da sociedade espetacular como conversor da realidade em encenação. Nessa perspectiva, 

o universo das representações midiáticas seria mais cativante e sedutor do que propriamente o 

mundo real/concreto. Reiterando, “toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas 

condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o 

que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 1997, p. 13). 

Assim, a metáfora não estava mais nas mercadorias. Os espectadores e 

consumidores eram pouco a pouco convidados a consumir as mercadorias não mais pelo tato, 

mas sim, pelo olhar (FREIRE FILHO, 2005). Neste aspecto, a experiência das Exposições 

Universais foi fundamental. Em um excerto de Freire Filho, podemos detectar essa transição 

do consumo da mercadoria para o consumo da imagem e como ela impactou outras áreas da 

vida. 

 

As novas formas e tecnologias de representação visual, constituídas de 
maneira espetacular, passam a mediar todas as relações sociais e a estender 
o caráter fetichista da mercadoria a todas as áreas da vida, por meio da 
disseminação da imagem. O valor de signo adquire precedência sobre o 
valor de uso. A expansão de formas distintamente modernas de cultura e 
consumo altera não só o tecido urbano das metrópoles, mas também as 
interações sociais, a subjetividade, o corpo – diante da publicidade e do 
cinema, a multidão indisciplinada e móbil de outrora se converte numa 
audiência disciplinada e estática (CRARY, 1998, 1999; 
HETHERINGTON, 2003) (FREIRE FILHO, 2005, p. 26 – grifo nosso). 
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A imagem que a tantos encantava, na perspectiva de Freire Filho (2003), passou a 

ser mais temida do que os problemas de classe, da ideologia, da pobreza, da doença, do 

analfabetismo ou da tirania, por exemplo. Esse temor pela imagem, na perspectiva do autor, se 

dá pois muitos dos problemas anteriormente citados (problemas de classe, ideologia, doença, 

analfabetismo) podem ser desencadeados por uma imagem e/ou representação. Com isso, 

buscamos demonstrar o poder persuasivo e comunicacional que carrega consigo a imagem. 

Apropriando-nos do pensamento do autor para esta pesquisa o incorporamos no sentido de 

demonstrar que a imagem pode ser um instrumento político em seu sentido mais lato, que 

pode cristalizar uma imagem de masculinidade ou propiciar o emergir de novas imagens dessa 

masculinidade, através do encantamento que exerce. 

Nessa sociedade espetacularizada, ganha relevância a efemeridade – e a ênfase 

passou a ser dada à aparência mais do que propriamente à essência, pois preferíamos “a 

imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser” (DEBORD, 

1997, p. 13). Assim, se antes a grande indagação que a burguesia fazia era quem sou eu?, 

buscando desesperadamente se definir, agora os consumidores espetacularizados se indagam 

quem aparento ser? Dito de outro modo: 

 

Todos abriram passagem para as imagens, representações de 
representações, ilustrações de ilustrações, realidades cada vez mais 
distantes, abstratas e descarnadas de interioridades, vazias ou ocas, 
fantasmas de aparição súbita e efêmera, que serão sucessivamente 
substituídos por mais fantasmas, como uma imagem sucede a outra, 
infinitamente, sem nunca levar a algo que não seja também uma imagem 
(BAITELLO JÚNIOR, 2005, p. 48). 

 

Ou seja, se abriu passagem para as imagens, pois havia nelas uma associação 

simbólica que enfatizava pertencimento, estilos de vida, demarcando relações sociais. Isto 

porque: 

 

[...] as mercadorias passam a ser tratadas como algo naturalmente munido 
de faculdades, propriedades, valores e significados intrínsecos 
(masculinidade, feminilidade, elegância, sex appeal, ousadia, inteligência, 
modernidade), transferíveis ao consumidor mediante as relações místicas e 
abstratas de compra e posse (a mediação mágica do dinheiro) e não por 
intermédio das relações orgânicas do fazer e do construir (por meio da 
práxis) (SLATER, 2002, 97, 112) (FREIRE FILHO, 2003, p. 39). 
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Na origem do processo de espetacularização, e no complexo caminho que o 

associa às práticas identitárias, encontramos, com Featherstone, a caracterização das 

mercadorias como “comunicadores” (FEATHERSTONE, 1995, p. 121), pois recebem 

categorizações ao apontar que, ao consumir determinado produto, automaticamente estará 

incorporando uma identidade. “O consumo, portanto, não deve ser compreendido apenas 

como consumo de valores de uso, de utilidades materiais, mas primordialmente como o 

consumo de signos” (FEATHERSTONE, 1995, p. 122). Se trouxermos as contribuições de 

Rocha (2008), podemos vislumbrar que as mercadorias chegam até mesmo a desenvolver um 

caráter pedagógico orientando os indivíduos de como devem ser. Para a autora: 

 

Coaduna-se, portanto, à propagação de imagens e produtos midiáticos um 
gerenciamento sensorial e comportamental decisivo, como se roupas, 
adereços, CD’s e os próprios veículos compusessem uma curiosa 
bricolagem, um guia sobre como sentir e como se sentir (ROCHA, 2008, p. 
126). 

 

As mercadorias comunicam e, a partir dessa existência comunicacional, articulam 

o consumo de suas imagens e de todo um mercado de representações, abrindo precedentes 

para a conformação de uma sociedade imagética (ROCHA, 2008; BAITELLO JÚNIOR, 

2005). Para prosseguirmos, é oportuna a reflexão de Baitello Júnior, possibilitando entender 

como as imagens e representações impactaram os corpos, os indivíduos, as subjetividades, em 

suas identidades. Segundo o autor, 

 

[...] a compulsão para a reprodutibilidade conduz a uma inflação de 
superfícies e a uma crescente perda das profundidades e profundezas, 
marcas inconfundíveis e indeléveis do corpo. Assim sucumbem os corpos, 
na perda da dimensão de profundidade. E porque sucumbem os corpos, 
transformam-se as pessoas em imagens das imagens, superfícies das 
superfícies. Corpos de imagens e imagens de corpos já não se distinguem 
sob o imperativo compulsório da reprodutibilidade, abrindo caminho para 
uma outra ordem social. A nova sociedade não mais vive de pessoas, feitas 
de corpos e vínculos, ela se sustenta sobre os pilares de uma infinita “serial 
imagery”, uma sequência infindável de imagens, sempre idênticas. 
(BAITELLO JÚNIOR, 2005, p. 50-51). 

 

Em direção similar, Garcia (2005, p. 44) enfatiza que “na sociedade da imagem e 

do consumo, a publicidade elimina qualquer expectativa de aprofundamento na informação 

para dar mais velocidade ao consumo, como um capital de giro, que vende ideias, conceito”.  
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Ao apontar para essa superficialidade e temporalidade encurtada que a publicidade propicia, 

buscando dar dinâmica ao consumo, o discurso publicitário faz do corpo, ou da imagem do 

corpo, uma mercadoria, a ser seguida, a ser comprada, a ser consumida por todxs. 

Antes mesmo de discutirmos teoricamente as imagens e as representações de 

masculinidade(s) que circulam pelos meios de comunicação, propomos uma discussão 

precedente a esta e esmiuçada acerca da construção social da masculinidade. 

 

2.2 homem Homem ou Homem com H: o masculino nosso de cada dia 

 

Neste momento, retomaremos brevemente a modernidade para elencarmos que 

naquele período uma dinâmica original para habitar esse novo mundo era constituída. Era 

preciso educar essa sociedade para, naquele momento, conviver o novo cenário, desvencilhar-

se do passado, e se tornar um sujeito moderno. 

Destacamos que é nosso propósito enfatizar como se deu esta específica 

construção social de masculinidade. Contudo, não podemos deixar de salientar que existia, 

naquele momento, a construção de um novo mundo que era apresentado para esses 

indivíduos, principalmente para os setores médios – no caso, a burguesia –, pois, como aponta 

Gay, a burguesia tinha uma ansiedade por definições do que de fato eram. Nesse aspecto, o 

autor afirma que “a necessidade de viver segundo classificações nitidamente delineadas está 

profundamente arraigada na mente humana e constitui uma de suas primeiras exigências” 

(GAY, 1988, p. 33 – grifo nosso). Abordando questão similar, Berman aponta que:  

 

[...] homens e mulheres modernos precisam aprender a aspirar à mudança: 
não apenas estar aptos a mudanças em sua vida pessoal e social, mas ir 
efetivamente em busca das mudanças, procurá-las de maneira ativa, 
levando-as adiante. Precisam aprender a não lamentar com muita nostalgia 
as “relações fixas, imobilizadas”, a se empenhar na renovação a olhar na 
direção de futuros desenvolvimentos em suas condições de vida e em suas 
relações com outros seres humanos (BERMAN, 2007, p. 119). 

 

Analisando o processo de constituição de uma identidade masculina, Oliveira 

(2004, p. 48) defende que “a masculinidade patenteou-se na modernidade como símbolo de 

um ideal de permanência, que mantinha a vida social, a família e todas as tradições contra a 

loucura e o ritmo infernal das mudanças típicas da sociedade industrial”. Mediante suas 

leituras, podemos salientar que surgia e posteriormente se cristalizava nessa sociedade 
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moderna uma identidade masculina hegemônica, socialmente constituída, que não tolerava 

condutas que se desviassem daquela sancionada. Segundo o autor: 

 

Se durante os períodos de turbulência social era comum o surgimento de 
movimentos com caráter reacionário e conservador, de cunho político e/ou 
religioso, que realçavam os atributos da masculinidade, agora, mesmo nos 
períodos pacificados, crescia, com a ascensão dos valores burgueses, o 
enaltecimento do ideal masculino ao lado do recrudescimento dos 
preconceitos e da intolerância contra aqueles que não se enquadravam no 
modelo masculino socialmente sancionado (OLIVEIRA, 2004, p. 48). 

 

Nesse sentido, este autor aponta como as Instituições contribuíram, naquele 

momento, para a manutenção e, principalmente, a preservação das “bases sociais do modelo 

viril emergente” (OLIVEIRA, 2004, p. 49). Por mais que essa identidade trouxesse consigo 

resquícios de períodos precedentes como alguns atributos de guerreiro bárbaro, “a religião se 

incumbia, principalmente, de promover a moralidade tipicamente burguesa, enquanto o 

exército e os esportes cultivavam valores masculinos para a educação da virilidade” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 49). 

Reafirmando a relevância da modernidade para o entendimento dessa construção 

viril de masculinidade, é nela, que os valores, ou no caso alguns papeis, são delegados para 

ambos os sexos, na tentativa de harmonizar essa sociedade emergente.  

 

A assimetria de poder na família era reforçada pela disposição da nova 
ordem em promover uma separação total entre homens e mulheres: 
pensava-se na época que quanto mais feminina a mulher e mais masculino o 
homem, mais saudáveis a sociedade e o Estado [...] A subjugação da mulher 
ia ao encontro da constituição de uma família nuclear para a qual o lar, com 
os afazeres domésticos e os cuidados com as crianças, se tornaria seu espaço 
legítimo, enquanto aos homens ficaria destinada a esfera pública, a esfera do 
poder (OLIVEIRA, 2004, p. 49 – grifo nosso). 

 

Além da diferença de papeis sociais atribuídos tanto para o sexo feminino quanto 

para o sexo masculino, outra Instituição tomou centralidade e relevância para o debate: o 

casamento. Com relação a essa Instituição, Oliveira salienta: 
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[...] a constituição de uma família tinha também uma outra função 
primordial: afastava dúvidas em relação ao noivo quanto a uma possível 
orientação sexual pervertida. No caso masculino, a prática sexual entre 
homens era aquela que suscitava o anátema social mais depreciativo que 
alguém poderia receber. Ela sempre foi tida como algo não natural e 
representava uma ameaça à família e ao casamento. Na constante 
preocupação para transformar um garoto em um homem, o medo da 
imaturidade contava menos que o temor da afeminação, que só seria 
rechaçada, primeiramente, com a aquisição de um certo padrão físico e, 
depois, através de uma adequação moral, que deveria culminar com a 
consagração do casamento (OLIVEIRA, 2004, p. 54). 

 

Valores tipificados como masculinos – como garra, poder, bravura, virilidade –

eram enfatizados constantemente, para reforçar na formação de jovens meninos os futuros 

homens esperados. Para isso, organizações eram fundadas, imbuídas de tal propósito. Entre 

alguns exemplos, Oliveira cita que: 

 

[...] em 1883, associada à Igreja anglicana, foi fundada a brigada dos 
garotos. Sua prioridade era a estruturação do tempo de lazer dos jovens, que 
deveria ser ocupado com atividades que ajudassem a desenvolver virtudes 
como a disciplina e também a bravura, no intuito de transformá-los em 
homens verdadeiramente cristãos. Em moldes parecidos, na mesma época, 
foram fundados a YMCA (Young Men's Christian Association)8 [...] Houve 
quem visse aí nada mais do que um misto de arena (quase) militar misógina 
de socialização infantil masculina, dirigido para a inculcação nos meninos 
de uma virilidade disciplinada (OLIVEIRA, 2004, p. 47-48). 

 

Se a masculinidade patenteou-se como símbolo de um ideal de permanência na 

modernidade, conforme apontou Oliveira (2004), o delineamento entre o que era ser homem 

e o que era ser mulher se cristalizava. Nessa perspectiva, Bourdieu (2002) elucida elementos 

que apontam para a diferenciação entre os sexos. Dentre suas principais justificativas de 

diferenciação, destaca-se a biológica, ressaltando, aqui, a diferença anatômica entre o órgão 

sexual masculino e o feminino, o que já suscitaria, para o autor, uma justificativa natural dessa 

diferença socialmente construída. 

Além das questões biológicas, Bourdieu (2002) – mais uma vez mostrando 

sinergia com o estudo de Oliveira (2004) – aponta à divisão social do trabalho (relação entre o 

público e o privado) como forma de diferenciar os sexos, cabendo ao homem o título de 

                                            
8 Surge em 1844, na Inglaterra. A associação propunha a organização de práticas físicas para os jovens pobres, 
oprimidos e esquecidos da Revolução Industrial, disseminando o futebol e criando novas práticas esportivas, 
como o basquete e o vôlei (CAMARGO, 2008, p. 21-22). 
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provedor da família  – e consequentemente responsável pelo sustento da mesma – e tendo a 

mulher o papel (privado) de progenitora e cuidadora do lar.  

Dessa forma, a modernização no despontar da Revolução Industrial não 

apresentou somente à sociedade mercadorias para serem consumidas. A revolução trouxe 

consigo uma demarcação dos papeis sociais tanto para homens como para mulheres. 

Lembrando os ideais até agora apresentados por Bourdieu, Nolasco (1993, p. 52) pondera que, 

“a partir da Revolução Industrial, os valores e dinâmica capitalista passam cada vez mais a 

reforçar e a definir os padrões de comportamento masculino”. O que demarca, por si mesmo, a 

valoração de uma sociedade pautada por valores masculinos. 

Nolasco problematiza o que era ser um homem naquela sociedade moderna do 

consumo, artifício propiciado pela simbiose entre corpo e trabalho: 

 

Um homem normal é alguém jovem, casado, pai de família, branco, urbano, 
do Sul, heterossexual, católico, de educação universitária, bem empregado, 
de bom aspecto, bom peso, boa altura e com sucesso recente nos esportes. 
O capitalismo incentiva, por meio de diferentes mecanismos, a crença de 
que por meio do trabalho um homem pode rapidamente atender a estas 
especificações (NOLASCO, 1993, p. 52 – grifo nosso). 

 

Com o referencial até agora construído, torna-se evidente não só como o 

casamento, mas igualmente o trabalho, estavam atrelados aos ideais de masculinidade. Em 

algum momento, ambos enobreceriam esse homem, e como segunda leitura, como o trabalho 

rentável tornava-se totalmente destinado ao universo masculino, sendo em contrapartida 

rechaçado ao feminino.  

Na citação de Nolasco, identificamos inúmeros requisitos a serem seguidos – ou, 

no caso, almejados para – um indivíduo tornar-se um homem normal. O fato é que ainda 

seriam acrescidos alguns outros valores e comportamentos idealizados para a figura masculina. 

Tudo para que um indivíduo pudesse ser socialmente “legitimado”. Entre esses valores, 

Nolasco (1993, p. 53) ressalta: “a esperteza, a prepotência e a dominação serão agregados ao 

padrão de comportamento dos homens”, possibilitando desenvolver um ideal de masculino 

que nada teme, assim como também reitera valores masculinos no plano político. Tanto os 

preceitos de Bourdieu quanto os de Nolasco demonstram como havia uma afirmação de 

superioridade – e até mesmo uma clara tentativa de dominação do masculino perante o 

feminino. 
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Nolasco (1993, p. 54) indica que a relação do homem com o trabalho seguia 

padrões semelhantes aos de uma doutrina religiosa, pois “a prosperidade do sistema capitalista 

depende[ia] da manutenção dos valores e do modelo de comportamento dos homens”. Com 

isso, esse sistema só conseguiria se desenvolver, ou progredir, como enfatizavam naquele 

momento, com a supremacia dos valores masculinos, destacando que:  

 

[...] um homem não escolhe o que ele quer ser, isto já foi feito socialmente, 
e a ele resta senão conformar-se e endossar, quase sob a forma de uma 
crença, o que compreende pelo significado de ser um homem. Até então o 
“destino” dos homens tem sido repetir e reproduzir, como boas matrizes 
reprodutoras, os valores sociais vigentes (NOLASCO, 1993, p. 103-104). 

 

Nessa perspectiva de construção de uma masculinidade que extrapola a dimensão 

biológica, Berger e Luckman (2004) mostram que, por mais que o processo de se tornar 

homem se dê por intermédio da relação indivíduo e ambiente, esse ambiente é ao mesmo 

tempo natural e humano. Ou seja, além da dimensão natural e biológica do ser humano, a 

maturação de um homem é constituída, também, da interação social e cultural. Os autores 

afirmam que a construção do indivíduo ou, conforme aqui discutido, de uma masculinidade, 

extrapola características propriamente biológicas. O que, conforme apontado anteriormente 

por Bourdieu, tensionaria a diferença anatômica dos órgãos sexuais. 

Apresentando essa relevância social na construção de uma masculinidade ou 

masculinidades, podemos tomar como contraponto a clássica afirmação de Simone de 

Beauvoir, que entre seus célebres estudos argumentou que não se nasce mulher, torna-se 

mulher. Nessa perspectiva, Badinter (1993, p. 29) ressalta “compreender-se que o célebre 

enunciado de Simone de Beauvoir se aplique também ao homem: o homem não nasce homem, 

ele se torna homem”. Ou acrescentando, empenha-se constantemente em ser homem. 

Badinter (1993), entretanto, propõe ampliar as discussões para além, 

propriamente, das diferenças biológicas dos sexos, como propôs Bourdieu. Em sua perspectiva, 

desde a junção dos cromossomos XY (origem genética do sexo masculino) até o sentimento de 

identidade masculina, torna-se o caminho mais longo e mais difícil para o homem do que o 

percurso feminino.  Afinal, essa construção é interpelada por fatores culturais, sociais e 

psicológicos, os quais não apresentam ligação com características propriamente genéticas, mas 

que são imprescindíveis para tal formação.   
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Ainda segundo a autora, a ordem “seja homem!”– popularmente incidida a um 

homem – implica na construção de uma identidade que necessita constantemente ser 

reafirmada, indicando que essa virilidade “não é, talvez, tão natural quanto se pretende” 

(BADINTER, 1993, p. 3). Com isso, quando a autora indaga a ordem seja homem, Nolasco 

(1993, p. 75) acrescenta que, “esta afirmativa, ou expectativa, age sobre os meninos, 

reprimindo-os e conduzindo-os para o modelo de homem aceito socialmente”, às vezes de 

modo irrefletido. Ou ainda, 

 

[...] para se tornar um homem, um indivíduo deverá pagar um tributo que, 
em última instância, significa abrir mão de compreender a si e ao mundo de 
forma original e singular. Expressões como “eu sou é homem”, “eu sou é 
macho”, mesmo utilizadas de forma bem-humorada, surgem para fazer 
frente a uma situação de dúvida sobre o grau de comprometimento do 
indivíduo com o status quo mais do que para favorecer o encontro com sua 
suposta “identidade” (NOLASCO, 1993, p. 103). 

 

Badinter (1993, p. 134), reforçando a ideia da cristalização de uma identidade 

masculina hegemônica, ressalta que, “ainda cheio de vida hoje em dia, esse modelo masculino 

não sofre mudanças há séculos”. Tentando mapeá-lo, a autora apresenta quatro imperativos, 

desenvolvidos por dois universitários estadunidenses sob a forma de slogans populares acerca 

dessa masculinidade. Para eles, ter uma identidade masculina se restringe a: não ter fricotes; ser 

superior em relação aos outros; ser independente e só contar consigo; e, por fim, ser agressivo. 

Além disso, “dever, provas, provações, estas palavras dizem que há uma tarefa real 

a cumprir para tornar-se homem” (BADINTER, 1993, p. 4), podendo acrescentar, ainda, a 

palavra não. Afinal, tornar-se homem é passar por provações negando as já existentes, como as 

máximas: prove que não é mulher; ser homem é não ser dependente de ninguém, entre outras 

afirmativas que, dicotomicamente, contestam para comprovar a masculinidade. Isso vem ao 

encontro do que apresenta Badinter (1993, p. 33), ao abordar que a “aquisição de uma 

identidade (social ou psicológica) é um processo extremamente complexo, que comporta uma 

relação positiva de inclusão e uma relação de exclusão”. Com isso, a aquisição de uma 

identidade masculina é primordialmente composta por exclusões do que pode não ser algo viril 

e até mesmo masculino. 

Buscando entender a constituição de uma masculinidade – que é moldada 

dicotomicamente, por vezes, de inclusão, outras de exclusão –, Berger e Luckman (2004) 

propõem que esse jogo é oriundo da relação que o indivíduo desenvolve com os outros e logo, 
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possibilita dentro de uma coletividade desenvolver ou até mesmo criar identidades aceitas 

dentro de uma cultura. Fica visível que a identidade e a representação de um masculino são 

desenvolvidas, também, pela relação do indivíduo com a cultura na qual está inserido. 

Contudo, na década de 1970, segundo Badinter (1993), recebendo as influências 

do movimento feminista, os homens recebem inputs de fenômenos sociais que os estimulam a 

também refletir acerca de sua identidade. Esse processo, de se repensar o que deveria ser o 

homem, além do incômodo, colocava em xeque a representação de homem que fora 

cristalizada ao longo dos séculos. Assim, nos anos 1980, chega-se a “um período de incerteza 

carregada de angústia. Mais do que nunca o homem é um problema a ser resolvido, e não algo 

dado” (BADINTER, 1993, p. 5). 

Reforçando o debate desse repensar acerca da identidade e da representação de 

uma masculinidade, Furtado (2008, p. 12) nos guia, lembrando que, “nos anos 2000, 

começaram a surgir na mídia alguns termos para nomear o que seriam ‘novas identidades 

masculinas’, definidas por algumas atitudes, mas principalmente pelo que consomem”. Entre a 

principal nomenclatura que surgia, o metrossexual, “criada em 1994 pelo jornalista britânico 

Mark Simpson [para] definir o homem heterossexual urbano que gasta parte considerável do 

seu orçamento com cosméticos, acessórios e roupas de marca” (FURTADO, 2008, p. 12). 

Mesmo não restringindo nossa análise somente a esse termo, o instigante é que ele 

se originou pelo consumo – um consumo primariamente de cosméticos, algo ligado 

fortemente ao universo feminino e à sociedade burguesa. Assim, ampliando o debate para 

definições além do metrossexual propriamente dito, encontramos em Badinter (1993) uma 

passagem um tanto quanto provocativa com relação a essa nova representação e identidade 

masculina. Segundo a autora, “hoje, para a maioria de nós, o homem não é mais o Homem” 

(BADINTER, 1993, p. 10). Isso por que ele(s) foge(m) daquela construção cristalizada há 

séculos? 

Para os fins de nosso estudo interessa matizar a proposição de Badinter sobre a 

construção e renovação de identidades masculinas, com a visão de Nolasco em relação ao 

“novo homem”. Segundo este autor, o repensar acerca da identidade masculina não é algo 
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recente, ensejado pelos estudos e emancipações femininas, surgindo antes mesmo do período 

da revolução industrial com o surgimento das preciosas9 (NOLASCO, 1993). 

Mesmo sendo uma obra de 1993, ao questionar a realidade brasileira, aponta que: 

  

[...] para nós, homens brasileiros, a revolução masculina ainda é uma utopia, 
que como tal faz adormecer e sucumbir nossos sonhos e projetos de uma 
identidade que não seja marcada por contradições, cisões, ‘desamor’ e 
violência (NOLASCO, 1993, p. 177). 

 

2.3 As representações midiáticas de masculinidade 

 

As estratégias de produção que circulam pelos meios de comunicação não servem 

somente para criar retóricas que possibilitam apresentar ao consumidor um produto 

(BARROSO, CARRASCOZA e GUARDIA, 2011), elas ensejam uma trama social, formas de 

se vivenciar uma realidade, de se sentir (ROCHA, 2008), enfim, nos apresentam roupagens 

midiáticas a serem consumidas, buscando atuar em nossa composição subjetiva e individual. 

Ao assumirmos esta metáfora das roupagens midiáticas, defendemos que os meios 

de comunicação fornecem, em suas imagens, representações de como ser e sentir, âncoras 

identitárias que nos convidam a consumi-las.  Nesse sentido, nos alicerçamos em Kellner 

(2001), quando o autor cita existir  

 

[...] uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos 
ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, 
modelando opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o 
material com que as pessoas forjam sua identidade (KELLNER, 2001, p. 9). 

 

Conforme este autor, a cultura possibilita nos ancorarmos, e nela nos fazermos 

indivíduos, pois os “produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que significa 

ser homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente” (KELLNER, 

2001, p. 9). Em um breve paralelo, se antes os manuais, principalmente os de etiqueta, 

condicionavam a população, principalmente burguesa, a como se portar, e a como ser moderno 

e civilizado, encontramos, hoje, nos meios de comunicação, essa versão atualizada dos manuais 

que nos ensinam como homens e mulheres devem se portar. 

                                            
9 As preciosas francesas estiveram na origem do primeiro questionamento do papel dos homens e da identidade 
masculina. [...] O preciosismo francês teve seu apogeu entre 1650 e 1660. [...] É a primeira expressão do 
feminismo na França e na vizinha Grã-Bretanha (BADINTER, 1993, p. 12). 
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Essa cultura da mídia, apontada por Kellner (2001), demonstra o poder que os 

meios de comunicação exercem, influenciando nossas vidas, identidades e subjetividades. Ela 

coloca em circulação um vasto cabedal de modelos a serem seguidos, como bem apontou 

Morin (1997) ao falar das vedetes, ou mais recentemente, o que se passa com as celebridades 

(ROJEK, 2008). É o que Kellner define como sendo a cultura contemporânea capitaneada pela 

mídia. Para o autor:  

  

Numa cultura contemporânea dominada pela mídia, os meios dominantes 
de informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não 
percebidas de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos 
comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – 
e o que não (KELLNER, 2001, p. 10). 

 

Essa cultura da mídia nos possibilita identificar uma pedagogia do consumo, 

consumo simbólico mediado por representações e materialidades. Com esse propósito, 

Pinheiro (2010, p. 4) salienta que “a discussão sobre a representação de masculinidade passa 

também pela representação da linguagem visual/imagética”. Dessa forma, falar de uma 

representação de masculinidade é trazer à discussão a evidência da importância do corpo 

retratado e refratado por essas imagens. Investigando a correlação masculinidade, corpo e 

mercado, Garcia propõe que: 

 

[...] exibir [o] corpo potencializa a dimensão discursiva capaz de 
estrategicamente ampliar os resultados de divulgação e de venda de 
produtos. Essa exibição provoca um teor performático da carne, em que o 
masculino - e seu membro falocrático - ressurge como objeto de desejo 
(GARCIA, 2005, p. 117). 

 

Para que possamos analisar as implicações e os diferentes modos de apresentação 

dessas representações de masculinidade, faremos um breve resgate histórico da presença de 

imagens masculinas em peças publicitárias. Os estudos de Hoff (2008) sobre o consumo de 

representações de corpo na publicidade nos auxiliam nesta tarefa, pois ao apresentar o 

processo de modernização do Brasil e sua correlação com a publicidade, a autora afirma que 

“dos corpos representados nos anúncios da década de 1920, predominam o feminino numa 

evidente referência aos padrões estéticos europeus” (HOFF, 2008, p. 170). 

Contudo, mesmo Hoff insistindo que ainda existe o predomínio de 

representações de corpo feminino na publicidade, ela vislumbra a presença, em menor 
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proporção, do corpo infantil e masculino. Ao abordar as presenças do corpo masculino, 

defende que elas “sofrem o mesmo enquadramento social dos femininos: predominam o 

marido ou o pai provedor em cenas com a família ou no trabalho” (HOFF, 2008, p. 176). Em 

direção convergente, Garcia (2005, p. 108) ressalta que “ao evidenciar a masculinidade como 

categoria discursiva na publicidade, o desejo surge em uma forma narcísica, sobretudo no 

corpo urbano”. 

 

 
Figura 3: Capturas de campanhas publicitárias na Revista Veja10. 

                                            
10 Campanhas publicitárias captadas aleatoriamente da Revista Veja das edições n° 1 de 11 de setembro de 1968 e 
n° 368 de 24 de setembro de 1975. Disponível em:<http://veja.abril.com.br/acervo/home.aspx>.  
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Esse enquadramento social do “homem provedor, trabalhador, pai e marido” 

(HOFF, 2008, p. 180) circulou até meados da década de 1990 (Figura 3). Na década de 2000, 

começam a circular representações diversificadas desse corpo masculino: “desnudo em poses 

sensuais, fazendo compras, cuidando da casa e dos filhos, escolhendo roupas” (HOFF, 2008, p. 

180). Essa gama de representações emergentes surgiu, na vertente da autora, pela mudança nos 

hábitos de consumo masculino, ligados especialmente ao consumo de cosméticos. Construído 

e apresentado pela publicidade, surge um homem, conforme salienta Garcia (2005, p. 108), 

“cada vez mais vigoroso, robusto, forte e, ao mesmo tempo, delicado, dócil, compreensível”, 

que tensiona, constantemente, a construção hegemônica de masculinidade – aquela viril, 

heterossexual, do provedor e pai de família (Figura 4). 

 

 
        Figura 4: Capturas de campanhas publicitárias na Revista Junior11. 

 

                                            
11 Campanhas publicitárias captadas aleatoriamente da Revista Junior das edições #57 - janeiro de 2014, #58 - 
fevereiro de 2014 e #59 - março de 2014. Disponível em:<http://issuu.com/pride.nation>.  



57 
 

 

Colocando em diálogo Kellner e Garcia, temos que, se os meios de comunicação 

serviram para apresentar formas para se constituir identidades, há a possibilidade de tais meios 

apresentem novas formas e expressões identitárias de masculinidade, destacando a relevância 

dos discursos do consumo nesta mediação. Nessa perspectiva, Garcia pondera que: 

 

No cinema, na TV, na publicidade, no jornal ou na Internet e na mídia, 
testemunha-se a (des)construção do masculino, em razão de uma poética 
visual pautada na boa aparência e no consumismo. Uma superficialidade da 
pele que remete ao desejo masculino. Assim, emplaca-se uma “nova/outra” 
imagem (midiática) dessa masculinidade desviada: símbolo do homem 
contemporâneo e urbano que não tem medo de assumir seu lado feminino 
(GARCIA, 2005, p. 116). 

 

O emergir dessas novas representações midiáticas de masculinidade podem ser 

mais bem compreendidas se tomarmos o conceito de representação social proposto por 

Moscovici: 

 

[...] uma representação é ao mesmo tempo uma imagem e uma textura da 
coisa imaginada que manifesta não apenas o sentido das coisas que 
coexistem, mas também preenche as lacunas – o que é invisível ou está 
ausente dessas coisas (MOSCOVICI, 2003, p. 184). 

 

As representações são criadas, na perspectiva do autor, não para dar entendimento 

daquilo que imaginamos e aquilo que é a realidade, mas na “tentativa de construir uma ponte 

entre o estranho e o familiar” (MOSCOVICI, 2003, p. 207), para que o estranho possa ser lido, 

compreendido e, numa escala superior, aceito dentro de um grupo, possibilitando uma 

proximidade, pontuado no subcapítulo anterior por Gay (1988) como a necessidade de 

vivermos segundo classificações. 

Moscovici contudo salienta que, “a procura pelo familiar em uma situação 

estranha significa que essas representações tendem para o conservadorismo, para a 

confirmação de seu conteúdo significativo” (MOSCOVICI, 2003, p. 207). Trazendo o excerto 

para a presente pesquisa, é notável, conforme apresenta Badinter, que essa imagem de 

masculinidade viril não sofre alterações há séculos. Sua justificativa se dá pois, na 

emergência/efervescência de novas representações de masculinidade. Dessa forma, 

procuramos por aquela mais digerível, aquela habitualmente conhecida; voltamos nosso olhar 

para essa masculinidade hegemônica circulante em nossa sociedade há tempo. “Assim, as 
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representações de masculinidades estão também associadas a construções culturais, portanto 

coletivas, que definem o comportamento de indivíduos em determinada sociedade” 

(PINHEIRO, 2010, p. 5). 

Com um olhar mais crítico, podemos visualizar que, mesmo essas representações 

sendo construídas no seio de uma determinada cultura, elas em essência se constituem 

recursos para classificar coisas ou pessoas, colocando-as como se fossem em caixas pré-

moldadas e que devem ser seguidas (MOSCOVICI, 2003), anseio notado desde a 

modernidade. Com isso, as imagens e representações contidas na publicidade tornam-se um 

mecanismo que ajuda a entender a construção de caixas para serem preenchidas com 

indivíduos. Dito de outra forma: 

 

Por sua vez, [as] peças publicitárias indicam regras de conduta aos 
consumidores. São ali oferecidos modelos comportamentais nos quais as 
dinâmicas e conflitos cotidianamente experimentados recebem destinações 
e soluções possíveis. Gerenciando e colocando em pauta os assuntos 
relevantes e as soluções eficazes capazes de dar conta da inserção otimizada 
no mundo da visibilidade e do reconhecimento, a cena midiática alimenta 
um poderoso agenciamento de subjetividades (ROCHA, 2008, p. 127). 

 

2.4 A representação midiática de um corpo masculino 

 

No subcapítulo anterior, abordamos a existência e a circulação de algumas 

representações midiáticas de masculinidade. Caminhando por essas discussões, buscaremos 

nesta etapa analisar algumas informações complementares a respeito das representações 

midiáticas de masculinidade direcionadas à sociedade brasileira. 

Buscamos, aqui, contextualizar como a comunicação midiática, em especial a 

publicidade, coloca em circulação representações de masculinidades que, tanto reforçam 

categorias hegemônicas como propiciam possíveis rupturas das/nas representações sociais (e 

midiáticas) da masculinidade. 

Torna-se oportuno falar do papel da publicidade nesse processo de circulação de 

representações, pois, como salienta Ghilardi-Lucena (2006), essas configurações midiáticas:  
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[...] derivam das atitudes dos indivíduos e  dos valores que  cada segmento 
social considera, também reforçam tendências de  comportamento ou  
propiciam a  instauração de  novos valores, dando uma  espécie  de  aval 
para  que  determinadas modificações comportamentais se  solidifiquem 
(GHILARDI-LUCENA, 2006, p. 1020). 

 

Nessa relação associativa entre a publicidade que se vale do mundo real para 

colocar em circulação suas representações, nessa mão dupla, o mundo real se modela a partir 

dessas representações midiáticas, propiciando, assim, a constituição de identidades masculinas. 

Ou seja, representações midiáticas de masculinidade e identidade masculina estão diretamente 

ligadas (GHILARDI-LUCENA, 2006). Teixeira reforça que 

 

[...] enquanto linguagem plurissígnica, a publicidade reforça os padrões de 
comportamento estabelecidos pela sociedade dominante ou idealizada, 
refletindo a realidade e a refratando de forma idealizada para ser atraente e 
fixar uma imagem positiva de marca estabelecidas como padrões ideais 
(TEIXEIRA, 2014, p. 5). 

 

Ajudando-nos a explicitar esses fluxos de masculinidades ao longo das décadas na 

comunicação publicitária, Barreto Januário ressalta que, no fim do século XX e início do século 

XXI, circula por esse tipo de comunicação uma “nova convenção da representação masculina” 

(BARRETO JANUÁRIO, 2014, p. 7), não mais pautada pela representação da mulher como 

objeto de consumo desse público. Essa nova convenção da representação midiática masculina 

tentava promover e exaltar as novas formas de se viver a masculinidade. 

Felerico e Hoff (2014) reiteram essa assertiva, e acrescentam que a nova 

masculinidade midiática gerou ecos na primeira década do século XXI, originária dos estímulos 

ao consumo, por meio da publicidade de marcas e estilos de vida de produtos (cosméticos) 

destinados ao público masculino. Mediante isso, encontramos vestígios nos estudos de 

Teixeira (2014) e Malacrida (2014) de que, por exemplo, esse fenômeno propiciou emergir 

uma nova representação de masculinidade – naquilo que os autores sinalizam como o 

metrossexual. Malacrida (2014, p. 4) chega até mesmo a afirmar que “o metrossexual é o Novo 

Homem”. 

Não adotamos a categoria metrossexual como sinônimo dessa(s) nova(s) 

masculinidade(s) midiática(s), por ser este um campo ainda em construção, que demanda 

leituras mais plurais. Nas palavras de Ghilardi-Lucena (2006, p. 1019) “a constatação de que o 

homem mudou referese a um tema que não deixa de ser polêmico em algumas áreas do 
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conhecimento, bem definido em outras e, com certeza, está sendo bem aproveitado no 

universo da  comunicação”. 

Assim, (re)pensar essas novas masculinidades midiáticas requer se deparar com 

uma miscelânea de termos, metáforas e nomenclaturas que tenta conferir cientificidade à 

temática. É o caso, por exemplo, da pesquisa desenvolvida por Boaventura (2014). Nela, o 

autor, ao investigar esse novo homem, ou aquilo que ele chama de neomasculinidade, a partir 

da circulação dessas representações na publicidade de perfumes, categoriza-os a partir das 

descrições olfativas dos perfumes anunciados. Valendo-se não de termos como metrossexual, 

homossexual, spornosexual entre outras, mas categorias como: 

 

[...] o “homem amadeirado” [...] caracterizado como uma pessoa “em ação” 
e determinada. O “homem oriental” se aproximaria do fetiche do homem 
uniformizado e sensual, mas aparentemente à vontade com isso. O “homem 
aromático” nos pareceu buscar o prazer, de uma forma egoísta e hedonista. 
O “homem cítrico” foi caracterizado principalmente pela presença forte da 
relação com a juventude, mas uma imagem não é suficiente para descrever 
uma possível categoria de homem (BOAVENTURA, 2014, p. 12). 

 

Neste percurso teórico, não adotamos definições prévias do que seriam essas 

masculinidades midiáticas: objetivamos detectar brechas na comunicação publicitária que nos 

permitem garimpar, na contemporaneidade, novas expressões do masculino. Assim, se de 

antemão “o homem quando surge na publicidade está geralmente relacionado com o êxito 

profissional e o sucesso na vida pública” (BARRETO JANUÁRIO, 2014, p. 9), a década de 

1990, conforme salientam Barreto Januário (2014) e Hoff (2008), possibilitou contemplar 

novos elementos a compor uma outra representação de masculinidade. 

Essas masculinidades midiáticas rompem com as representações tradicionais e são 

em parte localizadas nas modificações encontradas nas representações corpóreas do 

masculino, presentes em algumas comunicações publicitárias. Esse corpo-mídia, como 

apresentam Camargo e Hoff (2002), não é um corpo cultural, muito menos um corpo 

biológico. É um corpo veiculado nos meios de comunicação de massa construído para 

“significar e ganhar significados nas relações midiáticas” (CAMARGO; HOFF, 2002, p. 27). 

Os autores enfatizam que esse corpo-mídia é um híbrido entre corpo cultural e 

biológico versus corpo imagético, pois esses corpos circulantes nos meios de comunicação de 

massa emprestam significações e ajudam a significar “mercadorias a ele associadas e esconde 

do consumidor tudo o que deveria ser necessário saber sobre elas para se realizar uma boa 
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transação comercial” (CAMARGO; HOFF, 2002, p. 28), reforçando aquilo que Rocha (1995) 

chama de o consumo do anúncio. 

Parafraseando Camargo e Hoff (2002), nessa prerrogativa, cada época e cada 

cultura colocam em circulação determinadas representações midiáticas de corpos masculinos, 

oriundas da sua mentalidade social e que possibilitam discutir, por exemplo, tabus sexuais. 

Tabus estes que, segundo os autores, “estão sempre mudando” (CAMARGO; HOFF, 2002, p. 

33). Permear a discussão acerca das masculinidades midiáticas com a temática tabus sexuais, 

bem como com uma erotização dessas representações, são elementos que possibilitam tecer 

um diálogo com o novo masculino midiático despontado na comunicação de massa – em 

especial, a comunicação publicitária –, naquilo que se denomina nova masculinidade, 

metrossexual(idade) (FURTADO, 2008; TEIXEIRA, 2014; MALACRIDA, 2014) ou até 

mesmo neomasculinidade (BOAVENTURA, 2014). 

No momento em que a comunicação sugere esse ideal de corporificação 

masculina, ele deixa de ser apenas um corpo-mídia e passa a ser um corpo-produto articulado a 

uma erótica do consumo (BENJAMIN, 1991), onde “sua relação com o consumidor se 

constrói a partir do que o outro pode observar e não tocar; é visual por excelência” 

(CAMARGO; HOFF, 2002, p. 102), um voyeurismo. Discorrendo um pouco mais sobre o 

corpo-produto, percebemos:  

 

[...] uma subversão do jogo das aparências: como se trata de mercadoria e 
consumo, as questões relativas ao masculino e ao feminino desaparecem. As 
relações comerciais não levam em consideração o gênero, extraem do 
humano o que pode ser transformado em essência do consumo, o desejo, 
que é falta e não se apresenta como masculino ou feminino (CAMARGO; 
HOFF, 2002, p. 102). 

 

Essa subversão corporal das aparências, entre um masculino e um feminino em 

prol da mercadoria, permitiu o emergir de novas masculinidades midiáticas, trazendo para a 

representação de um homem masculino traços efeminados, sensualidade, erotização, 

sexualização. Complementando, recorremos a Pereira (2005) para corroborar a 

contextualização do/no processo de repensar as masculinidades midiáticas circulantes em 

nossa sociedade.  Pensando acerca dessa erótica do consumo e da masculinidade, ressalta o 

autor: 
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[...] o processo de erotização dos corpos faz cair seu foco, agora, sobre o 
masculino, ou melhor, sobre os corpos masculinos, tradicionalmente mais 
contidos e mais avessos a certos processos de intensa visibilização a que o 
feminino já se havia acostumado. No espetáculo da alta visibilidade 
contemporânea, um lugar de destaque parece estar reservado para o corpo 
masculino e para um corpo masculino aparentemente comum, de um 
cidadão comum, encarado de modo um tanto banalizado e que já não causa 
mais escândalo. Ao contrário do furor que a erotização de corpos de figuras 
de destaque como o de Elvis, nos anos 1950, ou de estrelas do rock nos anos 
1960 e 1970 era capaz de causar, a erotização contemporânea de corpos 
masculinos para ser simultaneamente mais facilmente visível e menos 
devastadora do ponto de vista das fronteiras aparentemente intransponíveis 
do imaginário social (PEREIRA, 2005, p. 66). 

 

Essa masculinidade midiática mais ambígua e erotizada, segundo Pereira (2005, p. 

66), era “mais evidente em certas áreas da mídia ou em parcelas do movimento gay, guardando 

ainda certo pudor diante de uma exibição mais plena”. Para o autor, à medida que avançamos à 

década de 1990, temos um espraiamento na cena midiática dessa erotização masculina, 

chegando até mesmo ao campo dos esportes, justificando que “os corpos bem torneados dos 

desportistas sempre se constituíram em material dotado de forte potencial erótico” (PEREIRA, 

2005, p. 67). 

Ainda de acordo com Pereira, torna-se pertinente falar stricto sensu do futebol, 

considerado um esporte “um tanto machista e conservador do ponto de vista da imagem 

masculina ali atualizada, pelo menos se considerarmos sua imagem pública, consumida pelo 

público externo” (PEREIRA, 2005, p. 67-68). Esta imagem teria começado a ser repensada na 

década de 1990: 

 

Quem deu o primeiro pontapé na bola foi Renato Gaúcho – figura polêmica 
e de forte apelo erótico que já havia feito fama de “mal comportado” por sua 
paixão pela noite e por aventuras apimentadas; nesse sentido, faria “escola”, 
sendo “seguido” por outros jogadores como Romário ou Edmundo [...] 
Edmundo, por sua vez, conhecido como o “Animal”, animal violento e 
sensual, fez uma longa série de propagandas de cueca que não passaram 
despercebidas (PEREIRA, 2005, p. 68). 

 

As masculinidades midiáticas visibilizadas por alguns jogadores de futebol 

oferecem “representação de masculi[ni]dade não só para os jovens e adolescentes, mas para os 

torcedores/consumidores em geral” (FELERICO; HOFF, 2014, p. 9). Como também sinaliza 

Rojek (2008, p. 17), “humanizam o processo de consumo de mercadorias”. 
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Para falarmos em masculinidades midiáticas, principalmente aquelas que escapam 

de um padrão convencional, salientada por Nolasco (1993), é de fato relevante articular a 

erótica do consumo ao processo de celebrificação (ROJEK, 2008) capitaneado por alguns 

jogadores de futebol. Conforme já salientamos anteriormente, esta associação está presente no 

despontar do debate sobre a metrossexualidade. 

Apresentamos neste capítulo elementos teóricos e históricos que nos ajudaram a 

refletir sobre a possibilidade de falarmos não em uma única masculinidade, mas em múltiplas 

masculinidades midiáticas circulantes, inclusive na comunicação publicitária. Este aporte 

teórico nos dará sustentação para discorrermos no próximo capítulo sobre algumas formas 

expressivas de masculinidades midiáticas. Entendemos ser justificada a adoção do termo 

masculinidades no plural, recorrendo para tanto à assertiva de Barreto Januário (2014, p. 1), 

para quem “novos papéis, características e perfis vêm sendo definidos para as masculinidades, 

como fenómeno social que envolve na sua concepção a sociedade de consumo e a indústria 

cultural através da mídia”. 
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CAPÍTULO 3 - DIALÉTICA DA MASCULINIDADE 

 

Neste capítulo tratamos de apresentar, apoiando-nos em Lopes (2003), a 

instância metódica e a instância técnica desta pesquisa, ajudando-nos assim na construção de 

uma metodologia investigativa e, posteriormente, na descrição e problematização de nosso 

objeto de estudo.  

Além dos estudos de Lopes, se mostrou oportuna a pesquisa desenvolvida por 

Franco (2012). Em sua dissertação, o autor propôs-se a investigar as estratégias de construção 

midiáticas do corpo diferente, corpo esse que destoa dos padrões estéticos de beleza, por 

exemplo, circulantes na mídia. A pesquisa teve como recorte de análise a construção midiática 

do ex-jogador de futebol Ronaldo Luís Nazário de Lima, em dois momentos específicos: o 

início de sua carreira e períodos próximos a sua aposentadoria.  

A presente pesquisa dialoga com a matriz metodológica proposta e realizada por 

Franco, que se mostrou possível de se reaplicada. A construção metodológica de Franco 

permite analisar, considerando-se os contextos socioculturais mais amplos, como 

masculinidades midiáticas podem existir e circular em nossa sociedade de consumo. Desta 

maneira, a constituição do corpus de nossa pesquisa consistiu basicamente de três etapas, 

sendo elas: a) a coleta de material; b) sua posterior seleção, e, por fim, c) a descrição das peças 

publicitárias, suas análises e interpretações (FRANCO, 2012). 

 

3.1 Metodologia da pesquisa  

 

3.1.1 Coleta de material 

 

Para compor o corpus – primeiro procedimento metodológico da pesquisa 

empírica –, realizamos uma ampla coleta em acervos digitais de revistas que continham peças 

publicitárias da marca de cuecas Zorba. A pesquisa centrou-se, especialmente, em duas grandes 

revistas brasileiras com circulação e disponibilização de seu conteúdo digitalizado desde seu 

primeiro exemplar, sendo elas Veja12 e Quatro Rodas13. Contudo, como recursos secundários 

                                            
12 Revista Veja acervo digital. Disponível em:<http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. 
13 Revista Quatro Rodas acervo digital. Disponível 
em:<http://quatrorodas.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. 
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de coleta do material para esta parte da pesquisa, consultamos as revistas Claudia14, Manchete 

e Realidade, essas duas últimas disponíveis no site da Hemeroteca Digital Brasileira15, assim 

como o acervo do Instituto Cultural da ESPM16, que propiciaram ampliar o universo de 

campanhas coletadas. 

A ênfase nessas revistas não vai ao encontro propriamente de seus princípios 

editoriais, mas, em um primeiro momento, deveu-se à disponibilidade de acesso a esse 

material. Em um segundo momento, assumiu-se a possibilidade de uma recepção presumida a 

partir do perfil de seus leitores. Foi interessante verificar se a comunicação publicitária da 

marca Zorba circulante nessas revistas é condizente ao público que as consome, buscando 

vislumbrar uma possível conexão entre estes dois planos.  

Corroborando o processo de contextualização dos veículos, que nos possibilitou 

garimpar o corpus da pesquisa, nos apropriamos da investigação de Andrade (2011). Em sua 

dissertação, o autor se propôs a investigar como circulavam no discurso jornalístico, tendo 

como recorte a Revista Veja, representações midiáticas e idealizações de uma categorização de 

juventude. Sua pesquisa permitiu referenciar esses periódicos de forma sintetizada, concisa, 

ressaltando que é na década de 1960 – mesmo recorte temporal – o período de ascensão das 

grandes revistas no Brasil, “por serem [as] pioneiras na segmentação dos assuntos, e assim, 

abrindo novos caminhos, consolidando estilos e conquistando os leitores” (ANDRADE, 2011, 

p. 32).  Entre essas revistas, Andrade chama a atenção para quatro periódicos específicos, 

sendo eles: Claudia, Quatro Rodas, Realidade e Veja, e acrescenta que “a primeira consolidou 

o público feminino, a segunda a imprensa automobilística, a terceira assumindo um tom de 

conversa com intelectuais, e a última como a revista semanal de informações” (ANDRADE, 

2011, p. 32): “Claudia queria mostrar a mulher, a moda e a cozinha brasileira, Quatro Rodas 

queria traçar um mapa físico do Brasil, Realidade desvendar um país que o noticiário comum 

não mostrava, e Veja integrar o país através da informação” (ANDRADE, 2011, p. 32-33). 

Com relação à revista Manchete, lançada em 1952, Nascimento enfatiza que, 

“com uma concepção tida como mais ‘moderna’, e com amplo espaço destinado às fotos, a 

revista alcançou popularidade com reportagens históricas, como a dedicada à inauguração de 

Brasília, em 1960” (NASCIMENTO, 2002, p. 17). 

                                            
14 Localizamos campanhas publicitárias na revista Claudia mediante pesquisas na Internet. A revista não 
disponibiliza um acervo digital de seus periódicos.  
15 Hemeroteca Digital Brasileira. Disponível em:<http://hemerotecadigital.bn.br/>. 
16 Instituto Cultural. Disponível em:<http://www2.espm.br/espm/instituto-cultural-0>. 
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Uma constatação relevante apresentada por Andrade se dá em relação às revistas 

Claudia e Quatro Rodas, que, em sua colocação, eram consideradas publicações mais auxiliares 

para o consumo do que, propriamente, promotoras da informação, justificando que suas 

“matérias valorizam sempre certos ângulos publicitários das reportagens, exploradas da mesma 

forma que os anúncios, acionando os impulsos aquisitivos dos leitores” (ANDRADE, 2011, p. 

33). 

Essas recorrências teóricas acerca desses periódicos/revistas se mostraram 

relevantes, pois possibilitam a compreensão de uma coerência entre aquilo que é veiculado, 

onde é veiculado e por fim para qual público potencialmente era e/ou está direcionado. Essa 

recorrência possibilita presumir o receptor e enriquecer as análises com desdobramentos e até 

mesmo, com novas indagações. 

Na possibilidade de conciliar o conteúdo dessas peças publicitárias com o tipo de 

consumidor dessas revistas, reproduzimos a seguir o perfil de seus leitores. O perfil dos leitores 

das revistas Veja, Quatro Rodas e Claudia17, ambas pertencentes ao Grupo Abril, foram 

extraídas do site PUBLIAbril18, onde disponibilizam dados de seus produtos, inclusive,  target 

de cada periódico. Mapeando três características elementares como sexo, classe social e faixa 

etária, nos deparamos com o seguinte perfil de leitor para cada periódico: 

 Revista Veja – 55% dos seus leitores são do sexo feminino, oriundos da classe média – 

B – (50%), tendo como faixa etária com maior participação a dos 35 aos 44 anos, 

representando 22% de seus leitores; 

 Revista Quatro Rodas – seus leitores são majoritariamente masculinos (83%). 59% 

deles, oriundos da classe média (B). Com relação à faixa etária, existe uma maior 

concentração de leitores na faixa dos 25 aos 34 anos; 

 Revista Claudia – Seu público feminino representa 94% dos leitores. A metade, 52%, 

pertence à classe B – classe média. Na variável faixa etária, 32% de seus leitores 

possuem mais de 50 anos. 

Demarcações ponderadas acerca dos periódicos/revistas atinentes a esta pesquisa, 

prosseguimos em nossa construção metodológica, ressaltando que o corpus foi constituído por 

40 peças publicitárias. Para compô-lo, foram garimpadas peças publicitárias da marca de cuecas 

                                            
17 Optamos por apresentar somente o perfil do leitor desses periódicos, por serem os que, ainda hoje se encontram 
em circulação. 
18 PUBLIAbril. Perfil dos leitores. Disponível em:<http://www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/perfil-
dos-leitores>. 
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Zorba, a partir da década de 1960 até nossa contemporaneidade (2014). O recorte temporal a 

partir da década de 1960 foi escolhido por apresentar o processo de consolidação de uma 

cultura de consumo na sociedade brasileira. Dito de outra forma, esse período marca a primeira 

década, após o processo modernizador e de um mercado consumidor nacional (HOFF, 2008). 

Já a escolha pelo recorte em peças publicitárias de cuecas permitiu analisar como 

uma mercadoria para o consumo de um público masculino – e, potencialmente, destinada, sua 

comunicação a esse mesmo público –, pode oferecer perspectivas de masculinidades 

midiáticas, desde aquelas que confirmam como as que, por ventura, questionam padrões 

hegemônicos do que pode ser representado por homem e masculino[idade].  

Esta proposta investigativa encontrou consonância com a pesquisa realizada por 

Vieira-Sena (2011). Em sua dissertação, a autora sugere analisar peças publicitárias de 

underwear, na perspectiva de que elas “exibe[m] modelos de modos de ser, estar e se 

relacionar com o outro no social, relação esta que se dá pelo olhar” (VIEIRA-SENA, 2011, p. 

89). Com isso, mesmo comungando de algumas proposições teórico-metodológicas da autora, 

redirecionamos nossa investigação para uma perspectiva nacional. Dito de outra forma, a 

autora analisa, a partir dos estudos da Teoria da Imagem, peças publicitárias das marcas Calvin 

Klein e Jockey. Contudo, essas publicidades foram veiculadas em revistas estadunidenses e 

inglesas. Reiteramos que a opção de recorte da autora não invalida, muito menos inferioriza a 

execução e seus potenciais desdobramentos. Contudo, caberia averiguar se além de 

masculinidades midiáticas haveria nessas peças uma estética de brasilidade. 

Essa curiosidade empírica se originou em artigo desenvolvido por Postinguel e 

Cretaz (2014). No texto, os autores sinalizaram que homens por eles entrevistados não se viam 

projetados em representações midiáticas de masculinidades circulantes na comunicação 

publicitária, entre outros fatores, por não perceberem ali um homem/masculinidade brasileiro. 

Partindo da hipótese levantada pelos autores, nosso direcionamento busca, assim como Vieira-

Sena, analisar masculinidades midiáticas. Entretanto, pautamos a investigação a partir de uma 

brasilidade que possa circular também nessa comunicação publicitária. 

Desenhando o procedimento metodológico, optamos por eleger a marca de 

cuecas Zorba para nossa análise. Dentre alguns dos motivos, destacamos sua participação no 

segmento de cuecas no Brasil de aproximadamente 20%19. Além disso, Zorba “[é] sinônimo de 

                                            
19 Dim & Canzian. Atual agência detentora da conta Zorba. Disponível 
em:<http://www.dimcanzian.com.br/dimcanzian-assume-conta-nacional-de-zorba/>. 
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cuecas no Brasil” (MUNDO DAS MARCAS, 2006). Essa constatação pode ser aferida no 

manifesto feito pela própria marca (Figura 5), no qual se mostra incomodada com a venda de 

outras marcas sob a alegação de serem Zorba20. 

 

 
Figura 5: Manifesto a todos que usam cueca. 

 

                                            
20 Nesse entendimento cueca e Zorba passam a ser compreendidas como sinônimos, e assim, qualquer cueca na 
perspectiva do manifesto poderia ser vendida a título de Zorba como, por exemplo, Zorba Mash, Zorba Lupo, 
Zorba Calvin Klein. 
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Contextualizando21, a marca Zorba foi fundada em 1944 por Moíses Kalika e 

Beçael Kaleka. Na década de 1960, lançou no mercado nacional a cueca modelo slip. Até então, 

o estilo das cuecas consumidas pelos brasileiros era a ceroula. A cueca slip é o modelo de cueca 

mais consumido até hoje, conhecida somente por cueca. 

Na década de 1970, a marca, em sua comunicação, apresentou ao mercado o 

passarinho amarelo (também conhecido por pintinho). Ao trazer em sua campanha 

publicitária essx mascote, fez circular a discussão em torno do tabu, ainda presente, de um 

produto destinado para o órgão sexual masculino. 

 

 
Figura 6: Capturas do comercial da marca Zorba com o passarinho amarelo22. 

 

A captura de algumas partes do comercial veiculado nas décadas próximas a esse 

período (décadas de 1970/80) auxilia o entendimento do que era o passarinho – e até mesmo 

o que queria significar – naquele momento e na produção publicitária. Acrescentamos que, 

mesmo não partindo nossa análise da ótica da Análise do Discurso, o discurso presente, 

principalmente nesse comercial, carrega consigo uma menção direta ao conforto que o 

produto propicia para o pênis, no comercial, substituído nas falas do locutor pela palavra ele, 

enquanto aparece o passarinho confortavelmente dentro da cueca (Figura 6). Abaixo 

transcrevemos a narrativa constante no comercial (com destaque para a palavra ele).  

 

Locutor: Descubra o resultado desta costura 

A linha do conforto, onde ele gosta de ficar. 

                                            
21 Informações extraídas do site da marca Zorba. Disponível em:<http://vadezorba.com.br/hanesbrandsbrasil-
historia.php>. E do blog Mundos das Marcas, página destinada à marca. Disponível 
em:<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/07/zorba-todo-movimento.html>. 
22 Propagandas Históricas. Cueca Zorba anos 80. Disponível 
em:<http://www.propagandashistoricas.com.br/2013/12/cueca-zorba-anos-80.html>.  
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[som de pássaros piando] 

Locutor: Quer agradar... Dê Zorba 

 

Com relação a essa ação, o blog Mundo das Marcas ressalta que: 

 

O passarinho amarelo, sua popular mascote, que permitiu tratar o órgão 
genital masculino através de um personagem com vida e sentimento, 
quebrando um enorme tabu para a época em relação a um assunto tão 
delicado. Um passarinho saindo de dentro de uma cueca. Foi assim que a 
marca ZORBA ficou conhecida em todo o Brasil. Com forte presença na 
mídia, o simpático personagem foi responsável por transformar a marca em 
uma das preferidas dos homens brasileiros transmitindo o conceito de 
conforto e segurança das cuecas da marca de uma forma divertida 
(MUNDO DAS MARCAS, 2006).  

 

Em 1985, a marca amplia seu portfólio e começa a atender o público infantil 

masculino com a linha Zorba Kids, hoje, Zorba Boys. Contudo, com a chegada do século XXI, 

a marca é adquirida pela multinacional americana Sara Lee Corporation, presente em mais de 

200 países. Ainda nessa década, a divisão têxtil da multinacional passa a se chamar Hanesbrand 

Inc. E a divisão brasileira passa a ser chamada Hanesbrand Brasil Têxtil Ltda., sediada na região 

de Cotia - SP.  

 

3.1.2 Seleção – A construção do corpus 

 

A coleta de material resultou em um universo de 40 peças publicitárias da marca 

Zorba, dispostas da seguinte forma: 

 Década de 1960 – 5 peças publicitárias;  

 Década de 1970 – 8 peças publicitárias; 

 Década de 1980 – 2 peças publicitárias; 

 Década de 1990 – 5 peças publicitárias; 

 Década de 2000 – 14 peças publicitárias23; 

 Década de 2010 – 6 peças publicitárias. 

                                            
23 A maior ocorrência de material nessa década se justifica por nesse período a marca disponibilizar parte de sua 
publicidade em seu próprio site. Disponível em:<http://www.vadezorba.com.br/hanesbrandsbrasil-campanhas-
2007.php>. 
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Mediante a coleta, construímos, a partir do recorte temporal, uma análise 

constituída por 18 peças publicitárias veiculadas, principalmente, pela mídia impressa brasileira 

no período de 1960 a 2014. Os critérios para a seleção delimitaram nosso interesse para 

aquelas que: 1) tendem a confirmar ou, 2) propiciam questionar padrões hegemônicos de 

masculinidades midiáticas. Deste modo, constituímos o corpus conforme segue: 

a) Década de 1960: 

1)- Revista Realidade, edição impressa 9 de dezembro de 1966. p. 21. 

2)- Revista Quatro Rodas, edição impressa 101 de dezembro de 1968. p. 20. 

3)- Revista Realidade, edição impressa 39 de junho de 1969. p. 44. 

 

b) Década de 1970: 

1)- Revista Veja, edição impressa 106 de 16 de setembro de 1970. p. 2. 

2)- Revista Veja, edição impressa 238 de 28 de março de 1973. p. 7. 

3)- Revista Quatro Rodas, edição impressa 158 de setembro de 1973. p. 130. 

4)- Revista Manchete, edição impressa de 22 de dezembro de 1973. p. 79. 

5)- Revista Veja, edição impressa 292 de 10 de abril de 1974. p. 63. 

 

c) Década de 1980: 

1)- Revista Veja, edição impressa 1017 de 2 de março de 1988. p. 45. 

2)- Revista Veja, edição impressa 1108 de 6 de dezembro de 1989. p. 7, 9 e 11. 

 

d) Década de 1990: 

1)- Revista Veja, edição impressa 1314 de 17 de novembro de 1993. p. 48-49.  

2)- Revista Claudia, edição impressa de abril de 1998. p. não consta. 

3)- Revista Veja, edição impressa 1609 de 4 de agosto de 1999. p. 102-103. 

 

e) Década de 2000: 

1)- Revista Veja, edição impressa 1692 de 21 de março de 2001. p. 105. 

2)- Revista Veja, edição impressa 1826 de 28 de outubro de 2003. p. 58. 

3)- Revista Claudia, edição impressa de agosto de 2005. p. não consta. 
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f) Década de 201024: 

1)- Campanha publicitária 2011 com o garoto-propaganda Jonas Sulzbach. 

2)- Campanha publicitária 2013 com o garoto-propaganda Rafael Calomeni. 

 

Pautamos nossa investigação pela comunicação publicitária, pois ela “é uma 

mensagem particular capaz de se materializar tanto na televisão quanto no cinema, tanto na 

imprensa escrita quanto no rádio” (JOLY, 1996, p. 15), pois a entendemos como um campo 

frutífero e passível de estudo por poder permear os meios comunicacionais. A partir desta 

constatação, acreditamos que as peças publicitárias coletadas e, por conseguinte, selecionadas 

para a análise, permitiram atender aos parâmetros de investigação propostos pela pesquisa. No 

entanto, estamos cientes, conforme sinaliza Franco (2012, p. 70), “dos limites intrínsecos dessa 

seleção, pois qualquer ato de seleção já traz em si um processo interpretativo e reducionista”. 

Além disso, nos munimos de Rocha (1995), para justificar nossa escolha por peças 

publicitárias, não nos esquecendo das particularidades que esse processo pode acarretar. Para o 

autor:  

 

Este procedimento se mostrou eficaz quanto ao fato do privilégio da 
“mídia” impressa - particularmente as revistas - para o estudo a ser feito. 
Não que os anúncios de TV e rádio sejam piores para análise, até, talvez, 
pelo contrário. Mas o porquê da escolha é simples. Tem, entre outras coisas, 
relação com as condições concretas vividas por quem trabalha em pesquisa 
no Brasil. A necessidade de meios tecnológicos para que um pesquisador 
pudesse estudar anúncios de TV, por exemplo, não está facilmente 
disponível. Seria preciso mais que tempo e boa vontade. No mínimo, 
equipamento de vídeo-teipe, gravação e reprodução e, além disso, deslocar 
os informantes para assisti-los e discuti-los durante as entrevistas. A “mídia” 
impressa oferece, nesse sentido operacional, indubitáveis vantagens. 
Principalmente a revista, por trazer, mais frequentemente, anúncios em 
cores. [...] De qualquer forma, estes fatores são relativos e discutíveis 
(ROCHA, 1995, p. 77). 

 

3.1.3 Descrição das peças publicitárias, análise e interpretação 

 

De modo a auxiliar o processo de análise e interpretação das peças publicitárias, 

foi elaborado um quadro sintético para cada uma delas. Estes quadros propiciaram aferir 

                                            
24 Para as publicidades coletadas na década de 2010 resolvemos dar uma nomenclatura correspondente ao garoto-
propaganda daquele ano-campanha, pois nas décadas precedentes a marca adotou publicidades aleatórias mas, a 
partir da presente década, passou a veicular suas peças publicitárias tendo um modelo específico. O que se 
mostrou para nós uma estratégia midiática relevante a ser, aqui, abordada. 
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detalhadamente dados que por ventura poderiam passar despercebidos. Logo, essa técnica 

revelou-se uma potente ferramenta de análise. 

As descrições contidas nos quadros foram elaboradas em consonância ao 

problema de pesquisa e aos seus respectivos operadores conceituais, construídos ao longo 

desta dissertação. Assim, para simplificarmos o entendimento e o processo de interpretação, 

construímos os quadros a partir de quatro variáveis, a saber:  

a) Corpo 

Nesta variável, analisamos os aspectos referentes ao entendimento de que (quais) 

corpo(s) estava(m) contido(s) nessas peças e suas potenciais características físicas, biológicas 

e culturais. Nosso entendimento de corpo, aqui, é do corpo midiático, partindo do pressuposto 

levantado por Camargo e Hoff. Para os autores, esse corpo circulante dos meios de 

comunicação de massa “não é o corpo de natureza, nem exatamente o corpo de cultura na sua 

dimensão e expressão de corpo humano: é imagem, texto não-verbal que representa um ideal” 

(CAMARGO; HOFF, 2002, p.26-27). 

Além da análise desse corpo midiático “construído na mídia para significar e 

ganhar significados nas relações midiáticas” (CAMARGO; HOOF, 2002, p. 27), buscamos 

também averiguar como se inscreve nessas relações midiáticas elementos do fetiche. Nesta 

empreitada recorremos aos estudos de Massimo Canevacci e Beatriz Jaguaribe; entendendo 

esse fetiche como “[o] fruto do desejo deslocado na zona tênue entre o real e o ficcional num 

mundo de indivíduos cujos espaços vivenciais estão abarrotados de objetos de consumo e 

imaginários midiáticos” (JAGUARIBE, 2007, p. 183). 

 

b) Estética da Brasilidade  

Para compor a variável Estética da Brasilidade, recorremos a algumas provocações 

levantadas por Trindade (2012), com o propósito de pensarmos um Brasil, ou “brasis”, em 

nosso corpus. Para isso, devemos nos ater a “quais os sentidos de Brasil que a publicidade 

apresenta em suas mensagens?” (TRINDADE, 2012, p. 24). Como, também, “em qual medida 

as representações de Brasil, no discurso publicitário, são pautadas em relações de 

verossimilhança ou de veridicção com a realidade brasileira?” (TRINDADE, 2012, p. 24). 

Essas reflexões possibilitam pensar uma existência além de estereótipos de 

brasilidade na publicidade que recorrem a signos como, “mulatas, carnaval, feijoada, Avenida 

Paulista, araras, papagaios, o malandro, flores e frutas tropicais, sol, mar, cerveja, futebol, o 
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erotismo, Corcovado/Cristo Redentor, Pão de Açúcar, o jeitinho brasileiro, o bom humor 

brasileiro” (TRINDADE, 2012, p. 24-25). No entanto, não descartamos a possibilidade de se 

verificar e interpretar uma estética de brasilidade estereotípica a partir desses signos. 

 

c) Imagética  

Com relação à terceira variável, Imagética, buscamos, a partir das contribuições de 

Joly (1996), entender a imagem não como algo meramente visual. Para a autora, 

analisar/interpretar uma imagem requer entender as potenciais mensagens plástica, icônica e 

linguística que a circundam. A filiação a essa corrente teórica nos possibilitou analisar com 

minúcia os elementos que constituem a imagem, como, por exemplo, entendermos os textos 

existentes nessas peças publicitárias como parte constituinte e necessária para a interpretação 

de determinada imagem analisada. 

Rocha (1995) se mostrou outro autor oportuno para constituir esta variável. Suas 

pesquisas em torno de uma antropologia do consumo permitiram contemplar a esfera atinente 

à comunicação publicitária, tendo como premissa a ideia de que, antes de consumir a 

mercadoria ofertada, consumimos sua publicidade, chamada pelo autor de anúncio.  

Ao adotarmos como base metodológica pressupostos e pistas analíticas de 

Martine Joly e Everardo Rocha pudemos nos aproximar, conforme salienta Rose de Melo 

Rocha (2005), da concepção da “imagética do consumo”, ou seja, conceber ao “consumo 

como partícipe de uma inédita articulação entre imaginário e dinâmicas midiáticas” (ROCHA, 

2005, p. 13).  

Nesta direção, as contribuições de Rocha (2005), reforçaram a importância dos 

estudos do Consumo que contemplam as articulações imagéticas midiáticas, pois, 

concordando com a autora, acreditamos que “o consumo afirma-se como referente 

fundamental para a conformação de narrativas, de representações imagéticas e de universos 

imaginários repletos de significação, das mais aterradoras às mais inspiradoras” (ROCHA, 

2005, p. 19). 

 

d) Masculinidade. 

Por fim, a última variável, Masculinidade, possibilitou aferir as masculinidades 

midiáticas potencialmente visíveis nas peças publicitárias selecionadas. O objetivo era, em um 

primeiro momento, analisar se essas peças continham referência a uma construção midiática 
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hegemônica de masculinidade, como propôs amplamente Nolasco (1993). Para o autor, ser 

um homem normal, ou referenciar uma masculinidade hegemônica e/ou masculinidade 

tradicional, é ser “alguém jovem, casado, pai de família, branco, urbano, do Sul, heterossexual, 

católico, de educação universitária, bem empregado, de bom aspecto, bom peso, boa altura e 

com sucesso recente nos esportes” (NOLASCO, 1993, p. 52). 

Em um segundo momento, buscamos nesta variável localizar a expressão de 

masculinidades outras, auscultando a presença de fragmentos/signos mais ambíguos ou 

ambivalentes, que nos permitissem identificar tensionamentos dessa masculinidade midiática 

hegemônica. Deste modo, procuramos identificar signos e/ou formas de se negar ou contestar 

a uma tipificação de masculinidade, ou, como sugere Badinter (1993), alguns elementos que 

tentam negar a essa masculinidade “formatada”. 

Ao apresentarmos essas variáveis e seus posteriores referenciais teóricos como 

processo metodológico, esclarecemos os princípios norteadores da construção de uma 

metodologia coerente à compreensão da centralidade da imagem, produto que é feito para o 

consumo, sendo composto da articulação entre forma, conteúdo, texto e textura, dentre outros 

elementos.  

Nas páginas que se seguem, apresentamos os quadros com o mapa analítico de 

cada uma das peças publicitárias. Entendemos que esta síntese interpretativa, obviamente, é 

sempre expressiva de um recorte. Afinal, como expresso por Rocha, 

  

[...] antes de começar a análise, gostaria de acrescentar ainda que o critério 
de seleção por mim desenvolvido é questionável em diversos aspectos. No 
entanto, creio que qualquer critério o seria. Por isso, entre critérios 
igualmente válidos e igualmente discutíveis optei por aquele que viabiliza 
melhor a análise a ser realizada. Levando-se em conta que a rigor qualquer 
anúncio serviria como ponto de partida, escolhi aquele que, para mim, 
apresenta maior solidez e segurança para esta investigação da ideologia dos 
anúncios publicitários (ROCHA, 1995, p. 87). 
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Década de 1960 

 

 
Figura 7: Revista Realidade, edição impressa 9 de dezembro de 1966. p. 21. 

 

Quadro 1: Revista Realidade, edição impressa 9 de dezembro de 1966. p. 2125. 

CORPO 

 Corpo do canto superior – presença de pelos. Corpo magro e ausência 
de músculos; 

 Corpo do centro – omissão de partes do corpo como, por exemplo, o 
rosto e as pernas. Apresentação do corpo enquanto suporte dos 
produtos. 

ESTÉTICA  
DA BRASILIDADE 

 Não existem características explícitas que marquem traços de 
brasilidade. 

IMAGÉTICA 

 Similar a um cartaz; 

 Muita construção textual, não existindo grande ênfase nas imagens. 
Demarcam os benefícios/atributos do produto; 

 O corpo que aparece na parte superior não retrata explicitamente o que 
está no centro da peça publicitária. Podemos pensar que isso é um 
problema não visualizado pelos produtores e que o uso desse produto 
possibilita ser um outro homem – migração para uma ideia de homem 
robusto; 

 Corpos que não estão claramente erotizados. 

                                            
25 Quadro elaborado pelo autor. 
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MASCULINIDADE 

 Na imagem superior podemos ver um homem jovem, ao estilo que 
hoje se denominaria nerd.  

 Contudo, a segunda imagem masculina não pode ser representada 
como sendo o mesmo homem. A aparência muda. Fazendo uma breve 
comparação, esse é um Super-Homen, em pose semelhante ao do 
personagem hollywoodiano. 

 

Assim como propôs Carrascoza (2008, p. 220), “[n]os anos de 1960, a 

publicidade explorava predominantemente os atributos dos produtos, enumerando-os, e 

apresentando em seu caleidoscópio retórico argumentos racionais para convencer o público”. 

Nas primeiras peças apresentadas para a análise e até mesmo no caso desta, podemos perceber, 

como sugere o autor, que se trata de uma peça publicitária que busca apresentar as 

características do produto, indo em direção a esse pensamento, o anúncio pode ser 

considerado, até mesmo, como um cartaz. A construção textual com atributos racionais de 

convencimento ao público enfatiza tanto atributos materiais/práticos do produto – como a 

facilidade de ser lavada e secada e suas qualidades anatômicas – como atributos mais 

subjetivos, que salientam ser ventilada, macia, leve e elegante.  

Ainda na abordagem textual, o olho da peça publicitária demarca que o homem 

ressaltado sofreria, em termos atuais, de bullying, por ser o único a não usar Zorba. Atrelando à 

imagem que aparece (canto superior direito), podemos ver um homem magro, uma presença 

até mesmo desmotivada; um homem que sofre com a zombaria de seus amigos, e, ressaltando 

aqui, que passava a imagem de um homem careta, desantenado com as tendências por não usar 

o produto em questão. Ao apresentar esse corpo masculino, é evidente a presença de pelos, 

principalmente no tórax.  

Tentando traçar um perfil de masculinidade para aquela representação de 

masculino, seria ele ao estilo nerd, demarcando esse estereótipo elementos como o uso dos 

óculos, seu cabelo penteado e seu jeito desengonçado para ações que fujam de seu cotidiano 

(pode-se depreender que se encontram no vestuário de alguma academia/clube). Essa 

masculinidade pode se enquadrar na apresentada por Nolasco (1993), como uma 

masculinidade tradicional. Além disso, não localizamos representado, a partir de padrões 

contemporâneos, traços de identidade juvenil. 

Na parte central da peça publicitária, seguindo pela lógica de produção e também 

pelo consumo desse cartaz (sua escrita no estilo Z – começando na parte superior esquerda 

para a direta, e descendo transversalmente para o canto inferior esquerdo e, por fim, para o 
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direito), sugere-se que o homem, ao ser hostilizado por seus colegas, passou a usar a 

mercadoria em evidência; nesse momento pode-se destacar que são imagens que não 

propiciam um diálogo, mas operam por oposição ou contraste. Ao evidenciar que o homem em 

questão começou a usar a cueca Zorba, ele se transformou, deixou de existir uma 

masculinidade nerd para assumir uma masculinidade ao estilo Super-Homem dos filmes 

hollywoodianos. Exemplificando, a posição como se encontra o modelo é muito próxima dessx 

personagem ficcional (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Comparação entre a peça publicitária e o Super-Homem. 

 

Continuando a análise da peça publicitária, ao compararmos a primeira imagem 

com a segunda (homem desengonçado – canto superior direito, com o homem na parte 

central da publicidade), percebemos, nessa segunda, não um corpo propriamente dito, mas um 

extrato de um potencial corpo masculino, ou, como salienta Rocha (2001, p. 31) um “corpo 

fragmentando”. Ainda que Rocha se proponha a investigar a representação feminina nos 

anúncios publicitários, vemos uma estratégia próxima nas construções midiáticas que buscam 

representar o homem que não contempla a representação tida como tradicional de 

masculino(idade). Sinalizamos esse corpo fragmentado como um dado a ser investigado no 

transcorrer da análise, propondo-nos a observar sua recorrência. 

 Se antes enfatizamos que as duas representações midiáticas de masculinidade, 

inseridas na publicidade da Figura 7, não possuíam um diálogo próximo, ou seja, davam a 

entender que não se tratava da mesma pessoa, ao compararmos essas representações com x 

personagem Super-Homem, percebe-se a existência de um pastiche. Na ficção, o herói é o 

jovem Clark Kent, jornalista e cidadão estadunidense, representação de um jovem magro, 
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desengonçado e até tímido; contudo, Kent se transforma quando veste seu uniforme, 

tornando-se um Super-Homem. O mesmo pode ser lido nessa peça publicitária: ao usar Zorba 

o homem, então hostilizado, tornou-se um novo homem, um super-homem. 

Com relação ao consumo apresentado, destaca-se que existe um consumo tanto 

do anúncio, com toda sua carga simbólica e normativa, mas, muito enfaticamente, o apelo ao 

consumo da mercadoria em questão. Isso se dá através da correlação implícita ou almejada pela 

comunicação publicitária, de que os consumidores da peça sejam efetivamente persuadidos das 

potencialidades comportamentais transformadoras que seriam inerentes às características do 

produto. Os corpos que nela aparecem não estão sexualizados, muito menos sensualizados, 

mas, ao trazer partes de um corpo, a partir de Canevacci (2008), pode-se supor a existência de 

um processo de fetichismo visual relacionado àqueles corpos, particularmente em sua 

objetualização e subordinação a um produto, que se mesclaria aos corpos, conferindo-lhes 

poderes extraordinários. 

Como última análise dessa peça publicitária, ressaltamos que não é possível 

identificar de imediato a presença de símbolos ou traços de brasilidade, não existindo uma 

construção textual ou imagética que permita identificar esses elementos. Em termos de 

marcação temporal, percebemos em especial nessa peça publicitária a omissão de cores: trata-

se de um cartaz em preto e branco. 
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Figura 9: Revista Quatro Rodas, edição impressa 101 de dezembro de 1968. p. 20. 

 

Quadro 2: Revista Quatro Rodas, edição impressa 101 de dezembro de 1968. p. 2026. 

CORPO 

 Presença de representações de corpos, três manequins. Nos três 
manequins é possível deduzir que exista um corpo masculino adulto, 
no canto direito; ao seu lado, a recorrência de um corpo masculino 
adolescente e na frente desses dois corpos, um corpo masculino, 
aparentemente infantil; 

 Corpos “embonecados” e congelados. Imobilidade. Destaque para as 
mãos entreabertas, em pose, e para os olhares que se direcionam 
para o exterior da moldura. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Texto ressalta que a Zorba Verão é um produto tropicalizado. 

IMAGÉTICA 

 Imagem enquadrada. Existe uma moldura; 

 Fetichismo visual (imagem “embonecada”); 

 Consumo do produto presente no anúncio; 

 Relevância do produto – sua praticidade (seca rápido); 

 Uma marca/produto familiar. Para todos os homens de uma família. 

                                            
26 Quadro elaborado pelo autor. 
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MASCULINIDADE  Parece ser destinado a um homem esportivo e familiar. 

 

Nessa peça publicitária do final da década de 1960, percebemos que ela destoa da 

peça precedente. Suas cores ajudam a deixar mais atrativa a publicidade. Ao evidenciarmos o 

consumo, podemos perceber que se trata de um consumo tanto do anúncio quanto do produto 

– mas precisamos demarcar aqui que o consumo desse anúncio, logo, dessa presença de 

masculinidade, é mais complexo. A imagem não apresenta homens, mas, sim, potenciais corpos 

masculinos embonecados (CANEVACCI, 2008). Os três bonecos existentes ocupam faixas 

etárias diversas. Assim, podemos subentender que o produto é destinado às mais variadas 

faixas etárias masculinas, por exemplo, de uma família (o pai e seus filhos). Na própria peça 

existem as submarcas de Zorba destinadas à tipificação do potencial masculino representada 

pelos manequins. 

Jaguaribe (2007, p. 184), é atenta a este tipo de situação, ao “indagar como a 

imaginação cultural, nas suas vertentes artísticas, publicitárias e subjetivas, traduz um tipo 

particular de experiência que incide sobre a figura do feminino como encarnação hiper-real 

fabricada sob o olhar masculino e feminino”. Tomando os desdobramentos investigativos 

propostos pela autora, que associa a representação da boneca a uma representação do 

feminino, percebemos, no caso dessa peça publicitária, como existe também uma 

representação embonecada atribuída ao masculino. 

A mesma autora, ao relatar a relevância da boneca Barbie para a construção do 

imaginário de um ideal feminino, contextualiza, brevemente, seu parceiro – o boneco Ken.  

 

[...] [v]ale apontar, na trajetória dos modelos femininos engendrados pela 
boneca, o caso singular e icônico da Barbie. Criada em 1959, sua aparição 
ocasionou uma revolução de consumo. Diversamente das bonecas bebês ou 
infantis, a boneca Barbie representa uma jovem mulher com curvas e seios 
avantajados, tem namorado, mesmo que este se encarne no insosso Ken e, 
sobretudo, possui vasta gama de apetrechos de consumo que vão desde o 
carro rosado, secador, guarda-roupa até a casa com piscina em estilo 
Hollywood. O caráter inusitado do sucesso desta boneca, que 
posteriormente, ao sabor dos tempos multiculturais, ganha colorações 
distintas e roupagens exóticas, é que ela se consagra como ícone da mulher-
objeto-consumo e, ao mesmo tempo possibilita infinitas brincadeiras em 
torno de sua figura (JAGUARIBE, 2007, p. 192 – grifo nosso). 

 

Ao contextualizar a boneca Barbie e trazer uma sucinta explicação de seu parceiro, 

destacamos o adjetivo que exprime o que é o boneco: insosso. A partir dessa interpretação 
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porque haveria de ser insosso seu parceiro? Ao embonecarmos o masculino omitimos dele a 

sexualidade, ideia inversa de sua parceira? O que faz dele uma figura insossa? 

Mesmo com as indagações levantadas, podemos correlacionar o boneco Ken com 

as representações de masculinidade embonecadas apresentadas na peça publicitária. Se 

deslocássemos esta peça de seu contexto de produção e divulgação poder-se-ia, inclusive, 

identificar na imagem traços de uma relação homoafetiva, valendo da ideia de que os dois 

bonecos maiores parecem representar idades não muito destoantes (o que se poderia associar 

aos rearranjos contemporâneos das “novas famílias”). No entanto, o insosso, aqui, nos ajuda a 

entender e adjetivar qual homem e qual masculinidade pode ser essa, ao atentarmos para a 

revista na qual essa publicidade foi veiculada, no caso a revista Quatro Rodas, majoritariamente 

masculina e veiculada na década de 1960, um período de alto conservadorismo e censura em 

nosso país.  

Ao compararmos com a publicidade contemporânea, percebemos certa ausência 

desse tipo de anúncio/publicidade (mais embonecado), em se tratando de uma revista de 

assuntos esportivos com predominância de leitores homens. Tomando-se a adjetivação 

atribuída ao boneco Ken, podemos subentender que pode existir a reafirmação de tal 

imaginário nessa publicidade, pois eles (os bonecos) seriam insossos, ou melhor, neutros com 

relação a qualquer estereótipo que tensione a masculinidade dos seus leitores.  

A brasilidade aqui localizada se dá em sua construção textual, na atribuição à 

marca da palavra Tropicalizada. No anúncio não existem outros vestígios que nos permitiram 

entender o que querem transmitir com a ideia de tropicalizada, mas a palavra vem 

acompanhada da palavra verão, o que poderia sugerir que estão falando de uma mercadoria 

típica para homens que vivem na região dos trópicos, e não necessariamente/restritamente no 

Brasil. 
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Figura 10: Revista Realidade, edição impressa 39 de junho de 1969. p. 44. 

 

Quadro 3: Revista Realidade, edição impressa 39 de junho de 1969. p. 4427. 

CORPO 
 Ênfase para um corpo masculino, esguio; 

 É um corpo (omitido) coberto pelo terno que usa. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 A questão da brasilidade pode ser percebida no texto que 
acompanha a imagem. Nele a palavra Tropicalizada é usada para 
remeter ao produto que, mesmo estando escondido por baixo desse 
vestuário, não propício para regiões tropicais, seu uso pode 
possibilitar frescor; 

IMAGÉTICA 

 A peça reproduz traços gráficos, de uma ilustração, remetendo a um 
ambiente citadino, cosmopolita; 

 A ilustração em preto e branco remete a cenas de uma HQ 
sofisticada e urbana; 

 O objeto de consumo (a cueca) parecer uma fotografia, sobreposta 
ao corpo desenhado, mas como em um raio-x; 

 A ocorrência do corpo fragmentado encontra-se aparente nessa peça 
também; existe um enquadramento para a região central do corpo 

                                            
27 Quadro elaborado pelo autor. 
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do homem, omitindo parte do rosto e das pernas; 

 Percebe-se que não é dirigida para qualquer público masculino, 
nessa, a marca pretende se comunicar com “privilegiados”, homens 
que precisam, podem ou gostam de usar “terno e gravata”; 

 A inserção do cigarro na cena traz a ideia de refinamento, elegância, 
para a época; 

 É uma peça publicitária que ressalta os atributos do produto 
anunciado; 

 Pode-se pensar na possibilidade de projeção que o homem pode ter 
ao usar essa cueca; 

 Um ponto de destaque é o slogan da imagem: “padrão masculino em 
cuecas”. Que masculinidade é essa de que a marca fala? 

 A marca ressalta que o produto é exclusivo para poucos, quando 
ressaltam: “os privilegiados usam Zorba”. 

MASCULINIDADE  Um homem de negócios/executivo. 

 

A primeira peça publicitária apresentada na década de 1960, também oriunda da 

Revista Realidade, trazia, conforme enfatizamos, uma peça publicitária tida como um cartaz. 

Nessa, percebemos uma peça que possui um diálogo com a da Revista Quatro Rodas tanto no 

sentido de publicidade, propriamente dito, como também uma omissão ou seccionamento do 

corpo humano. Na peça publicitária anterior, o humano é substituído pelos bonecos. Aqui, o 

humano é substituído por uma gravura/desenho.  

Com relação à inserção de desenhos na constituição da publicidade da década de 

1960, Miguel (2008) ressalta ser um recurso comumente utilizado. Exemplificando, ao relatar 

sobre os corpos femininos na publicidade na década de 1960, a autora aponta que “a fotografia, 

ao poucos, passa[va] a ser utilizada como um recurso pela publicidade, onde predominava o 

uso de imagens desenhadas” (MIGUEL, 2008, p. 3). 

Contextualizando o presente desenho/gravura (branco e preto), existe nele a 

representação de um corpo masculino, tipicamente urbano, ocupante de grandes centros 

urbanos. Na imagem, podemos perceber o masculino, como salienta Hoff (2008) e Nolasco 

(1993), na posição de executivo – homem de negócios e bem-sucedido, sendo potencialmente 

identificável mediante o terno que veste. No entanto, esse é um dos poucos elementos dessa 

masculinidade, já que, assim como a primeira peça comentada nesta análise, existe a 

fragmentação do corpo. 

Com relação à construção textual, chama a atenção para dois fatos relevantes. O 

primeiro, relacionado com o slogan da peça: “os privilegiados usam Zorba”, demarca que o 

produto é destinado a poucos, pessoas dignas de seu uso. E o segundo aspecto é com relação à 
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inserção da palavra Tropicalizada, também presente nessa publicidade. Contudo, aparece uma 

única vez, sem muitos indicativos no que pode se desdobrar esse tropical. 

A peça publicitária é construída, não por um potencial modelo que esteja trajando 

o produto, mas por uma visão raio-x que possibilita imaginar e até deduzir que, mesmo estando 

em um país tropical e precisando trajar terno, ela – a cueca –, seria a promotora dessa sensação 

de bem-estar e frescor, conforme indicado na construção textual da peça. 

O consumo pode ser entendido tanto como um uso dessa representação de 

masculinidade, como também do produto, propriamente dito.  Um ponto que podemos 

chamar a atenção, no final da peça publicitária, é seu slogan “padrão masculino em cuecas”. 

Nesse direcionamento, qual seria esse padrão de masculino que enfatizam e chamam para o 

consumo? Poderíamos pensar que não estão falando para públicos masculinos, mas para uma 

parcela significativa desses homens. Possivelmente, homens, heterossexuais, bem-sucedidos. 

 

Década de 1970 

 

 
Figura 11: Revista Veja, edição impressa 106 de 16 de setembro de 1970. p. 2. 

 



86 
 

 

Quadro 4: Revista Veja, edição impressa 106 de 16 de setembro de 1970. p. 228. 

CORPO 
 Corpo fetichizado (embonecado – madeira); 

 Corpo andrógino. 
ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Corpo mestiço/mestiçagem. 

IMAGÉTICA 

 Imagem no formato de uma pintura; 

 É um consumo do produto e de um imaginário (Grécia, revolução, 
novo lançamento); 

 A omissão de um padrão definido de corpo pode ser para 
possibilitar a identificação mais abrangente do consumidor 
potencial deste lançamento; 

 Cores e tons escuros no fundo, remetendo a um consumo 
reservado, escondido, noturno, como também, podemos pensar em 
alguém aberto para o novo. 

MASCULINIDADE 

 É um masculino não muito bem definido;  

 O corpo que consta na imagem, tanto quanto sua construção 
textual, não demonstra para um direcionamento de masculino – no 
máximo um homem para se descobrir, ou a ser descoberto. 

 Há, todavia, a remissão a certa heroicidade e distinção: Grécia, 
deuses gregos, revolução, revolucionária. 

 Pode-se falar em um consumidor presumivelmente aberto ao novo, 
às novidades, inclusive ao analisarmos as cores da cueca (vermelho 
e azul), pouco convencionais, ainda hoje. 

 

Essa peça traz para o mercado nacional uma cueca, como alegam, revolucionária. 

Denominada Grega, ela é direcionada ao “homem como você que gosta da liberdade de 

movimento e exige qualidade”. Contudo, ao recorrermos à representação de masculinidade 

presente na peça, destacamos o esmaecimento de fronteiras de uma masculinidade mais 

convencional, como a presente em anúncios anteriores. Esse “homem como você” apresenta 

características mais subjetivas/emocionais do que propriamente uma representação de homem 

objetivada. Podendo pensar que homem, de fato, é esse que indagam? 

O desenho/gravura que representa essa corporalidade pode ser considerado 

ambíguo. Não existem traços predominantes masculinos, nem exatamente femininos. A 

imagem remete a certa androginia, pois a ausência de um tórax desenvolvido, assim como a 

pose na qual se encontra o corpo representado nessa gravura permitem uma interpretação 

dúbia; até mesmo a cueca não é totalmente masculinizada, ela apresenta traços de uma 

vestimenta feminina, quando vista a partir de padrões tradicionais ou mais formais. 

Outro ponto que dificulta a interpretação de uma ou algumas potenciais 

masculinidades nessa peça publicitária se deu pela omissão do rosto; eventualmente por ser um 

                                            
28 Quadro elaborado pelo autor. 
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lançamento, ousado para a época, a marca preferiu não apresentar um perfil de público para 

esse consumo, como a imagem anterior apresentava o homem de terno. Assim, mesmo não 

sendo perceptível esse homem e até mesmo uma masculinidade estrita, existe um fetichismo 

nela. Da cintura para cima, podemos entender essa construção corpórea a partir de uma 

pintura, um corpo feito de pinceladas. Já as pernas dão a sensação de que foram esculpidas, 

passando a ideia fetichista de madeira. 

Mais uma vez, percebemos a recorrência da palavra Tropicalizada no texto, 

contudo, sem grandes indícios do que possa ser essa ideia. Num exercício de esforço, podemos 

sugerir que essa potencial representação de corpo masculino, além de uma presença 

mitológica, pode trazer traços de uma brasilidade a partir da leitura de um corpo bronzeado, 

um corpo mestiço. 

Abordando alguns pontos dessa imagética, temos o fundo dessa publicidade em 

um tom escuro, algumas vezes até mesmo se misturando com partes dessa representação de 

corpo. Nesse direcionamento, esse produto pode estar voltado para um momento privado, 

para algo reservado, noturno, ou seja, algo que não pode ser totalmente publicizado. 
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Figura 12: Revista Veja, edição impressa 238 de 28 de março de 1973. p. 7. 

 

Quadro 5: Revista Veja, edição impressa 238 de 28 de março de 1973. p. 729. 

CORPO 
 Ausência de um corpo masculino; 

 Corpo feminino, supostamente uma mulher oriental, ou assim 
retratada. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Cueca tropicalizada, construção textual. 

IMAGÉTICA 

 Cor quente no produto, o tom alaranjado, pode representar 
energização, agitação, como também, destinado para regiões 
(demográficas) solares; 

 Iluminação frontal e enquadramento, também, frontal; 

 Rosto da modelo oriental é parcialmente encoberto; sua boca é 
coberta pela cueca; foto de possíveis associações machistas, sexistas, 
sexualizadas. Existência de um silenciamento feminino, e remissão 
ao imaginário das gueixas. 

MASCULINIDADE 

 Destinado a um homem dos trópicos; 

 Mescla dois tipos de atributos e imaginários: a eficácia do 
objeto (garantido, no?) e o assujeitamento feminino 

                                            
29 Quadro elaborado pelo autor. 
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(imaginário da gueixa), a ideia do objeto sexual. 

 

Essa é a primeira peça publicitária de nosso corpus onde existe a omissão da 

representação explícita do corpo masculino. A existência corpórea, aqui representada, é 

feminina, advinda da cultura oriental. Ao abordarmos o consumo, podemos salientar que se 

trata de um consumo do anúncio (e da marca), antes do consumo do produto; um ponto de 

destaque para esse consumo seria a pouco convencional cor da cueca – laranja. A peça mescla 

dois tipos de atributos e imaginários: a eficácia do objeto e da marca (garantido, no?) e o 

assujeitamento feminino (imaginário da gueixa), a ideia do objeto sexual. 

Ao abordarmos com relação à brasilidade, percebemos mais uma vez a existência 

da palavra Tropicalizada no texto, e mais uma vez de forma solta. Apenas mais um adjetivo 

entre outros para falar dos benefícios/atributos do produto. 

Um fato instigante se dá com relação à construção da peça publicitária; nela, 

podemos identificar uma construção machista, pois parte do rosto da modelo é omitido pela 

cueca apresentada, sugerindo ser sua voz inferior ao próprio falo. No entanto, não 

conseguimos mapear a ligação da tríade: cueca, um ano de garantia e modelo orientalizada. 

Ficamos com a ideia da construção dessa publicidade atrelada a elementos de uma cultura 

oriental, remetendo ao imaginário da gueixa (concatenando com a parte final do texto: 

“palavra de Samurai”), nesse sentido ela transmitiria a ideia de servidão, algo próximo ao 

objetivo do produto, uma cueca a serviço do homem. 

Mesmo não existindo uma corporificação masculina, como apontamos no início 

desta análise, a cueca é sugestiva nesse direcionamento, ela ocupa esse espaço omitido por uma 

corporificação da masculinidade, apresentando uma masculinidade viril, patriarcal, 

dominadora. 
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Figura 13: Revista Quatro Rodas, edição impressa 158 de setembro de 1973. p. 130. 

 

Quadro 6: Revista Quatro Rodas, edição impressa 158 de setembro de 1973. p. 13030. 

CORPO 

 Corpo magro, mostrando uma magreza excessiva com os 
ossos da tórax/costela em evidência; 

 Um corpo que foge ao estereótipo do belo convencional. 
Homem cabeludo/despenteado. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Imagem solar. 

IMAGÉTICA 

 Uma peça com sensação de movimento; 

 Não existe em um primeiro momento uma sexualização; 

 Primeiramente um consumo do anúncio, uma irreverência; 

 Sensação de liberdade devido ao modelo estar em 
cambalhotas com um fundo azul – céu – liberdade; 

 Um homem aventureiro que não se pega desprevenido por 
não estar com uma roupa adequada; 

 Dúvida é o uso da meia na cena. 

MASCULINIDADE 
 Homem-homem, aquele bobão - o amigo divertido. Suas 

expressões não são dúbias, é um homem que se diverte e é 
facilitado pelo conforto propiciado por sua cueca. 

 

                                            
30 Quadro elaborado pelo autor. 
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Podemos observar nessa peça publicitária a existência de vários corpos. Contudo, 

essas representações de corpos demarcam ser da mesma pessoa. Discorrendo sobre esses 

corpos ou dessa masculinidade, ao contrário de muitas peças publicitárias apresentadas 

anteriormente, onde existia a fragmentação, nessa, existe um corpo completo, presente na 

publicidade. Mas não percebemos uma erotização explícita. Podemos especular que, por ser 

uma revista com um público definido majoritariamente por homens, a possibilidade de trazer 

homens que afrontassem sua representação de masculino fosse mal vista por seus leitores, 

conforme discorremos na Figura 9. 

Ressaltando ainda algumas evidências dessa representação de masculinidade, vê-

se um homem que não apresenta formalidade quanto às demais representações vistas 

anteriormente. Nela, um homem cabeludo e despenteado, sem pelos e com uma magreza 

excessiva aparente, sinaliza para um indivíduo que não abandou seu lado “moleque”; podemos 

até dizer que se trata de um homem com alguns aspectos infantilizados, como também aquele 

amigo descontraído que sempre topa uma aventura, aquele que não tem medo de se expor ao 

ridículo. Essa representação, considerando o período em que se encontra publicada, pode ser 

referenciada a partir de uma estética da contracultura31, movimento que circulava naquela 

década. 

Ao discorrermos sobre a assertiva desse homem ser infantilizado e irreverente, a 

própria construção imagética permite vislumbrar um homem que está brincando, auxiliado 

pelo conforto propiciado por sua vestimenta, no caso, o uso somente da cueca. Além disso, a 

proposição das imagens possibilita imaginar que o modelo está brincando em uma cama 

elástica e sendo fotografado ao mesmo tempo. Outras contribuições pertinentes para essa 

imagética é que ela é formada por quatro grandes imagens, sendo perceptível a junção das 

partes para formar o todo. Dito de outra forma, existe a demarcação dos quadrantes nessa peça.  

Ainda sobre a imagética, percebemos um consumo primeiramente do anúncio. 

Nela, é predominante a imagem, pouquíssimas palavras existem, tratando-se de uma imagem 

solar. Ao fundo, percebemos uma tonalidade de azul que, quando correlacionas às imagens 

desse homem, nos traz uma sensação de liberdade. Contudo, ponderamos dois argumentos: 

primeiro, não conseguimos identificar se o modelo presente na peça trata-se de uma 

                                            
31 A contracultura é um movimento que teve como auge a década de 1960. Questionou por meio de 
representações artísticas, a sociedade capitalista e seu modo de produção. A contracultura foi ainda um 
movimento social que propôs uma nova postura aos indivíduos, mais libertária e permissiva em relação aos valores 
e comportamentos.   



92 
 

 

celebridade – no caso, sendo a veiculação em uma revista em torno da temática de 

automotivos, seria ele um piloto? E segundo, não fica claro o uso da meia nessa composição. 

Isso nos levou ao questionamento da possibilidade da marca estar aumentando seu portfólio. 

Por fim, não conseguimos demarcar a existência de uma brasilidade nessa 

imagem. No máximo podemos pensar na perspectiva solar, nas cores quentes usadas pelo 

modelo, do mais, não existem traços de uma brasilidade, conforme buscamos nesta pesquisa.  

 

 
Figura 14: Revista Manchete, edição impressa de 22 de dezembro de 1973. p. 79. 

 

Quadro 7: Revista Manchete, edição impressa de 22 de dezembro de 1973. p. 7932. 

CORPO 

 Corpo magro; 

 Corpo sensualizado, possivelmente o corpo de um homem maduro 
(na faixa dos 40-50 anos); 

 Destaque para o órgão sexual; 

 Sem pelos. 

ESTÉTICA DA  Não podem ser detectados traços explícitos de brasilidade na 

                                            
32 Quadro elaborado pelo autor. 
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BRASILIDADE peça. 

IMAGÉTICA 

 Peça em tons escuros, até mesmo sombrio; 

 Com uma iluminação de cima para baixo; ponto focal no canto 
superior esquerdo. Com relação ao ângulo de tomada, ocorre de 
baixo para cima, demonstrando a importância na área erógena. 
Nesse sentido, a região onde se encontra a cueca é proporcional, ou 
até mesmo maior, do que a cabeça do modelo; 

 Tanto a imagem quanto o texto apresentam um homem que sente 
vontade de mostrar que usa Zorba, mas o conservadorismo o 
impede. Pode estar reservado o exibicionismo para ocasiões 
especiais, como um encontro com sxx parceirx 

MASCULINIDADE 

 É um homem que sente prazer e se mostra consumível, um ser 
desejado, mas precisa pensar duas vezes, já que, “os homens 
são controlados”; 

 Há um fetichismo implícito, associado ao exibicionismo, ao 
jogo de mostrar as peças íntimas, como se elas fossem 
reveladoras dos atributos genitais do consumidor. 

 

Esta peça publicitária veiculada na Revista Manchete foi uma das mais instigantes 

que encontramos e selecionamos para o corpus desta pesquisa, começando pelo título “O 

exibicionista”. Na imagem, percebemos uma representação de masculino, como também a 

existência de um corpo masculino, sendo possível ver um homem trajando um sobretudo, 

supostamente preto em uma pose exibicionista (como sugere o título), apresentando a 

mercadoria (cueca)  por baixo dessa vestimenta. Na representação, percebe-se um homem 

com uma aparência não tão jovial, podendo falar de um homem de meia idade, por volta dos 

seus 40 anos. Mesmo assim, dicotomicamente, essa assertiva não pode ser afirmada com 

exatidão, pois existem objetos como chapéu, óculos e até mesmo o ofuscamento da imagem 

em seu rosto que impossibilitam afirmar com exatidão a idade. 

Mesmo estando esse homem em uma imagem que ao mesmo tempo o expõe o 

esconde, trata-se de um corpo presentificado por uma sensualidade e também sexualizado. 

Valendo acrescentar que se trata de um corpo sem pelos. 

Com relação à construção textual existente na peça, vemos o discurso de um 

homem que gosta de brincar com esse jogo de sedução (entre o público e o privado), entre o 

que deve ser mostrado, como dever ser mostrado e para quem mostrar. Além disso, trazem 

dados estatísticos sem referenciar as fontes, onde apontam que mais de 70% “dos homens que 

usam Zorba têm mesmo muita vontade de mostrar que usam cuecas Zorba”. Dialogando, mais 

uma vez, com a proposta do título – aquele que quer se mostrar. 
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Adentrando nas análises com relação à peça propriamente dita, percebemos que a 

iluminação é originária do canto superior esquerdo, nesse sentido, conforme as partes mais 

baixas do corpo vão se distanciando da luz, as mesmas começam a se fundir com a escuridão 

que paira sobre a peça. No entanto, o mesmo jogo de iluminação não pode ser atribuído para a 

cueca. Ela está em evidência, sua cor branca, com o contraste do negro da escuridão, demarca 

com maestria o ponto focal para o produto na peça publicitária. Mesmo ressaltando que a 

publicidade possui um ponto focal no produto em questão, essa é uma peça publicitária que 

apresenta tanto o consumo do anúncio quanto do produto, ou, mais exatamente, o consumo 

de um imaginário que se tece na fusão dos dois: o exibicionismo, a sexualidade, os jogos 

eróticos. Há um fetichismo implícito, associado ao exibicionismo, ao jogo de mostrar as peças 

íntimas, como se elas fossem reveladoras dos atributos genitais do consumidor. 

A escolha da objetiva é proporcionalmente inversa à da iluminação, a fotografia é 

feita de baixo para cima, destacando a área erógena do modelo, salientando o falo do modelo. E 

podemos acrescentar mais uma observação, nessa perspectiva a região sexual do modelo tem 

proporções maiores do que a própria cabeça. 

Com relação a algumas indagações que podem ser levantadas, elas se dão com 

relação ao potencial exibicionismo – porque precisaria ser algo secreto? Por que esse homem 

não está tão bem definido visualmente? Não está, pois não pode revelar suas fantasias: isso não 

é coisa de homem, ou suas práticas libidinais não são condizentes com os padrões 

hegemônicos? 

Assim como a peça publicitária anterior, não podemos detectar traços de uma 

estética da brasilidade. Mas, com relação a um suposto padrão de masculinidade, podemos 

enquadrá-la como um homem que aparentemente está dentro de convenções sociais, pelo 

menos em sua representação imagética de homem heterossexual, mas que gosta de ser 

consumível, ou seja, gosta de ser desejado. Só não fica demarcado se é por todxs. 

Trazemos a perspectiva do todxs, pois na construção dessa peça publicitária, 

algumas vezes dicotômica, entre uma masculinidade hegemônica/heterossexual – primária–, e 

uma contra-hegemônica – aberta a novas experiências. Temos fragmentos dessa dúvida no 

final do discurso contido na peça: “Mas, felizmente, são uns homens muito controlados”. 

Porque esse homem precisaria controlar seus desejos, suas fantasias? Seriam elas não 

convencionais, perversas ou transgressoras? 
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Figura 15: Revista Veja, edição impressa 292 de 10 de abril de 1974. p. 63. 

 

Quadro 8: Revista Veja, edição impressa 292 de 10 de abril de 1974. p. 6333. 

CORPO 

 Magro; 

 Corpo andrógino: pernas peludas e abdômen liso, como 
também acinturado; 

 Extrato do corpo, não aparece o tórax, assim como o rosto; 

 Mão com dedos finos, não confirma ser da mesma pessoa. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Pode-se apresentar como brasilidade o tom de pele do 
modelo. Trata-se de um homem moreno, alguém dos trópicos.

IMAGÉTICA 

 Enquadramento no órgão sexual, frontal; 

 Cores quentes, com a tonalidade da peça em uma cor parecida 
com a pele do modelo, dando a sensação de nu, mas um nu 
embonecado, já que não aparece o pênis, apenas é salientado 
seu volume; 

 A mão que aparece na peça pode até mesmo passar a ideia de 
uma terceira pessoa no anúncio; 

                                            
33 Elaborado pelo autor. 
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 Existe um consumo tanto do produto - a construção textual 
fala dos atributos do produto, assim como um consumo por 
esse corpo, em especial a região central corpórea; 

 Não deixa clara a idade desse homem, podendo ser um 
homem entre os seus 20 até 35 anos. 

MASCULINIDADE 
 Existe um homem, próximo ao sugerido como Homem com 

H. É possível ver um homem, mas um homem com traços 
efeminados, como a cintura fina e sem pelos. 

 

Iniciando a análise dessa publicidade, destacamos o discurso nela presente. Em 

sua última frase consta, “Zorba, você usa e nem percebe”. Atentando a esta ideia do “usar e nem 

perceber”, colocando-a em diálogo com o conteúdo da imagem – e considerando que um dos 

diferenciais do produto é sua variedade de cores –, a cor usada pelo modelo nesta peça dá a 

sensação de continuidade do corpo, sugerindo que ele esteja despido. Nesse caminho, se ele 

está usando uma cueca e mal a percebe, e sua cor – alaranjada – ajuda a reforçar essa sensação 

de um nu, logo essa representação de corpo está embonecada; uma espécie de Ken, conforme 

sugerido por Jaguaribe (2007) e próxima a imagem da família de bonecos (Figura 9) retratada 

na década de 1960. Além disso, volta a recorrência ao esquartejamento do ser, com uma única 

parte do corpo visível. 

Continuando as análises, por mais que esta publicidade divulgue um produto 

voltado ao público masculino, o corpo por ela retratado mescla traços masculinos a outros que 

se poderiam sugerir femininos. Se dividirmos a imagem em duas (da cintura para cima uma e 

da cintura para baixo outra – Figura 16), detectamos a presença de “dois corpos”. Da cintura 

para baixo a evidência do falo e dos pelos nas pernas remetem a uma representação de 

masculino. Contudo, se recortarmos da cintura para cima, a ausência de pelos e o 

acinturamento corporal podem indicar uma representação de feminino. Além isso, a mão que 

compõe a publicidade não permite certificar que se trata da mão do próprio modelo. Seria um 

terceiro segurando sua cintura? Já que se trata de uma mão com aspectos muito delicados. 
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Figura 16: Parte masculina e parte feminina da peça publicitária. 

 

A iluminação vem do canto superior direito, e o enquadramento localiza-se na 

cintura do modelo. As cores circulantes nessa peça são quentes, em tons queimados. Nela, mais 

uma vez não podemos ressaltar que existam traços demarcados de uma estética da brasilidade, 

no máximo, a composição das cores podem nos lembrar de algo próximo de um Brasil.  

Essa peça começa a demarcar uma juvenilização (MORIN, 1997 e BORELLI; 

ROCHA; OLIVEIRA, 2009) do corpo existente nas peças publicitárias. Mesmo não existindo 

a face, traços como a mão e a cintura remetem a um jovem na faixa etária dos 20 aos 30 anos. 

Com relação a uma demarcação de masculinidade, podemos pensar no Homem 

com H, da música de Ney Matogrosso, aquele homem que não revela com clareza quem é, mas 

que não deixa de ser homem, apesar e com a ambivalência apontada. 
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Década de 1980 

 

 
Figura 17: Revista Veja, edição impressa 1017 de 2 de março de 1988. p. 45. 

 

Quadro 9: Revista Veja, edição impressa 1017 de 2 de março de 1988. p. 4534. 

CORPO 

 Evidência de corpos; 

 Corpos sensualizados, até mesmo em posição homoerótica; 

 Entre os corpos há o predomínio dos pelos. 
ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Não detectamos traços de brasilidade nessa peça publicitária. 

IMAGÉTICA 

 Homens em cena que sugere encontro sexual entre homens; a 
posição do homem em primeiro plano, sentado, e o outro, a seu lado, 
em pé e de costas é sugestiva, inclusive pela oposição – 
nádegas/pênis; frente/costas; 

 A iluminação de baixo para cima possibilitou omitir quem são os 
homens participantes dessa experiência; 

 O cenário em que foi feita a imagem, mostra um lugar 
privado/reservado; 

 Existe, primeiramente, um consumo do anúncio; 

                                            
34 Elaborado pelo autor. 
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 Atentando-nos aos dizeres da peça, percebemos que demarca um 
produto que mistura classe e sensualidade, mas é uma sensualidade 
vendida para homens, são corpos masculinos colocados à mostra 
para serem consumidos por mulheres, mas também – e 
principalmente, por homens. 

MASCULINIDADE  A imagem permite explicitar uma masculinidade homoerótica. 

 

Na publicidade da Revista Quatro Rodas da década de 1970, pontuamos que 

existiam várias representações de masculino, mas eram originárias de um mesmo corpo (Figura 

13). Nessa, de fato, existem representações de masculinidades, assim como diversos corpos, 

podendo, do ponto de vista da recepção, assumir uma conotação sexual, até mesmo de uma 

sensualidade entre homens, evocada pela proximidade de seus corpos. A imagem pode sugerir 

o encontro homossexual; a posição do homem sentado e o outro de costas, ao fundo, mesmo 

não sendo visível, nos remete a pensar em um terceiro homem. A iluminação, mesmo de um 

ângulo superior, possibilita dar ênfase somente ao produto, encobrindo os corpos dos 

modelos. 

Analisando o tipo de masculinidade existente nessa peça publicitária, falamos em 

homens que não necessariamente podem ser homossexuais, mas no mínimo, dão indicativos 

de uma bissexualidade ou uma masculinidade homoerótica, até mesmo efeminada, se 

analisarmos o homem de costa; a ênfase nas nádegas e a posição das mãos, fechadas e contidas, 

lembram poses femininas que estão escondendo os seios (Figura 18).  

Discorrendo acerca dessa masculinidade, que “homem especial” é esse que a 

marca se propõe a atender? Esse homem especial seria algo similar ao “homem como você”, 

analisado na Figura 11? Que homem é esse que não pode ser descrito, apenas adjetivado? 
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Figura 18: Comparação da pose da publicidade com poses femininas. 

 

Um ponto de destaque foi essa publicidade ter sido veiculada em uma revista de 

circulação nacional, na década de 1980. Percebendo esse traço de homoerostismo, hoje, 

poderia ser veiculada em revistas destinadas ao público gay, podendo ser mais impactante do 

que as que são veiculadas nesses tipos de revistas (Figura 19). 

 

 
Figura 19: Capturas de publicidade na Revista Junior35. 

                                            
35 Campanhas publicitárias captadas aleatoriamente da Revista Junior da edição #57 - janeiro de 2014. Disponível 
em:<http://issuu.com/pride.nation>. 
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Figura 20: Revista Veja, edição impressa 1108 de 6 de dezembro de 1989. p. 7, 9 e 11. 

 

Quadro 10: Revista Veja, edição impressa 1108 de 6 de dezembro de 1989. p. 7, 9 e 1136. 

CORPO 
 Predominância de um corpo mais delineado, musculoso. 

Desaparecimento dos pelos. Corpos limpos; 

 Corpos mitificados, sensuais. 
ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Não apresentam traços de brasilidade. 

IMAGÉTICA 

 Forte construção mitológica. Ideia de deuses e/ou semi-deuses; 

 Imagens composta por cores quentes; 

 Como a frase/slogan da primeira parte da imagem pode ser 
entendida?  Em qual sentido estão falando desse mito e lenda? 

 Existe um consumo do anúncio; 

 Existe o convite a um “consumo visual”, “para seus olhos”; e a um 
consumo imaginário, “além da imaginação”; 

 O grande contraste que existe nas peças publicitárias dá-se com a 
cueca na cor branca, que puxa todo o ponto focal da peça, sendo a 
parte mais iluminada. 

MASCULINIDADE 

 Esse tipo de masculinidade pode tomar dois direcionamentos: 
primeiro, com relação às imagens dos homens, são homens que 
demonstram sensualidade misturada com vigor; em 
contrapartida, se levarmos em consideração a construção 
textual, enquadra-se na categoria do Homem-homem, um 
homem que hoje é uma lenda, cuja fama, por assim dizer, 
suplanta sua “mortalidade”. 

 

A publicidade veiculada na Revista Veja de 1989, apresenta alguns indícios de que 

os homens estão “desaparecendo”, o que está apresentado na construção textual os “homens 

tornaram-se mitos, outros tornaram-se lendas”. Quais seriam os motivos para esse 

                                            
36 Elaborado pelo autor. 
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desaparecimento? Dados demográficos que sinalizam uma maior porcentagem da população 

feminina? A construção tradicional de masculinidade estar se esvaecendo? Ou, os homens 

naquela eventualidade não serem tão homens (viris) assim? Ou, ainda, a hipótese sugerida pela 

peça, eles teriam se tornado super-homens, semideuses? Ou seja, existiriam homens cuja fama, 

cujos feitos suplantam sua mortalidade. 

A Zorba criou um produto direcionado especificamente para esses homens que se 

tornaram seres mitológicos; veiculada em três páginas distintas, mas interdependentes, ao 

mesmo tempo em que salienta que os homens tornaram-se mitos, lendas – ou seja, únicos, 

especiais, sobre-humanos –, remete a novas representações de masculinidade (relacionada a 

adjetivos como “liberdade, agilidade, beleza” e “fogo, força, elegância”), apelando à imagens de 

corpos masculinos em posições sensuais, fetichizadas, numa mistura entre o humano e o mítico 

(atributos e imaginários com os quais deveriam se identificar ou se projetar os potenciais 

consumidores do produto). 

Analisando essas masculinidades midiáticas “parte humana, parte mitológica”, 

pautamos nossa análise a partir da mitologia grega. Na imagem central, do homem com asas, 

podemos remetê-lo ao deus Hermes – o mensageiro dos deuses, um deus, aqui, representado 

por uma virilidade dicotomicamente sensualizada. Na imagem do lado direito, ao analisarmos 

esse homem que manipula o fogo, podemos associar aos deuses Ares e Apolo – um do fogo 

(inferno) e o outro do sol, respectivamente –, mas um misto desses dois deuses sexualizados. 

Isso causa certa tensão na ideia dos homens tornando-se mitos. Mitos e lendas significam um 

desaparecimento da masculinidade atrelada a uma existência biológica ou indicam que, ao 

usarem aquelas peças, eles se tornam serem sobrenaturais? 

Com relação à variável Estética da Brasilidade, não percebemos tais traços, já que 

a publicidade apresenta atributos e imaginários atemporais, eternos, e algo que extrapola o 

plano do cotidiano, da vida terrena, ordinária (ao falarmos de mitologias). 

Nas peças onde se encontram as imagens masculinas (central e da direita) vimos 

peças publicitárias que mesclam tons escuros, sombrios, a cores quentes; o ponto focal central 

está no produto em questão – a cueca (cor branca). Falando desses homens, são corpos 

inteiros, com músculos definidos, certa ausência de pelos. Visualizamos representações de um 

corpo masculino jovem, que pode portar asas e dominar o fogo. 

Nessa peça, vimos pela primeira vez em nosso corpus o aparecimento dx mascote 

– o passarinho –, compondo a parte imagética do anúncio. Ele aparece de forma contida, 
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juntamente com a logomarca; mascote esse emblemático para a marca e recorrente nas 

décadas de 1970 e 1980. 

 

Década de 1990 

 

 
Figura 21: Revista Veja, edição impressa 1314 de 17 de novembro de 1993. p. 48-49. 

 

Quadro 11: Revista Veja, edição impressa 1314 de 17 de novembro de 1993. p. 48-4937. 

CORPO 

 Corpo masculino, bronzeado, iluminado. Omissão de pelos e 
torneado. 

 Lembra a escultura “O pensador”, do francês Auguste Rodin; 

 Corpo nu, numa posição sensual; 

 As demais imagens de corpos estão fragmentadas; 

 Corpo fetiche, lembra um embonecamento. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 O maior traço de brasilidade pode ser evidenciado pela tom 
bronzeado da pele do modelo. 

IMAGÉTICA 

 Existem duas peças dicotômicas. De um lado, um corpo 
contrastando com um fundo negro, que se misturam. Quais as partes 
são visíveis e quais devem ficar omissas? 

 O ponto de iluminação parte do canto inferior esquerdo. 

 A outra parte da peça apresenta os tipos/modelos de peças que 
existem. Nela, percebe-se um forte contraste com a primeira 
imagem. É uma peça clara, básica, sem muitas informações, apenas 
ressaltando os novos produtos – produtos esses vestidos em modelos 

                                            
37 Elaborado pelo autor. 
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que estão omissos, sem braços, pernas e rosto; 

 Continuando com a dicotomia, na primeira imagem existe um 
anúncio e um corpo para o consumo. Já no segundo, existe o 
consumo do anúncio, propriamente dito. 

MASCULINIDADE 

 Na primeira imagem, existe a construção, até mesmo, de uma 
masculinidade homoerótica. Esse homem com H; que não está 
lá para provar sua masculinidade, mas para ser objeto de desejo 
de ambos os sexos e instigar o leitor. 

 

A primeira peça publicitária que nos propusemos a apresentar correspondente à 

década de 1990, veiculada em página dupla na Revista Veja, traz um contraste entre ambas. Na 

peça, ao abordarem o novo modelo de cueca que de “tão leve que você nem sente”, nessa 

tentativa de representar essa sensação de liberdade é apresentado um corpo masculino nu, 

bronzeado, musculoso, na faixa etária dos 30 anos e que pode ser associada com a escultura “O 

pensador”, de Auguste Rodin (Figura 22). Por fim, com relação a esse corpo podemos salientar 

que falamos de um corpo erotizado. 

 

 
Figura 22: Comparação entre peça publicitária e escultura. 

 

A iluminação no canto inferior esquerdo frontal propicia enfatizar as pernas e as 

nádegas do modelo, reforçando assim a ideia desse nu masculino, o que, contrastado com o 

fundo negro, ajuda a reiterar o foco na parte central desse corpo masculino nu. 

Na outra página (segunda parte da publicidade na Figura 21), é recorrente a 

existência de partes de corpos masculinos apresentando os vários modelos do produto. A cor 
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da peça é contrastante com a do lado, um tom claro. Podemos sinalizar que as peças não 

dialogam diretamente entre si. Algo proposital? Do lado esquerdo temos o consumo de uma 

imagem/fotografia; do lado direito, um consumo do produto, próximo à ideia de um cartaz; 

podendo ser interpretado como uma produção simplória. Nesse direcionamento, a brasilidade 

poderia ser o bronzeado do modelo, típico de um país solar como o Brasil? Já a masculinidade, 

na peça da esquerda, pode ser lida como uma masculinidade que flerta até mesmo com 

características homoeróticas, principalmente pela exploração de uma sensualidade exacerbada. 

 

 
Figura 23: Revista Claudia, edição impressa de abril de 1998. p. não consta. 

 

Quadro 12: Revista Claudia, edição impressa de abril de 1998. p. não consta38. 

CORPO 

 Corpo atlético, em forma, contudo, sem evidência de músculos 
exacerbados; 

 Corpo liso, sem evidência de pelos; 

 É um corpo maduro. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 A brasilidade é associada com outros signos presentes em 
nossa cultura como o futebol e um jogador de futebol. 

IMAGÉTICA 

 Primeira recorrência de uma celebridade – no caso, o jogador de 
futebol Edmundo, que está estrelando a campanha; 

 Por mais que existam várias imagens desse mesmo corpo, não é um 
corpo sensualizado. Uma campanha simpática, se compararmos 
com as demais, onde os homens aparecem com expressões sensuais. 
Nessa, o jogador aparece descontraído, sorrindo; 

                                            
38 Elaborado pelo autor. 
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 As peças não trazem considerável participação textual, no máximo e 
de forma discreta, apresentando seu modelo ao lado de cada peça; 

 É uma imagem clara, com tons claros, praticamente não há um 
ponto de iluminação, as imagens não possuem sombra. 

MASCULINIDADE 

 O modelo, o jogador brasileiro Edmundo, apelidado de animal 
por conta de sua agressividade em campo, pode “presumir” 
esse homem viril, esse homem-homem que não consegue ser 
sensual, quando muito sexual. 

 

A publicidade na Revista Claudia traz pela primeira vez para este corpus a 

participação de uma celebridade na peça publicitária. O anúncio de página dupla trouxe o ex-

jogador de futebol Edmundo. Na composição da peça, a imagem da esquerda, junto à imagem 

do jogador, traz os dizeres de que o personagem em questão provoca muita gente, alusão a uma 

cantiga de roda39 e ao fato dele ter como apelido animal, devido a seu comportamento 

agressivo durante as partidas (PEREIRA, 2005). Contudo, a ideia de provocação aqui não é 

tão relacionada à sexualização. Ainda que o jogador esteja só de cueca, as poses e sua 

fisionomia não remetem a uma sensualidade explícita. Essa falta de sensualidade pode remeter 

ao imaginário do que seria uma masculinidade altamente viril. Do homem que de tão homem 

que é não consegue expressar sua sensualidade. Mesmo sendo um jogador de futebol, é um 

corpo magro, não tão musculoso como as últimas publicidades, mas apresentando uma já 

recorrente ausência de pelos.  

Quanto ao consumo, não deixa de ser também o consumo do anúncio, mesmo 

que a peça publicitária apresente alguns códigos de referência aos produtos. Para ajudar-nos 

nessa compreensão nos apoiamos na obra de Rojek (2008), quando o autor alega que as 

celebridades ajudam a humanizar o processo de consumo da mercadoria em questão. A peça 

não é tão sofisticada como outras que por ventura foram abordadas nesta análise; trazem o ex-

jogador de futebol e algumas informações adicionais sobre o produto. 

 

                                            
39 Cantiga Um elefante incomoda muita gente. Disponível em:<http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-

musicas/galinha-pintadinha/um-elefante-incomoda-muita-gente/2232552>. 
1 elefante incomoda muita gente 
2 elefantes incomodam, incomodam muito mais 
3 elefantes incomodam muita gente 
4 elefantes incomodam, incomodam, incomodam, incomodam muito mais 
5 elefantes incomodam muita gente 
6 elefantes incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, incomodam muito mais 
7 elefantes incomodam muita gente 
8 elefantes incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, 

incomodam muito mais...  
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Figura 24: Revista Veja, edição impressa 1609 de 4 de agosto de 1999. p. 102-103. 

 

Quadro 13: Revista Veja, edição impressa 1609 de 4 de agosto de 1999. p. 102-10340. 

CORPO 
 Presença de um corpo coberto. É um corpo que não está 

sensualizado. Podemos até pensar esse corpo como corpo 
cabide, para apresentar o produto. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Não constam traços de brasilidade.  

IMAGÉTICA 

 Consumo do produto; 

 A ênfase é para o texto, em enfatizar o dia dos pais; 

 Propaganda clara, discreta, sóbria; 

 Peça com quadro (borda acinzentada). 

MASCULINIDADE 
 Há a representação de um homem pai. É um homem com H, 

mostra-se “homem”, pelo fato de ser pai, mas apresenta um 
rosto mais suavizado. 

 

A última peça analisada da década de 1990 começa a apresentar o homem numa 

perspectiva não tão circulante nas décadas precedentes. Nessa peça publicitária, antes de se 

reforçar tratar de um homem, reforça-se a ideia, através do texto, de ser um pai. Isso já foi 

abordado por Hoff (2008) com relação à construção do homem provedor do lar e pai de 

família. Assim, ao atribuirmos a essa representação de masculinidade, a esse tipo de 

estereótipo, omite-se a sensualidade, tornando-se quase uma representação assexuada. 

                                            
40 Elaborado pelo autor. 
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O próprio anúncio é feito para comemorar o dia dos pais. Logo, é um consumo 

primeiramente por esse produto, pois se é um presente para um pai, será comprado por alguém 

que não o próprio homem, e como forma secundária, um consumo do anúncio, pois o pai que 

por ventura venha a ganhar esse presente poderia ser enquadrado nesse tipo de masculinidade 

midiática. 

Falamos de um homem que é pai, que é jovem e bronzeado, é musculoso – com 

bíceps definidos. No entanto, é um corpo coberto e, evitando a sensualização, o homem está 

sorrindo, demonstrando descontração e leveza. A imagética da peça é clara, com tons suaves, 

que remetem à calma, assim como a expressão do modelo. Na perspectiva do conceito de 

estética da brasilidade, não detectamos signos que nos remetessem a isso. 
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Década de 2000 

 

 
Figura 25: Revista Veja, edição impressa 1692 de 21 de março de 2001. p. 105. 

 

Quadro 14: Revista Veja, edição impressa 1692 de 21 de março de 2001. p. 10541. 

CORPO 

 Existência de corpos: uma representação de masculino e uma 
representação de feminino; 

 Presença de um nu masculino comedido. Trata-se de um corpo 
definido, contudo, não apresenta imediatamente uma sensualidade. É 
um homem sorrindo, quebrando um pouco a erotização; 

                                            
41 Elaborado pelo autor. 
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 Com relação ao corpo/representação de feminino, ele se encontro 
coberto; 

 Vale ressaltar a presença, além desses dois corpos, de extratos de 
outros corpos, potencialmente masculinos. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Não podem ser detectados traços explícitos de brasilidade. 

IMAGÉTICA 

 Enquadramento: a peça publicitária está dentro de um quadro; 

 Peça com tom amarelado, potencial transmissão de energização; 

 Com relação à sua constituição, podemos “ler” que ao segurar o 
produto – cueca, a mulher está relembrando os bons momentos que 
teve com aquele que a vestia. Nesse sentido, podemos interpretar o 
homem ao seu lado como aquele produto de sua memória, por algo 
que aconteceu, como também produto de sua imaginação, nesse caso 
– pensamentos em fantasias eróticas; 

 Nesse direcionamento, é uma publicidade que revela uma mulher 
que sente, quer e dá prazer. “Uma mulher de atitude”; 

 O homem na cena é aquele que está gostando de toda aquela 
brincadeira entre os dois; 

 Em mais essa publicidade percebemos as partes “homens-cabides”, 
aqueles extratos de corpos que evidenciam apenas o produto; 

 Primeiramente, existe um consumo do anúncio; 

 Sem grandes evidências de construções textuais; algo que pode até 
ser remetido para o público, do que propriamente para o masculino. 

MASCULINIDADE 
 A mulher está muito mais erotizada do que o homem, embora o 

corpo masculino retratado esteja nu, com um largo sorriso. 

 

Nessa primeira peça da década de 2000, é mais uma vez recorrente, como 

representação relevante para nossa análise, a presença feminina na publicidade de cuecas. 

Detectamos a existência de corpos, um feminino e outro masculino. Em relação ao corpo 

masculino, percebe-se um homem nu, tendo um corpo definido, sem pelos evidentes; o fato do 

modelo estar sorrindo quebra a remissão a uma erotização mais explícita desse corpo, 

indicando quando muito uma sensualidade discreta. Como exercício de interpretação, ao se 

excluir dessa peça publicitária o rosto sorridente do modelo, podemos observar que a cena 

tenderia a ser diferente, recorrendo a uma sensualidade mais explícita, como pode ser 

visualizado na Figura 26. 
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Figura 26: Extrato de peça publicitária. 

 

Mais um dado dessa imagética se dá com relação a esse corpo masculino, pois ele 

se encontra em um segundo plano. O destaque é direcionado à representação feminina, sendo 

a sensualidade transposta para a mulher. Um dos principais indícios dessa assertiva se dá com 

relação ao dedo na boca da modelo (construção de uma sensualidade) que, acompanhado da 

cueca em sua mão e do discurso presente na peça, sugere que aquele homem pode ser fruto de 

seu imaginário ou de um momento passado com ele, ou seja, o uso e posterior retirada da peça 

íntima conduzem às evocações imaginárias. 

Entre esses dois corpos distintos, existem ainda fragmentos de outros corpos 

masculinos, que servem como cabides para apresentarem os novos modelos de cuecas 

lançados. Entre todos esses corpos, não podemos visualizar traços de uma brasilidade. Já, e 

com relação à masculinidade, podemos enquadrá-la numa perspectiva convencional, como nos 

sugere Nolasco (1993), a representação de um homem e os fragmentos, possivelmente, de 

outros homens não apontam para traços mais desviantes de um padrão comportamental tido 
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como masculino hegemônico. Outro ponto que pode demarcar essa masculinidade tradicional 

se dá pela própria imagética, nela vemos uma relação heterossexual entre um homem e uma 

mulher. 

 

 
Figura 27: Revista Veja, edição impressa 1826 de 28 de outubro de 2003. p. 58. 

 

Quadro 15: Revista Veja, edição impressa 1826 de 28 de outubro de 2003. p. 5842. 

CORPO 

 Aparecimento de corpos. Aparentemente um masculino e outro 
feminino; 

 São corpos fragmentados; 

 Existe uma sexualização entre essas duas representações de corpos 
ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Não podem ser detectados traços de brasilidade. 

IMAGÉTICA 

 Aparecimento do passarinho (pintinho) amarelo; 

 Existe o consumo tanto do anúncio, correlacionando com a imagem 
dos corpos e da palavra terremotos, em uma conotação sexual, quanto 
um consumo do produto, pois são enfatizadas algumas características 
do mesmo; ao descrevê-las, reforça-se a conotação sexual, pois é um 
produto cuja tecnologia “provoca terremotos” e “facilita a 
transpiração”. 

  Forte ligação com a tecnologia japonesa; 

 O ponto focal da peça é a cueca, dando a sensação de que a 
representação de corpo feminino torna-se a moldura desse produto; 

 As faixas horizontais, tanto na parte superior quanto na parte inferior, 

                                            
42 Elaborado pelo autor. 
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dão a sensação de cortina, encobrimento, mostrando o que, de fato, 
deve ser mostrado; 

 Não existe um jogo de sombra e iluminação. 

MASCULINIDADE  Masculinidade tradicional. Algo próximo ao Homem-homem. 

 

Na peça da Figura 26, encontramos novamente a figura do passarinho, mascote da 

marca. Os elementos visuais existentes no passarinho, mais o texto contido nesta peça, 

possibilitam dialogar com a peça da Figura 12. Ao compará-las podemos visualizar a ênfase que 

a marca tenta passar de qualidade do seu produto, correlacionando o mesmo com signos que 

remetam à cultura japonesa/nipônica. 

Nesse caso, um dos signos perceptíveis (e aqui chamaremos de mensagens, 

conforme sugere Joly, 1996) é o icônico. O passarinho – mascote da marca – usa uma 

hachimaki (uma espécie de bandana típica da cultura japonesa), outro exemplo icônico é o 

ideograma, potencialmente japonês, no canto inferior esquerdo. Com relação à mensagem 

linguística, percebemos o uso das palavras-chave, tecnologia japonesa e terremotos. A segunda 

palavra, principalmente, tende a ser associada com aquela região do planeta. Ainda no sentido 

linguístico e lembrando as contribuições de Joly (1996), ao abordar que toda imagem é 

polissêmica, lembramos aqui que, ao trazerem no texto: “A tecnologia é japonesa. Deve ser por 

isso que provoca terremotos”, a palavra terremoto aí, pode remeter aos prazeres intensificados 

que o seu uso pode proporcionar. A imagem ao lado, de um extrato de corpo masculino 

cercado por um corpo feminino, pode associar o terremoto a uma intensa relação sexual. 

Com relação à variável Imagética, os dois corpos ali representados tendem a ser 

jovens. No caso do extrato de corpo masculino, um corpo musculoso, sem pelos, existindo uma 

sensualidade e até uma sexualização na interação entre esses corpos. A posição da modelo 

permite visualizá-la como uma moldura para a cueca, já que ela está envolta e envolvendo esse 

corpo masculino, atribuindo a ela o cargo de guardiã dessa peça, até mesmo desse homem. 

Na composição da peça não visualizamos um jogo de iluminação e sombra, 

tratando-se de uma fotografia frontal. As duas faixas horizontais pretas (superior e inferior) 

deram a sensação de um cerceamento da visão, delimitando e demarcando o que deveria ser 

visto. 

A peça publicitária apresenta um texto com características subjetivas, mas também 

funcionais do produto. Seu consumo é primeiramente do anúncio, depois do produto 

propriamente dito. Não percebemos traços explícitos de brasilidade. 
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Com relação à Masculinidade, partindo da premissa de que, por mais que não 

exista um corpo pré-apresentado, podemos pensar em uma masculinidade heterossexual, de 

um jovem, ou seja, uma masculinidade convencional, ideia próxima a da análise anterior. 

 

 
Figura 28: Revista Claudia, edição impressa de agosto de 2005. p. não consta. 

 

Quadro 16: Revista Claudia, edição impressa de agosto de 2005. p. não consta43. 

CORPO 

 Uma representação de corpo masculino; 

 Um homem, jovem, pai; 

 O corpo não está sexualizado, quando muito levemente 
sensualizado; 

 Corpo musculoso e sem pelos. Sorridente, relaxado. O olhar 
diretamente voltado aos consumidores do anúncio. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Não são detectados traços de uma estética de brasilidade. 

IMAGÉTICA 

 O texto tem uma proximidade com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos; 

 Um fato notório é o nome da peça “Campanha pelos direitos do 
homem”, mas no final falam de um pai. Associação de homem 
como sinônimo de pai; 

 Imagem em preto e branco; 

 Iluminação no canto superior esquerdo e a posição do homem de 
bruços na cama, levemente enfatizam a cueca do modelo; 

 É uma postura diferente das que já apareceram neste corpus. 
Homem deitado de bruços.; 

 Características subjetivas de benefício do produto. 

MASCULINIDADE  Homem pai, homem heterossexual. 

 

                                            
43 Elaborado pelo autor. 
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Essa peça publicitária, em especial, permitiu o diálogo com a pesquisa 

desenvolvida por Furtado (2008). Em seu estudo, Furtado se propôs a investigar, a partir da 

análise de discurso francesa, como a publicidade brasileira representa a identidade masculina, 

tendo como recorte a década de 1970 e os anos 2000. A autora observou: 

 

[...] a publicidade não apenas como uma produção midiática, mas como um 
texto cultural que é influenciado pelo contexto econômico, político e social 
em que é criado bem como influencia, em processo de mão dupla 
(FURTADO, 2008, resumo).  

 

Para descrever a peça, ela se vale de algumas recorrências dos estudos de Martine 

Joly, apresentando os signos linguísticos, assim como os signos icônicos presentes nas peças 

por ela analisadas. Interessa-nos, neste diálogo, localizar as convergências e divergências em 

relação aos estudos de Furtado. 

A campanha intitulada “Campanha pelos Direitos do Homem” pode trazer nesse 

direcionamento uma paráfrase à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

Segundo a autora, podemos pensar uma proximidade, pois “no discurso publicitário, a palavra 

declaração é substituída por campanha, incorporando o sentido de reivindicação. O significado 

da palavrar homem no título também é diferente do seu significado na Declaração” 

(FURTADO, 2008, p. 68). 

Antes de prosseguir, demarcamos que a autora, em sua análise, fez a comparação 

da campanha com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Ao 

reapresentarmos a citação anterior de Furtado, a ideia de Homem (presente no título da 

Declaração) tem sentidos dicotômicos. Na Declaração, o Homem é entendido como o ser 

humano, devendo abarcar, por mais que não houvesse essa discussão na época, os mais 

variados gêneros, assim como ambos os sexos (masculino e feminino). O Homem é 

apresentado na campanha como homem, em minúsculo, pois fala dos direitos do público 

masculino e não propriamente de todos os seres humanos. 

Na peça publicitária os direitos almejados para os homens são os reproduzidos a 

seguir: 

“Todo homem tem direito ao conforto e ao bem-estar.  

Todo homem tem o direito de se sentir à vontade. 

Todo homem tem direito à liberdade de escolha. 

Todo homem tem direito de ganhar Zorba no Dia dos Pais”. 
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Podemos pensar não só na Declaração apresentada por Furtado mas, também, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Extraindo alguns artigos iniciais dessa 

declaração, percebermos um diálogo próximo, ou, como salientou a autora, uma paráfrase. 

 

Artigo I - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos [...]. Artigo II - Todo ser humano tem capacidade para gozar os 
direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração [...]. Artigo III - 
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2009, p. 4-
5). 

 

Tanto a Declaração apresentada por Furtado, quanto a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e, por último, a declaração proposta pela marca, apresentam em suas 

expressões a ideia do direito à liberdade dos seres humanos (as Declarações) e o direito à 

liberdade de escolha (declaração Zorba). 

Ao serem demarcadas as proximidades e diferenças textuais, entre Homem e 

homem – e usando a paráfrase com as Declarações –, a autora entende que “por meio deste 

deslocamento de sentido, a publicidade define o público-alvo a que seu produto se destina” 

(FURTADO, 2008, p. 67). Concordamos com o argumento. Contudo, um fato passou 

despercebido em sua análise. Ao evocar o Artigo I da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos) e 

cruzarmos com o último artigo da declaração da marca Zorba (Todo homem tem direito de 

ganhar Zorba no Dia dos Pais), percebemos um recorte explícito de quem é esse homem, ou, 

como aponta Furtado, quem é o público-alvo da campanha. Não se trata de um produto para 

ser consumido por Todos os homens. É um produto para homens que são pais. Podemos 

elencar duas grandes hipóteses. A primeira é a de que essa campanha fere os princípios 

contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois excluíram homens que não 

apresentam a condição paterna. Em contrapartida, essa declaração pode vir a ser entendida 

como um grito de socorro desses homens-pais, que não possuem liberdade de escolher os 

produtos que querem e de se sentir confortáveis com a roupa íntima que querem, demarcando 

que os homens também desejam escolher, livremente, o que consomem. 

Ao abordar a variável Imagética, percebe-se que essa publicidade retrata uma 

representação imagética de corpo masculino, um corpo jovem, saudável. Nesse corpo não 
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podem ser detectados traços imediatos de uma estética de brasilidade; embora a fotografia seja 

em preto e branco, podemos supor se tratar de um homem caucasiano com cabelos em tons de 

loiro. A iluminação originária do canto superior esquerdo favorece o delineamento desse 

corpo, que se encontra numa postura atípica do que encontramos neste corpus. É um homem 

deitado de bruços, não apontamos para uma sexualização da peça, quando muito, e de forma 

velada, uma sensualidade que é contrastada com o modelo que sorri.  

Ainda na variável Imagética, e indo ao encontro do que propôs Furtado, o 

consumo contido nessa peça publicitária é um consumo tanto do anúncio quanto do produto. 

Contudo, o consumo do anúncio não é ofertado para esse homem, ele é deslocado para as 

pessoas que podem vir a comprar essa cueca e dar de presente para esse homem-pai. Dito de 

outra forma, no último artigo da declaração da Zorba, 

 

Ao dizer que “Todo homem tem o direito de ganhar Zorba no Dia dos Pais” 
(grifo nosso), o foco da peça transfere-se para filhos, esposas e mães do 
homem ali representado, possíveis realizadores da compra nessa data 
comemorativa. Isso é confirmado pelo contexto imediato do anúncio, a 
revista Claudia, onde foi veiculado. O objetivo do anunciante era atingir o 
público feminino, potencial comprador de presentes para essa data. Assim, a 
identificação promovida pelo sujeito que fala será indireta: as mulheres é 
que devem identificar seus pais, maridos e filhos no texto e imagem 
utilizado (FURTADO, 2008, p. 68). 

 

Vale ressaltar também que no canto inferior esquerdo existem três extratos de 

corpos masculinos, em cores, apresentando algumas modelagens desse produto. O que 

também não deixa de ser um ponto focal.  

Por fim, se problematizarmos o tipo de masculinidade presente, se fez oportuno 

lembrar que se trata de um homem, jovem, pai, potencialmente heterossexual, um corpo 

musculoso e sem pelos. Nesse direcionamento, podemos pensar em uma masculinidade 

tradicional. Um homem livre – para desejar escolher os produtos que consome, mas que, na 

verdade, deseja que aqueles que o presenteiam escolham o que ele, supostamente, deseja. Esta 

liberdade, portanto, está mediada por sua vinculação parental. 
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Década de 2010 

 

 
Figura 29: Jonas Sulzbach, garoto propaganda 2011. 

 

Quadro 17: Jonas Sulzbach, garoto propaganda 201144. 

CORPO 
 Corpo jovem, musculoso, sem pelos e pele bronzeada; 

sorridente; com leve sugestão de foco para região genital 
(indicada pelos dedos do modelo, tocando a cueca). 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Uma brasilidade sulista? 

IMAGÉTICA 

 Consumo da imagem; 

 Corpo-mídia é vitrine para o produto; o produto é vitrine para o 
corpo; 

 Utilização de um participante de reality show para compor a 
campanha publicitária; 

 As cores do fundo realçam ainda mais o modelo; 

 Imagem e iluminação frontal. 

MASCULINIDADE 
 Por mais que o modelo possa provocar frenesi entre as 

mulheres, o rapaz constantemente posa para ensaios 
destinados ao público masculino, ou seja, um homem com H, 

                                            
44 Elaborado pelo autor. 
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aquele que não precisa provar que é homem, 
independentemente de sua orientação sexual. 

 

Em 2011, primeira peça publicitária para representar a década de 2010, temos 

como representação dessa masculinidade o ex-BBB45 Jonas. Nesse corpo masculino, vimos esse 

traço de jovialidade, um corpo bem definido, sem pelo e bronzeado; a marca trazendo mais 

uma vez uma personalidade para estrelar sua campanha.  

Na peça publicitária existe uma iluminação frontal que favorece a exibição dos 

músculos do modelo e o contraste com o produto captam a atenção mais para o modelo do 

que propriamente para o produto, sendo um consumo do anúncio primordialmente. Temos 

um corpo-mídia que é vitrine para o produto; o produto, por sua vez, é vitrine para o corpo. 

Com relação à masculinidade encontrada nessa publicidade, mesmo podendo ser 

considerado um sex-simbol, se levarmos em consideração a vida pública do modelo, é uma 

masculinidade para o consumo de todxs, já que ele recorrentemente é encontrado 

protagonizando campanhas destinadas ao público gay (Figura 30). Se pensarmos 

intertextualmente, esse seria um Homem com H, que brinca com esse jogo entre o 

homoerótico e o heterossexual.  

 

 
Figura 30: Capa da Revista Junior, #61, ano 7. 

                                            
45 BBB, sigla de Big Brother Brasil, um reality show que confina em uma casa um número pré-determinado de 

participantes, filmados 24 horas por dia. Para mais informações, ver: ALMEIDA, Veronica Eloi de. Os “reality 
shows” e o respeitável público da vida privada. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em:<http://www.ifcs.ufrj.br/~nusc/bbb.pdf>. 
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A brasilidade pode ser lida como uma que destoou da tradicionalmente 

encontrada, podendo ser a representação de um masculino sulista ou do Sul do país, como 

sugere Nolasco (1993).  

 

 
Figura 31: Rafael Calomeni, garoto propaganda 2013. 

 

Quadro 18: Rafael Calomeni, garoto propaganda 201346. 

CORPO 

 Corpo masculino, moreno, delineado; 

 Um corpo adulto, maduro e sem pelos; 

 Por mais que o modelo esteja sorrindo, “existe uma sensualidade 
estampada” e, novamente, as mãos na cintura apontam para a região 
genital. 

ESTÉTICA DA 
BRASILIDADE 

 Homem moreno, mulato. 

                                            
46 Elaborado pelo autor. 
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IMAGÉTICA 

 Imagem totalmente visual, as únicas letras são as da logomarca; 

 As cores do fundo fazendo um dégradé com a tonalidade da pele do 
modelo; 

 O uso de um ator para ser o garoto-propaganda; 

 Volta a propaganda com o produto (cueca) em tons mais 
provocativos; 

 O modelo encontra-se apoiado no símbolo do masculino, 
complementando, esse símbolo ajuda a revelar que se trata de um 
homem masculino, um homem-homem; 

 É um consumo explicitamente do anúncio. 

MASCULINIDADE 

 Tradicional representação de masculinidade brasileira. Um 
homem bronzeado que transmite sensualidade sem precisar se 
esforçar, até podemos encontrar traços de uma latinidade, 
mediante as descrições, vemos nessa peça publicitária traços de 
uma masculinidade tradicionalmente hegemônica, próxima 
aquele imaginário de homem brasileiro veiculado pela mídia.  

 

A última peça publicitária deste corpus, originária de 2013, traz o ator Rafael 

Calomeni, o então atual garoto propaganda da marca. Nele, percebemos a existência de um 

corpo um pouco menos definido, quando comparado com a do garoto propaganda de 2011. 

Existe um corpo masculino sendo representado, composto de um homem bronzeado, típico de 

países ensolarados, como o Brasil. Acrescentamos que, ao contrário do ex-jogador de futebol 

Edmundo, também uma celebridade (Figura 23), – que em sua análise pontuamos não 

conseguir transmitir uma sensualidade, no máximo uma sexualização, dando a entender que 

isso vai ao encontro de ser homem: homens são sexuais e não sensuais –, a imagem contendo o 

ator é oposta a essa ideia. Calomeni, mesmo estando em uma posição trivial, consegue 

transmitir em sua expressão facial uma sensualidade quase que nata. 

Trata-se de uma peça publicitária simples, mas carregada de significados. O 

contraste da cor da cueca com a tonalidade da pele do modelo permite realçar de forma velada 

o produto. O ponto de iluminação no canto inferior direito permite não só iluminar o corpo do 

modelo, mas realçar o símbolo de masculino do qual se apoia o ator. Demonstrando que se 

trata de um produto para um público masculino, um homem (masculinidade) 

convencional/tradicional. O Símbolo acompanha a logomarca do produto, inserido na parte 

superior da peça. 
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3.1.4 Transversalidade das análises 

 

 
Figura 32: Corpus da pesquisa47. 

                                            
47 Elaborado pelo autor. 
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Em uma análise transversal, sugerimos que neste corpus, analisando alguns 

elementos que atravessaram as diferentes décadas, alguns deles foram se esvaecendo e/ou 

sendo obliterados, assim como outros se cristalizam ao longo do período estudado. Essa 

assertiva pode ser aferida ao analisarmos, por exemplo, a variável Corpo. Vimos que nos 

primeiros anos de nosso recorte, existia a ausência de um corpo humano. Ele estava ali 

representado, contudo, salientamos que não se tratava de um corpo masculino “real” ou 

naturalizado, mas sim, ora era representado por bonecos ora representado por 

desenhos/gravuras. Essa prática de substituir imagens – por exemplo, fotográficas – por 

gravuras, era recorrente nesse período na comunicação publicitária do país, como salientou 

Miguel (2008). Mapeamos ainda que essa omissão de um corpo “humano” pode ser aferida até 

o início da década de 1970; a partir desse período existe uma predominância de representações 

humanas – a maioria representações masculinas, com algumas poucas inserções de 

representações femininas. 

Em algumas das peças analisadas, pudemos perceber a existência de um ser 

humano masculino, contudo, esse masculino se encontrava fragmentado (ROCHA, 2001) – 

algo recorrente (Figuras 7, 10, 11, 15, 17, 21 e 27). Identificamos se tratar de um corpo 

masculino, contudo, havia uma estratificação imagética da região genital. Essas fragmentações 

imagéticas de masculinidades, não possibilitam em alguns casos visualizar o rosto dessa 

representação de masculinidade, nem seu tórax, nem as pernas. Em um primeiro momento, a 

ausência de outras partes desse corpo masculino irá omitir, ou melhor, não presumir a 

estratificação ou segmentação do público-alvo que esse produto pode atingir. Discorremos 

sobre isso ao nos indagarmos sobre a publicidade da Figura 11, na qual a omissão de dados 

mais tangíveis daquele corpo, como o tórax e o rosto, revelaria possivelmente a estratégia de 

não demarcar um público definido para consumir produto e anúncio. Em contrapartida, essa 

mesma estratégia, tomando Barthes (2010) como referencial, estimularia a imaginação, 

levando a imaginar como seriam essas representações, o que estariam fazendo esses homens 

naquele momento para serem capturados naquelas poses, promovendo, quase, uma prática 

voyeur, como o caso das Figuras 11 e especialmente a 17. 

Rocha (2001), ao analisar peças publicitárias femininas, salientou que suas 

aparições sofriam de uma fragmentação corpórea; que não existiam representações femininas, 

mas partes publicizadas desse corpo/representação, entre tantas alegações por ser um sistema 
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produzido por homens e que projetavam seus imaginários nessas produções. Precisamos, 

então, pensar na hipótese de que não só a mulher é esquartejada na publicidade, mas toda e 

qualquer representação que escape da representação tradicional de masculinidade 

(NOLASCO, 1993). 

Em algumas peças publicitárias, principalmente as relacionadas aos lançamentos 

de novos produtos, pudemos perceber em sua imagética certo esvaziamento corporal – de um 

corpo uno. Percebemos essa recorrência com maior inserção nas Figuras 11, 17 e 21. Nessas 

peças, detectamos que ao mesmo tempo em que elas traziam um novo produto para ser 

consumido pelo mercado, a representação imagética corporal masculina não era explícita como 

em outras que retratam uma masculinidade paternal (Figuras 24 e 28), por exemplo. Nesses 

lançamentos, percebemos traços e poses naquelas representações por vezes efeminados, como 

também homoeróticos. Essa estratégia de um certo borramento/cerceamento imagético da 

masculinidade midiática tradicional  e sua posterior, mas não totalmente explicitada 

masculinidade midiática desviante, pode ser oportuna, pois entendemos essa estratégia como 

uma forma de penetração da marca nos mais variados públicos-alvo possíveis. A nosso ver, 

optando por uma tipificação clara de masculinidade (hegemônica ou contra-hegemônica), a 

marca correria o risco de uma potencial rejeição ao consumo do público contrário aquela 

representação. Como um possível desdobramento investigativo, caberia mapear se mesmo 

uma determinada masculinidade, vendo uma representação de masculinidade contrária à sua 

em uma campanha publicitária, a consumiria mesmo assim.  

Nestas representações de masculinidades, é possível perceber quase uma 

metafórica evolução darwinista da publicidade48; à medida que se passaram as décadas, 

percebemos uma construção evolutiva desse corpo masculino, de um homem franzino e com 

pelos da década de 1960 para um homem com o corpo esculpido – músculos definidos – e a 

ausência de pelos na contemporaneidade. E acrescentamos um processo inverso de evolução 

corporal, pois, em vez de envelhecer, eles rejuvenesceram. Essa juventude que se exacerba na 

publicidade, se justifica na assertiva levantada por Borelli, Rocha e Oliveira (2009). Para as 

autoras:  

 

                                            
48 A utilização da metáfora evolução darwinista da publicidade não teve o propósito de reforçar as discussões em 
torno do racismo ou de uma superioridade de etnia perante a outra, mas o de apontar como, ao longo das décadas, 
a publicidade foi construindo esse ideal de masculino em sua comunicação, forjando seus consumidores a 
seguirem por esse modelo imageticamente aceito. 
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Na sociedade brasileira, em especial desde a década de 1960, a juventude 
ganha uma inequívoca visibilidade social, aspecto que desde esse momento 
original corrobora o entrelaçamento da cultura e dos meios de comunicação 
massivos na construção de representações dominantes do que seria a 
condição juvenil em nosso país. Também a partir desse marco histórico 
começa a se engendrar a efetiva apropriação pelos jovens de discursos, 
produtos e espaços midiáticos, algo claramente associado à consolidação de 
uma sociedade de consumo já totalmente sensível ao processo que autores 
como Edgar Morin (1984) – na linha de frente – definem como uma 
“juvenilização” da cultura (BORELLI; ROCHA; OLIVEIRA, 2009, p. 13). 

 

Ainda nesta análise transversal, pudemos contemplar em três peças publicitárias a 

presença de representações femininas (Figuras 12, 25 e 27); em ambas podemos visualizar na 

construção das peças traços de uma inferiorização da mulher perante o homem. Em uma 

perspectiva conservadora/moderna, um silenciamento da mulher perante a imponência de um 

produto fálico (Figura 12). Em outra (Figura 25), há a transposição do apelo sexual para a 

representação feminina, uma mulher sexualizada, sexualmente ativa. E por fim, na terceira 

representação, a ideia da mulher como, além de silenciada, sexualizada, destinada a ser a 

guardiã desse produto – uma releitura da dona de casa, responsável pela compra da cueca de 

seu marido? 

 Em algumas representações corpóreas masculinas pudemos observar traços de 

sensualidade e/ou sexualização49 (Figuras 11, 14, 17, 20 e 21). Nas décadas de 1970 e 1980, até 

início da década de 1990, vimos a circulação de uma sensualidade e até mesmo sexualização 

que brinca com cenas homoeróticas e efeminadas. Contudo, independentemente de essas 

peças publicitárias terem sido ou não destinadas a um público homossexual, podemos indicar 

um apagamento/borramento desse homem masculino quando carregado com traços do sexo 

oposto; essa constatação pode ser aferida nas Figuras (14 e 17), onde percebermos a existência 

de uma representação de masculinidade. Contudo, algumas partes, principalmente seus rostos, 

foram omitidos, ao passo que dão a entender a projeção de uma masculinidade mais 

transgressora. A partir da década de 1990, a sensualidade e, principalmente, uma potencial 

                                            
49 Compreendemos que exista um diálogo entre a sensualidade e a sexualização, no entanto, entendemos como 
sensualidade uma estimulação dos sentidos daquele que vê e posteriormente tenta ler a peça publicitária. 
Exemplificando, na Figura 11, existe um estímulo na visão daquele que vê essa publicidade mediante a posição em 
que se encontra aquela representação corporal; existe nela algo que instiga, que seduz. Com relação à 
sexualização, a entendemos, também, como um estímulo, contudo ligado à prática sexual, como é o caso da Figura 
14, que propicia um ponto focal na região genital do modelo, ou até mesmo a Figura 25, onde a sexualidade é 
transportada para a mulher, traços como o dedo na boca e segurando uma cueca com a própria mão, conotam a 
uma prática sexual. 
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sexualização constante nos modelos que representam o masculino, foram 

atenuadas/suavizadas pelos rostos sorridentes (Figuras 23, 24, 25 e 28). 

Se em parágrafos anteriores retratamos que a representação de corpo masculino 

foi ao longo das décadas evoluindo imageticamente, passando de um sujeito franzino para um 

homem jovial e musculoso. Percebemos em contrapartida que a mercadoria em questão – a 

cueca, ao longo das décadas foi obliterada, principalmente na década de 1970, pudemos ver a 

exposição da mercadoria em tonalidades que ainda hoje fogem daquelas tradicionalmente 

associadas ao universo masculino, como foi o caso da cor laranja, presente em algumas peças 

publicitárias (Figuras 12, 13 e 15). Com o advento da década de 1980 em diante, a cor da 

cueca para a propaganda tornou-se majoritariamente branca, tendo como outras opções os 

tons de preto e cinza, herança do período da modernização, quando o homem passa a adotar 

um traje mais sóbrio/sombrio (CARVALHO, 1992), quando muito, “percebemos uma opção 

por cores neutras (preto e branco) e pelo azul, cor histórico-socialmente ligada à 

masculinidade” (FURTADO, 2008, p. 69). 

Em uma das peças publicitárias existe a omissão total de uma representação 

corpórea de masculinidade (Figura 12), contudo, essa masculinidade não deixa de ser e estar 

presentificada, sendo incorporada no produto destinado ao consumo. Como salientaram 

Jaguaribe (2007) e Slater (2002), essa mercadoria está embutida de um fetiche – numa 

perspectiva marxista – que carrega consigo valores além daqueles propriamente funcionais do 

produto. Sendo assim, a construção imagética da peça publicitária possibilita presumir uma 

masculinidade tradicional, entre as possíveis justificativas, a centralidade da mercadoria à 

frente da mulher, dando a entender uma supremacia masculina, como também e mediante a 

construção imagética, a servidão feminina perante um homem. 

Apresentando alguns desdobramentos em torno da variável Estética da 

Brasilidade, percebemos uma forte presença da palavra Tropicalizada na década de 1970 

(existindo algumas recorrências na década de 1960). No entanto, essa palavra encontra-se 

isolada no texto, sendo em algumas vezes retratada como uma característica subjetiva do 

produto. Essa construção midiática poderia ser oriunda de algumas possíveis variáveis, entre 

elas: a influência dos movimentos da contracultura internacionais e seu posterior reflexo no 

Brasil, o da Tropicália; demonstrar uma ideia de frescor que o produto pode oferecer para 

quem a usa, mesmo que usada por baixo de vestimentas não condizentes com nossas 

temperaturas (Figura 10). 
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Trazendo uma breve comparação, de uma campanha de sua concorrente, cuecas 

Mash, podemos ver a participação de elementos sígnicos, que remetem a um Brasil, até mesmo 

uma estética de brasilidade pontualmente demarcada. Para ajudar nessa exemplificação, 

trazemos a campanha publicitária estrelada pelo modelo Jesus Luz, munida dos signos de 

brasilidade, apresentados por Trindade (2012). 

 

 
Figura 33: Campanha cueca Mash50. 

 

A primeira associação, por mais simplista que possa ser, vem do prenome do 

modelo com a associação ao Cristo Redentor, um signo comumente usado para retratar não só 

o Rio de Janeiro, mas o Brasil (ou até mesmo uma identidade nacional brasileira). Além disso, 

podemos abrir nossa associação, agora, pensando nas estratégias midiáticas, o modelo está na 

mesma posição do Cristo Redentor (Figura 33). 

 

                                            
50 HOMEM.net (blog). Disponível em:<http://homem.net/2012/03/12/sugestao-de-cuecas-boxers-

experimente-a-marca-mash/>. 
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Figura 34: Comparação signíca Jesus Luz e Cristo Redentor51.  

 

Como pano de fundo, podemos visualizar que o modelo encontra-se com os 

“braços abertos sobre a Guanabara52”, signos esses que nos permitem remeter a uma 

identidade nacional por meio dessa estética de brasilidade, a um país tropical. Só a título de 

curiosidade, vimos um texto instigante para essa composição imagética. Nela é recorrente a 

frase: “Jesus Luz Mash [mexe] com ela”. Em um primeiro momento, mexe com ela no sentido 

de mexer com os instintos do público feminino, mas também no sentido de Ela estar 

direcionado à cantora estadunidense Madonna, de quem o modelo foi parceiro. 

Direcionando nossos olhares para a variável Imagética, percebemos em dois 

momentos, em meados da década de 1990 e com relevante presença na década de 2010, o uso 

de celebridades na composição dessas peças publicitárias (Figuras 23, 29 e 31). Seriam essas 

personas responsáveis por promover um consumo desse produto mediado pelo papel de 

celebridades ou olimpianos como sugere Morin (1997) em nossas sociedades midiáticas? Para 

Rojek (2008) sim, elas ajudam a humanizar a mercadoria, direcionando o público ao consumo 

daquilo que ofertam. 

Além da presença de celebridades, essas publicidades são constituídas por 

inúmeros elementos culturais, ou seja, se valem das mais variadas áreas, técnicas e informações 

para compor a comunicação. Ao abordarmos esses elementos culturais, vimos no início do 

nosso corpus a presença de desenhos/gravuras para representar um tipo de masculino; na 

década de 1980, a marca Zorba se apropria da mitologia, de base grega, para construir suas 

                                            
51 Foto do Cristo Redentor, disponível no site da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 

em:<http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/exibeconteudo?id=157317>. 
52 Trecho da música Samba do Avião, de Tom Jobim. 
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peças; nessa mesma década vislumbramos a inserção de poses e referências a uma matriz 

imagética feminina, também circulante no universo masculino; a década de 1990 foi marcada 

pela similaridade de uma das peças publicitárias (Figura 22) com a escultura de Rodin. E por 

último, nesse aspecto, a inserção de elementos sígnicos que remetiam à cultura japonesa como 

as palavras terremoto, tecnologia japonesa, palavra de samurai, como também elementos 

visuais, como o hachimaki, ideogramas e até mesmo a modelo nipônica, ajudaram a 

correlacionar em dois momentos do nosso corpus (décadas de 1970 e 2000) o produto à 

qualidade “importada”. 

Majoritariamente, localizamos neste corpus o consumo, primeiramente, do 

anúncio. Contudo, vale ressaltar que em algumas publicidades o consumo do anúncio não 

necessariamente é destinado para um público masculino, mas sim para indivíduos que 

convivam com esse homem, entre os casos, podemos vislumbrar esse consumo orientado para 

outro público em propagandas destinadas para o homem-pai (Figuras 24 e 28). Nesse tipo de 

publicidade, o direcionamento ou apelo ao consumo é transposto para x filhx e/ou a esposa 

desse homem (FURTADO, 2008). O que permitiria desenvolver estudos, propriamente no 

campo da recepção, que busquem aferir se esse tipo de comunicação, logo de compra, 

destinada à família desse homem-pai, se dá na tentativa de transpor para o presenteado a 

imagem que ofertam naquela publicidade ou não. 

Ainda falando sobre a variável Imagética, percebemos que ao longo das décadas a 

publicidade da marca passou por um processo de juvenilização (MORIN, 1997 e BORELLI; 

ROCHA; OLVEIRA, 2009), tendo em seu início representações de corpos masculinos que 

sugeriam homens adultos, por volta dos 35, 45 anos, até chegarmos à década de 2010, com 

representações de masculinidades que apontam para homens de até 30 anos.  

Já nas cores presentes nessas peças, principalmente o cenário de fundo, pode-se 

perceber uma predominância do branco, recorrente na década de 1960, reaparecendo com 

maior intensidade a partir da década de 1990. 

Nossa última variável, a Masculinidade, é a mais diretamente ligada a nosso 

problema de pesquisa. Dialogamos com os estudos de gênero, que tentam tensionar a 

polarização/oposição entre o que é masculino e o que é feminino, tanto pela questão biológica 

do sexo, quanto pela questão cultural do gênero.  Propomos, em um primeiro momento, aferir 

não mais a oposição entre um masculino e um feminino, mas sim, investigar as polarizações 

entre um masculino hegemônico cristalizado em nossa sociedade (3.2 homem Homem), e, em 
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um segundo momento, perceber como podem existir brechas para masculinidades contra-

hegemônicas (3.3 Homem com H). Finalmente, como um exercício de articulação teórico-

empírico, verificamos a possibilidade de colocá-los em diálogo (3.4 Homem-imagem). 

 

3.2 homem Homem 

Nossa primeira sugestão é analisar como pode ser recorrente nessas peças 

publicitárias a presença de uma masculinidade viril ou, como salientou Nolasco (1993), um 

homem tradicional. Assim, tentando nomear esta categoria com discursos circulantes nas 

sociedades midiáticas, optamos por chamá-la de “homem Homem”. 

A justificativa para esse termo se deu por sua notoriedade na sociedade brasileira 

no ano de 2014, quando a marca de desodorantes Old Spice, do grupo Procter & Gamble, 

estreou no Brasil. No comercial intitulado “O chamado”, a marca “convoca[va] o público 

masculino a resgatar o conceito de ‘homem Homem’53”. Entre as peculiaridades do comercial, 

homens sendo homens como deveriam ser, homens atentos ao novo século, que se cuidavam, 

mas que não deixavam de lado seu lado masculino, muito menos demonstravam traços 

efeminados. Entre as cenas, um homem abrindo um coco-verde com um golpe de karatê e 

outro acendendo as velas de um jantar romântico com um maçarico, tudo isso para enfatizar, 

conforme era narrada no comercial, a ideia do orgulho de ser e cheirar a homem. Por fim, 

como um modo de evitar interpretações “equivocadas”, era esclarecido se tratar de um 

desodorante com partículas de cabra-macho, termo associado à virilidade, à valentia e à 

masculinidade, principalmente na região nordeste do Brasil. 

Partindo dessa metáfora do comercial do desodorante Old Spice, buscamos 

analisar como a comunicação publicitária, dentro de suas estratégias midiáticas, fornece ao 

consumo não apenas uma mercadoria, mas, aqui, uma forma de reafirmar e até mesmo instruir 

aos homens um modo desejável ou bem-sucedido de ser homem, ficando ainda explicitado 

para qual tipo de público masculino o produto ofertado é direcionado.  Não é possível 

restringir nossa análise somente a essa perspectiva do homem Homem, mas ela serve aqui para 

sinalizar como circularam e ainda circulam em nossa sociedade midiática esses valores de um 

único tipo de masculino que reforça o patriarcado, a heterossexualidade e o falocentrismo. 

                                            
53 FOLHA DE S.PAULO. Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/03/1422566-procter-

-gamble-lanca-marca-old-spice-no-brasil-em-mega-campanha-com-malvino-salvador.shtml>. 
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Analisando o corpus, pudemos perceber como circulam por essas publicidades 

traços que validam essa masculinidade tradicional. Na década de 1960, por exemplo, o homem 

de negócios da Figura 10 sugere uma segmentação de público, ou seja, a campanha não falava 

para qualquer um, mas no mínimo para um executivo e/ou homem bem sucedido. Com o 

advento da década de 1990 tornaram-se mais explícitas características imagéticas desse homem 

Homem. No caso da Figura 23, com o ex-jogador de futebol Edmundo, podemos sugerir que é 

tamanha a virilidade desse homem que o mesmo não consegue demonstrar sensualidade ao 

posar para a campanha; nota-se, quando muito, traços de uma sexualização, pois demonstrar 

sensualidade seria, conforme salientou Oliveira (2004), deixar de ser homem, sugerindo que, 

 

[...] do ponto de vista das imagens, símbolos e representações sociais, a 
mulher e o feminino apareciam como o outro pólo, a alteridade do 
masculino. Assim, a autêntica feminilidade surgia como o inverso da 
masculinidade: delicadeza, beleza sensual, comedimento público e 
fragilidade [...] de modo tal que se pudesse indicar com precisão 
características e comportamentos típicos de cada gênero (OLIVEIRA, 
2004, p. 72). 

   

Comungando com essa construção midiática, a Figura 25, da década de 2000, 

flerta com essa ideia de omitir a sensualidade masculina, algo destinado ao universo feminino, 

como apresenta Oliveira. Nela, por mais que a representação masculina se encontre despida, 

sua sensualidade é neutralizada por sua expressão de alegria, reforçando, como sugere Badinter 

que, ser um homem de verdade é negar a tudo aquilo que o possa retirar de uma identidade 

masculina. Logo, essa construção sensual é direcionada para a representação feminina que se 

encontra na comunicação e, como sinaliza Oliveira, é um adjetivo/sinônimo de feminilidade. 

Também na década de 1990, pudemos ver, como salientou Hoff (2008), o 

aparecimento do homem-pai. Homem esse vinculado a uma masculinidade tradicional: 

homem, casado, pai e heterossexual, sendo visível com a publicidade para o Dia dos Pais da 

década de 1990 (Figura 24), quando a comparamos com a Figura 28 – por mais que o pai da 

Figura 28 esteja numa posição um pouco mais sensual, o que poderia tensionar essa 

representação paternal “assexuada” da Figura 24 –, o borramento do seu corpo, conforme ele 

vai se distanciando do ponto focal da fotografia, somado a seu rosto sorridente, ajudam a 

suavizar a sensualidade que pode existir. 

Um das publicidades que tendem a demarcar a supremacia masculina perante a 

feminina, ou, como sugere Bourdieu (2002) como título do seu livro, uma Dominação 
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Masculina, é a Figura 12. Além desse silenciamento da mulher perante um falo superior, a 

campanha traz evidências sígnicas da cultura japonesa, como, também, uma suposta mulher 

oriental. Concatenando os traços genéticos da modelo com o texto, podemos até mesmo 

sugerir que se trata de uma Gueixa, aquela que se encontra a serviço do seu servo; mesmo 

sendo ausente um corpo masculino, a cueca traz consigo a ideia de uma masculinidade 

tradicional, como também a ideia de submissão feminina – relatado anteriormente.  

Com relação a uma confirmação de masculinidade tradicional circulante nessas 

peças publicitárias, salvo exceção a Figura 28, vimos nelas poses verticais, são homens em pé, 

eretos, com uma fotografia frontal, para ser fotografo o pênis e não as nádegas – pois isso os 

rebaixaria enquanto homem. Demarca um estereótipo de masculinidade midiática a ser 

seguida: são poses verticais, frontais e sempre com a mão na cintura. Vale ressaltar que, esses 

homens, enquanto construção de masculinidade viril, não dividem espaço nessas peças 

publicitárias com outros homens. 

 

3.3 Homem com H 

Do outro lado dessa não tão extrema polarização, temos a categoria Homem com 

H. Ao propormos essa categoria, lembramo-nos da música interpretada pelo cantor brasileiro 

Ney Matogrosso54, homônima a essa categoria e inspiração para tal. Achamos pertinente uma 

categoria com essa nomenclatura, pois ela é comumente usada no senso comum também para 

representar virilidade, na ideia de homem com H maiúsculo. O Homem com H vem para 

reforçar a posição de um homem masculino, viril, e acima de tudo heterossexual. Nesse 

direcionamento, nossa proposição de categoria vai ao encontro com o que sugere a letra da 

música, do que propriamente na ideia do senso comum. Se seguíssemos pelo senso comum, 

estaríamos de uma forma ou de outra reforçando o estereótipo do homem Homem. Aqui, não 

buscamos a oposição acirrada e não dialógica com a anteriormente apresentada, mas 

buscamos, apoiando-nos em versos e estrofes da música, esse homem com H, um rapaz que 

levanta dúvidas, como a própria música sugere: 

 

“De vez em quando eu ouvia 

                                            
54 Cf. Postinguel (2014). Com um jeito tresloucado, figurino transgressor e a voz aguda de contratenor, Ney 
Matogrosso, já, nos idos da década de 1970, causava frisson por onde passava. [...] Suas apresentações, 
transgressoras para a época, mostravam um personagem destoante do habitualmente encontrado nos palcos do 
país, indo ao encontro da moral e dos bons princípios vigentes na sociedade brasileira (POSTINGUEL, 2014). 



133 
 

 

Eu ouvia a mãe dizer 

Ai, meu Deus, como eu queria 

Que esse cabra fosse homem 

Cabra macho pra danar”. 

 

Contudo, esse homem com H constantemente reforça que, mediante qualquer 

infortúnio, ele não deixa de ser homem. Em alguns versos: 

 

“Eu sou homem com H 

E com H eu sou muito homem 

Se você quer duvidar 

Olhe bem pelo meu nome”. 

 

A letra dessa música, mais a interpretação nos palcos de Ney Matogrosso, 

possibilitam entendimentos de um comportamento desviante de uma convenção social de 

masculinidade mais rígida – aqui, no caso, de um homem com trejeitos efeminados, como até 

mesmo práticas homossexuais. 

O grande triunfo dessa ampla categoria não é necessariamente estimular, 

referenciar, comprovar a necessidade de homens com orientações sexuais atípicas. A 

proposição desta categoria vem para apresentar como existem fragmentos nessa sociedade 

midiática que possibilitam, mesmo que de forma sutil, que existam tensões e rupturas com a 

convenção cristalizada ou unívoca de masculinidade. Nosso propósito é identificar traços 

imagéticos que em um primeiro momento são contra-hegemônicos, como aqueles mais 

velados que levantam suspeitas de que tipo de masculino é esse; daquela masculinidade que 

escapa das construções midiáticas e sociais rígidas. 

Salientamos que em nosso corpus não encontramos peças publicitárias que 

fossem propriamente contra-hegemônicas, no sentido de tensionar essa identidade masculina 

midiática tradicional. No entanto, esse material se mostrou instigante para elaborar indagações 

que poderiam problematizar esta rigidez. Na comunicação publicitária da marca Zorba da 

década de 1970 até meados da década de 1990, encontram-se elementos que possibilitaram 

repensar até onde deve ir ou qual é o cerceamento que deve existir para delimitar o que é uma 

representação midiática de masculinidade.  
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Começando pela década de 1970, observamos uma masculinidade que não está 

pré-apresentada. No caso do lançamento da cueca Grega (Figura 11) esse tipo de 

masculinidade não está claro – a posição da fotografia, a omissão de um rosto, assim como a 

não definição de uma parte frontal desse corpo.  Elas não permitiram afirmar com veracidade 

que se trata de uma masculinidade viril, um homem Homem. Podemos pensar em um homem, 

mas não podemos afirmar que se trata de um homem próximo à primeira estratificação de um 

corpo apresentado nesta análise (comparação com o Super-Homem da Figura 8). 

Complementando a análise dessa peça, com relação a uma masculinidade, percebe-se em seu 

texto a construção da frase: a cueca “criada para homens como você”. Nesse direcionamento, 

que tipo de homem é esse? Se não fosse a continuidade da frase poderíamos sugerir que se trata 

até mesmo de um público até então omisso de uma publicidade de massa para época, no caso o 

público LGBTT. Na continuidade do texto: é destinada a “homens” “que gostam da liberdade 

de movimento e exigem qualidade”, percebe-se que a marca evita sinalizar para um público 

geracional, etário ou social específico.  

Outra peça publicitária que permitiu questionar algumas representações 

midiáticas e até mesmo sociais dessa masculinidade hegemônica circulante em nossa sociedade 

é a Figura 14, intitulada O exibicionista, trazendo um homem que se mostra disponível para o 

consumo. Contudo, o fato desse homem desejar ser consumido, reverberou num atenuado 

borramento de características mais tangíveis que pudessem definir aquela representação de 

masculinidade. Nessa lógica, um homem que se mostra consumível fere os princípios de uma 

masculinidade tradicional, viril, sendo resguardada, quando muito, essa prática do 

exibicionismo para a esfera do privado. O que nos levar a indagar, por que um homem não 

pode expressar seus desejos sexuais mais desviantes e não ter sua identidade omitida, com 

também, preservada? 

Na década de 1980, as duas peças publicitárias trazem fragmentos imagéticos que 

possibilitam ver que aquelas masculinidades ali construídas não são tão tradicionais/viris 

assim. Na primeira peça publicitária coletada naquela década, verificamos agrupamento de 

homens (Figura 17) – mas não se trata de um agrupamento de homens tradicionais, até 

mesmo, homens que estejam sobre a jurisprudência de uma masculinidade hegemônica. 

Aquele agrupamento pode até mesmo ser interpretado como uma cena homoerótica 

protagonizada pelos próprios modelos. Assim, analisando o corpus, percebemos uma escala 

imagética representativamente inversa, na seguinte proporção, quanto mais há uma 
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representação corpórea masculina; quanto mais existe um corpo inteiro de homem, vemos que 

mais ele demonstra virilidade; e na contramão, quando essa representação de um masculino 

apresenta traços contra-hegemônicos, como traços efeminados ou homoeróticos que podem 

colocar em xeque essa representação viril, mais ela se encontra fragmentada, borrada, 

impossibilitando uma total representação corpórea daquela representação – nos casos 

localizados, principalmente a omissão de um rosto, como é o caso das Figuras 11, 14, 15 e 17.    

A Figura 17 foi a única peça publicitária que apresenta, explicitamente, um corpo 

masculino, numa propaganda de cueca, de costas. Além disso, precisamos nos atentar que o 

modelo de costas, além de poder ser associado a uma pose recorrente na publicidade feminina, 

seria hoje compatível com aquelas veiculadas em revistas destinadas para o público gay. Outro 

fato notório é com relação à construção textual, pois nela podemos visualizar que, após 

apresentar todas as características/adjetivações funcionais e subjetivas do produto, a frase 

termina com: “modéstia a parte para homens especiais”. Mediante essa construção imagética 

quem é esse homem a que a publicidade se refere? O que quer dizer com “homens especiais”? 

Para enriquecermos o debate em torno da masculinidade existente nessa publicidade, 

precisamos ressaltar que a peça publicitária foi veiculada na Veja, uma revista de circulação 

nacional. Nos atuais contextos de nossa sociedade, essa publicidade seria publicada nesse 

veículo, como foi outrora? 

Essa publicidade mostra como conscientemente ou não houve um espaço para 

tensionar a masculinidade hegemônica/tradicional. Podemos salientar que existiu aí um 

Homem com H, conforme cantou Ney Matogrosso, esse homem que causa interrogações para 

uma sociedade/cultura/grupo, e independentemente de sua orientação sexual, tem direito ao 

consumo e não deixa de ser mais ou menos homem. Apenas é. 

Com relação à segunda publicidade coletada para representar a década de 1980 

(Figura 20), percebemos que ela trouxe uma frase dubiamente curiosa, ao ressaltar que 

“homens tornaram-se mitos, outros se tornaram lendas”, podemos primeiramente pensar que 

existiu a escassez de uma tipificação de homem – poderia ser a tradicional? Mas também 

poderíamos lançar a hipótese de que se tornaram semi-deuses, cujos feitos, como discorremos 

na análise da peça, suplantam sua mortalidade. Em um segundo momento, a estratégia 

comunicacional dessa publicidade possibilita remeter a ideia dos homens que se tornaram 

lendas, mitos com uma possível nova representação de masculinidade, aos relacionarmos a 

construção imagética e textual presentes naquelas peças – se pensarmos as adjetivações 
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encontradas, como “liberdade, agilidade, beleza”, somadas às poses sensuais e fetichizadas –, 

possibilitam compreender aquilo que até então não existia e/ou era aceita, pensando 

metaforicamente uma outra masculinidade. 

A primeira imagem coletada para a década de 1990 (Figura 21) também permitiu 

vislumbrar essa masculinidade que pode tensionar uma masculinidade hegemônica. A ênfase 

que foi dada ao nu do modelo, a seus músculos e à posição (sentado quase de cócoras, seu 

corpo brilhante e sua expressão facial enigmática), possibilita depreender dessa representação 

algo não tão viril como em outras imagens recorrentes neste corpus. O modelo não deixa de 

expressar uma masculinidade, assim como todos os outros. Contudo, não podemos afirmar 

que se trata de uma masculinidade tradicional, como, por exemplo, a figura que tem como 

garoto-propaganda o ex-jogador Edmundo (Figura 23). Se pudéssemos sintetizar, suporíamos 

que se trata de uma masculinidade que não faz questão de demarcar de forma polarizada qual é. 

Nas discussões em torno dessa masculinidade oriunda de um Homem com H, 

trazemos a publicidade com o ex-BBB Jonas Szulbach pois, ainda que não traga indícios de 

uma masculinidade que fuja ao padrão de masculinidade hegemônica, lembramos que o 

modelo que foi contratado para essa campanha é recorrentemente convidado a estrelar 

campanhas publicitárias para o público gay. Nesse sentido, e a imagem pública do modelo 

também não possibilita impactar nessa publicidade? 

 

3.4 Homem-imagem 

O propósito deste último item não é propriamente instaurar uma nova categoria 

de masculinidade, mas propor uma dialética entre as duas versões anteriores, que não devem 

ser consideradas totalmente opostas, antagônicas, muito menos excludentes. Ao sugerir nesta 

pesquisa a possibilidade de se visualizar na comunicação midiática e publicitária formas de 

ofertar masculinidades/masculinidades midiáticas, essas tanto podem ser de reforço a 

estereótipos quanto permitirem seu tensionamento, mesmo quando não objetivam, por 

princípio, promover estas rupturas.  

Deparamo-nos em um primeiro momento com a ausência nas campanhas da 

cueca Zorba, das décadas de 1960 à atualidade, de uma masculinidade midiática que 

questionasse veemente o estereótipo da masculinidade heterossexual normatizada. No 

entanto, este corpus propiciou olhar com mais minúcia para essas peças publicitárias e 

possibilitou enxergar como algumas delas brincam com aquilo que é propriamente do universo 
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masculino quanto com aquilo que é do universo feminino. Desde uma mercadoria – cueca – 

que não apresentava totalmente traços de um produto masculino, como foi o caso do 

lançamento da cueca Grega, como em outras em que as estratégias midiáticas, aqui chamadas 

de construções imagéticas, possibilitaram contemplar traços de uma sensualidade e 

sexualização masculina. Algo até então negado e velado ao homem com o advento da 

modernização. Até mesmos a presença de corpos em cenas poderiam ser lidas como 

homoeróticas e por fim, como momentos de exibicionismo e voyeurismo.  

Essa assertiva se faz oportuna, pois possibilitou enxergar que até mesmo em um 

segmento dito conservador como o de roupa íntima masculina, a comunicação dirigida para 

esse público consegue apresentar elementos que transitam nessa fronteira entre o masculino e 

o feminino, por mais que na logomarca esteja inserido o símbolo do masculino –  ♂. Podemos 

lançar a possibilidade de esse símbolo unívoco e biologizante é recebido por diferentes 

masculinidades que o podem ressignificar. 

Mapeando como circularam em nosso recorte tanto os fluxos de reiteração 

quantos os fluxos tensionadores dessa masculinidade midiática tradicional, vimos como tais 

fluxos foram mais recorrentes na década de 1970, 1980, até o início da década 1990, e como a 

partir desse momento existe um reforço a essa masculinidade viril. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente tomados pelo discurso de que, com o advento do século XXI, “novas 

identidades masculinas” (FURTADO, 2008, p. 12) começaram a circular na mídia; naquilo 

que muitos incorporaram como o metrossexual (FURTADO, 2008; TEIXEIRA, 2014; 

MALACRIDA, 2014), este foi por nós considerado um tema oportuno, atual e instigante de 

investigação. Essa ideia de (re)pensar uma identidade masculina, ou precedente a isso, 

entender essa circulação de masculinidades midiáticas em nossa sociedade a partir das 

narrativas do consumo, levantou três indagações centrais que propiciaram balizar esta 

pesquisa. A primeira foi a construção e o desenvolvimento teórico, por vezes, considerado 

escasso, no que se refere a estudar e entender o masculino(idade), suas expressões e 

representações. Esta assertiva pôde ser contemplada na própria bibliografia, pois alguns dos 

principais conceitos mobilizados para a empiria, como no caso de Rocha (2001) e Jaguaribe 

(2007), foram uma (re)apropriação das discussões em torno dos estudos de gênero, que ainda 

em sua maioria ou voltam-se a entender a mulher e/ou o gênero feminino55 e a sua inserção em 

um contexto sociocultural político, ou partem para as questões da homossexualidade e/ou 

homoerotismo56. 

O segundo eixo balizador desta pesquisa, foi a premissa de não adotarmos 

previamente o termo metrossexual, generalizando que todos os homens que escapassem da 

representação de uma masculinidade tradicional (NOLASCO, 1993), deveriam se enquadrar 

como tal. E decorrente a isso, e último balizador, a recorrente associação do termo 

metrossexual a homens e representações de masculinidades não originárias da nossa cultura, 

como jogadores de futebol estrangeiros, personificações desse termo, David Beckham e 

Cristiano Ronaldo. Não que estivéssemos desmerecendo, de forma leviana, os fluxos culturais, 

mas sentíamos falta de contemplar estudos que focassem a realidade brasileira. Esta 

argumentação ecoou na pesquisa de Vieira-Sena (2011). Nela, a autora buscou analisar a 

identidade masculina contemporânea por meio da roupa íntima, contudo, se valeu 

empiricamente de publicidades inglesas para alcançar seu propósito científico-metodológico, e 

optamos por não adotar caminho similar. 

                                            
55 No campo dos estudos de gênero, temos pesquisadoras, como Ana Carolina Damboriarena Escosteguy, Judith 
Butler. 
56 Abordam essa questão da homossexualidade pesquisadores como Denílson Lopes e Wilton Garcia. 
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Assim, por se tratar da escolha de um objeto contemporâneo ainda em construção 

em nossa cultura, dadas suas múltiplas perspectivas investigativas, optamos por analisar a 

comunicação publicitária brasileira de cuecas, por meio de uma “imagética do consumo”57 

(ROCHA, 2005), como circularam e ainda circulam neste recorte representações que tendem 

a confirmar ou propiciam questionar padrões hegemônicos de masculinidades midiáticas. 

Direcionando nossas discussões finais sobre masculinidades midiáticas, nessa 

quase simbiose entre a comunicação publicitária e a sociedade, consideramos “que a 

publicidade costuma acompanhar com cuidado as tendências na direção mais aceitável de uma 

sociedade em um determinado período” (GARBOGGINI, 2005, p. 100). Isto reforça, como 

sugere a própria autora, “padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade dominante 

ou idealizada, refletindo a realidade e a refratando de forma idealizada para ser atraente e fixar 

uma imagem positiva de marca” (GARBOGGINI, 2005, p. 101). Contribuição similar tem 

Kellner (2001, p. 318) ao considerar que “numa cultura pós-moderna da imagem, os 

indivíduos haurem realmente a sua identidade dessas figuras; portanto, a propaganda torna-se 

um mecanismo importante e geralmente negligenciado de socialização, além de ser um meio 

de controlar a demanda do consumidor”. Sintetizando, essa simbiose possibilita tanto à 

publicidade se apropriar de um determinado contexto sociocultural para colocar em circulação 

suas representações, quanto servir de referencial para que indivíduos se projetem a partir das 

representações propostas pela mídia. 

As argumentações elencadas no parágrafo anterior possibilitam reforçar as 

constatações empíricas que encontramos nesse caminho. Ao propormos duas amplas 

categorizações de masculinidades, o propósito não era o de criar novas nomenclaturas, 

propriamente ditas, para enquadrar potenciais novas identidades masculinas. Nosso objetivo 

foi o de dissertar sobre como essas masculinidades, tanto hegemônicas (que intitulamos de 

homem Homem), quanto as mais contra-hegemônicas (chamadas de Homem com H), não 

são tão excludentes quanto aparentam ser. Percebe-se nelas até mesmo uma inter-relação. Dito 

de outra forma, ambas participam dessa negociação entre confirmação e contestação por meio 

do consumo (como exposto na categoria Homem-imagem). Os usos que fazemos destas 

narrativas apenas confirmam, em alguns casos, a possibilidade de se romper conteúdos 

estereotípicos, questionando normatividades. Mesmo trazendo para nosso corpus um produto 

                                            
57  Relembrando que entendemos por Imagética do Consumo a participação do consumo na articulação entre 
imaginários e dinâmicas midiáticas (ROCHA, 2005). 
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com uma comunicação predominantemente hegemônica, pudemos perceber em algumas 

peças como aquela estratégia midiática poderia receber diferentes interpretações, de diferentes 

leitores. Havia nessas publicidades um zelo em não precipitar explicitamente para um público 

geracional, etário ou social específico. Isso possibilitava a comunicação atravessar diferentes 

universos masculinos. Essa assertiva pode ser visualizada em slogans mais subjetivos, poses que 

bebiam de uma estética mais homoerótica, pois mesmo sinalizando se tratar de um produto e 

posterior comunicação para um público masculino, foi necessário se valer de um repertório 

midiático e cultural que pudesse abarcar nessa comunicação todos esses masculinos, pois como 

lembra Kellner (2001, p. 322), “a propaganda vende produtos e visões de mundo por meio de 

imagens, retórica e slogans justapostos em anúncios nos quais são postos em ação tremendos 

recursos artísticos, psicológicos e mercadológicos”. Com isso, foi possível criar proximidade 

entre o que se comunica, o que se consome e para quem pode estar direcionado esse consumo.  

Mesmo visualizando que houve uma majoritária confirmação midiática da 

masculinidade tradicional (representação e tipo de identidade masculinidade construída como 

projeto ideal de modernidade, como nos lembrou Oliveira, 2004), apresentando 

masculinidades midiáticas paternais, trabalhadoras e familiares, como sugeriu Hoff (2008), 

nossa pesquisa permitiu visualizar como a Comunicação, em especial a comunicação 

publicitária, se apropria de uma infinidade de elementos culturais para compor suas 

campanhas, podendo gerar significações inesperadas. O universo publicitário para nós se 

mostrou um espaço exequível, interpretativo e construído pelo e para o Consumo; espaço esse 

que contempla possibilidades de se estudar e tentar compreender a relação entre narrativas 

(midiáticas e do consumo), contextos socioculturais e processos de recepção.  

Ao levantarmos as primeiras indagações com relação à existência de novas 

identidades masculinas, antes mesmo de pensarmos seus desdobramentos a partir dos estudos 

de recepção e nos aportarmos nos Estudos de Gênero, contemplamos um espaço que vem 

ganhando destaque na academia que são as pesquisas que buscam entender essas 

masculinidades a partir da comunicação e em especial o consumo. Nesse direcionamento, nos 

valemos da premissa de Douglas e Isherwood (2006) e García Canclini (2010), que o 

consumo serve para pensar, e pensamos a partir do consumo a circulação de masculinidades 

midiáticas. Isso foi possível, pois, ainda segundo Douglas e Isherwood (2006), entendemos as 

mercadorias como dispositivos comunicacionais, logo, carregados de significados (SLATER, 

2002), tais como masculinidade e feminilidade, pois como nos lembra Kellner (2001, p. 322) 
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“tais anúncios expressam e reforçam imagens dominantes de sexo, pondo homens e mulheres 

em posições de sujeito bem específicas”. 

Ao trazermos as demarcações da relevância e da centralidade da mercadoria em 

nossa sociedade e como a publicidade, com sua produção imagética e simbólica, humaniza 

essas mercadorias, pudemos analisar e presumir como elas propiciaram colocar em circulação, 

mediante o contexto comunicacional, tipologias de masculinidades, permitindo a incorporação 

dessas características subjetivas dos produtos a quem, por ventura, viesse a consumi-las. 

Lembremos que a cultura da mídia, como ressaltou Kellner (2001, p. 333), “tende a construir 

identidades e posições de sujeito convidando os indivíduos a identificarem-se com figuras, 

imagens ou posturas bem específicas”. Estas constatações podem ser encontradas nas peças 

publicitárias que traziam a evocação à masculinidade paterna. Nelas, como lembra Furtado 

(2008), a comunicação é direcionada para aquelx que, por ventura, compre o presente para o 

pai, possibilitando transpor as características contidas na publicidade para o presenteado. 

Pontuando que a masculinidade é construída socialmente, resgatamos as 

discussões propostas por Berger e Luckmann (2004). Assim, temos que parte dela advém do 

consumo e das convenções de consumo que circulam em um determinado contexto 

sociocultural (GARCÍA CANCLINI, 2010; COSTA, 2004) e que são destinadas a um homem 

masculino. De outro lado, existem produtos que, ao serem inseridos nessas representações, 

tensionariam uma identidade masculina ainda hoje cristalizada. Com isso, por mais que exista 

uma esfera biológica que propicia a vida de um masculino e de um feminino polarizados, 

devemos nos lembrar que, enquanto ser social, esse indivíduo masculino se constitui por parte 

daquilo que consome. Contemplamos neste estudo a possibilidade de pensarmos numa esfera 

que propiciaria a emergência de masculinidades pluralizadas na Consumosfera, esfera essa que 

possibilita a identidade, a contestação, os afetos, as trocas, os diálogos, a aceitação e até mesmo 

a exclusão de indivíduos pelo (e através) do consumo. 

A consumosfera, como futuros desdobramentos, possibilitaria estudar e mapear, 

por exemplo, as identidades de consumo e as identidades de gênero. Nesse sentido, não 

necessariamente pelo fato de consumir produtos tidos como femininos (identidade de 

consumo), o homem necessariamente deixaria de ser mais ou menos masculino (identidade de 

gênero). De certa forma, essa foi nossa proposição ao analisar o corpus da pesquisa; mesmo 

quando não detectamos peças publicitárias que fossem contra-hegemônicas, vimos em 
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algumas delas, por meio de suas mensagens icônicas e plásticas, elementos que flertavam com a 

estética feminina e até mesmo homoerótica. 

Caso o consumidor da peça tivesse uma identidade de consumo ambígua, 

andrógina ou até mesmo se interessasse pela estética homoerótica, a marca reitera que se trata 

de um produto destinado a uma masculinidade hegemônica, uma identidade de gênero 

tradicional, como nos apresentou Nolasco (1993). Este o propósito da categoria, sugerida por 

nós, Homem com H: quando pensamos nela, a ideia era confrontar aquilo que denominamos 

homem Homem. Vale ressaltar que esse Homem com H pode ser considerado uma extensão 

do homem Homem, mas diferentemente da categoria hegemônica, esse Homem com H se 

permite consumir e ser consumido, independentemente se o seu consumo é caracterizado 

como de um universo masculino ou feminino. É um homem, esse com H, que pode até 

levantar suspeitas quando inserido na roupagem identitária da masculinidade tradicional, mas 

em momento algum deixa de ser homem. 

Ao levantarmos esta premissa, a da constituição de masculinidades midiáticas e 

até mesmo, identidades masculinas por meio do consumo, sem a pretensão de invalidar a 

contribuição dos estudos acerca da Teoria Queer58, muito menos descaracterizar os Estudos de 

Gênero, mas atravessar nessas discussões como o consumo nos demarca, nos identifica, nos 

exclui. Nesse percurso investigativo se fez, mas ainda há muito o que se pensar, pesquisar e 

compreender, acerca dessa constituição midiática e identitária de masculinidades inseridas no 

bojo da sociedade brasileira, pois pensar masculinos ainda em nossa sociedade é um paradigma 

a ser quebrado. Encontramos ecos dessa nossa última assertiva nas pesquisas de Nolasco 

(1993, p. 177), afirmando que “a revolução masculina [brasileira] ainda é utopia”, mas que aos 

poucos vai sendo pensando, como vislumbra Garboggini (2005, p. 112), metaforicamente nos 

apresentando que, “podemos dizer que a roupa velha não serve mais e a nova ainda não ficou 

pronta”. Assim, por mais que possa ser utópico pensar na circulação de, não novas, mas outras 

masculinidades midiáticas, esse é um processo que se encontra em desenvolvimento. 

Por fim, pontuamos como desdobramento a possibilidade de se lançar esta 

pesquisa, a partir dos Estudos de Recepção, buscando entender como os homens percebem a 

ofertam de masculinidades na comunicação midiática e publicitária e posteriormente como o 

                                            
58 Como os estudos dxs pesquisadorxs Anna Paula Vencato, Guacira Lopes Louro, Jose Soares Gatti Junior e 
Richard Miskolci Escudeiro. 
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consumo dessas representações imagéticas ensejam na constituição de identidades de 

consumo e de gênero a partir daquilo que circula nessa esfera do consumo – Consumosfera.  
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